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Vizma Belševica
Tumši zvani šodien krūtīs
Man ir tas gods piedāvāt JG lasītājiem Vizmas Belševicas agrākajās grāmatās neiekļuvušu
dzejoļu duci. Tie ir agrīni darbi, tapuši no 1951. līdz 1956. gadam, – laikā, kad tik tiešu,
intīmu, personisku mīlas liriku publicēt jaunai padomju dzejniecei bija neiespējami un
pat neiedomājami. Autore pati tos atlika sānis un, viņas rokrakstam mainoties un kļūstot
blīvākam, pie tiem vairs neatgriezās. Tagad, tuvojoties viņas 90. jubilejai, šķiet, ka atgriezties
tomēr ir vērts.
Jānis Elsbergs
* * *
Man acis aizvērt nevajag,
Es redzu tevi tāpat. –
Šī galva ir lepna pat noliekta
Un pētoši vienaldzīgs skats.
Varbūt, ka Tev mazliet glaimo tas,
Ka lēnām izdegu es
Kā kūdrains lauks, kurā kritušas
Dažas vilciena dzirksteles.
Tu nemīli mani. Kas daļas tev,
Ka nu jau ceturtais gads,
Kopš acis aizvērt man nevajag.
Es redzu tevi tāpat.
1955

* * *
Es roku pasniedzu tev reizi pēdējo. –
Vai nejuti, ka mana sirds bij plaukstā?
Bet tu jau, mīļais, nesaņēmi to,
Un mēmi vērās acu dzīles aukstās.
1955

* * *
Es braucu pie tevis. Brāž joņaini vilciens
Un dūmi kā mākoņu plūksnas slīd garām.
Vējš maigi dveš logā. Lauks saulē mirdz spoži.
Un rudens ar āboliem līdzās briest zarā.
Un debesis bezgala tālas un dzidras...
Es braucu pie tevis. Pat daba šķiet smaidām.
Bet kāpēc man skumji? Sirds klusējot šaubās.
Vai tu mani mīli? Vai tu mani gaidi?
1951. 10. VIII
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Saruna ar pavasari
Sniegi kūstot ūdens elpu dvašo.
Zilgmē ienirst meža zosu bars.
Priežu galos un pār jūru plašo
Saules zeltu sijā pavasars.
Jūtot lūpās valgo rīta vēju,
Ir tik labi krasta kāpās stāt.
– Pavasari, es tev neticēju,
Bet nu redzu, esi atkal klāt.
Likās, līdz ar mīlu man ir zudis

Pamodušās zemes skurbums mulss,
Putnu klaigas, alkšņu ziedi rudi,
Jauno strautu mutuļainais pulss...
Tomēr nē. Tu visu dzīvei piecel,
Koku stumbros vecās rētas dzīst.
Sirds kā pazare, ko ziemas sniegi lieca,
Atkal zaļa salapot var drīz.
Manu īgno vientulību piedod.
Pavasari, labais draugs, paldies.
Un tāpat, kā zeme saplauks ziedos,
Sirds ar tevi vienmēr solī ies.
1955. 5. IV

Orhideja
Karsti dvašo siltumnīcas gaiss,
Zemes smarža rūgtena un smaga.
Orhidejas pumpurs vārs un skaists
Visā dailē atraisījies tagad.
Ziedlapās kāds savāds nemiers tvan.
Puķe garo neredzamās kūpās.
Pēkšņi gribas galvu atliekt man,
Skūpstam ļaujot satvīkušās lūpas.
Gribas plecus stiprās rokās just,
Sirds lai noreibst valdonīgās skaujās...
Puķe, kāpēc man šis ilgu krusts?
Tādu lūpu, tādu roku nav jau.
Es neviena nemīlu, un man
Velti miera kluso straumi sajaukt.
Tumši zvani šodien krūtīs skan.
Orhideja, kam gan tev to vajag?
1955, 13. IV

* * *
Kad sirds kā meža ezers dus
Bez viļņiem un bez vēju šūpām,
Stingst saltā mierā ūdens kluss,
Vien skumjas miglo vieglām kūpām.
Kamdēļ tā rāmo mieru jaukt, –
Likt kvēlot dienasvidus svelmē
Un mocītāju-sauli saukt,
Līdz sāpot izžūst vēsās dzelmes?
Būs tukšā dobē dūņas vien.
Tu krastu pametīsi vīlies...

Lai labāk ezers paliek viens
Un patur savas vēsās dzīles.
1955. 19. IV

* * *
Es nevaru Tevi par draugu saukt,
Par ienaidnieku – vēl ne tik.
Es nevaru Tevi par mīļo saukt,
Par vienkāršu paziņu – vēl ne tik.
Sirds zināmā plauktā kā Tevi likt,
Ja tādas iedaļas sirdī nava?
Un nav man Tev sakāms ne labs, ne slikts.
Draudzene,
naidniece,
		
paziņa
				
Tava.
1955. 12 VII

* * *
Saules spulgas, apses lapas
Alpains vējš pār ceļu sijā.
Saules spulgas, apses lapas
Rudā zālē mirdzot mijās.
Sapnī mīļus vārdus teici –
Visu rītu gribas smaidīt.
Sapnī mīļus vārdus teici,
Kādus dzīvē nesagaidīt.
1955. 10 X

* * *
Bērzs mums zelta goda vārtus ceļ
Vientulīgas spuldzes gaismā rēnā,
Dziļā naktī aizved klusais ceļš,
Pāri galvai nirstot melnās ēnās.
Blakus tu. Un pagātnes mums nav.
Pagājušais atstāts dzimtās vietās.
Šodien glāsta roku siltums tavs,
Rītu šķirsies taka, kopā ietā.
Tikai mēmais vakars pieder mums.
Spuldzes mirga smalku zaru šūpās.
Bālās zvaigznēs tālais debesjums.
Rudenīga skūpsta rūgtums lūpās.
1955. 20. X
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Bijušam draugam
Dzeram konjaku mazām glāzēm
Un lieliem biķeriem – skumjas.
Raud papiross pelnu lāsēm.
Dūmu kupols pār spuldzi jumjas.
Kā skūpsti, ko gurdenā mierā
Starp diviem malkiem mēs mijam,
Viss pārsāpēts.
		
Sadzijis.
			
Pierasts.
Vai tiešām mēs tuvi reiz bijām?
1955. 15. XI

Zalkšu oga
Četru zaļu lapu tronī
Melna zalkšu oga snauž.
Smalku zelta drīksnu kronis
Viņas tumšo galvu glauž.
Bikli putni lido pāri,
Zvēri mulstot loku liec.
Un nevienas lūpas kāri
Viņu, lepno, neaizsniedz.

Lindas Treijas zīmējums

Un ja aizsniegs, indes sīve
Ziņkārīgā mutē līs.
Tā, lai prātā visu dzīvi
Paliek brīdis, sūrs un īss.
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Zaļu lapu tronī zvēro
Zalkšu ogas spīdums rūgts.
Vari pienākt, vari vērot,
Tikai nenoliecies plūkt.
1956. 1. VIII

Pēc ilgas šķiršanās
Likās – mazliet pelēkākas dienas,
Krēsla dziļāka un mākoņaināks rīts.
Īsti sapratu, cik ļoti biju viena,
Tikai tad, kad biji sagaidīts.
Atkalredzes skūpsta mirklī īsā
Pavīda kā zibens plaiksnā viss:
Dzeltējošās apses skumjās trīsas,
Bezcerīgās rudens debesis.
Vēja elsas vakarā aiz loga,
Spuldze, kas līdz ausmai gurdi spīd,
Manas tukšās, manas aukstās rokas,
Tikai tu ko vari sasildīt.
1956. 17. IX

Foto: Vladas Braziūnas

Jānis Elsbergs
Bez variantiem
Esmu sena JG „mēbele”. JG redaktors Rolfs Ekmanis bija draugs kopš iepazīšanās Atmodas
laikā līdz viņa aiziešanai. Dzeja manī pamazām mira apmēram kopš 2000. gada. 2006. gadā
notika it jaudīgs uzrāviens, vairāki labi darbi, un tad – dzejas koma. Līdz šogad, pēkšņi, –
mostos? Ko? Atkal dzīvs? Varbūt. Šīs kopas nosaukums ir no sarunas ar Mūzu. Es: „Man nav
varianta B.” Viņa: „Tev jau nav arī varianta A.” OK. Es vienkārši esmu.

* * *
nesmaidi, mīļā
ceriņos, naktī, kapos
blūzs
noķēris (neteikšu: ...
būs
piedūriens
deviņi sportiski bandīti nāks pretī un
tevi kāros
(vai tu pielaikosi sevi deviņos pāros?)
nē tak
nesmaidi
tā ir tikai vakardiena
kas pagāja garām
* * *
tu esi tik maza
tik slaida
tevis gandrīz vai nav

bet
zvirbulis peras pa smiltīm
balodis mērcē dibenu peļķē
valsts prezidents
apcerīgi pabrauc garām
ar vienu vienīgu apsardzes auto no pakaļas
nesignalizēdams nekādi
vai es lai signalizēju?
tu esi
kaut kur
kur manis nav
neiespējamais notiek
gandrīz
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* * *
Dieva tā Kunga
un nātres un balandas vārdā
es tev saku:
bruģis mani šodien tur labi
bārda aug
kājas svīst
viss ir kārtībā
par mīlestību
šodien nerunāsim
nemaz

* * *
siev-siev-siev-siev-siev
vai dzirrrdi?
žubītis
prašņā un prašņā.
ausis,
lielas ausis lido pa debesīm
dzirdēdamas.
neredzams, nerimtīgs stāsts
ielavās kreisajā ausī
un izraisa
neizturamu
kņudoņu.
tev ir mazas krūtis, es zinu.

bet
ja saucam lietas īstajos vārdos:
tu nenāc man pretī:
jo tu nevari nākt man pretī:
jo tu vispār neesi šai pilsētā:
jo plaisa ir ģeogrāfiska, mentāla,
hronoloģiska utt.
es tikai nesaprotu
kāpēc es šobrīd lidoju
* * *
(laikam Klāva motīvs)
es modos no rīta
un izgāju ārā
bet āru
migla ir pārklājusi
es gribēju ieraudzīt
balodi kaut vai
bet balodi
migla ir pārklājusi
skat, baznīca laikam?
bet krustu neredz
krustu
migla ir pārklājusi
vārdus rakstīt
un nosūtīt tev
bet vārdus
migla ir pārklājusi
* * *

* * *
saplaisājusi
dvēsele klimst pa pilsētu
atstāj pa kripatai sevi
šur un tur
piesārņo vidi
kepons viņai galvā
vārnas kaka šoreiz netrāpa
smeldz
(tāda ir dvēselei sajūta
savā nodabā)
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kā pamošanās no komas.
apmēram 14 gadus
zombijs
ar manu vārdu un uzvārdu
staigājis ir pa pasauli.
tu man pienāci klāt
un pateici:
Jāni, nē.
zombijs pēkšņi
kļuva atkal par cilvēku
varbūt pat par vīrieti maķenīt
(neesmu pārliecināts, vai zinu,
ko īsti tas nozīmē, bet – )

saki man „nē”, mīļā
kamēr vien šī pasaule turas
(tas nebūs ilgi)

* * *
Vajag vienu dzejoli tumsā
Ar vienu pirkstu
Telefonā
Iebakstīt
Tumsa nav absolūta
Pirmsjāņu
Pirmsgaismas
Svīdumiņš
Aizkaru spraugā
Sirdslēkmīte
Izklaidē
Jāni
Un bailes
Nomirt
Būtu tik stulbi
Kad liekas ka tikai nupat
Es mācos no jauna elpot
Jāapvārdo
Tas žņaudzējs krūtīs
(Vai viņu arī sauc Jānis?)
(Varbūt viņš laužas ārā no manis
Cerībā ieraudzīt tevi?)
Nomierinies
Tu, Nejāni
Nav viņas šeit
Nav
Un liec to manu sirdi
Vienreiz mierā
Nejāni
Tā nepieder tev
Un arī man vairs īpaši ne

* * *
„viss ir erotika”
dzejolī rakstīja
kāds no vecajiem čomiem
neatceros kurš
(Roberts Mūks? varbūt)
(tad nu gan mūks)
bet ir jau taisnība.
paskat kā visi tie auto drāžas
drāžas
drāžas
drāžas
mums garām
līdz es attopos –
tevis te nemaz nav.
un es nedrāžos.
lēnītēm eju viens.
un Mūks ir miris.
un daži citi, kā stāsta,
arī drīz miršot.
P. S. Patiesībā tas bija Olafa Stumbra
dzejolis. Kā es varēju aizmirst? Toties
Mūkam bija vesela grāmata „Erotika”. Bet
šitādi P. S. ir uz Jura Kunnosa šniti. Latviešu
dzejas vēsture. Mani draugi.
* * *
mīļotā
viss taču notiek pirmo reizi mūžā
tas svešais cilvēks paiet man garām
pirmo reizi mūžā
to aizvakar izdīgušo zāles stiebriņu ieraugu
pirmo reizi mūžā
šo alus malku iedzeru
pirmo (un vienīgo) reizi mūžā
un kā gan tu vari sacīt
pirmo reizi mūžā
ka es esot vecs?
varbūt es tiešām esmu
varbūt pat ne pirmo reizi mūžā
es neļaunojos uz tevi
es negribu ļaunoties uz tevi
nekad mūžā
7

Neesošā trīsstūra blūzs
Kāds jauns vīrietis
aizbrien jūrā.
Viņš neiet pa ūdens virsu –
pa jūras dibenu iet,
aiz akmeņiem un vraku atlūzām klupdams,
ilgi iet,
līdz izbrien otrā krastā, bet
tomēr tai pašā vietā,
un meklē ar acīm,
kur tu
esi palikusi.
Tu neesi palikusi.
Tev nemaz nebija jāpaliek.
Katram jums pieder
savs kailums, savs dibens
un jūras dibens.
Manis tur nav.
Es tikai dzirdu balsis,
visvairāk – tavu balsi.
(Tāda man diagnoze.)

* * *
pelēcīgā svētdienas rītā ieraugu
sēru karogus.
domāju: kas tad nu atkal?
ak, jā.
14. jūnijs.
citā rītā skatiens nejauši uzduras
brošūras muguriņai.
Silvija Radzobe
(lai miers viņas dvēselei)
„Brošūra par manu naidu”
(jeb par to, kas noveda nāvē Čaku)
šonakt redzēju tevi sapnī.
kādā milzīgā zālē ar daudzām gultām
(kā sižetos par pagaidu Covid klīnikām)
tu raudāji savā gultā,
pagriezusies pret sienu.
es pāris gultas tālāk
neizpratnē raudzījos.
ar sākumā minēto
tavai raudāšanai nav sakara,
gandrīz noteikti nav.
8

bet ar ko gan?
kam vispār ar ko ir kāds sakars,
īpaši sapnī?
vēl viens pelēcīgs rīts.
šis.
grūti aptvert šīs pasaules bēdas.
cīnīties ar kaut ko? par kaut ko?
dzīvam būt.
vēlams ar tevi.
neizsakāmi ļoti ar tevi.
tad varbūt arī šī pasaule dzīvos.
(un – kad jāraud, tad jāraud)

Astoņi no rīta
Paguli vēl, dēls, (es zinu, ka tu ap šo laiku
mosties) – man ir jāpasaka daži vārdi meitenei tāla ezera krastā – par to, kā viņa aizbrauks uz vēl tālāku ezeru krastiem, par to,
kā dienām un nedēļām tikai virtuāli pūlēšos pieskarties, par to, kā katra viņas kustība, katrs vārds un pieskāriens savieno mani
ar Zemes enerģētisko centru, kas atrodas
kaut kur skaistajos vakarvakara mākoņos pār
Šampēteri.
Mūsdienu fizika mācot, ka laiks un telpa esot
tikai relatīvs konstrukts lielajā lietu kārtībā,
kur no melniem caurumiem – BUMS! BUMS!
– visādi spalvaini kvarki lien un spožas zvaigznītes dzimst. Es nesaprotu visas tās lietas.
Neesmu jau arī baigi pūlējies saprast. Bet, ja
ar tām var pierādīt, ka mūsu gadu starpība
un ģeogrāfiskais tālums ir tikai sīkums, – tad
slava Hokingam un visai kompānijai.
Rīta kafija izdzerta. Šie vārdi ir uzrakstīti, bet
netiek vēl nosūtīti. Kāda steiga? Visticamāk
tu vēl, pūce būdama, guli tāla ezera krastā. Pagriezies uz otriem sāniem. Tev apkārt
ir niedru un zivju valguma un vecu grāmatu
smarža. Tev rādās sapņi, kurus tu neatcerēsies. Tu dejo.

Anna Rancāne
Anna Rancāne dzimusi 1959. gada 12. jūnijā Ludzas
rajona Miglinieku ciema Liuzeniekos. Literāras
publikācijas kopš 1975. gada. Studējusi Latvijas Valsts
Universitātes Ekonomikas fakultātē (1977-1982)
un M. Gorkija Literatūras institūtā Maskavā (19831988). Izdevniecības „Liesma” redaktore (1986-1989),
Daugavpils pilsētas un novada laikraksta Latgales Laiks
galvenā redaktore (1992-2000), laikraksta Diena reģionālā
korespondente Latgalē (2001-2011), ziņu producente
Latgales reģionālajā televīzijā (2011-2014) un no 2014.
gada līdz pat šai dienai – Rēzeknes novada pašvaldības
mājaslapas satura redaktore. Astoņas dzejoļu grāmatas,
ceļojumu apraksti, lugas – latviešu un latgaliešu valodā.
2016. gadā Nacionālajā teātrī iestudēta A. Rancānes luga
Bišumāte un vilkacis. 2019. gadā Daugavpilī nāca klajā
biogrāfiska grāmata par kordiriģenti Terēzi Broku Aiz
azara bolti bārzi. Saņēmusi E. Veidenbauma prēmiju
(1996), Aspazijas prēmiju (1999), „Preses nama” balvu
(2001), Latgales kultūras gada balvu „Boņuks” (2012,
2018), Latvijas Literatūras gada balvas speciālbalvu
(2013), IV šķiras Trīs Zvaigžņu ordeni (2019).

* * *
Vosora aizbrauc kai autoveikals, naatveds gaideituos lītys.
Palīk skrytuļu nūspīdums ceļa putekļūs gaismā pret saulisrītu.
Naskaidra nūceja1 pleivoj pi stoba kai zeimeite bolta.
Tī kaids ziņuojums svoreigs – puordūdu, pierku, ci mainu
Pyrmū rudiņa lopu pret tovu pādejū atīšonu.
Naz deļ kam vysūs rokstūs tovs numers, kas seņ jau izdzāsts,
Katalogi i saiti putekļūs puorsamej lānai.
Te vaira autobuss naīs.
Iz ceļa vactāvs pamaun 2 ar rūku –
vīns Dīvs, vīna Rāzna!
* * *
Tovys rūkys nav sasaisteitys ar socialajim teiklim,
Tu vēļ vari maņ atnest sauvī zemneicu3 ūgys,
Drusku sasveidušys nu tovys korstuos mīsys.
Nasabeist, naasam onlainā, naredzēs myusu!
Seņ vaira naasam saradzami, muns mīlais,
Caurspeideigi i trausli kai rudiņa lepetnīki4
Lidojam cauri vīns ūtram,
Vaira nasabeistūt apdadzynuot spuornus.
Cerība
pamāj
3
zemeņu
4
taureņi

1

2
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Na-dīvišķuo komedeja
Dantem biļdē škeibs daguns, laikam nu škeisteitovys,
Nazynu, pīktuo, ci eļnis, ci Daugovys lūka.
Lauru vaiņugs nūsleidejis iz pīris,
Ak, breiniška esi, Laura, seņ naradzātuo muna!
Nu tovu ocu skatīņa akmiņs atsadzeivynuoja,
Raudzieja dzīduot ōdys, bet sajuka ryndys.
Lauru lopys sabyra virīņa pūdā.
Byus viņ juoīsavuica rakstiet soneti.
* * *
Apsastuojs stuņdinīks 5skaita laiku,
Mīreigi, ritmiski, puorskaitūt stuņdi pa stuņdei,
Tai kai viestulis losūt, kurys nivīns nikod nasajims.
Apsastuojs stuņdinīks skaita laiku,
I puorjam nazkaida klusa prīca,
Ka navar vaira nikuo nūvāluot,
Nūlīkūt rūku iz tova mīreiguo placa.
Mieneša aptymsums
Lidojūt cauri muokulim izgaisynuoju spuornus,
Moldūtīs trejuos prīdēs, sātā aizmiersu kuojis.
Nazkaida nūjauta sovaida agri nu poša reita.
Mož telepons izkrits nu kārmana? Parole nūblokeita?
Varbyut lyugšona palyka nadasaceita?
Veins nadadzarts gluozē, malns kai pārkiuņa dabasi?
Dalīku rūku pi teve i nūsabeistu, Itamā kūkā vaira naizaugs uobeli!
Svātūs dīna
Nu obrozim izkuope svātī i puorzameja par ļaudim,
Tai kai radzātim nazkur, nu tivejuo cīma.
Marija slauce gūvis, bet Ontons ganieja zyrgus,
Agnese mudri skrēje piec sābru vuškom6,
Pīters sasakova ar Puovuleni,
Navarūt atrast zaudietū susātivi7.
Vīnā trikmīnī 8paguoja nakts,
Nu reita kotrā ruguojā pa ašņa lasei
Nu svātuos Muorys sadūrtuos kuojis.
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* * *
Vysu laiku verūtīs atpakaļ sasteivej kokls,
Palīk par akmini soltu, kurā vairs nauzzīdēs
Vyzbuli boltī voi zylī.
Vys vēļ atpakaļ verūs, Eiridīke voi Lata sīva, kreitu kai bezdibinī.
Vēļ vīna piļsāta sadag zam munu kuoju,
Arhivu pīrokstus škūrstūt, acs palīk sausys,
Osorys sasolst naz kur dzilīnē tymsā.
Īraudzeit grybūt pavasarus i karus.
Nūdagušūs tyltūs vēļ kaidu syltuoku ūgli.
Lobuok najem tū viestuli soltim pierkstim,
Salūki laiveni boltu i palaid, lai pluovuoj puor Stiksu.
* * *
Kad mēs atkal nebaidīsimies viens otram pieskarties,
Ķiršu ziedi savīsies kopā dīvainā dejā,
Visviens, kurā gadalaikā tas būs, bet ziedēs, ak, ziedēs ķirši,
Tavai sejai būs citi, man nepazīstami vaibsti,
Kurus es pūlēšos aizslaucīt projām.
Tavas acis būs pārāk daudz redzējušas,
Es dzēsīšu baismos murgus citu pēc cita,
Kailiem pirkstiem lasīšu atmiņu šķembas,
Nejūtot sāpes.
Mūsu rokas būs izstīdzējušas
Gaidot, kad atkal uzziedēs,
Savīsies kopā pirksti, atkal atvīsies rotaļīgi,
Tā būs deja, kurai nav gala.
Spoža vakara zvaigzne visus mūs skumji vēros.
* * *
Ateimom atpakaļ
Vītā, kur nazkod suokom.
Tikai vuords myusus var saturēt kūpā, tikai vuords.
Apmulsuši veramēs iz drupu,
Stuovūt i gaidūt,
Mož izaugs nu akmiņu pučis i saplauks zīdūs
Ierkškeižu kryumi.
Nūaun kuojis,
Tei vīta, iz kurys stuovi, ir pazamuota.
Tikai vuords myusus var saturēt kūpā, tikai vuords.
Smaida āna, krysta āna un naida āna,
Vyss jau ir bejis,
Vyss nūtics, vyss īraksteits
Gruomotā, kurai nūplāsti vuoki.
Nasaver vaira iz zemis, jei teve napazeist.
Tikai vuords var tū izdareit, tikai vuords.
Vēl vīna bazneica sadag zam kuoju,
bet tu juos pat naīraugi.
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* * *
Tas, kas vairs nav rudens, bet ziema vēl nav,
Ar savu elpu
Piesārņo ūdensvadus un asinsvadus.
Galvā uzmācīgs troksnis, nē, tas nav ne Mālers, ne Bachs,
Ne arī dūmu detektora plēsīgais brīdinājums, Nosmakt no tā, kas vairs nav rudens, bet vēl nav ziema.
Aizsit elpu bezmiega netīri baltajos palagos,
Taustās, meklē ceļu uz betlēmi, āšramu, himalajiem,
Garīgo detoksu, atdzimšanu vai saules atlēkšanu.
Kaut kur satraukti bērniņš sakustas
Pasaules apaļajā klēpī.

* * *
Viņa dzīvo man blakus virtuālās realitātes telpā.
No rītiem es vēroju, kā viņa sukā matus,
Ieslēdz datoru, dusmojas, nokrāso lūpas.
Viņas smaids ir vilinošs un nav nemaz baismīgs.
Reizēm es redzu viņu kā savu attēlu spogulī,
Tad, kad rakstu, viņa man skatās pār plecu.
Visu laiku baidos, ka nosaukšu viņu vārdā,
Kad viņa pienāk tuvu un pieskaras,
Tā kā nejauši, it kā garāmejot.
Aukstas trīsas pārskrien pār miesu.
Viņa pasmaida nevainīgi un noņem no piedurknes pūciņu.

Dubulti
Agrs rīts, uzarta josla smiltīs ap ūdens klaju.
Laikam lai redzētu, vai kāds naktī nav iegājis jūrā,
Un pēdas atpakaļ neved.
Kaiju pēdiņas neskaitās, tās neskaitāmas,
Raksti, mežģīnes, tamborējumi sīki un smalki.
Domas līdz galam atritinās kā smilšu smilgas.
Putni salasa to, ko naktī atnesa viļņi.
Aiziet līdz vientuļai laivai un apvilkt apli ap jūru,
Sauli, smiltis un pasaules robežas iezīmējot.
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Ruta Štelmahere (1965) dzimusi Jelgavā, bet dzimtas
saknes ieaugušas Kurzemē, Rubas pagastā un Ezerē.
Kopš 1998. gada dzīvo Jēkabpilī – pilsētā, kuru caurvij
Daugava. Ūdens motīvi ieskanas arī Rutas dzejā
un glezniecībā. Pabeigusi Rīgas Lietišķās mākslas
vidusskolas Tekstilmākslas nodaļu un Valsts Mākslas
akadēmijā Glezniecības apakšnozari, maģintratūru un
meistardarbnīcu, kā arī Latvijas Rakstnieku savienības
Literāro Akadēmiju, Dzejas meistardarbnīcu. Studē
Baltijas Reformātu teoloģijas seminārā. Kopš bērnības
pievērsusies gan rakstīšanai, gan vizuālajai mākslai. Ruta
ir 12 personālizstāžu autore un piedalās kopīgās izstādēs,
vada mākslas studiju un strādā Jēkabpils mākslas skolā.
Publicējusies daudzos Latvijas literārajos izdevumos,
ir trīs dzejoļu grāmatu autore, par 2011. gadā apgādā
„Mansards” izdoto grāmatu Klēpis saņēmusi Latvijas
Literatūras gada balvu, 2016. gadā publicētā grāmata
Krekls tikusi nominēta Latvijas Literatūras gada balvai.
Dzejoļi atdzejoti angļu, krievu, spāņu valodās. Šobrīd
strādā pie ceturtās dzejas grāmatas.

Ruta Štelmahere
Olīvu dārzs
viņi gulēja vēstures sirdī
tūkstošgadu nakti
nogulēja rokas un kājas
olīvkoku lapu čukstus
pa stiegraino stumbru
lodāja ēnas
viņi nogulēja sarkanu mēnesi
zaļas bailes
kalps bija viens visuma miglā
zem olīvēm sasalušām
viņi nogulēja
tūkstošgadu ziemu
asinis sviedrus
un pirmo sniegu
viņi nāca ar lāpām
kalps bija viens Visuma miglā
ar baskāji rītausmu
pie kājām
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Sabats Arābu kvartālā
mēs izkāpām no autobusa ielas ķīselī
kurā ļumēja banānu un mandarīnu mizas
izsmēķi benzīna varavīksnes
mūs gaidīja smacīgs hostelis
tualetes ūdeņu naksnīgie viļņi
un izkaltušu kaķu bļāvieni pagultēs
mūsu sabata vakars tika sablendēts strauji un skaļi
aiz restota lodziņa arābu valodā
klaigāja motocikli un ielu tirgotāji
čīkstēja iepirkumu ratiņi un nodilušu bembju riepas
daudzstāvu gultu pieblīvētajā istabā
raustījās tumša spuldze
mēs rakņājāmies pa piebriedušām ceļojumu somām
meklēdami pēdējos tīros veļas gabalus
Tu ienāci svaiga gaisa plūsma
ar minerālūdeni kolu un hummusu
mēs kopīgi vakariņojām mērcējot maizi eļļā
un tad domāju kā es to atceros
maizi eļļu un augšistabu

Stambula
Vakar ieskrēju Stambulas laternā
šorīt mani modina rītausmas karogs
pārlīmēts ar mēness plāksteri
miljoniem nopūtu elš man pierē
mēs dziedam dzeltenā valodā dzeram zelta tēju
starp diviem kontinentiem uz nepārejoša klāja
daudzgalvainas mošejas bāž galvas zem plūstoša ūdens
tad izpurina turbānus lāses kā tamburīni
priecīgi piezvana debesu bļodā zvaigznes un mēnesi
un dzeltenbrūnu saules kanape

Gārsenes pils
drūpošās godības ziemeļu galā
pils zeltaino ādu lobīja lietus
grāfiene dārzniekam pārdeva dārzu
par vienu dārgu un gaidītu vārdu
šuvēja saņēma šalcošas drānas
virēja mirušā lielkunga grāpjus
grāfiene aiznesa sevi kā vāzi
nolika ēnainās terases galā
uz izkurtējuša mūžveca krēsla
klēpī paņēma rakstainu ēnu
uzklāja saules ņirbu uz sejas
mērcēja garozas vīgriežu tējā
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Vecauces pils
*
sīc lapu vitrāžas virs caurspīdīgas zemes
zem zemes koki žļerkst nekādus augļus nenes
un ezerā guļ vējš visaklākajā dzelmē
laiks uzpūš dzirkstelēs to ledus auksto svelmi
tu guli blakus kluss un tumšs kā purva ezers
un rūgts un sīvs un svešs pat stirnas tevi nedzers
zvērs tevī spārnus pleš bet vēl joprojām ceri
*
kad tāli suņi rej no vecātēva mājām
pār seniem muižas dīķiem
kas aizauga ar pīķiem
un kalpu bērnu līķiem
kad mūsu vārdus grebj
Dievs debess linolejā
guļ koki pirkstiem līkiem
uz pleciem tev un sejas
drūp ēnu alejas
pils tornis baznīca
un ozoli tik sīki
kad zvaigžņu skudras skrej
pa milzu pūzni slīpi
kad mūsu dienas sver
mazs sainītis ir dzīve
*
es ieritinos tumsā
kā melnā akmenī
es aizvelts priekšā kapam
bet tu to saskaldīsi
kad rīta gaisma svīdīs
un it neviena skumja
to projām neaizdzīs
es ieritinos tevī
kā baltā apmetnī
*
mēs zvaigznes neredzējām
mēs maldugunis ķērām
mēs rūgtu tumsu dzērām
mēs sevi neredzējām
zem lapām melnos skvēros
mēs kailus vadus slēpām
tās miņas kas mūs vēro
līdz nosit lielā mērā
mums baiļu suņi rēja
mums pretī koki skrēja
bet Tava roka slēpās
līdz uzausa mums rēta
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* * *
kad tumsa lien no pagrabiem
kad kalpi pielien vagariem
bet vagars nāk ar sarakstiem
mēs lasām Rakstus vakaros
nāk bāleliņi bālgani
kur krāsni mitriem žagariem
mēs pārtiekam no skambalām*
bet sapņojam par kalngaliem

* * *
omamma gludina opapa kreklus
rūtainā kabatā satausta trepes
kuras viņš jaunībā slēja pie šķūņa
lūciņā sastapās runājās čukstus
omamma noglauda opapa galvu
apgriež tam nagus norīvē kājas
tad atceras izstāsta viņam par kāpnēm
saņemdams plaukstu viņš saspiež to vāji
mazmeita atnes no veikala sirdis
istabā kluss tikai mušas var dzirdēt
tad brīnās – pie šķūņa pieslietas kāpnes
vectēvs ir piecēlies jumtu lāpa
omamma padod naglas no lūkas
mazmeit, vai atnesi arī kūkas?

* * *
viņai netrūkst nesteidzīgu pēcpusdienu
bērniem kafijas krūze rokā piedod esmu darbā
šobrīd nav laika runāt no veikala uzzvanīšu
mazbērni nesas gar logu mašīnās motociklos
ar divriteņiem gar kapiem uz tikšanos termoss somā
mazmazbērniem ir vaļas mest lokus virs pinkaina dārza
dobes vidū sēž kabaču kruzuļu karaliene vecvecmamma
un ar kaplīti dauza gliemežus usnes gārsu un virzu
mati tai savēlušies kā dilles kā kumelītes
kā vēja izplūkāts rožu krūms

______________________
*

Skambala = drumsla
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Laris Krēsliņš
Esmu dzimis 1975. gadā Vašingtonā un uzaudzis
Merilandes štatā, beidzis Temple universitāti Filadelfijā
vēstures fakultātē; kopš skolas beigšanas strādājis mūzikas
un žurnālistikas nozarē. Producēju īssfilmas, reklāmu
un video projektus. Pēdējā laikā strādāju sociālo mēdiju
marketinga jomā. Piedalos latviešu un amerikāņu mūzikas
grupā „Mācītājs on Acid”. 2012. gadā izdevu savu pirmo
dzejas grāmatu Atbildes/Jautājumi; sekoja Cik es atceros.
Vai punktiņi., Puķes.Vietā., Atlaidas/Es., un Kad tu dosies
prom. Grāmatas pieejamas <dzejas.com>.

Foto: Naomieh Jovin

Dzejoļi no vēl nepublicēta krājuma
Miervalža paradīze

*
Nebaidos.
Nemaz.
Baidos.
*
Es staigāju.
Caur atmiņu spokiem.
Jūtu to asaras.
*
Pārņēmi mani.
Uzrakstīju 213 dzejoļus.
Aizņēmies mani.
Neuzrakstīju 213 dzejoļus.
Peldu nullēs.
*
Nebaidies no jaunības.
Vai vecības.
*
Tu esi.
Mana.
Kabatas simfonija.
*
Kur tu esi šodien.
Nē. Kas tu esi šodien.
Es.
Šodien.
Žirafe.

*
Pie tava krasta.
Kad mākoņi.
Izlaida.
Sauli.
Mīlīgi.
Un bez žēlastības.
Apgaismoja tevi.
Kā Zobenu karalieni.
Tad aptvēru.
Ka man ir trūcis.
Tava spēka.
No pirmās elpas.
Šinī bezgalīgajā dzīvē.
     
*
Ķimerēsim.
Caur šo.
Mīlestības posmu.
Bērzu eļļa.
Dod man spēku.
Ikdienā.
Ikvakarā.
Ikpēcpusdienā.
Iksapņos.
*
Aizmirsu.
Kā tavas bučas jūtas.
Kurā ielā tu dzīvo.
Sapnis, kas tu biji.
Ir tagad izgaisusi migla.
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Foto: Ilmārs Šlāpins

Inga Gaile ir rakstniece un dzejniece. Raksta arī lugas.
Romāns Skaistās šajā gadā ieguva Latvijas literatūras
gada balvu. Drīzumā iznāks romāns Dienas grāmatas
sērijā „Es esmu” par Ivandi Kaiju - Rakstītāja. Inga
turpina darbu pie dzejoļu krājuma Nakts un lugas
Dzērāji.

Inga Gaile

ja viņš iet pie viņas. Vai viņām. Par to es
nedomāju.

NABADZĪBA

Kā lai apraksta badu?

Zināma piespiesta sabiedriska disciplinēta darba
iekārta ir nepieciešama. Tikai patērējot un
neražojot nonāktu pie cilvēkēšanas.
(Ivande Kaija „Par sabiedriskiem un tikumiskiem
dienas jautājumiem”)
RŪPNIEKA SIEVA: Man bail, ka pienāks
diena, kad maniem bērniem nebūs, ko ēst.
Es nekad vairs negribētu piedzīvot to, ka
nav, ko ēst. Es varu darīt visu, kopt, mīlēt,
dzemdēt, zīdīt, pieciest aizdomas par viņa
mīļākajām, pieciest izsmējīgos skatienus
ballē, kuri visu zina, kuri man vēsta, ka esmu
salmu atraitne, es to visu varu izturēt, ja man
un maniem bērniem ir, ko ēst. Un viņiem ir
un man ir, un es darīšu visu, lai tā būtu visu
mūžu, visu manu mūžu, un arī savus bērnus
es audzināšu tā, lai viņi varētu vienalga kādā
veidā, bet nopelnīt sev maizi.
Es viņu mīlu, jo viņš mani baro. Tieši tā un
nekā citādi. Un es esmu neizglītota, knapi
māku lasīt, un man patīk spožas lietas. Un
man patīk ēst.
Es zinu, ka viņš nekad mani nepametīs, jo,
pirmkārt, mūsu sabiedrībā tā neklājas un,
otrkārt, viņš mani arī mīl: pirmkārt, par to,
kā tas bija, kad mēs satikāmies, otrkārt, par
to, ka esmu dzemdējusi viņam divus dēlus,
treškārt, par to, ka es viņam nepārmetu,
18

Pirmkārt, tas ir sarkans, otrkārt, tas padara
vārgu, bet ne – mierīgu, tas padara
histērisku, vājprātīgu, spējīgu dzirdēt un
ienīst vismazāko skaņu, ienīst tavas māsas
elpu, kura skan pārāk čīkstoši un vēl, ienīst
arī viņu pašu, jo būs jādalās ēdienā, kuru
māte atstieps no pārtikas izdales. Ir karš,
meitenes, saprotiet taču, ir karš. Treškārt, tas
liek aizmirst par citām vajadzībām, padarot
šo par vienīgo, kuras apmierināšanai esi
gatava uz visu. Uz visu. Vai uz visu? Jā, uz
visu. Es tagad gribētu šeit teikt, ka es nebūtu
ar mieru nogalināt, bet es to nevaru, jo es
nezinu. Man drausmīgi gribējās ēst. Es ēdu
apmetumu, es ēdu lapas: liepu lapas ir ļoti
garšīgas. Iespējams, ka tik ārprātīgi man
gribējās ēst, jo es gaidīju bērnu. Es to ilgu
laiku nezināju. Jo, pirmkārt, es domāju,
ka man beigušās mēneša dienas, jo es
nedabūnu ēdienu, tā arī māte teica…
MĀTE: Tas no bada!
Otrkārt, es nezināju, ka var dabūt bērnu, ja
neesi precējusies. Jā, varat vēlreiz šo teikumu
pārlasīt. Es nezināju, ka bērnu var dabūt arī,
ja neesi precējusies. Es domāju, ka Dievs
vismaz tik daudz ir parūpējies par sievietēm,
lai viņas varētu palikt stāvoklī tikai tad, kad
ir apprecētas.
Treškārt: nav nekāda treškārt. Kad mana
māte saprata, ka esmu stāvoklī, viņa,
protams, bija ārprātā. Es nesapratu neko.
Es nokļuvu ļoti tumšā vietā. Es nevarēju

atbildēt uz viņas jautājumiem, jo viņa nebija
atbildējusi ne uz vienu manējo.

jebkāda iemesla dēļ var nogalinātāju darīt
laimīgu.

ES: Mammu, no kurienes rodas bērni?

Kad viņš mani bildināja, es teicu, ka labprāt,
bet es gaidu kāda cita cilvēka bērnu, kā
viņš varbūt nojauš, jo man bija jau paliels
vēders uz priekšu. Bet acīmredzot viņš
arī bija maz izglītots šais jautājumos un
nebija to nojautis. Kad viņam to skaidri
un gaiši pateicu: es gaidu bērnu no cita,
viņš uz divām dienām nokāpa pagrabā, jo
acīmredzot tomēr bija izglītotāks nekā es un
saprata, ko esmu darījusi, ja jau gaidu bērnu.
Tad es nodomāju, ka man jāatgriežas pie
sākotnējā plāna darīt sev galu. Kaut tad jau
man ļoti to negribējās, jo viens bija tas, ka
biju sākusi just bērna kustības, otrs bija tas,
ka manas mātes bagātās draudzenes dēls
savā nevainīga vīrieša kaismīgumā bija mani
mīlējis tik saldi kā neviens no strēlniekiem un
es gribēju darīt to vēl kādu reizi un tieši ar
viņu, un trešais bija tas, ka mans pašnāvības
plāns laukos bija apgrūtināts. Jo, pirmkārt:
man tad bija, visticamāk, jāslīcinās, otrkārt,
man bija jāslīcinās jūrā un tas varēja būt
grūti, jo slīcināties piemājas dīķī es negribēju
aiz cieņas pret saimniekiem, kuri, neņemot
vērā manu kļūmīgo stāvokli, bija mani
pieņēmuši, treškārt, ja es slīcinātos jūrā, tad
es droši vien paspētu pārdomāt, līdz tiktu
tādā dziļumā, kur mani ievilktu dzelme un
tad, atkal pārdomājusi, nespētu izpeldēt un
aizietu no šīs dzīves negribot un vēl savu
bērniņu parautu līdzi.

ES: Mammu, kāpēc man tek asinis?
ES: Mammu, kā es zināšu, ka vīrietis ir man
īstais?
MĀTE: Kā tev nav kauna?
MĀTE: Vai tu zini, kas tu esi?
MĀTE: Vai es tā tevi audzināju?
Nezinu, no kura man bija tas bērns. Jā, es
gaidīju bērnu un biju gulējusi ar vairākiem
vīriešiem. Pirmkārt, es neko nezināju par to
visu lietu, bet varbūt tieši tāpēc man nebija
arī nekādu baiļu un tas bija diezgan patīkami.
Vismaz līdz brīdim, kad kļuva sāpīgi. Otrkārt,
kad pēc sarunas ar māti sapratu, ka esmu
prieka meita un paklīdusi, es sev to skaidroju
tā, ka es to biju darījusi ar vairākiem, jo,
pirmkārt, bija karš un man bija bail nomirt,
un, otrkārt, strēlnieki bija mūsu varoņi, to es
zināju jau no lielā kara laikiem un viņi gāja
sisties ar vāciem pie Daugavas, un varbūt es
biju viņu pēdējā skaistā atmiņa pirms nāves.
Treškārt, es gribēju ēst un, pat ja tas reizēm
bija draņķīgs vīns un sakaltusi maize, ar kuru
viņi mūs cienāja, toreiz tā bija visgardākā
maltīte, kāda iespējama.
Kad sapratu, ka gaidu bērnu neprecēta, ka
esmu kritusi sieviete, kādu brīdi es domāju, ka
jātaisa sev gals. Bet tad māte mani aizsūtīja
uz laukiem, ne pie radiem, pie kādas savas
draudzenes. Pirmkārt, es nezināju, ka manai
mātei ir draudzenes, otrkārt, šī draudzene
bija bagāta, tas ir, nevis bagāta, bet bagāta.
Viņa bija precējusies ar sērkociņu fabrikas
īpašnieku, un īstenībā viņi dzīvoja Rīgā,
tikai, kamēr Rīgā plosījās lielinieki, rūpnīcas
darbība bija apturēta un viņi bija aizbraukuši
uz lauku īpašumu, kur savukārt dzīvoja šīs
draudzenes vecāki un, treškārt, viņiem bija
dēls.
Un šis dēls, pirmkārt, bija dezertējis no
armijas, otrkārt, bija ticis slēpts lauku
mājas pagrabā un, treškārt, iemīlējās manī
neprātīgi. Pirmkārt, es biju pirmā sieviete pēc
viņa mātes, kuras krūtis viņš redzēja, otrkārt,
es viņu nenosodīju nekādā veidā, jo man
bija pilnīgi vienalga viss un, treškārt, mani
piegulējis, viņš atrada sevī spēku pateikt
vecākiem, ka – nē, viņš nav vārgulis, viņš
vienkārši netic, ka citu cilvēku nogalināšana

Kamēr sāku plānot, kā varētu tikt uz
pilsētu, kur joņo vilcieni un trami, tikmēr
mans mīļotais izlīda no pagraba un teica,
ka viņa piedāvājums esot spēkā, tikai:
pirmkārt, kāzas būšot tik nelielas, cik vien
iespējams, otrkārt, viņš izlemšot, kā bērnu
sauks, treškārt, es nekad ne ar pušplēstu
frāzi nedrīkstot pieminēt vai dot mājienu,
kurš ir īstais bērna tēvs. Es izsaucos: es jau
to nezinu, un viņš man iesita pļauku. Es
tev teicu, ne ar pušplēstu frāzi, es tev teicu,
viņš čukstēja. Un es redzēju, ka viņš ir ļoti
dusmīgs. Es viņam to biju nodarījusi.
Kādu brīdi baidījos, ka esmu kļūdījusies,
nepadarot sev galu un nolemdama sevi un
savu bērnu dzīvei, kur viņš vienmēr staigās
apkārt, valdoties milzu dusmās un pie
mazākās iespējas to laidīs laukā un mani
iekaustīs. Tomēr pēc tam, kad piedzima
dēliņš, viņš pārstāja mani bukņīt. Es tagadiņ
domāju, ka, pirmkārt, viņš jutās labāk, jo
visa apkārtējā pasaule taču ticēja un domāja,
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Mūsu mīlestība, tas, kā viņš mani mīl,
tas, kā viņš man pieskaras, vairs nav kā
toreiz. Kaut arī nav īsti patiesi, ko es saku.
Pirmkārt, dažreiz, ja man ir izdevies viņu
apburt, sasmīdināt, ja man ir izdevies viņam
atgādināt to rudeni viņa mātes tēva mājās,
kā rudens saules gaisma krita uz manām
krūtīm kāpās, kā visur bija smiltis, kā mūsu
mēles saskārās un kas tas bija par saldumu,
kas tas bija par notikumu, kā viņa daikts
bija tik ciets pret mani kā akmens un es to
saņēmu savās delnās un vēlāk pieskāros tam
arī savām lūpām, un viņš atkal gribēja mani,
un tās nekaunīgās smiltis un viss, otrkārt, ja
man ir izdevies būt klusai un smaržīgai, ja
neviens no bērniem nav viņu nokaitinājis līdz
baltkvēlei, kuru tad viņš izliek, pišot mani
bezkaislīgi un monotoni, ja tas nav noticis un,
treškārt, ja darbā viss ir labi un, ceturtkārt,
šo es tikai nojaušu, tomēr esmu ievērojusi,
ka tam patiesi arī ir nozīme, ceturtkārt, ja
viss ir kārtībā ar viņa tābrīža mīļāko, tad viņš
mani skūpsta uz lūpām, un uz mirkli es atkal
esmu tai jūrmalā, un viss ir iespējams.
Bet tas notiek ļoti reti. Pirmkārt, bērni nav
paklausīgi, jo es netieku ar viņiem galā un
pat mūsu ideālā auklīte Ida ne vienmēr
tiek ar viņiem galā, otrkārt, darbā vienmēr
gadās kādas nepatikšanas un, treškārt, viņš
vienmēr atrod sievišķus, kas grib viņu visu
sev, kaut es ticu, ka viņš jau pašā sākumā
viņām izstāsta, ka nekas nebūs. Un tāpēc
viņš bieži ir dusmīgs, noslēgts, nerunīgs,
nelaimīgs, kā tāds akmens vīrs.
Es gribētu ar viņu par to visu runāt. Es
gribētu viņu mierināt un teikt, tas nekas, ka
tev ir mīļākās, es tevi mīlu un esmu tev līdz
sirds dziļumiem pateicīga. Es gribētu, bet,
pirmkārt, man bail, ka viņš mani nosistu,
otrkārt, man bail, ka viņš mani nosistu un,
treškārt, man bail, ka viņš mani nosistu. Un
šobrīd es negribu mirt, jo, pirmkārt, man ir
mans dēls, otrkārt, man ir mans dēls, treškārt,
man ir mans dēls un, ceturtkārt, man ir
mana meita. Un vēl, pat ja viņu nebūtu,
man tomēr būtu ēdiens, kuru, kamēr es „ne
ar pušplēstu vārdu”, man nodrošina mans
vīrs. 
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ka viņam ir dēls, otrkārt, viņš bija kļuvis par
sērkociņu fabrikas „Kosmoss” līdzīpašnieku
un darbs viņam vedās, treškārt, iespējams,
ka tai laikā viņš atrada savu pirmo mīļāko.

Inga Ābele augusi un mācījusies Rīgā, vēlāk strādājusi
Oktes zirgaudzētavā. 1997. gadā iestājusies Latvijas
Kultūras akadēmijā, kur Laura Gundara vadībā apguvusi
teātra un TV dramaturģiju, studijas beigusi 2001. gadā.
Literāras publikācijas kopš 1996. gada. Vairākas Ābeles
lugas iestudētas Latvijas un ārzemju profesionālajos
teātros. Viņa ir scenārija autore TV filmai Akas māja
(2000) un līdzautore kinofilmai Pa ceļam aizejot (2001),
pēc viņas lugas veidota kinofilma Tumšie brieži (2006),
pēc Ābeles dienasgrāmatām veidota izrāde Sibīrija
(2004), viņa dramatizējusi teātrim literārus darbus,
piemēram, pēc latviešu literatūras klasikas darbiem
veidotajai izrādei Skola (2008). Rakstniece saņēmusi
Literatūras gada balvu dramaturģijā par grāmatu Lugas
(2003) un četras prozā par stāstu krājumu Sniega laika
piezīmes (2004) un romāniem Paisums (2008), Klūgu
mūks (2014) un Duna (2017). 2009. gadā romāns
Paisums apbalvots arī ar Baltijas asamblejas balvu.
Ābeles stāsti vairākkārt apbalvoti arī ikgadējā festivālā
„Prozas lasījumi”. [Vikipēdija]

Inga Ābele

LINDA
Dievs savus putniņus sargā.
Tā arvien teicu, uz gājputniem noskatīdamās.
Tagad no debesīm tā skatos uz Ainu un Ilmu,
savām dvīņu meitām.
Ainai īss, spilgti krāsots cekuls uz izskūtās
galvas, tetovētas rokas un veiksmīga vet
ārstes prakse. Ilma ir vijolniece un diriģente,
viņai pašai jau divi bērneļi kūņājas pa klēpi.
Kā visām sievietēm mūsu dzimtā – sārtas lūpas bantītē. Mutes šaufelītē, teica viens fotogrāfs.
Aina iznes pagalmā šķīvi ar kartupeļu pankūkām, kam vidū karote skāba krējuma, kam
pa virsu sarkana jāņogu želeja. Brūklenes viņas vēl nav lasījušas. Vēl jau tikai augusts.
Un rīt arī ir diena.

Ilma paņem šķīvi un jautā:
– Kā var pārdot krējumu par vienalga kādu
cenu? Krējums taču ir vislabākais no mīlestības, ko govs velta savam teļam. Kāda cena
var būt mīlestībai?
Atceros, kad meitas vēl bija mazas, liku viņas gulēt un, kāpjot uz otro stāvu, Ilma reiz
tumsā teica – turies pie maniem matiem, tā
viņa sacīja, mazā būtne. Un es turējos pie
matiem, balti vizošiem kā upe, kamēr apkārt
šļakstījās mēness sudrabainā gaisma. Tas
bija tā, it kā mūsu kuce būtu pastiepusi savu
asti, it kā Lovisa no Mēness būtu pasniegusi
plaukstu, it kā vecais, aklais kaķis, būtu devis
atspaidam savu kaulaino, zivs asakai līdzīgo
kumbru, it kā māte Mare būtu piedāvājusi
stipro, nu jau nejutīgo roku, it kā… Mēs visu
laiku esam daudzi, bet es gribēju palikt viena. Vientulība ir attīrīšanās, es alku nomazgāties, atlobīt savu būtību no gadiem apkārt
aplipušās drazas – laika un gaitas.
Aukstās rudens naktīs gribēju iet uz satikšanos. Klausīties, kā gājputni kliegdami aizšalc
tumsā pāri uz jūru. Tāpat kā Lovisa un Mare
es ilgojos pēc jūras. Manas ilgas bija vienmēr
klātesošas un reizē tālas kā tā roze, kas aug
pie Popes Stūru māju sienas.
Tur aug roze, ko stādījusi Lovisa, tur ir lievenis, uz kā sēdēja Mare, mizodama ābolus.
Tur ir iecirsta stendere. Kad meitas auga, viņas bija jānomēra. Līdz vienu dienu es paķēru bērnus un aizbēgu no cirvja uz Kaijciemu
pie Sāruma ezera, kas meitenēm šķita drūma un dziļa iekšzeme.
– Lovisas un Mares valoda arī ir jūra, – es viņas mierināju. – Ainaži, Kuiviži, Ķirbiži, Pabaži, Korģene, Gauja, Sārums… Vai jūs zināt,
ka Sārums ar Āstaru vienreiz sarunāja bēgt,
kad ļaudis tiem nedeva vārdus?
– Kas ir Āstars?
– Agrāk Burtnieku ezers bija Āstara ezers, kur
tagad pie Valmieras muklājs, tīrelis. Jau septiņi gadi iepriekš ezers bija sadomājis šo vietu atstāt, tādēļ jaunajā vietā septiņi gadi redzēta melna cūka rokamies. Ko viņa tur rakusi un kas īsti tāda bijusi, nedabūjuši zināt,
bet aizdzīt arī nevarējuši. Tad vienu dienu
Āstars šņākdams, krākdams atnācis pa gaisu
un nometies, kur cūka rakusies. Melnā cūka
bijusi ezera valdniece, kas iepriekš atnākusi
vietu sataisīt, saprotat? Ilgi ezers jaunajā vietā kaucis…

– Kāpēc viņš kauca? – gribēja zināt Ilma.
– Jo ezers kauc, kad viņam nav vārda.
– Vai viņam ir grūti? – miegainā balstiņā no
tumsas prasīja Aina.
– Grūti viņam, meitiņ, ļoti grūti… Te vienu
svētvakaru viena sieva nesusi mazu meitenīti pirtī, un bērns prasījis, ko tas Āstars tur
kauc. „Tas, bērniņ, nav Āstars – tas ir Burtnieks.” Un, re, no tā brīža ezers vairs negaudojis, jo nu viņa vārds bijis uzminēts.
Kad meitas apgūlās, viņas prasīja pasakas.
Es stāstīju tās, ko biju dzirdējusi no Lovisas.
Par kuģa kāzām, kad kuģis pirmo reizi satiek
jūru un tam iedod vārdu uz mūžu. Par kuģu
gariem, kas paredz nākotni un īsi pirms kuģa
bojāejas pazūd no klāja. Par saltkurpjiem –
nekristīti mirušiem bērniem un par sievietēm-putniem. Es gulēju starp dvīnēm, mācīju viņām svešādus vārdus.
– Senos laikos sievietēm bija spārni. Nevis
putni, bet sievietes rudeņos lidoja aiz jūras
ziemas miegu gulēt. Vīrieši palika vieni paši.
Lieldienās vīrieši tā bija noilgojušies pēc sievietēm, ka gāja uz kāpām modināt. Nesa ziedojumu Jūras mātei – cukuru, baltmaizi un
šņabi, vilināja un sauca mājās ar dziesmu.
– Vai viņiem bija grūti?
– Grūti viņiem bija vieniem! Tāpēc vīrieši samācīja putnus, lai nozog sievietēm spārnus.
Kamēr sievietes jūrā peldējās, putni paņēma
spārnus. Sievietes nu bija spiestas palikt mājās pa ziemu.
– Vai viņām bija grūti?
– Grūti viņām bija, meitiņ, grūti klājās… Viņām bija smagi jāstrādā visu garo, tumšo
ziemu. Sievietes pasūdzējās Dievam. Dievs
turpmāk aizliedza sievietēm pāri darīt. No
tā laika sievietes sauc par Jumāllind – Dieva
putniem. Dievs savus putniņus sargā.
Istabā iestājās klusums – meitu elpas bija izlīdzinājušās. Ne vairs viņas, bet Dievs caur viņām elpoja.
Arm – miers.
Arm – arī mīlestība.
Cēlos un, virzīdamās uz durvīm, kaut kam
uzgrūdos. Istabā atskanēja ass troksnis. Viņas sakustējās, bet es paliku mēnesnīcā stāvam kā balts spoks, nekustīgi vērdamās ārā
pa logu. Kad dvīnes nopūtās, ieslīdot atpakaļ
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miega upē ar sapņa laivu, es biju brīva. Drīkstēju iet no istabas dārzā, klausīties tumsā
aizlidojošos putnos.
– Un kuram es būšu vajadzīga ar tādu asu
seju, raupjām rokām? – izbailēs sastingusi,
vaicāju spogulim. Pilna istaba mēnesnīcas.
Ko es gribēju adīdama, ko vēlējos, pierakstot
vārdus? Ar pēdējām spēka paliekām, ar miegotām acīm, ko es gribēju vēl?

besis nepagaida. Tie pirmie jau redz tikai
ceļu, pirmie jūt tikai savas asinis spārnos šalcam un dzird priecīgo sasaukšanos visapkārt.
Varbūt mātei bija taisnība? Ceļš ir stiprāks
par putnu. To, kurš viens paliek klusuma lejā,
to citi, ceļa apburti, nepamana.

Gūt to sarkano rozi, kura arī šobrīd tur, tālu
Kurzemē, pie Stūru māju dienvidu sienas?

Citreiz viņas spēlēja putnos. Vajadzēja saukt
putnus, kādi ienāca prātā, un putnu vārdi
priecīgi raisījās, spurgdami no lūpām. Cīrulis,
dzērve, vanags, gulbis, sīlis, dzenis, cielava,
ķīvīte, dzilna, žagata, vārna, krauklis, kovārnis, gārnis, stārķis…

Lind – putns.

– Kādi putni jūs šodien esat? – jautāja Linda.

Īlma – pasaule.

– Kurg… – iesaucās Ilma.

Āina – zāle.

– Kurg… Eggiļ ma v’oļ kuļ, 1 – teica Aina.

– Mums nav nekādu atmiņu par to māju, Lī,
mums vispār nav nekādu atmiņu līdz desmit
gadiem, – būdamas pusaudzes, abas man
klāstīja. Bet viņas taču bija klāt, kad viņu tēvs
pret mums atvēzējās! Es visu atceros, viņas –
neko. Jo Dievs savus putniņus sargā.

Tad pienāk diena, kad sirds trauksmaini sit,
bet debesis ir aizslēgtas ciet kā milzīgs putnu būris.

Pavisam īsu brītiņu viņas sauca mani par
mammu. Kad paaugās un sāka sarunāties
savā starpā, es kļuvu par Lindu, tad par Lī, tikai par Lī, un tagad par putnu.
Dvīnes zināja, lai kad un kur tas būtu, redzot gājputnu kāšus, Lī vienmēr apstāsies.
Noturēs mašīnu pat visdzīvākajā satiksmē,
ieslēgs avārijas uguņus un kāps ārā, skaudri savilktām uzacīm motoru rūkoņas, riepu
švīkstoņas, pūļa izsaucienu ielokā sastings,
ar skatienu pavadot aizlidojošos putnus.
– Redzat, pirmais lido visspēcīgākais!

– Kas jūs šodien esat?
– Vienkārši putni.
– Jumāllind. Neaiztiec mūs, Lī!
Netālu no mājas ir zirgu stallis, kur strādā
māte, un apkārt tam ganības, tik plašas, cik
tālu sniedz skatiens. Ilma ar Ainu pēc skolas iet gar aplokiem, zirgi stiepj savus slaidos
kaklus tālu pāri elektriskajam ganam. Beiguši taustīties pēc kabatā sataupītas maizes,
viņi aprimst, piespiež siltās nāsis pie meiteņu
matiem, skatās tālumā, un elpo. Visi kopā
elpo un skatās tālumā.
Sirmi ibbi – sirms zirgs.

Viņas vēroja kā pirmais vada kāsi, dzirdēja
putnus sasaucamies, redzēja jaunuļus stiprā
straumē brāžamies uz priekšu, uz brīdi sajaucot kārtību. Kā tie klaigāja, mijās, kā tie
traucās!

Tad ir tā, it kā laiks apstātos un viņi domātu
vienu domu. Tad ir tā, it kā viņi saliedētos,
it kā kristu no acīm laika apsēji un no ķermeņiem nokustu āda, šis drūmais malds, kas
šķir. Un tad ir tā, ka citu nemaz nav, ka viss ir
viens, vienā punktā krustojas skatiens un acs.

– Uz jūru, uz jūru! – Linda sauca putniem nopakaļ.

– Ibbi.

Un piebilda:
– Dievs dod, ka pietiktu spēka. Ja kādam pietrūks spēka, viņš vienkārši paliks zemē.
Ilma strīdējās pretī:
– Varbūt nepaliks, varbūt citi viņu pagaidīs?
Viņi taču kaut kur atpūšas!
Meitenes sirds drebēja cerībā, lai gan viņa
nojauda to, ko zināt vēl nevarēja, – ka de22

Tikai vajag uzmanīties, lai, pārāk aizmirstoties, kāds nepieskartos elektriskā gana vadam. Tajā brīdī pārpasaulīga sāpe savienodama liek atdalīties un aizauļot tālumā, atpakaļ drošā nošķirtībā.
Pie staļļa ir stabi ar stipra sprieguma vadiem.
Uz vidējā no stabiem – stārķa ligzda. Mijas rudeņi, ziemas un vasaras, stārķi aizlido
un atgriežas, perē bērnus virs draudīgajām
1

Dzērve. Vakar biju vanags – lībiešu val.

līnijām. Bet reiz Ilma un Aina ierauga vienu
jaunuli guļam uz takas.
Vālda lind – baltais putns.
– Būs jāiet aprakt, – pienākusi saka Linda. –
Viņš šorīt atvērtiem spārniem sapinās vados.
Vienā mirklī uzliesmoja kā lāpa.
Kritušajam ir pelēki nokūpējusi krūts un tālu
atpakaļ atliekta galva. Māsas noliecas pār
putnu karstā žēlabu mākonī.
– Jumāllind. Neraudiet par daudz! Tāds nemaz nevar nomirt, kam pieder debesis. – Linda iet pēc lāpstas.
Viena vīzija arvien lika Lindai krist, to viņa turēja no sevis pa gabalu, nelaida klāt. Doma
par to, kā sirmā vecumā mirs viņas bērni,
kad viņas pašas sen vairs nebūs te. Viņa nezināja, par ko īsti šī vīzija stāsta, tā bija pārāk sāpīga, traka, lai par to domātu ar prātu,
bet, pavirši ieskatoties, tur vīdēja aptumšotas istabas un sirmas galvas, laika sadeldētas sejas, asas, kā artas ar dzelzs kaltu. Šajā
vīzijā bija Lindas sākums un gals. Pirmā brēciena spēks no aizlaikiem un izraušanās tukšumā laika džunglim cauri – visa zaudēšana,
promesības miers. Par to varēja raudāt, par
to varēja pateikties. Un varēja abus kopā.
Tad viņa saļima un apklusa kā Marija, kam
klēpī Jēzus. Viņa spēja vairs tikai lūgt, lūpām
kustoties bez skaņas. Esi ar mums, Jēzu, tāpat kā Tava māte bija kopā ar Tevi Tavā krusta ceļā!
– Caur Viņu es būšu ar jums, mani bērni, pat
nebūdama es būšu ar jums.

stāsts par Kristu ir stāsts par notikumu Eļļas kalnā, kur kāds olīvu dārzā izcīnīja savu
visgrūtāko cīņu, pilnībā pieņemdams sevi
un savu likteni. Priekš manis tas nav nekas
tāds, ko varētu izmantot teorētiskās diskusijās. Man Kristus ir kā jūs, kad man piedzimāt,
– mazs, slapjš bērnelis, ko uzliek uz krūtīm un
kurš izaug par Dievu Dēlu. Viņu tādu pieredzējusi, es vairs lieki nevalkāšu Viņa vārdu –
tieši tāpat kā jūsējos. Lovisas un Mares valodā – Āina, Īlma, dzirdat, kā tas skan? Lai ņem
pasaule, kas pasaulei pieder, bet kas ir mans,
tas man lai pieder.
Gan jau ir kādas pazīmes, pēc kurām var pateikt, ka tā ir tieši mūsu dzimta, viņa domāja, pētīdama senas fotogrāfijas ar skaidriem,
asiem seju atveidiem. Lovisa, Kārlis, Emars,
Uldriķis, Mare. Aptumst rudens vakars un
apveidi izplūst. Vai tas mirklis fotogrāfijā jelkad ir bijis?
Tikai pie Stūru mājas sienas arī šajā brīdī aug
roze.
– Tu ilgojies pēc Lovisas? – jautā Aina, cieši lasīdama Lindas sejā. Linda pamāj.
– Kāda viņa bija?
– Tu taču zini – omamma bija klusa.
– Jā, adīja vienā laidā.
– Vēl jau tie dārzi, – piebilda Ilma.
– Neko citu nevēlējās, tikai pasēdēt maliņā un
paadīt. Tik tālu viņa nenolaidās, lai ņemtu
adīkli līdzi sabiedriskās vietās, bet reizēm arī
tā gadījās...

– Nav tāda vārda Kristus līvu valodā, – meitenes apšaubīja. – Tu mums tādu neesi mācījusi, Lī!

– Dobes jau arī viņai patika ravēt. No tām,
kam dārzs kā izlaizīts. Man ir bail no tādām.

– Ir tāds vārds. Jumāllind.

– Nebūt nē, – Aina strīdējās pretī. – Reizēm
viesībās uzvedās piedauzīgi un skaļi. Alkohols viņā kaut ko atraisīja. Jo viņa bija bailīga. Tāpat kā tu, Lī. Sirds dziļumos viņa bija
nobijusies kā trusis. Nespēja pieņemt lēmumus, ja arī pieņēma – mūždien apšaubīja.
Tāpēc viņa arvien mutē turēja pāris malkus
vīna, kaut gan aiz bailēm nespēja norīt...

Kādā valodā par Kristu stāstīt cilvēkam, kura
sirdi vēl nav skārusi mīlestība?
Varbūt tas nozīmē – būt ziedam Dieva rokās? Būt rozei, kas cauri mūžiem aug pie
Stūru māju sienas. Valoda un roze, tajās
abās ir kāda patiesība, ko nevar uzzināt, jo
par to nav iespējams pajautāt.
– Tu mums stāstīji par saltkurpjiem, par kuģu
gariem, par Jūras māti, bet tādu kristīgu vērtību tur nemaz nav.
– Meitenes, es tiešām nezinu, kas ir kristīgās vērtības. Ir vispārcilvēciskas vērtības. Bet

– Viņa bija tik klusa, – atkārtoja Linda.

– Jā, bet ko es jums gribēju pastāstīt – viņa
vienmēr piepīpēja ar oglīti, ko paņēma ar
pirkstiem no krāsns mutes, – pārtrauca Linda. – Uguns man neko nenodara, viņa teica,
esmu kalēja meita! Jūs jau zināt, ka viņa pati
izlēma mirt. Vienkārši atteicās no ēdiena,
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izkalta kā skaliņš. Es biju klāt, kad viņa mira.
Ne jau tajā mirklī, bet pāris dienas vai pat tikai dienu pirms viņas nāves es viņu apraudzīju. Kad es iebrāzos ar savu pasaules dvesmu,
viņa ilgi manī skatījās un domāja, vai nākt
atpakaļ no turienes, no tās savas pasaules,
kurā viņa uzturējās... Viņa vairs negribēja.
Tur neko nevar darīt. Tāda ir dzīve.
– Viņas vīrs nošāvās Kurzemes cietoksnī?
– Nu jā, Kārlim jau nebija citas izejas, saprotat?
– Savādi.
– Savādi – kas?
– Savādi ir nošauties, jo nav citas izejas.
– Kas jums tur liekas savāds? Cilvēks zina, kas
būs, ja viņš kritīs ienaidnieka nagos, un nošaujas, lai tā nebūtu.
– Bet tu pati saproti, ko tu tikko pateici? Ir
stāsts par viņa sievu, kura visu laiku turēja
mutē vīnu, lai izdzīvotu. Un tagad tu saki,
vectēvs karoja un nošāvās, jo viņam nebija
citas izejas.
– Neredzu tur pretrunu, tā ir viena un tā pati
opera. Nākdama šeit, tu taču nezini, ko dzīve liks tev darīt.
– Tu arī atsakies no ēdiena. Tu paliec pārāk
kaulaina. Uzmanies, Lī!
– Es tikai negribu neko lieku...
Kad ilgus gadus nav raudāts, labi var sajust
ceļu, kā galvā ienāk asaras – gar deniņiem
augšup paceļas zilgana migla, un sirds aizsalst, tad iesmeldzas kaut kādi neredzami
vadi pakausī, pēc tam acis strauji pieriet ar
karstumu, kā krūtis ar pienu.
– Mammu, kāpēc mēs nedzīvojam pie jūras?
– Kurš prot piedot, dzīvo pie jūras. Kurš neprot piedot, tīra zirgiem sūdus.
– Es gan tā nedomāju, – saka Aina. – Tu zirgiem sūdus tīri aiz mīlestības. Tu viņiem kalpo, akls, kas to neredz!
Tad pienāk diena, kad debesis ir aizslēgtas
ciet, kad nekam vairs nav jēgas, jo uguns iekurts zem ledus, jūru aizpūtis austrumvējš,
bet krasts izdedzis melns, un pati sev liecies
no iekšpuses un ārpuses sodrējos nokvēpusi – rokas bezspēcīgi velkas pakaļ pa zemi kā
arkli, kā lāsteku spārni...
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Bet arī tad Dievs savus putniņus sargā. Kādu
rītu logs ir atstāts vaļā un Linda izmūk laukā.
Aiz jūras – gulēt ziemas miegu.
– Kāds putns tu šodien esi, māt?
– Jumāllind. Vienkārši putns. Netraucējiet
mani…
Tšitšorlinkizt, tšitšorlinkizt,
ni um aīga ilzõ nūzõ,
tšitšor, tšitšor!
Ni tēg maggõnd pitkõ ūnda,
īestõ īezõ, pävast pävvõ,
tšitšor, tšitšor! 2
Jau augusts, sācis pūst pasāts. Kustas karogs
un lapotnes, kustas silu gali līdz Rīgai pie apvāršņa, lido balti gārņi virs Sāruma, suņi maigi atiež zobus cits pret citu un gāž zemē rotaļādamies.
Pie mana kapa viņas nav nākušas, stāsta viena otrai, ka ienīst. Arī bērēs turējās no manis
pa gabalu. Nepaspēju pateikt, ka piedot jau
nenozīmē attaisnot. Cilvēks nevar attaisnot,
tikai Dievs var. Varbūt kādreiz pašas sapratīs.
Jumāl – Dievs.
Āiga – laiks.
Tikmēr kaut kur tālu Kurzemē pie Stūru mājas lēni birst roze.
Pagalmā liepa. Liepā – zars. Sēžu uz zara, šūpoju asti, priecājos par viņām.
Dievs sargā manus putniņus.
Ilma iznes šķīvi ar kartupeļu pankūkām. Aina
apsēžas turpat zālē un kāri ēd. Šķīvis ir silts
viņas rokās, to es zinu, Ilma tikko izņēma
no cepeškrāsns. Ilmai ir pašadīts pulovers ar
bumbulīšiem un hennas zīmējumi uz rokām.
Skaisti, es nodomāju, skaisti.
Un tad Ilma prasa:
– Kā var pārdot krējumu, vienalga, par kādu
cenu?
Aina domīgi jautā pretī:
– Vai pastāv absolūtā patiesība?
Ilma nopūšas un saka:
– Tev ar Bahu nepietiek? 
2
Čīčorputni, čīčorputni, nu ir laiks augšā celties, čīčor,
čīčor! Nu jūs gulējuši garu miegu – no nakts naktī, no
dienas dienā, čīčor, čīčor! (Tulkojis Valts Ernštreits)

Rolands Kaņeps. Labvakariņ, esam laikus? (Nakts ar dēliem Nāvi, Miegu un mazdēlu
Sapni), 1982. Audekls, eļļa. 63×103 cm
Skat. Baibas Magdalenas Eglītes rakstu 46. lpp.

Haralds Matulis (1979) ir latviešu rakstnieks un
sabiedrisks darbinieks. Studējis filozofiju un sociālo
antropoloģiju Latvijas universitātē, kino Dānijā un
kompozīciju mūzikā. Vairāk nekā 100 publikāciju,
gleznu un sabiedrisku iniciatīvu autors. Nozīmīgākie
literārie darbi: Vidusšķiras problēmas (2018, Latvijas
Literatūras gada balva par spilgtāko debiju), Daniila
Harmsa Prozas izlases (2014) tulkojums.

Haralds Matulis

TEVĪ IEKŠĀ IR VĒL,
PILNS SATURS
no guļammaisa izvēlās tējkarotīte
Man vienmēr viss ir šķitis jau nokavēts. Gan
toreiz, kad divdesmit četru gadu vecumā izkratīju guļammaisu aklā, siltā ventilācijas
šahtā, un no guļammaisa izvēlās tējkarotīte,
un skanēdama iekrita šahtas dziļumā, līdz
pirmajam stāvam, tur iekrita tējkarote, ko
biju paņēmis līdzi no mājām, no savu vecāku
mājām, no savas bērnības, karote, kas bija
atradusies man līdzās un pavadījusi mani
kopš pašas agras bērnības. Ar kritiena nenovēršamību, kā karote attālinās no manis, krītot lejup siltajā ventilācijas šahtā, tik neizbēgami man toreiz bija jāpaliek stāvam tur, vērojot apmaiņas studentus no Dienvidamerikas, kuri ieradušies no Brazīlijas, pavadīt Spānijas provinces pilsētiņā apmaiņas pusgadu.
Man nav ne jausmas, kas viņi ir par ļaudīm,
es nezinu, kāpēc mēs šeit atrodamies, un tikai tas, ka viņa smaida, viņai ir melnas sapītas bizītes un īskrekls ar Brazīlijas uzrakstu,
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pirms viņa nozūd savā istabā, vēl pirms-portatīvo datoru ērā, tikai tas man liek noticēt,
ka viss notiek normāli, gluži normāli. Es atceros visas daudzās reizes pirms tam un pēc
tam, kad esmu redzējis apmaiņas studentus,
un viņu sejas izteiksmē šo pieņemošo un atklāto izteiksmi, kā zvēriem, kuri ir nokļuvuši
tālu no mājām, un tādēļ demonstrē atvērtību visam svešajam un gatavību tam smaidīt
un pieņemt, un ļauties šai dzīvei. Un nogurumu, protams, ļoti daudz noguruma.
būs jāuzsāk pilnīgi jaunas lietas
nav skaidrs, ko viņš dara un kāpēc. tie ir tikai
vārdi. viņš tajā ir viens. viņš nav viens. viņš
ir kopā ar citiem. viņš ir pavisam viens. neviena cita tur nav. telpa ir pilnīgi tukša. pat
pirkstus viņš kustina lēni, viņam ir vajadzīgs
kāds palīgs, bet tāda nav. ir vajadzīgs kāds,
kurš spēlē klavieres. ir vajadzīgs, lai kāds pasaka, ka var iet mājās. šobrīd mājās iet nevar.
viņi ir atnākuši. kāds, kurš spēlē klavieres, ir
atnācis no ārzemēm. visi pārējie gaida. viņi
gaida ap kiosku, kāds nāk un padara dienas
nebijušas. viņš ir tik drosmīgs, bet diezgan
neveikls. citi lepojas viņa vietā ar drosmi, bet
viņš jūtas vienīgi neveikls. cilvēki saskatās un
noklusē to, ko teiks. daži kontrolē notikumu
gaitu ar pulksteņiem. ir jādomā, ko darīt tālāk, jo to pašu darīt vairs nevarēs, būs jāuzsāk pilnīgi jaunas lietas, viņš vēlas izgudrot
pilnīgi visu, neviens viņam tajā nepalīdz, neviens viņu neredz un neizlabo viņa pārteikšanos, tā tas turpinās jau desmit minūtes.
telpa ir satumsusi un viņš tajā ir apmaldījies,
viņš atlaiž sunīti un pieķeras pie rokas sievietei, sieviete atbrīvo roku un sakārto piedurkni.

varbūt to var atrisināt mierīgāk
tava miesa ir pelēka, kad tu ej pāri istabai vasaras pustumsā, kāda rodas pievakarē, kad
mākoņi ir aizstājušies priekšā saules gaismai
un lietus līst visu dienu. tu pārvietojies kaila
un tu ej pāri istabai. es sēžu uz gultas malas,
manas smadzenes ir tukšas kā izēstas zivju
atliekas un krabju čaulas, es nemēģinu izteikties precīzi, un manai pastāvēšanai nav
attaisnojuma. tu pārvietojies pāri istabai slīdot, un tava miesa ir pelēka pustumsā, un
man ir dažas sekundes to vērot, kuru laikā
man nekas nav jāsaka. tava miesa ir ne vien
pelēka, es zinu, ka tevī iekšā ir vēl, pilns saturs, bet es esmu pilnīgi tukšs.
varbūt to var atrisināt mierīgāk un vienkāršāk, bet es ķeros pie debesu matemātikas,
es saskatu ģeometriskas figūras tur, kur to
nav, un gribu atrast padziļinātu jēgu saturīgā kompozīcijā, kura ir vien meistarīgi izkārtota. Karla Krausa un Benjamina lasīšana
rada lauka sajūtu, ka aiz šīs fiziskās realitātes kaut kas slēpjas, bet tad atliek atcerēties,
kā Benjamins brauca uz Maskavu, sekodams
Asjai Lācis, un nakšņoja pretī Zirgu pastam,
ka arī viņš bija tikai emocionāls, vājš un aizrauts cilvēks. Un pat tad, kad viņš pieauga,
un galīgi atvadījās no Asjas un rakstīja izteiksmīgus un cerības raisošus tekstus estētikā un sociālajā teorijā, pat tad viņš nebija
pilnībā atbrīvojies no zēniskas nedrošības un
bailēm. Jo kad nacistu sargi neļāva šķērsot
robežu, viņš milzīgi nobijās, un zaudēdams
cerības, iedzēra indi.
vēstule redaktoram
„Cien. X, novērtēju, ka jūs man rakstāt jau
trešo reizi. Jūsu uzmanība man glaimo, un
lai arī šaubos, vai mani raksti atbilst jūsu žurnāla profilam, ja jūs tik ļoti uzstājat, nākšu
pretim un speršu šo soli [nesalasāms].
Es gribētu uzreiz darīt skaidri zināmu, lai
nav nekādu pārpratumu – ka mans pasaules uzskats, iespējams, ļoti atšķiras no jūsējā.
Es uzskatu, ka pasaulē ir kārtība, un nekas
mani nepiespiedīs šo mainīt uz ērtāku pozīciju. Kāda kārtība tā ir? Es jums sniegšu līdzību. Ja ziemas pilnmēness naktī izejat uz lie-

veņa, ieraugāt starp divām kārtīm nostieptu
veļas auklu, un uz tās karājas izžauts balta
auduma taisnstūris, nu jau apsarmojis ar sīkiem sniega kristāliņiem, tad lūk, šis baltais
veļas gabals, kas nestabili zvārojas starp divām kārtīm, kuras savās vietās notur starp
tām uzstieptā aukla – šādi spēki darbojas pasaulē mums neredzami un notur to līdszvarā.
Zināšanai, – kas ir šī baltā drāna? Šī baltā
drāna ir galda sega, kas iepriekšējā vakarā
ir tikusi uzklāta uz galda, pēc tam apvemta, pēc tam izmazgāta, pēc tam iestērķelēta, pēc tam izžauta. Tāda ir pasaules kārtība, tāda ir cilvēka vieta kosmosā. Un neviens
mani nepārliecinās par pretējo.
Jūsu žurnāla rakstos savukārt es sadzirdu
ironiju, kas vāji aizsedz izmisumu, kas izkārtots racionalizācijās (nelielās) un citviet tiek
stiprināts ar metodisku uzdzīvi. Es neiešu tiktāl, lai apgalvotu, ka šis ceļš ir gluži bezcerīgs un neauglīgs, jo zināmas perspektīves
tas sevī slēpj (par kurām sīkāk šeit neklāstīšu,
jo tā būtu cita apcerējuma tēma), tikai vēlos
ar šo vēlreiz uzsvērt mūsu uzskatu atšķirību,
lai sagaidāmā veiksmīgā sadarbība neradītu
nepamatotas ilūzijas par mūsu kopēju darbu, kopējiem mērķiem.
Nekas nevar būt tālāk no patiesības.
Cieņā,
jūsu Y.”
agrāk es zināju
Agrāk es zināju, ko nozīmē kunga un kalpa dialektika. Tagad es par to šaubos. Manā
priekšā iet divi dzejnieki, viens plašķī, otrs ar
skruļļainiem matiem. Viņu parādīšanās mani
izbiedē, un es ceru viņus nesatikt. Nonākuši manā priekšā, viņi atklājas par diviem citiem cilvēkiem, un mans izbīlis noplok nepamanīts.
Kāpēc esamība sevi slēpj ik sīkumā?
Veikalā maizi pērk mans klasesbiedrs no pamatskolas. Es noslēpju seju zem cepures
naga un ceru, ka viņš mani neieraudzīs. 
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Sergejs Moreino ir dzimis 1964. g. Maskavā, kopš 1988.
g. dzīvo Latvijā. Pēc izglītības – matemātiķis. Aptuveni
50 grāmatas un 600 publikācijas, tajā skaitā tulkojumi
no krievu, latviešu, lietuviešu, poļu un vācu valodām
krievu, latviešu un vācu valodās. Jaunākās grāmatas
latviešu valodā: stāstu krājums Hypnozes (2018), krievu
modernās dzejas antoloģija Dziedāšanas sezona (2019;
sastādīšana, atdzejojumi). Andreja Belija balvas laureāts
(2018).

Sergejs Moreino

POLIJA TAVĀS ASINĪS
– Hallo, klau, kāds šodien zlota kurss pret
eiro?
– Domājams, 4,7.
– Wow, tiešām! Taču tas uz robežas, bet
bankā? Davai, ieguglē…
– Es tāpat zinu. Viņš plūst man vēnās.
Lagūna
Andžeja piemiņai veltīts vakars Čarņecka ielas pašā galā. Dzīras šaubīgā puspagrabā, ieturētas šitādās, lūk, pašmāju bohēmas labākajās tradīcijās. Ar lociņiem apkaisītas siļķmaizītes, šņabis, zaļās vīnogas, spriedelēšana par poļu inteliģenci… (Taču saukt Andžeju par inteliģentu, kaut arī poļu – tas, teiktu
es, būtu apmēram tas pats, kas prostitūtasiesācējas stiprināšana… eh, ko tur!) Dzejniece, kura ar katru gadu pieaug miesās, bet
tā arī nepagūst galīgi aptaukoties, un kurai
trūkst divu priekšējo zobu, lasa viņa dzeju –
maldās patskaņu garumos, nevar, nabadzīte, nekādi saprast, ka Andžejs rakstīja gandrīz sillabotoniski, faktiski kā Slovackis, tas ir,
gandrīz krieviski.
Laiku pa laikam viņu vilka uz garām nerīmētām frāzēm, ar valgā vēja brāzmām no vie28

nas domuzīmes līdz otrai, kur nebija metaforu vai salīdzinājumu, vienīgi nominēšanas:
„Nesten, nevaid, es sagaidīšu tevi norunātajā vietā – kur lagūnas melnais asfalts grauž
dienvidu okeāna atolu, mangrovju biezoknī, lietus kreļļu diegos, laukakmeņus vērojot.
Vai arī valga zara lūzums vējā dzelteno – o,
es jau sen māku visu šo. Bet lūdzu nenodari
man sāpes – neko nesaki, ja nu tikai tā apvidus vārdu un pāris ciparus…”
Biju nolasījis šīs vārsmas tā, kā, manuprāt,
tās skan – par godalgu iestājās dziļš klusums
un atskanēja īss raudiens tumšajā, no galda vistālākajā stūrī. Par godalgu Andžejam,
protams. Toties man tika gandarījuma balva: stūrī raudošā sieviete izrādījās viņa pirmā sieva (nevar taču teikt – pirmā atraitne?)
– Nataļja. Andžeja, varētu teikt (tā man toreiz
likās) vienīgā mūza. Man nācās diezgan ilgi
viņu mierināt, klausoties sīkus stāstījumus
par to, ko es ne reizi vien biju jau dzirdējis
no visiem tiem, kas uzskatīja sevi par Andžeja draugiem.
Taču bija tur arī detaļas – bija gan!
Pieminēt četrdesmito dienu Nataļja devās uz
Prāgu, uz pareizticīgo baznīcu. Andžejs, ziniet, pēdējos gados sliecās uz pareizticību.
Un šajā baznīcā laulājās kādi Natālija un Nikolajs. „Cik lieliski, – nodomāja mūsu Nataļja,
– Natālija!” Mēnesis bija – septembris, zelta
rudens, un viņa gāja pastaigāties, bet kad
atgriezās, tika jau laulāts kāds Andris. „Kam
laulā?” – pajautāja Nataļja. – „Viktorijai!”

Bet Nikolajs un Viktorija – tas tak, ziniet (vai
zinu?), nozīmē „triumfs”.
Ar tādām, lūk, dāvanām Andžejs no turienes
viņu lutinot. Bet tās vārsmas esot par to (par
ko, lūk, man nebija ne jausmas), kā tieši –
Tur satiekoties – viņi viens otru pazīs. „Andžejs teica, ka tur ir strūklaka, un tai blakus
mums būs vienam otru jāgaida – pie strūklakas, staigājot tai apkārt, man – pulksteņrādītāja, viņam – pretējā virzienā.” Gan mangrovju biezokņi, gan lagūnas melnais asfalts
– „viss esot no mūsu pazīmju, no mūsu zīmju listes” (no grāmatām, ko viņa lasīja tolaik,
kad noticis pats galvenais – „mēs satikāmies,
un viss kļuva skaidrs”).
Izskatījās Nataļja dzīves ne pārāk lolota. Turklāt krietni oda pēc lokiem. Es izsaucu taksi,
aizvedu viņu uz mājām, tad, neatlaižot šoferi,
teicu ardievas un braucu uz „Arkādiju”. Man
radusies vēlme ieraudzīt sevi pašu liela tirdzniecības centra spoguļos, modespreču veikaliņu un tualetes istabu sienās atstarojamies,
lai izjustu, cik tomēr stipri mēs visi esam novecojuši (mājās abi spoguļi sen melo).
…Nāca koptas, spožas, pašpārliecinātas mātītes. Es, profilakses labad, atcerējos Magdas
skaistumu. Tik ļoti atšķirīgu kā no labi situētas dzīvesbiedres, tā arī norūpējušās selfmade-business-woman. Viņa var būt nedroša, dažkārt pabikla, viņa var pleķaini nosarkt
kases priekšā, sapinusies pašas somā (viņa
atzīst – atzina – tikai divu izmēru somas: teātra somiņas un vēl tās milzīgās, kurās nepieciešamības gadījumā brīvi varēja satilpt
pusotrlitrīgā pudele viskija vai šampanieša,
gadījās šad tad), viņas daiļumam nevarēja
piedēvēt pilnestību un visaptveramību, bet
negrozāmību – gan. Ieraudzījis viņu vīrietis
– ja vien viņš tiešām ieraudzīja – – –
Tikai pēcāk atcerējos stāstu par atslēgu –
stāstu, kam pašā sākumā nebiju vispār pievērsis uzmanību. Pēdējā Andžeja sieva (“Paveicies pirms nāves, – teica Nataļja, – satika
riktīgu, dzīvo cilvēku. Var arī uz galdiem uzdejot”) pēc lasījuma pienāca man klāt un nosvērtā rāmā balsī vēstīja, ka reiz viņa un Andžejs satika uz Konrada tilta cilvēku – „zviedru vai īru,” – ģērbtu neuzkrītoši rūpīgi: „Uz
krūtīm tam karājas atslēga. Liela tāda atslēga, un viss. Andžejam nekad nebija atslēgas,
nebija vietas, kur viņš jebkurā brīdī varētu
atnākt un apgulties – horizontāli.”

Atrada, beidzot, vietu…
Manas mājas kreisajā spārnā dzīvodams, Andžejs mēdza strīdēties ar manu kaimiņieni,
vecāku lietuvieti, par padomju varu. Viņa to
aizstāvēja, viņš bruka virsū. Galu galā, gribēdams kaimiņienei pielabināties, Andžejs
vienmēr atcerējās no tiem gadiem kādu nebūt pozitīvu epizodi. „Nujā, sliktie laiki visiem patrāpījās,” – atspēkoja kaimiņiene.
Vienreiz viņa teikusi, ka taisās uz *** bērēm
*** kapsētā. Andžejs pieteicās viņu pavadīt. „Apbedīs pusdivos.” – „Pašā rīta agrumā,
vai?” – apjautājās Andžejs.
Tas ir viņš, ar ko mēs kādreiz klimtām pa apledojušiem tiltiem, un suns klunkurēja mums
pakaļ, tikpat vientuļš tajā pavasarīgajā naktī.
Andžejs nopirka viņam nedaudz desas, taču
tā izrādījās neēdama – derdzās pat klejojošajam sunim, – un tāpēc mums nācās uzdurt
padsmit desas ripiņas uz antenām greznākiem automobiļiem, nostellētiem gar Maršalkovska ielu.
Turp, šurp un atpakaļ
Nebiju no rīta uzlicis brilles, tad krogā pie
poļu un lietuvju robežas izstieptas rokas attālumā lasu – Dienas dupa.
Pierobežas pakalni, kādreiz piederējuši

joslām, joprojām turas atsvešineitrālajām
nāti, no lielceļiem atveldamies bailīgi savu
teritoriju dziļumos. Aukstā saule, kad mēs
atstājam Budzisko, pagūst uzkāpt mums
augstu pāri – un pats pirmais pakalns paver
skatienam milzīgus, dīvainas formas vārtus
nīkulīgajā žodziņā, kas drebelīgi mūk spokainas, jauniņu egļu un krustu veidotās birzes pusē. Tā kapsētas daļa, kurai ir vārti, pagaidām stāv neapdzīvota, un šajās neskartas
zemes gaidās, šajā pārliecinātībā, ka drīzumā kāds nāks pagodināt tās klēpi, pieplaks
pīšļiem pie pīšļiem (varbūt pelniem pie pelniem), ir kaut kas mokoši neķītrs.
„Nāves vārti” – izelpojām vienā balsī.
Piedāvāju pusdienot jau pēc Ukmerģes. Gribu uzaicināt viņu pie Hofmaņa, tās apkārtnes slavenākajā restorānā – Pas Hofmaną.
Pats Hofmanis, kādreizējais jūrnieks, izceļas gan ar savas virtuves kvalitāti, gan ar to,
ka iepatikušos klientus apkalpo pašrocīgi,
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ļoganā gaitā iznēsājot pa pirātu kubriku stilā ieturētām telpām krūzes ar alu.

(Kad mīžu, urīns ož pēc desas. Tas tā, pie viena.)

Pirms gada vai pusotra biju tur iegriezies
divu poļu dzejnieku un vienas dziedātājas
kompānijā. Leiši ne visai cieš poļus, tādēļ uzrunāju saimnieku krieviski un, forsējot akcentu, jautāju, kas tās būtu par jūras veltēm,
ko viņš varētu mums piedāvāt? „Labākā no
jūras veltēm ir gaļa, – zīmīgi atbildēja Hofmanis, – septiņu veidu gaļa!” Viņš iemācīja
man šausmīgu lietu: alum klāt piedzert piecdesmitgrādīgo Suktini – malciņš balzāma un
malks alus; putna malciņš balzāma un dziļš,
ilgstošs malks alus.

Darbnīca beidzot atrodas, Magda iestūrē
vāģi padrūmajā garāžā, uzdzenot to precīzi
virs remonta bedres. Viņa pamet automobili, kā pamet kažokādas mēteli – nevērīgi, ar
mazliet samākslotu atbrīvošanās prieku. Vērojot, kā viņa stāv pie savas mašīnas, saprotu, ka šeit noteikti būs labāk izlikties par viņas brāli esam.

Pirms mēneša vai pusotra viens no tiem dzejniekiem, nolaidies un apzināti kultivējošs nabadzību, man teica: „Kad mīžu, urīns ož pēc
desas…”
Aiz Jonavas sākas vienlaidu remonts. Smiltis
un grants asfalta vietā; luksofori, kas regulē
ceļa satiksmi pa vienīgo aktuālo joslu. Vairākos posmos pār asfalta kārtu izliets bitums
un uzkaisīti sīki akmentiņi. Zīmes aizliedz
braukt ātrāk kā trīsdesmit, taču fūres drāžas
pretī, nenometot ātrumu. Izvairīdamies no
kārtējās traucošas fūres, Magda bezmaz vai
iebrauc grāvī, un viņai nākas izgudrot jaunu taktiku. Kad no pretējā virziena parādās
kāda fūre, Magda iebrauc tās joslā un virzās
frontālajā uzbrukumā. Viņa ne tikai nepievērš uzmanību bieziem pūtieniem un lukturu biežajai mirkšķināšanai, bet turklāt atver
logu un izbāž ārā dūri ar augšup izslietu vidējo pirkstu. Man kļūst amizanti un baisi.
Kādā no asfalta nebeidzamajiem salaidumiem ar smiltīm izpūtējs atsitas pret lielu akmeni, tā caurule atlūzt un gandrīz velkas pa
zemi. Es piesienu to ar savu šlipsi – labi, ka
uz doto brīdi man ir šlipse – pie kaut kā drošāka automobiļa apakšā, un mēs dodamies
meklēt vietu, kurā mums piemetinātu šo rori
atpakaļ. Taujāju es. Magda liek man pārrunas uzsākt ar to, ka pie stūres esot māsa.
Mūs ilgi dzenā pa sliežu ceļiem pieguļošo
noliktavu zonu, kur soli pa solim atrodas it
viss, pat kafejnīca ar nosaukumu Ze Best. Tepat augstās grēdās saliktas vecas riepas; dažas kaudzes ieejai blakus, viena cieši pie otras, norobežo stūri, ko mierīgi var uzskatīt
par atejas vietu.
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Eju no garāžas laukā. Pie durvīm – ielas skicējums amerikāņu multenei. Kāds čalis baigā
vējā aizsmēķē cigareti. Šķiltavas guntiņa parādās un tūdaļ nodziest. Čalis pat necenšas
piesegt guni ar roku, nedz pagriezties pret
vēju ar muguru. Viņš knikšķina un knikšķina šķiltavu – reizes divdesmit varbūt – kamēr,
visbeidzot, cigarete aizdegas. Ar animētu
varoni tas montējas šādi: „Klau, ko nu lai darām? – Pag, – atbild varonis, iežmiedzis triecienšauteni starp ceļiem. Dabū cigareti, vējā
aizsmēķē – daudzas reizes no vietas. Tad –
aizsmēķējis – atbild: neko!”
…Atkal esmu tumsā, skopas dzirksteles –
kāds griež metālu, bet droši vien jau metina; divi leiši kaismīgi strīdas, pie kam es atšķiru vienīgi vārdu „vibrācija”. Abi klibiķi, abi
divi pievelk kāju, viens – labo, otrs – kreiso.
Pārvietošanās padodas viņiem visai smagi,
man rodas aizdomas, ka abiem ir protēzes –
turklāt no dzelzs, un apspriež viņi neko citu,
kā savu ķermeņu mehānisko daļu vibrācijas.
Beigu beigās kreiskājainais (vai labkājainais)
leitis nez no kurienes izvelk mazu propellerīti
un ar žestiem liek noprast, ka tas vibrē („parazitāras svārstības” – tas arī viss, kas palicis
pāri no skolas fizikas kursa). „Dieviņ, – domāju, – viņi tak vēl lido!”
Laikam viņi būs sapratuši, ka neesam brālis
un māsa.
Pirms aizbraukt (Magda jau sēž mašīnā, savas durvis aizcirtusi), es vienam no viņiem
apvaicājos, vai kaut kur tuvumā nav automazgātava?
– Kam tev? Vēl kilometrus divdesmit būs tīrie
dubļi, remonts, vietumis tikai smiltis.
– Lūk, gribētos ar kaut ko iepriecināt mašīnu…
– Nu tak iebāz daiktu tai izpūtējā! – iesaka
lietuvietis. 
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VAINA BEZ VAINAS
(Garstāsta fragments)

Prologs
Tas notika pirms divdesmit gadiem. Agrā
svētdienas rītā, kad pulksteņa rādītāji vēl nebija tikuši līdz septītajai iedaļai, raudādama
un drebinādamās no aukstuma, steigšus devos pa pilsētas galveno ielu. Bez mērķa, ka
tikai uz priekšu… Iepriekšējās dienas vakarā,
nē – ap pusnakti, noticis nelabojamais. Nomiris kāds, kurš tolaik, pirms divām desmitgadēm, man nozīmēja ļoti daudz.
Ir pagājis tik maz laika, kopš… Kopš viņa
pirksti palika saliekti, jo ķermenis bija pārtraucis producēt koenzīmus un neaizkavēja
muskuļu sastingšanu jeb rigor mortis. Biju
klāt līdz pēdējai minūtei, pēdējai ieelpai. Nebija ne mierinošu atvadu vārdu, ne pēdējā
skūpsta, kā to rāda romantiskās filmās. Vien
dziļa, ilgstoša bezsamaņa, koma viņam. Un
tikpat dziļš izmisums man.
Ko tagad darīt? Sekot? Tā būtu izeja. Apstājos. Stipri sala rokas, jo cimdus pa ceļam

no Stradiņu slimnīcas uz centru biju paspējusi pazaudēt. Varbūt tie palika turpat palātā, kas to vairs lai zina. Ar kreiso roku caur
mēteli viegli pieskāros labās rokas elkoņa
locītavas iekšpusei un mazliet to saspiedu.
Manu elkoņu locītavas iekšpuses mans mīļais, lielais brālītis, mans Dievs bieži dēvēja
par mazo skūpstu līčiem un mūsu tikšanās
reizēs ar aizrautību mēdza tām pieskarties ar
lūpām un mēli. Pēc profesijas būdams mediķis, viņš citiem tur dūra ar šļirces adatu, taču
manas rokas izbaudīja viņa skūpstus. Atcerēdamās to, ieraudājos vēl gaužāk. Uz ielas
neviena cilvēka, nevienas mašīnas. Ko darīt?
Biju tikusi līdz Jaunajai Ģertrūdes baznīcai.
Nesapratu, kurp dodos un kāpēc, līdz piepeši tālumā pamanīju kādu braucēju. Precīzāk,
saklausīju motora rūkoņu, kas ik mirkli kļuva
skaļāka. Lai būtu – apgulšos ielas vidū. Un
būšu prom…
Dwa serduszka cztery oczy lojojoj
Co płakały we dnie w nocy łojojoj
Czarne oczka co płaczecie, że się spotkać
nie możecie
Że się spotkać nie możecie.1
Petro un Florence
Pēc visiem šiem gadiem vairs nespēju atcerēties, kas notika tūlīt pēc tam un kā tas
Dzejas autore: Mira Zimińska-Sygietyńska. Brīvā
tulkojumā: Divas sirdis, četras acis, raud dienu, raud nakti.
Acis melnas saraudātas, jo nevar tikties, nevar tikties.
1
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nācās, taču atjēdzos svešā dzīvoklī, ietīstīta
siltā pledā ar kūpošas kafijas tasi rokās. Pa
pusei sēdēju, pa pusei zvilnēju dīvānā, un
man pretī vērīgi raudzījās pētošs acu pāris.
Tas bija vīrietis kailu galvu, nelielu bārdiņu,
aptuveni uz pusi vecāks nekā es. Man divdesmit pieci gadi, viņam – nu, aptuveni četrdesmit pieci.
Viņš sēdēja man pretī klusēdams. Ne zilbes,
ne skaņas, tikai tās vērīgi pētošās, patīkami
zilās acis. Skatienā nekā nosodoša; drīzāk
tas šķita ieinteresēts. Kā izbrīnīts, varbūt pat
mazlietiņ izbiedēts vai vismaz apmulsis. Istaba neliela, pie sienas noplēšamais kalendārs,
kas vēl rādīja iepriekšējās dienas datumu –
29. aprīli, gar sienām no grīdas līdz griestiem plaukti ar daudzu grāmatu muguriņām.
Pie loga senlaicīgs rakstāmgalds, apkrāmēts
tā, ka ne adatiņai nokrist. Viņš tikai skatījās,
skatījās, visu laiku smēķēdams.
Piepeši atjēdzos, nē, pamodos realitātē – es
šo vīru pazinu! Tas taču bija… Ak, Dievs…
Nē, nevar būt. Tas nav iespējams!
– Petro no Pauluči ielas, – es pavisam klusi
noteicu.
– Nu, ja, – viņš, it kā iztraucēts no paša pārdomām, beidzot ierunājās. – Saki man, jaunkundz, vai vienam rakstniekam piestāv būt
slepkavam?
Mans izbrīns droši vien bija pārlieku liels, laikam pat nobālēju, turklāt gandrīz ielēju sev
klēpī viņa vārīto kafiju. Turpretī vīrieša sejas muskuļi savilkās jaukā grimasē, tas bija
smaids vai vismaz tā atblāzma.
– Pazini gan?! – un, negaidot atbildi, turpināja. – Ja zini Petro, tad droši vien lasi.
– Kaut ko jau lasu, – klusi atbildēju.
– Un kas esi tu?
– Nekas.
– Lai būtu – nekas, bet vārds taču tev ir?
– Šarlote. Lote, – sausi noteicu.
– Priecājos, Lote, iepazīties! Man laikam nav
vajadzīgs stādīties priekšā, kaut gan Petro
no Pauluči ielas ir jaunākā romāna varonis.
Reālajā dzīvē esmu Henrijs.
– Jā, es jūs atpazinu. Grāmatas… – viņš piepeši saviebās, pakratīdams galvu un izvilkdams
32

no cigarešu paciņas nākamo. – Man labāk
patiktu, ja mēs pārietu uz „tu”.
– Jūtos pagodināta, – nočukstēju.
– Iztiksim bez formalitātēm.
Kā uz burvju mājienu bija noticis neticamais.
Alkdama nāves un sava mīļotā tuvumu, biju
nokļuvusi nevis debesu valstībā vai ellē, jo
Debesu Tēvs pašnāvniekus droši vien soda
nevis apbalvo par drosmi, bet gan šī jocīgā
vīra ne mazāk savdabīgajā dzīvoklī. Pareizāk
sakot, nebija ne jausmas, kurā pilsētas galā
patlaban atrados.
– Un tagad saki man, vecim, – viņš, izteikdams šos vārdus, klusi iespurdzās, – Kam
dzīvē ir jānotiek, lai bezrūpīgi meklētu nāvi?
Kaut gan varu nojaust.
Nejaudāju viņam atbildēt, vien izplūdu asarās.
– Viņš ir nomiris, Petro, – mazliet nomierinājusies, nočukstēju. – Henrij…
– Tad nu gan… Kas notika?
– Pārdozēja. Medikamentus ar alkoholu. Gulēja reanimācijā… Ilgi.
– Tad nu gan... Nebija nekāds sērais zēns.
– Nebija vis, – nespēdama pateikt tālāk, ar
jaunu sparu sāku raudāt.
– Izraudies, Lote! – viņš klusi, it kā sarunādamies pats ar sevi, noteica. – Vaina bez vainas
arī ir vaina.
– Kas, lūdzu?
– Nekas. Es ieliešu mums abiem pa mēriņam.
– Nē, paldies, es nedzeru!
– Es jau arī ne, – Henrijs pasmaidīja. – Taču
šorīt gandrīz kādu sabraucu.
– Nē! – es griezīgi iekliedzos. – Izbeidziet!
Tūdaļ pat…
Viņš vairs neklausījās, vien piecēlās un izgāja virtuvē. Pēc pāris minūtēm atgriezās ar divām mazām konjaka glāzītēm. Bija mazliet
jāsaņemas, lai spētu norīt kaut vienu malciņu, taču momentā kļuva siltāk.
Viņš, it kā nekas nebūtu noticis, sāka stāstīt par savu jaunāko romānu, kas tikai nesen nokļuvis pie lasītājiem, taču guvis vērā

ņemamus panākumus. Pareizāk sakot, ne
par pašu romānu, bet gan tajā aprakstīto laiku. Lielāko daļu Henrija stāstītā laidu gar ausīm gan tāpēc, ka savās domās atrados citā
laikā un telpā, gan arī tāpēc, ka nekas no tā
visa nebija jauns, nezināms.
– Rīga pirms kara bija dievīga pilsēta, – rakstnieks klusi noteica.
– Zinu, – atbildēju. – Mana vecmāmiņa un
vectēvs par to daudz stāstīja, kad vēl bija
dzīvi. Viņi gāja uz Benjamiņas kundzes rīkotajām Preses ballēm.
– Oho! – viņš iesaucās. – Kas bija tavi vecvecāki? Kurš katrs Preses ballēs netika iekšā.
– Vecmāmiņa bija tēlniece. Viņai pie Zie
doņdārza piederēja darbnīca.
– Es no sava tēva stāstiem atceros tikai vienu tēlnieci. Viņš to palaikam pieminēja. Pag,
kas tā bija par dāmu? Flora… Florence… Florence?
– Pareizi – Florence, kaut gan tas bija viņas
pieņemtais vārds.
– Žēlīgais Dievs, tu esi Floras mazmeita! – šķita, ka šis atklājums rakstnieku gandrīz gāza
no kājām. Pārnestajā nozīmē, protams.
– Tu viņu pazini?
– Nē, nepazinu. Tik sens jau vēl neesmu. Bet
tēvs. Mans tēvs, viņš arī bija rakstnieks. Viņš
pazina gan Florenci, gan...
– Ak, tā.
– Un es gandrīz sabraucu Florences mazmeitu. Ak, Kungs… – jaunais paziņa nespēja
rimties.
– Labi, pietiks! Tagad tava kārta. Pastāsti par
sevi! Kur ir tava sieva?
– Sieva? – viņš piepeši rūgti iesmējās, izvelkot
no paciņas un aizdedzinot kārtējo cigareti.
– Sievu pirms sešiem gadiem cinka zārkā pārvedu no Sajānu kalniem. Mūsu pārgājiena
laikā viņa paslīdēja un iegāzās aizā. Labi, ka
varēja tikt klāt līķim, ja ne – paliktu zvēriem
saplosīšanai.
Pat tas mani nespēja pārsteigt. Izteikt līdzjūtību? Kam gan tas vajadzīgs? Tie ir tikai
vārdi, sasodīti tukši vārdi. Tie mazinās viņa
sāpes? Ne mazākajā mērā. Tad kāda velna

pēc? Pavisam klusi sāku dungot savu iemīļoto dziesmiņu:
Dwa serduszka cztery oczy łojojoj
Co płakały we dnie w nocy łojojoj.
– Kas tas tāds?
– Nekas. Atvaino.
– Nē, bet tomēr. Izklausās dzirdēta.
– Tā bija Florences dziesmiņa. Poliski. Viņu
sešdesmitajos gados palaida uz ārzemēm,
uz Varšavu. Tur notika starptautiska izstāde, un viņa pārstāvēja Padomju Latviju. Poļu
draugi iemācīja. Laikam…
– Es sapratu, ka poliski. Bet pagaidi, vai tai
bija tulkojums angliski?
– Varbūt bija. Man zināms tikai šis, – bez kādas intereses atteicu, taču viņš klusi sāka
dungot precīzi to pašu melodiju:
Two hearts, four eyes oh oh oh
That cried in the day, at night oh oh oh
Black eyes you are crying, that you can’t
meet
That you can’t meet. 2
– Tā taču ir tā pati… – nu gan beidzot biju atgriezusies realitātē. – Kas tev, pie velna, to
iemācīja?
– Nepiesauc nelabo! Lai nu kurš, bet viņš
mums pašlaik itin nemaz nav vajadzīgs, –
Henrijs mazliet tēlotās dusmās noteica, taču
tad turpināja:
– To dažkārt klusās, slēgtās kompānijās pie
konjaka glāzītes mēdza dziedāt mans tēvs.
Kas iemācīja, nezinu. Vienmēr, to dzirdot,
centos uzminēt, kam viņš to veltīja, par ko,
pareizāk sakot, par kuru viņš tai brīdī domāja, taču nekā…
– Kāpēc angliski?
– Kāpēc angliski? – viņš pārjautāja, lai saprastu, vai dzirdējis pareizi. – Angliski tāpēc, ka
imperiālistu valoda. Tolaik, saproti pati… Tas
bija viņa klusais protests, tupot pārkrievotās
Rīgas centra komunalkā, kur aiz sienas iemitināts kāds polkovņiks vai podpolkovņiks
ar visu famīliju. Absolūti neiedarbīgs un pat
veltīgs, bet tomēr protests.
2
Brīvā tulkojumā no poļu val. Dzejas autore: Mira
Zimińska-Sygietyńska.
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– Mēs kļūstam sentimentāli. Piedod, ka pārtraucu! Pastāsti līdz galam: kad tas notika ar
tavu sievu?
– Aptuveni pirms sešiem gadiem. Tolaik
mums abiem bija trīsdesmit deviņi…
Viņš apklusa un piecēlās.
– Piedod, vēl pēdējais jautājums. Kur mēs
esam? Kas šis par dzīvokli?
– Manējais, protams. Tu esi Tērbatas ielā, –
viņš grīni pasmaidīja, turpinot: – Bet tagad
paliec tepat, paguli. Es došos. Man šorīt vēl
jāaizbrauc, jāsatiek viens cilvēks... Mans labs
kolēģis. Dubultos, Rakstnieku namā, apmeties Pokrovskis no Tomskas. Varbūt esi dzirdējusi, ir tāds rakstnieks. Vēlāk, kad atgriezīšos, tu pastāstīsi par Florenci.
Henrijs, paņemdams abas konjaka glāzītes,
posās uz iešanu.
– Tikai pielūko, Šarlot, lai nesastrādātu muļķības! Otrreiz varu nepaspēt.
Tērbatas iela. Tērbatas iela. Ak, Dievs, Tērbatas ielā taču vienubrīd, studiju laikā, dzīvoja
mīļotais brālītis.
Bēgums
Paklausīdama Henrijam, likos uz auss. Gultā bija silti, omulīgi, taču jutu, ka strauji paaugstinās temperatūra, kļuva karsta gan piere, gan arī mugura, sākās drudzis, taču jauniegūtais paziņa nenāca un nenāca. Patiesībā
jau viņu nemaz negaidīju. Ar katru mirkli arvien vairāk tuvinājos tai brīvībai no visām šīs
zemes kaislībām, kuru vēl pirms pāris stundām biju alkusi.
Tikai vēlāk uzzināju, kas bija atgadījies. Henrijs atgriezās vēlā pēcpusdienā, un, mēģinādams mani pamodināt, saprata, ka esmu nevis aizmigusi, bet zaudējusi samaņu. Pieskaroties pierei, kas degusi kā ugunī, viņš mani
nolēma aizvest atpakaļ uz to vietu, no kuras
šorīt biju aizskrējusi…
* * *
Biju nokļuvusi paradīzē. Mīļotais brālītis atkal bija dzīvāks par dzīvu. Viņš spēlējās ar
maniem matiem un zīda kleitiņas volānu.
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Mēs skūpstījāmies. Mēs sēdējām viņa istabā uz palodzes. Mēs klausījāmies kaut ko
no viņa plašās mūzikas ierakstu kolekcijas.
Mēs dzērām šampanieti pa taisno no pudeles kakla. Mēs smējāmies. Viņš gan simtreiz
vairāk bija vēlējies, lai, absolvējot vidusskolu, vecāki uzdāvinātu motociklu „Jawa”, kas
skaitījās modes kliedziens un piederēja katram sevi cienošam puisim, taču viņa skaistā,
turīgā un ļoti ietekmīgā māte bija pateikusi
kategorisku nē. Savā mediķes praksē redzējusi daudz traģēdiju, tāpēc atbilde bija nemainīga.
– Tādu vainu neuzņemšos! – viņa bija nelokāma. – Jebko citu, tikai ne moci.
Ja ne, tad ne. Tad lai būtu mūzikas ierakstu
kolekcija ar vissmalkāko atskaņošanas iekārtu. Mēs klausījāmies dziesmu pēc dziesmas,
un viņš nevarēja beigt glāstīt manus matus.
Absolūtā favorīte mūzikas pasaulē mums
bija „Naktsvārdi”, ko pēc daudzreizējas klausīšanās, skaļā balsī dziedājām līdzi Igo:
Vārdi, ko tevī atraisa nakts,
Tajos neskan dienas nogurums.
Vārdi sniedz naktīm sauli kā dakts
Nakts kā svece silda mūs. 3
– Te kāds laikam gatavojas stāties Mūzikas
akadēmijā, nevis Medicīnas akadēmijā, – aiz
istabas durvīm dzirdēdama skaļo dziedāšanu, noteica viņa skaistā un ļoti ietekmīgā
māte.
– Lai tava akadēmija iet, zini, kur?
– Zinu. Zinu.
Kādas dienas vakarā iekāpām viņa vecāku žigulī, un tēvs mūs aizveda līdz Majoriem, uz
pludmali. Neatkārtojams brauciens: liegais
pavasara vējiņš mums brauciena laikā bužināja matus un pa mašīnas logu pamanījām,
ka tālu priekšā pāri Jūrmalas šosejai pārskrien divas stirniņas. Pārītis.
– Tādi paši kā mēs, – klusi noteicu, taču viņš
tikai jautri iesmējās.
Līdzi bija šampanietis. Draiskojāmies pa ūdeni, atkal dzērām pa tiešo no pudeles kakla,
taču piepeši vienā brīdī kļuva sasodīti auk
sti – bija jau tikai pats vasaras sākums. Drīz
3

Jānis Baltauss. Naktsvārdi

pēc tam pamatīgi saaukstējos. Nākamajā
dienā viņš, pēc piecām minūtēm medicīnas
students, iedomājās man vēnā iespricēt kaļķi. Ieinteresēti noskatījos darbībās ar šļirci un
adatu, līdz kaut kas notika, kaut kas pārtrūka un es zaudēju samaņu. Juzdamies vainīgs,
viņš no blakusistabas pasauca savu skaisto
un ļoti ietekmīgo māti. „Glābēja visās situācijās,” – nodomāju, tikpat strauji atgūdama
samaņu.

Ļaunākais bija tas, ka Henrijs viņam pievienojās, kad bija atnācis mani apmeklēt.
– Es jūs visus ienīstu, ienīstu, ienīstu, – tie
bija vienīgie vārdi, kurus čukstēju bezspēcīgās dusmās.
– Nedusmo, Lote, – viņš, it kā uzminēdams
manas izjūtas, iejūtīgi noteica. – Varbūt varu
aiziet tavā vietā, ja neiebilsti. Nopirkšu no tevis puķi un…

Un tad, aptuveni pēc pusgada, viņa nomira. Absolūti nelaikā, būdama vēl nepieklājīgi jauna…

– Ej pie velna! – izgrūdu.

Sākās pieaugušo dzīve. Drīzāk tās bija divas paralēlas dzīves kā viņam, tā man, toreiz
vēl vidusskolniecei. Viņam veiksmīgs studiju process, kam momentā sekoja lēciens pa
karjeras kāpnēm un atbilstošs statuss sabiedrībā. Man – mācības, mācības, mācības.
Un randiņi. It kā viss bija vislabākajā kārtībā,
taču tai pašā laikā norisa kas tāds, kaut kas
ar manu aci nesaskatāms un ar ausi nesaklausāms, kas viņu lēni, bet neatlaidīgi dedzināja. Kā uz lēnas gāzes liesmas. Kas tāds,
kā dēļ mans mīļotais brālītis sāka grimt. Sākumā mazlietiņ, tad aizvien dziļāk un dziļāk.

Savukārt man prātā bija dzimusi ideja, kuru
jau atkal tikai Bella varētu palīdzēt īstenot.
Apņēmības pilna viņai piezvanīju. Mani uzklausījusi, viņa skaļi nopūtās.

* * *
Saldajā sapņu pasaulē biju pavadījusi pāris
diennaktis; tad sāku atgūties. Pretēji tam,
ka, sākoties atveseļošanās procesam, būtu
jājūtas priecīgai un pateicīgai, notika pretējais: biju nelaimīga un īgna, ka kāds atņēmis manu paradīzi, kur mēs aizvien vēl bijām
kopā. Vienīgā, kura saprata, bija mana bijusī
studiju biedre Bella. Kā vienmēr.
Pagāja vēl viena diena. Vajadzētu sākt posties bērēm, taču Stradiņu dakteris uz visstingrāko to aizliedza.
– Kādām bērēm? Ar pneimoniju uz bērēm?
Nekādā gadījumā! – viņa nostāja bija kategoriska.

– Nu, kā zini, – viņš spēji piecēlās un izgāja no
palātas, skaļi aizvērdams durvis.

– Šoreiz gan tu laid, – visbeidzot draudzene
noteica. – Kleitu atvedīšu, man viena tāda,
šādiem gadījumiem paredzēta, ir. Gan tev
derēs. Taču kā tiksi prom? Koridorā visu laiku kāds ir. Un pat ja nebūtu, kā tiksi garām
māsu postenim? Tur vienmēr kāda dežūrē.
– Ja nevar pa durvīm, jāiet caur logu! Turklāt
te ir pirmais stāvs!
– Hmmm… - viņa nokremšļojās. – Jāatzīst, arī
man tas ienāca prātā. Bet tas ir, nu, ne gluži
ikdienišķi… Un ja nu kāds ierauga? Pieņemsim, ka prom tiksi bez problēmām, bet kā atpakaļ? Arī caur logu?
– Te ir slimnīca vai cietums? – sparīgi runāju
pretī. – Bella, būs labi. Tikai atved man rītdien to kleitu. Nu, lūdzu!
– Nu… labi. Es tikai nesaprotu, kā tev mūždien izdodas mani pielauzt visādām afērām.
– Tad sarunāts. Gaidīšu tevi pulksten desmitos. Stundas laikā sataisīties un aizbraukt
līdz krematorijai paspēsim.
– Ak, vai, Lote, ar tevi nekad nav garlaicīgi.
Patiesi ne. Mans mīļotais mēdza teikt to
pašu. 

– Varbūt piesiesiet mani pie gultas?
– Nē, es to nedarīšu, bet uz bērēm jūs, vienalga, neiesiet.
– To mēs vēl redzēsim! – kliedzu viņam nopakaļ, kad mediķis gāja ārā no palātas.
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„O, nezināju, ka esi aizņemta. Piezvanīšu
drusku vēlāk.”
Pī, pī, pī. Pagaidi!

Foto: Egons Zīverts

Elpošanas vingrinājumi katru rītu, katru pēcpusdienu. Te es esmu. Vakarā stāvu pie loga
un nekad nesagaidu viņa zvanu. Logs. Atveru, žigli aizveru, palieku aiz aizkariem un ļauju gaismai iespīdēt sev acīs. Tas no terases
apgaismojuma kaimiņu mājā. Šovakar viss
būs citādi. Es pamāšu. Šovakar mana kleita ir
maigi vijīga, kokvilna un elastāns, tā glaužas
ap pleciem, krūtīm, plandoša, sīkiem ornamentiem dažādās krāsās, pirkta pirms mēs
izšķīrāmies. Kad eju pa ielu un vicinu rokas
kā spārnus, elpot ir viegli. Kleita ir neatņemama sastāvdaļa manai būtībai, maniem
klejojumiem pa parka celiņiem un piekrastes kāpām. Kopš esmu šajā dzīvoklī, pastaigas apsīkušas.
Latviete ar saknēm Kurzemē, rakstu prozu, dzeju
un lugas. Šajā gadā mana dzejas grāmata Pieres
vieta (izdevējs „Dienas Grāmata”) nominēta Latvijas
Literatūras gada balvai kategorijā labākais dzejas darbs.

Sandra Vensko

LOGS
„Mammu?” ikreiz domās dzirdu šo balsi, kad
mobilais iemirgojas un man zvanītājai jāatbild. Sviedri virs uzacīm, piere smeldz no
asins pieplūduma galvā. Vingroju pārāk
enerģiski. Tā nevar turpināties. Meita nedrīkst manīt, ka nejūtos labi. Ūdens uz sejas,
krāns vaļā, skapītis vaļā, kosmētiskie līdzekļi,
maska. Uzlikšu, lai domā, ka esmu aizņemta
ar sejas kopšanas procedūru. Ū! Kas notiek?
Deguns reaģē ātrāk nekā spēju satvert salvešu paciņu kārbu, kur tas muļķīgais kafijas
skrubis, nē… Sasodīts! Dvieli piesmērēt negribas. Nāsis pietūkst, kņud kā būtu apdedzinātas no iekšpuses.
Asinsspiediena lēciens ir straujāks nekā spēju
atliekties un mierīgi ievilkt elpu. Tūlīt meitai
atbildēšu. Jāsaņemas un ātri, ātri jānoskalo
seja.
„Jā? Es te pa vannas istabu…”
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Pil. Pilieni uz rokas, tie atgādina pagātni,
pludina bildes no bērnības, kad nokauts jērs
gulēja man rokās. Miedzu plakstiņus, saulē
raugoties, un vēlējos no saules gaismas kļūt
akla. Deguns asiņo, un cenšos miklo straumīti ar delnu apslāpēt, pirkstus nāsīm stingri piespiežot. Mans uzbudinātais ķermenis
gluži kā iztapīgs kalpotājs no atmiņu kastes
nes un sviež zālē punktainus svārkus. Daudz,
daudz punktainu dienu un nakšu. Sīki, melni spīdumiņi, melni lavas gabaliņi birst caur
acīm un atgriežas uz zemes, kur silta jēra
mugura vīd starp nokaltušiem zāļu stieb
riem. Nez kāpēc redzu melnbaltus attēlus,
un tie ņirb manā uztveres laukā kopš brīža,
kad asins strūkla no labās nāss sāka skaloties
izlietnē. Viss. Novērošanai jādara gals. Nevajag palikt smieklīgai. Neviens nenojauš, cik
saspringts bijis šis laiks šajā vietā, kur gaidas
pārtapušas par tādu kā apsēstību. Tā var kļūt
par nekam nederīgu zāles kumšķi.
Kad lielā meita paziņoja, ka Viga, mūsu jaunākā, varētu dzīvot pie viņas, biju pat priecīga. Māsas satuvināsies, mazā dalīsies noslēpumos, ne tā kā ar mani. Lielā meita Agate ir
pieaugusi sieviete, ar Vigu tiks galā. Protams,
mēs bijām runājušas par to, ka mana veselība ir sašķobījusies un vēlos kādu laiku pabūt
viena. Viga nekontaktēja ar tēvu, necentās
iedziļināties, kad pavēstīju, ka esam palikušas divas vien un mūsu dzīve puslīdz kārtībā.
Līdz brīdim, kad aptvēru, ka vēlos ieraudzīt
viņa seju.

Starp manu un tavu logu ir nepārvarams attālums. Kā ceļa vienam pie otra nekad nebūtu bijis. Tā nav pareizi. Pagātnes silueti ir tik
vien kā mans vai tavs augums, mūsu abu iztēle, atsauce uz īstenību. Nav tādas atsauces.
Vienīgi logs, kura aprisēs redzu ēnas, viena
no tām tomēr neesmu es. Logā cita sieviete.
Valda jaunā sieva.
Meita kaut ko jautās, jāsaved sevi kārtībā.
Uzmācīgi skaitu dzejoli, ko zinu no galvas
kopš satikāmies.
„Es redzu Abesīnijas augstienes,
Es redzu, kā tur ganās kazu bari. Redzu
vīģes koku, tamarindu, dateļpalmu
Un tefa laukus zaļganzeltainus viļņojam.
Es redzu brazīliešu vakero,
Es redzu bolīvieti kāpjam Soratas kalnā,
redzu, kā gaučo
auļo pa klajumiem, redzu nesalīdzināmo
jātnieku ar
laso rokā,
Es redzu, kā pampasos gūsta savvaļas
dzīvniekus, lai iegūtu
viņu ādas”.
Valts Vitmens mani mierina, kad sāk trūkt elpas. Skolā man mācīja, ka labi deklamē tas,
kurš neizlaiž nevienu vārdu no autora teksta. Nestomās, nežņauga abām rokām savas ciskas. Es mācījos Vitmena tekstus naktīs,
kad meitas gulēja ciešā miegā. Šorīt izvilku
grāmatu no brūnās ādas somas un atšķīru
90. lapaspusi, pārlaidu skatienu drukātajiem
burtiem, nedaudz pabalējušajam papīram.
Lapām gar malām iedzeltens tonējums. Man
gribējās sataustīt un novērtēt atšķirīgo faktūrā, maigi pieglausties tekstam tajā vietā,
kur bija nopilējuši daži pilieni kaisles un sūrmes. Nē, tie nebija sviedri vai spermas pārpalikumi no reizēm, kad mīlējāmies un grāmata izšļuka no pagalvja. Hā. Bija tāds laiks,
kad mēs sapņos lidojām un ikdienā nēsājām
vienādus džemperus kā apliecinājumu tam,
ka esam nešķirami, neatdalāmi viens no otra.
Zāļu stiebri, kaisles pilns dzejojums, emocionāli dzejas stāsti mani satver ikreiz, kad
plaušās nespēju dziļi ievilkt gaisu un jūtos
atsitusies pret dīvāna stūri laiktelpā pirms
daudziem gadiem. Elpas trūkums, astmas
tuvums, nenojaustas nāves bailes un vēlme būt ņiprai, veselai un laimīgai, tas viss ir
nieks pret loga rūti, caur kuru saskatu cilvēku blakus mājā.

Man vienkārši paveicās. Meklēju sludinājumus, kur tuvumā izīrē apdzīvojamo platību,
un uzdūros uz šo. Meklē mājkalpotāju. Izīrētājs atver durvis un norāda uz manu istabu.
Vispār viņam nemaz neesot vajadzīga mājkalpotāja. Grasos apcirsties un bēgt, kad vīrietis paceļ roku un norāda uz loga pusi. Jā.
Man vajag šo vietu, šo slēptuvi, šo sāpīgo
rētu uzirdināt, uzskrāpēt līdz jēlumam.
„Pasaule ir tik maza,” nosmejas vīrietis un,
mani uzlūkodams, patausta savu vaigu. Došoties pie zobārsta. Esot kaut kas atgadījies
viņa dārgajam zobam.
„Sāp?”
„Jūs taču esat Valda bijusī sieva?”
„Hm.”
„Mēs restaurējām krēslu, ko viņš jums gribēja
dāvināt. Lūk, tur tas ir! Uz terases. Apklāts ar
ūdens necaurlaidīgu materiālu. Tagadējā negribot to mēbeli savā interjerā. Vai nav labs
joks? Dzīvojiet te, kamēr apniks svešos logos
skatīties. Es jūs nenodošu.”
Pirmo neveiklību pārvarējusi, iesmejos. Mani
neinteresē īrnieka fiziskais mutes stāvoklis, taču skaidrs, ka esmu noskanēta. Galu
galā, es neatnācu šī cilvēka dēļ. Es ierados,
lai skumtu pēc bijušā vīra.
Atceros, reiz tu man mēģināji atpogāt džemperi, kam bija piešūtas pogas. Nevis pogas,
lai saturētu auduma gabalus, bet tā, tīri dekoratīvi. Tu knibinājies tumsā gar koka klucīšiem un elsoji kaut ko neganti spīvu par
sieviešu apģērbu, par nepraktisko drānu un
parāvi mani kā lelli. Tad tas notika. Nestabilais soliņš izjuka, un mēs abi bijām uz grīdas. Viens no mums atsitās pret ledusskapja
stūri, bet tā nebiju es. Tavs plecs nobrīkšķēja,
un radio iespiedzās. Dievs mans liecinieks, es
nebiju radiokastē nevienu iestūķējusi, radio
pārraide par mūzikas jaunumiem skanēja ar
traucējošu krakšķi, taču tobrīd krakšķi bija
visapkārt. Mūsu kritiens bija iekustinājis arī
trauku žāvētāju, un šķīvji gāzās uz grīdas, bet
karotītes un dakšiņas lēkāja, kā būtu dabūjušas ar gaiseni pa plikiem stilbiem. Virtuves
durvīs nostājās Valda mamma un ar ruļļos
ieskauto galvu izskatījās vēl sliktāk par mani.
Mammai kājās iešļūcamās čības ar bumbuļiem. Bumbulis kā elektrizēts vibrēja tik tuvu
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pie mana labā sāna, ka sabijos, vai mammas kājai nav piesūkusies milzu ērce. Vēl atceros, ka parķa halāts lielajai sievietei nebija aizpogāts. Skatījos caur pieri uz mammas
kājām, man virsū viņas dēls – vīrietis bezsamaņā un nedaudz asiņojošu lūpu. Labi, ka
ar troksni ieslēdzās ledusskapis un tad durvīs iespraucās tēvs. Valdi sapurinājis, mani
atbrīvojis, ar tēvišķu skatienu mūsu miesas
novērtējis, atglauda savus pinkainos, dūnu
spalviņām rotātos matus. Varbūt dūnu spilvenam atirusi vīle, nodomāju, un tad atkal
mana galva griezās kā propellers, jo bijām
izraisījuši vecākos histēriju. Smieklīga iepazīšanās. Vienmēr kāds vēro. Taču, atšķirībā no
iepazīšanās reizes Valda vecāku mājās, vērotājas lomā tagad esmu es.
Tas ir āra krēsls, ko tu vakaros novieto terasē ieslīpi manam logam, un man jāatkāpjas, lai nejauši sevi neatklātu. Nedaru neko
pretlikumīgu. Nē, nu, gluži godīgi tas nav, jo
Valdis jau gadu nav mans laulātais draugs.
Nevarēju iedomāties, ka pēc visa, kas mani
padarīja grūtsirdīgu, meklēšu veidu, kā pieskarties no attāluma. Man nepietika ar domām, prātu vadīja neremdināma kāre lūkoties cilvēkā, ko biju mīlējusi.
Krēsls bija sadilis un ļoti vecs, Valdis to bija
iemainījis pret četrām degvīna pudelēm. Virpinot automašīnas atslēgas vienā, ar otru
roku vīrietis stūma dīvaino mēbeli tieši virsū televizora galdiņam. Notraipīts nenosakāmas krāsas pleķiem, krēsls nelāgi smirdēja, kad vīrs azartiskā priekā plēsa nost samta audumu. Kategoriski biju pret šāda krēsla novietošanu mūsu izremontētajā dzīvoklī,
kur tajā laikā mitām visi četri. Saprotu, Valdis vēlējās mani iepriecināt, uzdāvinot man
šādu īpašu krēslu. Tādu – izvilktu no izgāztuves un ko pats restaurēšot drauga darbnīcā. Tur, neatlaidīgi, sprīdi pa sprīdim, kasīšot
nost uzslāņojumus, tad rīvēšot, berzēšot ar
smilšpapīru kājiņas, atzveltni, roku balstus,
pamatīgi visu pulēšot, izpucēšot katru ornamenta rozīti, katru grebuma iedobi. Es neskanīgi iesmējos – lauvas kājas tiks pakļautas epilācijai un pedikīram. Un tad tas notika.
Valdis atslēgas nometa uz galda, nopurināja
gaišos matus, izslēja vareno augumu gluži
kā cīkstonis ringā un, pagriezies pret istabas
durvīm, izvilka savu atvāžamo medību dunci.
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Pēdējā brīdī pirms vīrs triecās pret durvīm,
pieskrēju viņam klāt, parāvu ar spēku nost
no ozolkoka imitācijas grebumiem, lai mans
mīļotais, lieliskais vīrietis neizietu cauri pres
kartona pildiņam un nenonāktu reanimācijā.
Tas bija pareizs un taktisks gājiens.
„Kāpēc tu noniecini veco meistaru darbu?”
„Tev nav sajēgas par mūsdienīgu, urbānu mitekli!”
„Mums nav nekā īsta, nekā paliekoša, fundamentāla. Vienīgā reize, kad cenšos tev pierādīt, kā jāveido miteklis, ar kādu rūpību jāizvēlas dizaina elementi, tu mani pasūti.”
„Valdi, nedzer, lūdzu!”
Valdis zibenīgi apsviedās uz papēža un metās
mani žņaugt. Pārsteigumā nepratu pašļūkt
sānis, satvēris aiz matiem, vīrs vilkšus vilka
guļamistabas virzienā. Paldies visiem labajiem gariem, ka mājās bijām divi vien.
„Nē!” kliedzu, cik spēka, kaut gan ļoti labi
sapratu, kas sekos. Mežonīga iekāre, rokas
pret gultas galvgali, kājas plati un sēkla jau
pludoja. Tāds viņš ir, triekt sievieti matracī tik
dziļi, ka pēc mīlēšanās jāspēj izkārpīties no
gultas, neievainojot ne savu, ne otra pašcieņu. Logs. Taustos pēc zaļganā krājuma, Kurta Fridrihsona ne ar ko nesajaucamais māk
slinieka rokraksts pielīp pirkstiem, aiz krāsām kāds katru vakaru iezīmē kādu zāļu stiebru. Trausluma pavediens ievijas tieši sirdī.
Atbildes neseko. Taujāt tukšumā nav vērts.
Neapzinīgām kustībām slauku no sejas pielipušos kafijas graudiņus, želejveidīgo masku zem tās, šķiet, nokasīšu visu veco ādu no
sejas nost, un deguns atgūs normālu formu,
asinsvadiņi saaugs, saāķēsies atpakaļ jaunības laiks. Normāli. Elpa kļūst rimtāka. Meita zvanīs. Protams, intuīcija man laba, tikko
iedomājos, zvans notinkšķ un es jau pieploku meitas balsij. Nē, mēs runāsim bez acu
kontakta.
„Mammu?”
„Jā, meitiņ,” izpūšu no plaušām gaisu, izelpa, ieelpa, eeee… vienu, otru, vēl trešo reizi.
Miegs. Dīvains nogurums, neizturams spēka zudums organismā! Klausos balsī, atrodu
tajā visus sev tīkamos nokrāsu toņus. Elpa
pamazām atjaunojas, bet acīs ņirb, un sirds
jau ieskrējusi rīklē.

„Mammu, tu nepareizi dari. Beidz slēpties.
Tev jāatgriežas savā dzīvoklī un jāpārtrauc
citu cilvēku izsekošana.”
Bāc. Kā viņa zina, kur es esmu? Pareizāk sakot, tālrunī nedrīkstu izklausīties savārgusi.
Paķers māšeli un brauks uz dzīvokli, kur jau
mēnesi neesmu iegriezusies. Pat nezinu, cik
bieza putekļu kārta klāj manu dzīves telpu.
„Mammu?”
„Jā, runā vien.“
„Mammu? Viga mani neklausa. Pasaki man,
kā lai mēs dzīvojam?”
„Vigai vajag māsu, nevis mammu. Tā Viga sacīja. Es respektēju tavas māsas izvēli. Tu piekriti. Viga kategoriski paziņoja, ka dzīvos
kopā ar māsu, nevis mani. Jūs strīdaties? ”
„Mammu, nu nesāc atkal. Es nevaru uzņemties atbildību… par jums abām. Tu zāles lieto? Ar darbiem tiec galā? ”
„Jā, es visu kontrolēju.”
“Tu zāles lieto? Atbildi, lūdzu!”
„Man nav tev jāatskaitās. Asiņo deguns.”
Skaļi izteikusi frāzi, jau nosodu sevi par izpļāpāšanos. Es gribu mieru, klusumu, saticību.
„Kad tas notika? Vakar? Šodien? Kāpēc neteici man ātrāk? Stulbi liec man justies. Un ko
es Vigai paskaidrošu tagad? Sāksies histērija,
kašķi par mācībām. Jūs abas esat vienādas.
Kašķu kules.”
„Jā, tev taisnība. Tādas mēs esam.”
„Mammu… Bet tev jāzvana, ja slikti jūties.”
„Es jūtos labi!“
„Goda vārds, jūtos kā tētis. Eh. Tagad beigšu tevi tirdīt. Vigai jāpaskaidro matemātikas
uzdevumi.”
„Paldies.”
„Saņemies, mammu. Mums ar Vigu viss būs
labi. Nemirsti tikai atkal. Labi? Piedod. Ata.”
„Kā tev pašai? Nenospied vēl podziņu! Piedod.”
„Elpoju, strādāju. Vigai, mammu, ir divpadsmit gadi. Viga saprot, ka dzīve vēl nav īsti
sākusies. Viga ir tikai bērns. Viga apmeklē
pulciņus, zīmē, dzied, Vigai ir viss, ko mei-

tene tādā vecumā var gribēt. Jā, viņa tagad
atsakās ēst gaļu, neviens viņai neko neuzspiež, māšuks neēd olas, neēd rasolu un nedzer saldinātus dzērienus. Tikai svaigi spiestu sulu. Kādu? Viga man līdzās komentē.
Apelsīnu, protams. Man šovakar, varbūt pat
naktī, ir jāpabeidz džemperis. Jā, vēl gribēju
pasacīt, ka tu viņu pazīsti.”
„Indētāja.”
„Mammu, tā sieviete, viņa nevienu negribēja noindēt. Tas bija pārpratums. Tas bija pārpratums! Viņa tikai gribēja paskaidrot, ka tētis… Mammu? Tev jāpaguļ. Varu aizbraukt.
Pēc stundas. Ieiešu dušā un tad. Saproti, es
visu noskaidroju.”
„Tu esi indētāja. Tā sieviete tev patīk?”
„Mammu… Par ko tu sadusmojies? Neraudi.
Tavs cukura līmenis. Piedod! Nepieminu slimības, nepieminu procedūras, nepieminu…
Dzirdu, tu elso. Izbeidz! Tikai nesaki, ka mirsi. Jā, es pacietīgi gaidu tavu atnākšanu no
tās pasaules malas, kur vēl neesmu bijusi, tomēr zinu, kā tur izskatās. Vēroju jūsu dzīvi.
Tā nebija ideāla, mamm. Nevienu mirkli neesmu pārstājusi tevi mīlēt. Kur tu esi, mammu??”
Es labi zinu, ka tu redzi mani. Tu vakaros ieslēdz spuldzīti uz terases, kādu laiku uzturies tur un neveikli kaut ko kārto. Krēsls nobrakšķ, atzveltne atkrīt, atdalās divas daļas,
vieta, kur atspiesties mugurai, paliek tev rokās, un otra – sēdeklis, kas mīksts, pufīgs
un apvilkts ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu,
tas uzkrīt tev uz kājas. Smieklīgs skats. Neizdzēs uguni, mīļais. Parunāsim no attāluma.
Jā, jā, es esmu sapratusi, ka tev ir cita sieviete, cita ģimene, citas mājas. Es jau arī atradu citas mājas. Atvaino, tā sanāca, ka mūsu
logi atrodas tik tuvu. Es noīrēju istabu, kā izrādījās, saimnieks ir tālbraucējs šoferis, reizi
pa reizei viņš šeit iegriežas, un tad visam jābūt sapostam, smaržīgam. Jūs esat tikušies.
Varbūt draugi. Mani tas neinteresē. Man
vairs nav tik vientuļi. Gaidu. Meitenes arī veselas un laimīgas, ka mamma vairs nesēro.
Protams, man bija skumji vienai, ilgi un ne
bez dusmām pārdzīvoju šo jocīgo laiku. Es
piedodu tev visu to, ar ko esam bijuši neapmierināti, kas mums ir traucējis dzīvi padarīt
spilgtu un krāsainu. Man joprojām ir darbs,
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un tajā es ienirstu, lai neko nedomātu. Ierokos darbos līdz saknēm, kā tu labi saproti,
grāmatas ir jādigitalizē, jānotrauc katrs puteklītis. Šovakar logs būs atvērts un tu man
pamāsi. Tad es zināšu, ka tas krēsls patiešām bija domāts man. Ka viss patiesībā bija
mans un tavs pašlepnums. Atceries? Mēs sastrīdējāmies veikalā, kad tu man jautāji, vai
es vēlos dzīvot kā karaliene? Tu uzbāzi man
galvā puķupodu un smējies. Tad tu smējies,
ka iluzionisti mānoties. Ka neko tādu tu nespētu man publiski nodarīt. Tu nemaz nebiji
labs iluzionists, tāds viduvējs. Tagad laikam
patiesi restaurē mēbeles un labi pelni.
Kāda jēga? Kafijas skrubis un saņurcītas salvetes.
Logs ir vaļā un meitas nezvana.
Kopš es sadzinu pēdas Valda jaunajai dzīvesvietai, pagājis tieši gads. Man nemaz nebija
kauns viņu novērot. Klusībā pie sevis gaidīju,
vēlējos redzēt, notvert mirkli, kā vīrietis pazemos to sievieti, ar kuru tagad dzīvo blakus mājā. Sieviete izsauca policiju. Stāvēju
aiz aizkara un raudāju. Man bija žēl sevis, žēl
manu meitu, nedaudz žēl dzīves. Nu jau atkal ir labi. Es satraucos par visu.
Valda vecāki nebrauca ciemos, bet sazinājās ar mani vai dēlu telefoniski, iztaujāja, kā
mums klājas, un par mums visbeidzot aizmirsa. Man tas šķita saprātīgi. Būtiski ir nejaukties savu pieaugušo bērnu personīgajās
aktivitātēs. Lēmumus pieņēmu es, tas bija
tā fatāli. Neiebildu arī pret krēsla esamību
mūsu mājvietā, tomēr šī kāzu dāvana mūsu
dzīvē tolaik vairs neiederējās. Logs iečīkstas.
Nē, grīda. Klikšķis? Kas tas?
„Mammu?”
„Kā tu mani atradi? Kā iekļuvi? Tu mani izseko? Tev taču jāstrādā, jāpabeidz to jaku adīt.
Nāc, sēdies! Cik labi, meitiņ, Viga, tu arī?
Kā… kā jums tas izdevās?”
„Tu nedrīksti te viena palikt, mammu.”
Vigas zirgaste pieglaužas manam vaigam,
sēžu starp meitām, mūsu mati izklājas vienmērīgi pāri pleciem, gluži kā saules stari virs
jūras. Mana lielā meita Agate ir piekļāvusies cieši jo cieši klāt, mazā ielien padusē, un
tad vējš ieskrien telpā, izvējojas viss. Agate
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patausta manu degunu, tad izvelk mutautiņu. Tas ir auduma gabals, ko reiz viņa pati izšuvusi. Nedrīkstu piešņaukt sakaltušām asinīm, kur nu vēl puņķiem.
„Tev vajadzēja mums pateikt.”
„Ko pateikt?” Atbildi zinu. Valdis ir mani pamanījis, logs taču neko nenoslēpj.
„Es tavā vecumā biju pavisam savādāka.”
Agate saldi smaržo. Pēc mandeļu piena.
„Protams. Viga man izstāstīja. Tev esot astma.
Ārsts esot konstatējis, bet tu nelietojot zāles.
Nesaprotu tavu ietiepību. Vai tev veco grāmatu apstrāde izraisa alerģiju? Tā ir? Viga
nav vainīga, ka tu nespēj tikt galā ar dzīvi,
mamm. Lai kā viņa centās būt paklausīga, tu
māšuku atsūtīji pie manis, lai netraucēti ilgotos pēc tēta. Ko tu te vispār dari? Binoklis.
Par mani tu padomāji?”
„Nē. Tagad gribu beidzot izlasīt grāmatu.“
„Tu taču zini no galvas visus dzejoļus! Tev nav
jānomirst mums visiem par spīti, mamm.
Aizvēršu logu. Vai tas tur, uz terases, ir tētis?”
„Jā, Agate. Beidz kārstīties pa logu, cilvēki var
nesaprast. Ka neizsauc policiju.”
Agate manī sen vairs neieklausās. Skat, pārliecas pāri palodzei un māj Valdim. Nāc šurp,
mazulīt, un Viga pieglaužas manam vēderam, un es vēlos, lai šis bērns dzīvotu manā
dzemdē, lai manas meitas atrastos tik drošā
attālumā no pasaules sāpēm, kā saules gaisma no manām acīm naktīs. Ja viņi visi zinātu, ka Valts Vitmens ir mīlestība, nekāds attālums mūs nešķirtu un mēs kopīgi skaitītu
vārdus:
„Tu, kas gulēji visu nakti augstu gaisos,
augstāk par vētru,
Tu pamodies atjaunots – un nu atkal
lidojumā ar saviem
Brīnumainajiem spārniem.” 
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Reinis Vējiņš

JŪS, KAS TAPA PAR TU
Ir pavisam agrs rīts. Man ļoti nepatīk agri rīti.
Modinātājs ir noskanējis tieši sešos. Atkārtojuma zvans zvanīs pēc piecām minūtēm.
Vēl tikai piecas minūtes. Piecas. Klusums. Es
guļu. Es ķeru sapni, bet tas aizbēg. Aizskrēja. Seši un piecas minūtes. Mans pozitīvais
modinātājs ar Purvīša bērziem mani nobeigs.
NO – BEIGS. Neticu. Kam lai es ticu? Trešo
reizi zvana. Es aizpampušām acīm paskatos –
bez piecām septiņi. Aizgulējos. Pēc pusstundas man ir darba intervija ar Viņu. Ceļos un
skrienu, un mazgāju zobus, un izspļauju rīta
nelabumu, un iepūšu smaržu, un zeķes, un
krekls, un nē, šo nē un jā, tas der, un kurpes, un plānotājs, un atslēgas, un soma, un
mētelis, un šalle, un esmu gatavs. Un. Durvis aizslēdzu ciet. Es nekad neatceros savas
signalizācijas kodu. Es to esmu uzrakstījis ar
zīmuli uz sienas, lai zagļi neieraudzītu. Kods:
0000. Reizēm man sajūk ciparu kombinācija. Pavisam aizmirsu. Latviskais karodziņš. To
nedrīkst aizmirst. Tas nes man laimi.
Labdien! Vai drīkstu Jūs patraucēt? Es laikam nokavēju. Paldies Jums! Nē, es nedomāju viss. Pateicos Jums! Vispār – es gribu teikt
tieši, ka es ilgāku laiku meklēju darbu. Kāpēc Jūs tā domājat? Pateicos! Es varētu par
Jums teikt tieši to pašu. Ko? Nē, saprotams,
ka es nepīpēju. Man ir izglītības dokumenti.
Es Jums tūlīt tos parādīšu. Šeit ir vidusskolas
apliecinošie dokumenti. Esmu mācījies Druvas vidusskolā. Šeit - Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātes. Nē, es neesmu mācītājs.
Jums tā liekas? Nē, tā man ir no tēva. Tā man

palīdz atcerēties Dzimteni. Nav jau tā, ka es
to aizmirstu ikdienas skrējienā, bet saprotiet
pati. Jums noteikti, ka arī ir līdzīgi priekšmeti,
kuriem Jūs pieķeraties. Nav? Nu jā, tas tiesa,
katram savs. Citam vairāk, citam mazāk. Vispār man ir liela pieredze mārketingā. Es protu labi strādāt ar skaitļiem. Jā, Jūs neticēsiet,
matemātika man skolas laikā ļoti padevās.
Atzīmju izrakstu, diemžēl, nepaņēmu. Kā jau
teicu, man padodas skaitļi. Labi protu rēķināt un skaitīt. Visu saskaitīt. Arī tās divas. Nē,
es neesmu nepieklājīgs. Es pat reiz uzvarēju valsts olimpiādē. Nē, toreiz diploms kaut
kur pazauda. Pusaudžu gadi. Atcerieties savus gadus. Jā, cik Jums vispār ir gadi? Uj…es
tā nedomāju, vienkārši…Jūs izskatāties ļoti
pievilcīgi! Trīsdesmit četri? Nē, es nedomāju,
ka tas ir liels vecums. Ja salīdzina ar maniem
divdesmit trijiem, tad varbūt. Vecums tikai
daiļo - tā saka mana vecmāmiņa. Es negribēju Jūs aizvainot. Jā, es laikam, ka arī varētu
izstāstīt par saviem skolas gadiem. Es gāju
skolas korī, tad... Es sapratu, tur nav daudz
ko stāstīt. Es noteikti, ka gribētu šo darbu.
Man patīk strādāt vietējos uzņēmumos. Es
teicu, ka mana māte un tēvs… Jums arī jauku dienu! Es gaidīšu no Jums ziņu! Paldies!
Paldies Jums! Visu labāko!
Es domāju, ka atstāju labu iespaidu. Man
vajag darbu. Man nav naudas, lai maksātu
īri. Pēc divām dienām kārtējā rēķinu diena. ►
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MĀKSLA
Agnija Lesničenoka

DZINTARZEMIEŠI
UN TO IZPRATNE
PAR LATVISKUMU
TRIMDAS LATVIEŠU
MĀKSLĀ
Ar Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) nodibināšanu 1919. gadā sākās jauns posms latviešu nacionālās mākslas attīstībā, mēģinot
iezīmēt tās identitātes ietvarus. 20. gs. 20.,
30. gados tēlotājas mākslas tendencēs vērojams tradicionālisms, reālisms un retrospektīvisms, kas izpaudies arī konkrētās tematiskās nozarēs – romantizētās ainavās, latviešu
folkloras tēmās, Latvijas senatnē u.t.t. Minētās tendences īpaši stiprinājuši akadēmijas
mācībspēki – Jānis Roberts Tillbergs figurālajā glezniecībā, Rihards Zariņš grafikā, ainavu meistars Vilhelms Purvītis dabasskatos,
Kārlis Miesnieks latviešu reālistiskās glezniecības skolu ainavās un portretos, un citi.

►

Jāpasēž pie operas, ilgi tam nevajadzētu būt.
Viņa teica, ka dos atbildi drīz. Sēžu. Aizlidoja
viens putns. Sēžu. Tad aizgāja skudra. Sēžu.
Tad pāris cilvēki. Sēžu. Gaidu. Sēžu. Sāk krēslot. Sēžu. Kļūstu nepacietīgs. Ceļos! Viņa teica, ka drīz! Es domāju, ka man līgums būs
jāparaksta. Es nezinu, kur Viņa tik ilgi kavējas ar lēmumu. Bet ko tur domāt? Tur viss
skaidrs. Zvana. Purvītis. Modinātājs. Nē, patiesi zvana. Viņa.
Mīļā, tev padot vīna glāzi? Man vienmēr gribējies tev pajautāt, kāpēc toreiz mani izvēlējies? Es toreiz biju pilnīgs iesācējs, meloju,
ka ausis kūpēja. Tu manī patiesi ieskatījies
no pirmā acu skatiena? Es tevī arī! Zini, ko
es visvairāk nesaprotu? Kāpēc es tev meloju
par matemātiku? Es nevarētu vadīt uzņēmumā mārketinga nodaļu. Tu man toreiz noticēji. Nu, tagad ir citādāk. Tagad es tik daudz
nemeloju. Es arī tevi ļoti mīlu. Vispār nemeloju. Tu man netici? Ko tu gribi, lai es daru?
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Latviešu nacionālās mākslas attīstības kontekstā līdz Otrajam pasaules karam uzmanība pievēršama arī LMA studējošajai jaunatnei – starpkaru posmā studenti bijuši aktīvi
savu skolotāju sekotāji un mākslas tradīciju
kopēji, kuri uzturējuši un saglabājuši šīs tradīcijas arī tālāk trimdā, jo dzimtenē to brīva
attīstība un interpretācija bija liegta. Starpkaru posmā Latvijas akadēmiskā vidē populāras bija studentu organizācijas, tāpēc arī
LMA 1923. gada 19. martā 12 uzņēmīgi studenti nodibināja pirmo LMA studējošo organizāciju – studentu korporāciju Dzintarzeme.1 Tās dibināšana bija daudz savdabīgāka
nekā citu Latvijas studentu korporāciju vai
biedrību veidošana, jo Latvijā līdz tam studējošo latviešu mākslinieku akadēmisko organizāciju nebija, tāpēc Dzintarzeme uzskatāma par pirmo un vienīgo Latvijas un pat Baltijas reģiona vēsturē.
Dzintarzemes mērķis bija apvienot nacionāli
domājošos Latvijas Mākslas akadēmijas audzēkņus nacionālās mākslas un pašizglītības
veicināšanai, attīstot audzēkņos individuālo
1
Korporācijas „Dzintarzeme” protokoli. LNA LVVA, F.
2477 (Latvijas Mākslas akadēmijas audzēkņu biedrība
„Dzintarzeme”), A.1, L. 2, 1. lp

Man nav nekas jāpierāda. Tas, ko es saku, ir
pilnīga patiesība. Saprotams, ka man nav
citas sievietes. Ak tā? Paskatīsimies! Vispār
man nepatīk agrie rīti. Nekad tie nav patikuši. Kā var celties sešos? Kā vispār var celties
pie gaiļa modinātāja? Labi, suņa! Es tev nepārmetu, es tikai tev skaidroju, ka man nav
cita. Es negribu vairs runāt. IZ – BEI – DZ. Piedod man. Es aizrāvos. Tu man esi pati labākā
un mīļākā sieviete. Skaistule. Ejam uz gultu?
Jā, protams, ka es tevi gribu. Es tagad būšu...
Ui, Jūs mani pārbiedējāt. Labdien! Es neko
nedaru. Es tulīt nosūtīšu piedāvājumu. Es
esmu to sagatavojis. Nē. Nē. Es sameloju. Es
īstenībā rakstu stāstu. Piedodiet, direktores
kundze, es saprotu. Tas vairāk neatkārtosies.
Es zinu, ka esmu jauns darbinieks. Paldies
Jums! Es tūlīt sākšu strādāt pie piedāvājuma.
Jums arī! Vai es varu Jūs uzrunāt uz tu, ja
Jums, tas ir tev tā patīk? 

Iekšlietu ministrijas atļauja korporācijas „Dzintarzeme” regāliju lietošanai, 1933. gads.

goda apziņu un atbalstot savus biedrus materiāli un morāli, savukārt korporācijas uzdevumos ietilpa „māksliniecisko parādību iztirzāšana, izpratne un apgūšana, savu
biedru audzināšana tautiskā garā, vienības
un kopības jūtu izkopšana, krietnu tautiešu
izaudzināšana”.2 Dzintarzemieši aktīvi nodevās referātu vakariem, veltītiem mākslas un
literatūras jautājumiem, izkopa akadēmiskās paukošanās prasmes un rīkoja mākslas
darbu izstādes, kas deva iespēju pilnveidot
mākslinieciskās spējas, popularizēt sevi un
iegūt papildus finanses no pārdotajām gleznām. Lielākā daļa dzintarzemiešu nesaistīja sevi ar modernās mākslas virzieniem, bet
nodevās vecmeistaru darbu studēšanai, latviešu mākslinieku un mākslas problēmu pētīšanai. Taču kā definēt tradicionālo latviešu
mākslas skolu, kuru dzintarzemieši pārstāvēja, atbildes toreiz nebija. Tikai krietni vēlāk
dzintarzemieši saprata, ka dzīvojot un studējot tautas vidē viņi radījuši iedīgļus latviešu mākslas skolai.3
1940. gada vasarā, kad PSRS okupēja Latviju,
Dzintarzemes tāpat kā pārējo Latvijas akadēmisko studentu organizāciju darbība tika apturēta. Politisko notikumu un kara apstākļu
dēļ sākās Dzintarzemes izkliedētības periods.
Daļa dzintarzemiešu tika deportēti, krituši
karā vai pazuduši bez vēsts, citi turpināja sa2
Studentu korporācijas „Dzintarzeme” statūti. LNA LVA,
F.2061 (Tēlnieks Verners Dukurs (dz. 1914, Austrālija),
A.1, L.1, 13. lp.
3
Jāņa Audriņa atmiņas. LNA F.2652 (mākslinieks
Arnolds Sildegs (1915-2003)), .A. 1-v, L.78

vas dzīves gaitas Latvijas PSRS, taču tie, kas
nevēlējās samierināties ar jauno padomju
režīmu, izvēlējās doties trimdā. Jau Vācijas
bēgļu nometnēs vairāki dzintarzemieši turpinājuši veiksmīgu māksliniecisko darbību
kā izstādēs, tā pedagoģiskajā darbā, kā piemēram, Dzintarzemes dibinātājs Francis Ernests Bange Eslingenā aktīvi darbojās Latviešu mākslas skolas dibināšanā un izveidošanā
prof. Jāņa Kugas vadībā, kļūstot par šīs skolas docentu. Pēc latviešu bēgļu tālākās izceļošanas uz jaunajām mītnes zemēm 40. gadu
beigās un 50. gadu sākumā, radās doma apzināt izkliedētos dzintarzemiešus. Izšķiroša
loma bija 2. Vispārējiem Latviešu Dziesmu
svētkiem Ņujorkā, ASV, 1958. gada jūlijā, kuros pirmo reizi pēc Dzintarzemes likvidēšanas kuplākā skaitā izdevās satikties dažiem
dzintarzemiešiem. Aktīvākais iniciators dzintarzemiešu sanākšanai bija mākslinieks Jānis Audriņš – jau 1958. gada maijā laikrakstā
Laiks tika ievietots aicinājums dzintarzemiešiem Dziesmu svētku laikā pievienoties salidojumam, savukārt pat pašos Dziesmu svētkos J. Audriņš izsludinājis sanāksmi pa skaļruni un zināmā laikā ieradušies Otto (Atis)
Grunde, Kārlis Šaumanis, Jānis Vecrumba un
Fridrichs Vīksne. Šajā nelielajā tikšanās reizē tika izteiktas idejas par Dzintarzemes atjaunošanu un turpmākajiem plāniem. Ar pirmo Dzintarzemes mākslas izstādi jau 1958.
gada 16.-23. novembrī, „French Art Center”
telpās Manhetenā, trimdas latviešu sabiedrībā tika atzīmēta Dzintarzemes atjaunošana. Dzintarzemes ASV kopas oficiālā mītnes
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Dzintarzemieši 1963. gada izstādē Ņujorkā. No kreisās Pēteris Kārkliņš, Otto Grunde, Jānis
Audriņš, Francis Ernests Bange, Jānis Cīrulis, Kārlis Šaumanis, Maksimiliāns Mitrēvics.

vieta ar Jāni Audriņu kā senioru jeb priekšsēdētāju atradās Ņujorkā, bet apzinot dažus
dzintarzemiešus arī Austrālijā, 1961. gada
24. jūnijā oficiāli tika nodibināta arī Austrālijas kopa ar tās pārstāvi Kārli Veinbergu
priekšgalā. Lai Dzintarzeme spētu veiksmīgi darboties arī trimdas apstākļos par spīti
dzintarzemiešu lielajai izkliedētībai, bija jārada pielāgots Dzintarzemes darbības profils. Kā jaunais mērķis tika noteikts pulcināt
dzintarzemiešus un uzturēt kontaktus ar viņiem visos kontinentos un zemēs, lai apmainoties domām un idejām turpinātu latviešu
mākslas tradīcijas, tās koptu un attīstītu tālāk. Kā darbības punkti, lai iepriekš minēto
pildītu, tika noteikts – „Dzintarzeme rīko izstādes kontinentos, notur mākslas parādību
iztirzāšanu, piedalās ar rakstiem presē”.4 Izstādes kļuva par vienu no Dzintarzemes galvenajiem instrumentiem trimdas mākslas
popularizēšanā un saglabāšanā. Kā aktīvākais posms Dzintarzemes darbībā konstatēts no 1958. līdz 1973. gadam, kad, kopumā organizētas 17 lielākas un mazākas izstādes latviešu mākslas salonos, saietu namos vai draudzēs ASV, Kanādā un Austrālijā.
Izstādītie darbi bijuši reālistiski vai arī tuvu
tiem stāvoši. Tematika bieži vien latviska, ko
paši dzintarzemieši uzskatījuši par ļoti nozīmīgu apstākli, lai atgādinātu trimdas latviešiem par savu dzimto zemi, cilvēkiem, viņu
dzīvi un vēsturi. Pēc 1973. gada, ņemot vērā

gan biedru vecumu, gan izkliedētību, gan
dažādas iekšējās nesaskaņas, korporācija
kļuva arvien neaktīvāka, līdz 20. gs. nogalē līdz ar pēdējiem tās biedriem, korporācija
beidza pastāvēt. No Dzintarzemes atjaunošanas 1958. gadā līdz tās likvidācijai, korporācijā kopumā sastāvējuši 22 mākslinieki un
divi goda filistri – ievērojamie mākslinieki un
LMA bijušie mācībspēki Jānis Kuga un Burkards Dzenis.

4
Dzintarzemes Trimdas Romāns. LNA F.2652
(mākslinieks Sildegs Arnolds (1915-2003)), .A. 1-v, L.78

5
Soikans J., Mākslas kritika un esejas, Toronto: Astras
apgāds, 1983, 84. lpp.
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Pēc Otrā pasaules kara gandrīz gadsimtu izkoptajām latviešu mākslas tradīcijām līdz ar
latviešu lielo emigrācijas vilni uz Rietumiem
tika plaši atvērtas internacionālās durvis jauniem izaugsmes ceļiem, taču kā notika realitātē? Mākslinieks un mākslas vēsturnieks Juris Soikans atzinis, ka pirmajos trimdas gados notikusi Latvijas neatkarības laika mākslas izteiksmes veida turpināšana, Latvijā savulaik radīto mākslas darbu vērtību pavairošana, kas savā tendencē netiecās pēc jaunu
un savam laikam atbilstošu problēmu risināšanas mākslā, pēc jaunas izteiksmes sejas meklēšanas.5 Pēc 1952. gada nacionālās
mākslas jautājums kļuva arvien problemātiskāks, aktualizējot jautājumu par latviešu
nacionālās mākslas identitātes likteni, jo liela daļa vecākās un vidējās paaudzes mākslinieki, kuri bija saistīti ar LMA kā pedagogi vai studenti, bija savā veida „iesprostojuši” sevi, ņemot vērā gan akadēmijas ietekmi,

gan trimdas sabiedrības gaumi. Mākslinieks
Niklāvs Strunke bijis skarbs, paužot viedokli,
ka latviešu mākslinieki trimdā ir savādi reakcionāri savā domāšanā par latviešu glezniecību, jo tās gaume un domāšana par mākslu ir apstājusies tai brīdī, kad tā pameta Latviju – „latvieši emigrācijā mākslu saprot kā
nacionāli etnogrāfisku izpaudumu, bet ne
glezniecību kā tādu, viņi nesaprot, ka šodien
nemaz nav jāglezno tikai nacionālie brunči un ornamentika, lai izpaustu latviskumu,
bet pietiek un daudz dziļāk nacionāli ir, ja
gleznotājs meklē un parāda savu latviskumu
ziedā, kompozīcijā un savā latviskā pasaules
izjūtā”.6 Intervijā ar mākslas zinātnieci Eleonoru Šturmu tika vaicāts, vai starp trimdas
latviešu māksliniekiem, mākslas zinātniekiem, mākslas kritiķiem tika domāts par to,
ka būtu jāizkopj latvietības idejas jēdziens
latviešu mākslā, lai latviešu mākslinieki var
vadīties no šī ideju kopuma savā mākslā un
vienlaikus attīstīties un meklēt jaunus izteiksmes veidus. Uz to autore saņēma atbildi
– „Nekas tāds nebija novērots, jo gados jaunākie mākslinieki neskatījās uz tādiem onkuļiem kā dzintarzemieši. Tā kā viņiem bija sava
vieta, sava publika, viņus mīlēja, jo viņu tematika bija ļoti mīļa. Kurš gan negribēja vienu klētiņu vai siena šķūnīti, pļavu vai ko līdzīgu. Tas viss bija atrodams dzintarzemiešu
un citu LMA paaudzes mākslinieku gleznās.
Daudzi viņus ļoti atbalstīja un iegādājās, bet
viņu daiļrade bija jau ar tādu kā apzīmogojumu, ka tā ir vecmodīga. (…) Mākslinieks arī
nevarēja „iziet ārā”. Viņš tā juta un viņš tā
varēja brīvi izteikties un viņiem nebija vēlēšanās to pamest. Un tā kā publika bija, kas to
gribēja, tad kāpēc man būtu jālaužas citos
laukos, ja es varu labi dzīvot un man ir sava
publika?!”. Toties E. Šturma izcēla mākslinieku profesionālo izpildījumu – „Visi viņi bija
tehniski labi, viņiem paviršības nebija pieļaujamas, tas pamats, ko akadēmija ielika, tas
katram bija tā kā likums, ka jābūt ir ļoti noslīpētam un savā pārliecībā drošam, ka tu tā
glezno un tu citādāk negribi un nevari”.7
Pastāv apgalvojums, ka tas ko rada latviešu mākslinieks, tā jau ir latviska māksla, jo
katram latvietim ir arī latviska izjūta. Savukārt citi domā, ka latviska māksla atspoguļojas darba tematikā. Lai gan latviskā jēdziens latviešu trimdas mākslā joprojām nav
6
Strunke N., Niklāva Strunkes Trimdas grāmata, Daugava,
Zviedrija, 1971, 25.-26.lp
7
Intervija ar Eleonoru Šturmu 2020. gada 11. februārī
Ņujorkā, Agnijas Lesničenokas privātais arhīvs

līdz galam definēts, to ir mēģinājis darīt Juris Soikans. Soikans uzskata, ka jēdzieni, kuriem būtu jāiezīmē tikai latviešiem tipiskās
raksturīpašības, dažādos latviešu tautas vēstures posmos izpaudās ļoti dažādā veidā,
raksturā un intensitātē, tātad tie ir mainīga
rakstura. Līdz ar to „formulu”, kura tipizētu
latviešu „latviskumu”, pie tam būtu identiska latviešu tautai visos tās vēstures posmos,
nemaz nevar būt.8
Paši dzintarzemieši kā tautisko vai latvisko kritēriju latviešu glezniecībā izvirzīja: 1)
darbus, kas darināti latviešu glezniecības
skolas tradīcijās un 2) darbus, kuros ietverta latviskā tematika. Dzintarzemieši atzinuši, ka ar pirmo latviešu glezniecības skolu ir
grūtības, lai izlobītu pareizo jēdzienu, jo latviešu glezniecības skolas attīstība bija pašā
sākumā, kad to pārtrauca okupācijas varas. Kā arī, šeit saprotama ne tikai mākslas
skola, kur studējuši topošie mākslinieki, bet
gan tonālais, uzbūves, tehniskā izpildījuma
un uztveres veids glezniecībā, kas pakļauts
kopējam mākslinieciskajam saucējam, kas
raksturīgs tikai latviešu gleznotāju darbiem.
Savukārt otrais kritērijs – latviskā tematika
– pēc „Dzintarzemes” sniegtā skaidrojuma
ir daudz vieglāk saprotama un tai ir milzīgas, neizsmeļamas tēmas – latviešu senvēsture, strēlnieku cīņas, Brīvības cīņas, leģiona
kaujas, bēgļu gaitas, folklora, Latvijas daba
utt. Šīs tēmas bieži redzamas dzintarzemiešu darbos, īpaši izceļot mākslinieka un dievtura Jāņa Audriņa darbus, kuros iekļaujas visas iepriekš minētās tēmas. Īpaši veiksmīga
un ievērojama ir arī Jāņa Cīruļa emocionāli un simbolu valodā piesātinātā 50 gleznu
sērija „Mana dzimtene kara liesmās” (19451947), atspoguļojot bēgļu un kara tematiku, vai tehniski un koloristiski labi darinātās
Otto (Ata) Grundes figurālās kompozīcijas.
Šiem diviem minētiem kritējiem – latviešu
glezniecības skola un tematika –, kas identificē latvisko tēlotājmākslā, tos izkopjot vienotā jēdzienā par latviešu nacionālo mākslu,
pēc dzintarzemiešu domām būtu bijis jākalpo par kopsaucēju visiem mākslas virzieniem
un visu zemju latviešu māksliniekiem.
Dzintarzeme vienmēr sevi pozicionējusi, ka
tās biedri nekad nav aizrāvušies ar dažādiem laikmeta modes kliedzieniem savos
meklējumos, bet vairāk nosliekušies uz vecmeistaru un latviešu mākslas tradīciju pusi,
8
Jura Soikana raksti, J.Soikana arhīvs LU Akadēmiskajā
bibliotēkā, ZA FB 11048, 400, 6. lp.
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saaugot ar tām kā Latvijas neatkarības un
brīvības laika diženu mantojumu. Dzintarzemieši, lai gan konservatīvi, tomēr nenoliedza
un neapkaroja arī aktuālākās nacionālās parādības mākslā. Katram māksliniekam varēja
būt sava tematika, sava tehnika, savs kolorīts, bet pāri visam bija jābūt latviskam skatījumam. Arī dzintarzmiešu vidū bija māk
slinieki, kuri meklēja sev atbilstošo tehniku, bet vienlaikus mēģināja ietvert latviskās
identitātes kodolu, kā piemēram, Jāņa Gaiļa
abstraktie jūras skati, Maksimilāna Mitrēvica interesantā otas rakstā darinātās figurālās kompozīcijas un ainavas, Arnolda Sildega
bagātīgos krāsu toņos darinātie ostas skati
un ziedi, un citi dzintarzemieši.
Dzintarzemes trimdas sastāvs ar nelieliem izņēmumiem bija LMA beigušie vai tur ieguvuši daļēju izglītību – tātad mākslinieki, kas izglītojušies Latvijas neatkarības laikā. Šis apstāklis ir uzlicis savu zīmogu dzintarzemiešu mākslinieciskajā darbībā un, proti, viņi
visi ir vairāk vai mazāk reālistiski ievirzīti un
viņu darbos jūtamas iezīmes no tās mākslinieciskās noslieces, ko var apzīmēt kā latviešu glezniecības skolu, kas gan vēl šodien nav
līdz galam definēts, bet nojaušams tematikā, tehnikā un koloristiskos meklējumos, ko
dzintarzemieši mēģinājuši attīstīt tālāk trimdā ASV un Austrālijā. 

Agnija Lesničenoka dz. 1991. gadā, ieguvusi maģistra
grādu vēsturē Latvijas Universitātes Vēstures un
filozofijas fakultātē. Pašreiz doktora grāda kandidāte
mākslas zinātnē ar promocijas darba tēmu Latvijas
Mākslas akadēmijas studentu korporācijas „Dzintarzeme”
loma latviešu nacionālās mākslas saglabāšanas politikā
trimdā ASV un Austrālijā. Šobrīd strādā Latvijas Valsts
arhīvā kā arhīva eksperte Personu fondu un ārvalstu
dokumentu nodaļā un Latvijas Mākslas akadēmijas
Doktorantūras nodaļā kā akadēmiskā asistente.

Baiba Magdalena Eglīte

PAR MĀKSLINIEKA
ROLANDA KAŅEPA
PERSONĀLIZSTĀDI
PLMC GALERIJĀ CĒSĪS
Sūtījumu Pasaules Latviešu Mākslas Centram no Amerikas ar Rolanda Kaņepa (19252011) gleznām saņēmām pirms trīs gadiem.
Septiņus gadus nogulējuši Longailendas Salas baznīcas pagrabā, nonākuši Cēsīs, tie
mulsināja ar savu bēdīgo kondīciju, dīvaino
mākslinieka fantāziju, ar mūsdienām neparasto tematiku, sarežģītām kailfigūru kompozīcijām, kristīgās ikonogrāfijas elementiem un pretrunīgo krāsu risinājumu. Pāris
gadu atpakaļ daļu viņa darbu sagatavojām
eksponēšanai, bet šodien skatītājam ir iespējas iepazīt gandrīz visu PLMC rīcībā esošo kolekciju, kā arī katalogā publicēto dzejnieka
Kārļa Vērdiņa pētījumu par mākslinieku.
„…mūsdienās, kad pieņemtie ‘labas’ mākslas
kritēriji tiek dažādā veidā apšaubīti, varbūt
vairs neliekas svarīgi, vai Kaņeps bija ‘pareizs’
modernists, ‘pareizs’ trimdas latviešu gleznotājs, un vai visas figūras viņa gleznās izvietotas ‘pareizi’. Varbūt svarīgāk un aizraujošāk ir censties izsekot viņa dzīves un mākslas
gaitu trajektorijām…” raksta Kārlis Vērdiņš.
Patiesi, R.K. var nodēvēt par autodidaktu,
dekadentu, simbolistu, romantiķi, eklektiķi,
pat par ekshibicionistu un naivistu. Visu šo
virzienu pazīmes viņa mākslas mantojumā ir
atrodamas. Var viņu arī nosaukt par asprātīgu antīko mītu vai Bībeles stāstu anekdotisku atstāstītāju un saskatīt analoģijas ar Ausekļa Baušķenieka ironisko sevis redzējumu.
Var viņa mākslā atpazīt vēlīnās renesanses,
manierisma un simbolisma autoritāšu atbalstu.
Bet diendienā ielūkojoties viņa darbos, pakāpeniski nonāc pie secinājuma, ka visa ekspozīcija ir autora atkailināts, pretrunīgs un
pat nežēlīgs atskats uz savu dzīvi. Mūža nogalē, vēlreiz izdzīvojot jaunības gadu izvēles
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Rolands Kaņeps. Mājup, 1984. Audekls, eļļa. 53 × 94 cm.

Skat. Baibas M. Eglītes rakstu 46. lpp.

sekas, liktens samezglojumus un spērienus,
viņš savu dzīves stāstu uztic subjektīvi interpretētai un daudzveidīgai simbolu valodai.
Simboliem atkārtojoties no kompozīcijas uz
kompozīciju, gleznas sakārtojas kopīgā vēstījumā, kam cauri vijas urdoši jautājumi pašam sev.
1984. g. gleznotais audekls Mājup nebūt nestāsta par vēlmi atgriezties dzimtenē, kuru
nācās pamest kara laikā. Tas drīzāk pauž vēlmi pēc Gaismas, caur savām gleznām celties augšup, atstājot pagātnē grēku (galvas kauss), par spīti sakaltušajam kokam,
kas, kā draudošs pirksts, šaustot un aizliedzot nākotni, ir ieķēries gleznas rāmī. Manuprāt, tas ir ticības apliecinājums savas māk
slas augšāmcelšanās iespējām. Un patiešām,
PLMC galerijā šodien notiek Rolanda Kaņepa
mākslas un vārda augšāmcelšanās.
Apolons un Mūzas, Dāvids un Batseba, Orfejs un Eiridike, Judīte un Oloferns, Erodeja un Salome, Adonis un Afrodīte, Kupidons
un Psihe, sv. Pēteris un Jānis ir viņa gleznu
tēlu galerija, bet ne varoņi. Pirmā brīdī tie
pārsteidz ar savu šķietami nekautrīgo kailumu, kas patiesībā ir autora atkailinātā dvēsele. Gleznotāja stāsti nav par viņiem, bet gan
par sevi.
Ideālu un godkārīgu sapņu pārpilns, šķietami pareizi audzināts un dzīvē ievirzīts (Rīgas
Humanitārā ģimnāzija, Jāņa Roberta Tillberga mākslas studija) padsmitgadīgais jauneklis, uz ielas varmācīgi notverts, nonāk Vācijā,
vēlāk Austrijā. Ko viņam nācies pieredzēt un
ar ko nomaksāt pārdzīvoto, varam tikai iztēloties, raugoties divās jaunības laika gleznās, kur pavīd Izeheimas altāra ēna, sakrālas
mūzikas klātbūtne vienā, un bordeļa šausminošā atmosfēra plus klimtiskas intonācijas otrajā. Abas atklāj jaunā cilvēka izteikti
gleznieciskās potences, kuras nav noliedzamas arī 80.-90. gados tapušajās kompozīcijās, kas ir PLMC kolekcijas kodols. Jūtīgs pret
krāsas iespējām, gleznotājs tomēr vairumā
gadījumu krāsai liek simboliski un ritmiski
padziļināt zīmējuma un kompozīcijas uztveres procesu skatītājā. Rūpīgi klāta, intelektuāli analizēta, prasmīgi izkārtota, tā kalpo un
pakļaujas literārajam vēstījumam.
Var teikt, ka skatītājam nākas ne vien atsvaidzināt kādreiz zināmos sižetus, bet ar mākslinieka piedāvāto simbolu starpniecību no48

nākt vēstījuma dziļākos slāņos, kur sastapt
indivīda sāpīgus iekšējo pretrunu pārdzīvojumus, kad jaunības ideāli un dzīves reālā īstenība izslēdz viens otru.
Mākslas zinātniece Vita Ozoliņa stāsta, ka
Rolandu Kaņepu ļoti interesējis, ko skatītājs
viņa darbos saskata. Rafinēti atklāts, pieredzes pārliecināts, ka viņu tāpat neviens nesaprot, mākslinieks „uzaicina“ skatītāju piedalīties metamo kauliņu spēlē… (metamā kauliņa simbols dažādos kontekstos sastopams
vairākos audeklos)… Ja nu tomēr…?
Jāatzīst, skatītājam nākas nopietni iedziļināties, šifrējot sižetos paslēpto saturu un pārsteigumā atklāt sevi kā izmeklētāju, prokuroru, arī kā advokātu autora iekšējās dzīves
drāmā. Pie kam, nemitīgi mainot attiecīgā
amata mantijas. Bet tas ir pats mākslinieks,
kas, stāvot savas sirdsapziņas tiesas priekšā
apsūdz un izmeklē, attaisnojas un nožēlo.
Un izrādās, ka šodien skatītājs ir gatavs viņu
pieņemt un saprast, nemaz nedomājot par
to, vai stāsts ir moderni vai vecmodīgi uzgleznots. Audekli ievelk tik intīmās attiecībās, ka sajūties mazliet neērti. Skatītājs kļūst
par liecinieku autora dzīves karuseļa tēlu likteņiem. Tie lielām acīm seko, iespiežas dvēselē, nedod miera, liek izdzīvot mākslinieka katarsi, pārdzīvot mīlestības nepiepildītu,
tieši viņam atvēlētās misijas izdzīvotu dzīvi.

.

Mākslas zinātniece Baiba Magdalena Eglīte ilgus gadus
mācījusi mākslas vēsturi J. Rozentāla Rīgas Mākslas
skolā, Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolā un citās
mākslas skolās. Lasa lekcijas par kultūras vēsturi, raksta
recenzijas. Strādā Pasaules latviešu mākslas centrā Cēsīs.

VĒSTURE
Guntis Liepiņš

DZIESMOTĀ
REVOLŪCIJA BRĪVĀ
PASAULĒ
jeb koncerts, kas gandrīz nenotika
Dziesmu vara atbrīvoja Latviju. Tur notika
dziesmotā uzvara. Līdzīga cīņa un uzvara
notika arī Rietumos mūsu trimdas sabiedrībā.
Latvieši no Latvijas aiz dzelzs aizkara pirmoreiz apmeklēja Kanādu Pasaules izstādes,
Expo 1967, laikā, Montreālā. Piedalījās grupa ar apmēram 20 cilvēkiem. Izstādē bija
„Latvijas diena”, kur uzstājās atbraukušie
mākslinieki. Bija arī zinātnieki un birokrāti.
PSRS paviljona veikala apkalpē bija vairākas
latvietes. Izstādi apmeklēja ļoti daudzi Kanādas un ASV latvieši ar dažādiem uzskatiem
par sakariem ar Latviju. Notika arī privāta iepazīšanās un satikšanās ārpus izstādes. Pēc
izstādes grupa no viņiem atbrauca uz Toronto, kur vienam bija attāls radinieks. Privātā
mājā viņi satikās ar četriem vēlāk nodibinātās Dardedzes Inc valdes locekļiem.
Expo uzņemtie sakari turpinājās ar dažu šejieniešu ciemošanos Latvijā un stāšanos sakaros ar Kultūras Sakaru komiteju. Rezultātā
1974. g. 8. decembrī Toronto notika filmas
Nāves ēnā izrāde. Vēlāk, 1976. g. martā tika
izradīta filma Pūt vējiņi un 24. oktobrī filma
Motocikla vasara. Šīs izrādes rīkoja tie paši
cilvēki no Jaunās Gaitas Draugu Kluba, kuri
vēlāk nodibināja Dardedzi. Tika organizētas
ne tikai filmu izrādes, bet arī rakstnieku un
mākslinieku uzvedumi.
Pirmais viesis Imants Ziedonis atbrauca uz
Toronto ar PSRS tūristu grupu 1977. g. oktobrī. Dardedze sarunāja ar viņu publisku uzstāšanos 13. oktobrī. Nākošā tikšanās
1978. g. 5. oktobrī bija ar Māri Čaklo un
komponistu Paulu Dambi. Pēc tam 1979. g.
uzstājās dzejnieks Andris Vējāns un 1980. g.
tenors Kārlis Zariņš. Šajās Toronto uzstāšanās apmeklētāju skaits bija no 50 līdz 150.
1981. g. septembrī notika lēciens uz priekšu,
kad komponista Raimonda Paula un aktiera
Imanta Skrastiņa divās uzstāšanās reizēs To-

ronto konservatorijas zālē kopā bija gandrīz
600 apmeklētāju. Slūžas bija vaļā un sakari
turpināja strauji pieaugt no gada uz gadu.
No 1982. g. līdz 1987. g. jūnijam no Latvijas
Toronto apmeklēja 15 dažādu profesiju viesi.
Notika 13 sarīkojumi.
Lūzums sakaru attiecībās nāca ar kora Ave
Sol koncerttūri Ziemeļamerikā 1987. g. Pēc
tam nāca tautas deju ansamblis Gauja 1988.
g. maijā, operas solistu Solveigas Rajas, Ingus Pētersona un Venta Zilberta uzstāšanās 1988. g. decembrī. Sekoja stīgu kvarteta
koncerti 1989. g. aprīlī. Sakaru kulminācija
bija atkārtotā Ave Sol tūre 1989. g.
Stāsts par Ave Sol 1987. g. brauciena organizēšanu un viesošanos Ziemeļamerikas
kontinentā ir interesants pats par sevi. Komponista Imanta Saksa kritiku par koncerta programmu var lasīt Jaunās Gaitas 164.
numurā nodaļā „Skaņas un atskaņas”. Par
Ave Sol ceļošanu Ziemeļamerikā ir publicēts
viņu pavadones Anitas Liepiņas raksts laikraksta Laiks 1987. g. 2. septembra numurā. Vēl Laika 1987. g. 9. septembra numurā ir divi raksti „Tauta grib dzīvot” un „Ave
Sol iekaro latviešu sirdis”. Koncerti bija 9 pilsētās, kopā ap 7000 latviešu klausītāju. Toronto, vislielākā koncertzālē, kopā ar kanādiešiem 2600 cilvēki. ASV arī vairāki tūkstoši
amerikāņu klausītāji. Bija ļoti labas kritikas
amerikāņu un kanādiešu avīzēs. „No amerikāņu puses nekur nedzirdēju, ka Ave Sol ir
komunistu koris, bet viņi cildināja latviešus,
cildināja latviešu tautu par tās spējām un varēšanu,” rakstīja Arnolds Vītoliņš no Ohaio,
ASV. Ievērojams bija Ave Sol šķiršanās vakars
Toronto Latviešu Centrā. Tur piedalījās koristi, viņu aizgādņi un daudzi viņu draugi un
cienītāji. Vissīkāk vakars ir aprakstīts rakstā
„Tauta grib dzīvot”. Koncerts sakrita ar Austrālijas Saules Jostas deju grupas viesošanos
Toronto. Tā bija divkārša kultūras apmaiņa!
Šai vakarā vairs nebija svarīgi, no kurienes
mēs esam, no Austrālijas, Latvijas vai tepat
no Toronto. Mēs bijām visi kopā.
Autobuss, kas koristus veda naktī uz Montreālu lidojumam uz Maskavu, gaidīja Centra auto stāvvietā. Visi, izņemot vienu, ieradās autobusā. Sacēlās trauksme. Pēc stundas koriste atnāca. Aizkavēšanās iemesls
bija koristes zobi! Zobārste Inga Patterson
koncertā bija ievērojusi, ka vienai koristei ir
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slikti priekšzobi. Uz viņas ierosmi noorganizējām brīvu zobu pārbaudi koristiem, kas to
vēlas. Kora vadībai atļauju to darīt neprasījām. Rezultātā pieteicās tik daudz gribētāju,
ka trīs Toronto zobārstes atbrīvoja uz dienu
savus kabinetus no regulāriem pacientiem
un bez maksas ķērās klāt vairāku koristu zobiem. Šai koristei vajadzēja tik daudz labot,
ka zobārste strādāja visu nakti. Tāpēc aizkavēšanās. Laikraksts Latvija Amerikā publicēja riebīgu karikatūru kas, pārbraucot Latvijā,
kora vadībai varēja dārgi maksāt.

Latvija Amerikā. 1987. g. 29. augusts, 35. nr.

Te pieminēšu dažas ievērojamas īpatnības,
kuras atšķīrās no parastiem PSRS grupu
braucieniem uz ārzemēm. Pirmais, ka kora
oficiālie ielūdzēji un atbildīgie bija Missoulas
(Montana) koru festivāls ASV. Sadarbībā ar
festivāla vadību latvieši uzņēmās kori no Ņujorkas nogādāt Missoulā un pārņemt gādību
par kori pēc festivāla. Otrs, ka kora maršrutu
nenoteica PSRS. Trešais, ka koristu apmešanās vietas un izdevumu segšanu atstāja pilnīgi rīkotāju rokās. Ceturtais, ka koristus divas nedēļas privāti uzņēma vismaz 150 ģimeņu. Piektais, ka visās pilsētās saradās brīvprātīgu cilvēku grupas, kuras katrā pilsētā
izkārtoja koncertus un koristu uzņemšanu.
Sestais, ka latviešu organizāciju nami atvēra
savas durvis latviešiem no Latvijas! Pats sva-
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rīgākais bija, ka par spīti VDK (KGB) un vairuma trimdas organizāciju pretestībai, latvieši
Ziemeļamerikā sakarus ar Ave Sol pieņēma.
Medaļas otrā pusē bija kultūras sakaru pretinieki, kuri Ave Sol braucienā teicās skaidri redzam VDK uzvaru pār mūsu sabiedrību.
Bez uzbrukumiem trimdas presē, sevišķi Kanādā iznākošajā avīzē Latvija Amerikā redaktora Aleksandra Kundrata (Ķegumnieka) vadībā, arī vairākas citas organizācijas bija pret
sakariem. Formāli gan tika deklarēts, ka nav
pret sakariem ar tautu, bet gan pret čekas
kontrolēto Kultūras Sakaru komiteju. Ņemot
vērā, ka čekas pirksts bija jaušams visās Padomju Savienības organizācijās, Intūrista, zinātņu, tirdzniecības un citās, nekad netika
izskaidrots kā gan citādi sakarus ar tautu lai
uzturētu! Toronto bija visstingrākais cietok
snis Ziemeļamerikā pret sakaru uzturētājiem.
Tanī pašā laikā Dardedze Inc Toronto bija Ziemeļamerikā visaktīvākā organizācija sakaru
veidošanā un uzturēšanā. Kā vislielākais grēcinieks sakaros tika uzskatīts Guntis Liepiņš.
Tikko sabiedrībā nāca zināms, ka notiks Ave
Sol koncerti, Liepiņiem naktī sāka zvanīt anonīmi cilvēki. Daži, lai aprunātos, un daži, lai
piedraudētu. 1987. gadā telefona tehnika
bija ļoti primitīva. Normāli nevarēja pateikt
no kurienes zvana. Guntis Liepiņš pievienoja

ierakstāmo aparātu telefonam un sarunāja
telefona sabiedrību, lai uzliek centrālē aparatūru, kas fiksē zvanītāja identitāti. Diemžēl
toreiz tas bija tikai iespējams no dažām centrālēm. Daži runātāji latviski draudēja „tavas
dienas ir skaitītas”. Draudēja arī piketēt koncertzālē un pie koncertzāles ieejas. Rezultātā tika noīrēts viens policists kārtības uzturēšanai un viens privāts policists Liepiņam par
miesassargu. Paziņām viņš tika iepazīstināts
kā Liepiņa apdrošināšanas aģents, kam interesē latviešu mūzika. Zāles priekšā ievērojami traucējumi nenotika. Miesassargs no zāles izmeta vienu personu.
Cilvēkiem šeit bija skaidrs, ka kaut kāda atskaite par kora braucienu nonāks VDK rokās.
Notika minēšana – kuri ir tie ziņotāji? Anita
Liepiņa bija 1987. gada tūres pavadone un
Guntis Liepiņš 1989. Gandrīz katrā pilsētā
kāds vietējais iečukstēja Liepiņu ausīs kāda
korista vārdu, kurš esot tas ziņotājs. Muļķības! VDK pēc kora atgriešanās Latvijā varēja
iztaujāt kuru katru koristu. No otras puses
– kurš informēja Rietumu drošības iestādes?
Koristu acīs tādam bija jābūt. Aizdomas krita
uz Liepiņiem. Savā ziņā viņiem bija taisnība.
Ja kāds korists būtu gribējis palikt Kanādā,
Guntim Liepiņam bija CSIS (Canadian Security Intelligence Service) speciāls telefona numurs. CSIS to lietu nokārtotu. Tāpat arī citos
gadījumos, kad viesojās tautieši no Latvijas.
Guntim Liepiņam bija Kanādas „security clearance” (pieeja noslēpumiem) jau no 1960.
gadiem sakarā ar darbu firmā IBM. Latvijai
topot brīvai, 1996. g. oktobrī Guntis saņēma apliecinājumu, ka Latvijas Republikas Totalitārisma seku dokumentēšanas centram
„nav dokumentu, kas liecinātu, ka Jūs varētu
būt bijis VDK darbinieks vai informators” un
„VDK elektroniskajā datu bāzē Jūs esat reģistrēts kā persona, kas apmeklē PSRS un par
kuru ir ieviesta operatīvā pārbaudes lieta...”.
Kroni sakaru akceptam trimdinieku vidū uzlika Ave Sol 1989. g. tūre trīs Kanādas pilsētās un septiņās pilsētās ASV un beidzot
piedalīšanās Losandželosas dziesmu svētkos
trīs koncertos. Padomju savienība mēģināja šo kora braucienu izjaukt. Tā kā koris oficiāli bija ielūgts uz Internacionālu koru festivālu Toronto, tad jaukšana bija ļoti rafinēta.
Pirmais solis bija Aeroflotes rezervāciju RīgaMaskava korim atteikt. Koris apgāja šo mēģinājumu, aizbraucot uz Maskavu ar autobu-

su. Otrs solis bija pārlikt Maskavas-Montreālas rezervāciju uz Maskavas-Ņujorkas lidojumu. Mums bija steidzīgi jānokārto atļauju
iebraukt ASV, jānokārto autobuss ŅujorkaMontreāla un vīzas koristu iebraukšanai no
ASV Kanādā. Ar Kanādas un ASV birokrātijas atsaucību viss izdevās. No Ņujorkas koristi pēc 14 stundu autobusa brauciena ieradās
pārguruši Montreālas Latviešu namā sešos
no rīta. Sagaidītāji viņus bija gaidījuši namā
jau no desmitiem vakarā!
1989. g. dziesmu svētki Losandželosā bija
pirmā reize visā trimdas dziesmu svētku vēsturē, kad beidzot kopā dziedāja visa tauta. Repertuārā bija senās dziesmas, trimdā
komponētas dziesmas un Latvijā apspiestībā komponētas dziesmas. „Skanēs balsis no
Amerikas kontinentiem, no mūsu tēvu zemes Latvijas, no tālās Austrālijas un citām
pasaules malām,” solīja diriģente Daira Cilne 1988. g. decembrī. Tas notika! Pēc tam
kopā dziedāšana turpinājās Rīgā 1990. gadā,
Toronto 1991. gadā, un turpinās vel līdz šim
laikam.
Dziesmu vara uzvarēja pār bailēm un aizspriedumiem Rietumos! Esam viena mēle un
viena tauta!

Raksts veltīts brāļiem Kokariem un Ave Sol koristiem.

Skat. arī Andra Padega rakstu „Dardedzes dibināšana un
nozīme”, JG293 (vasara, 2018).

Guntis Liepiņš ir bijis apgāda „Ceļinieks” dibinātājs un
vadītājs, darbojies Jaunās Gaitas Draugu klubā, LNJAK
un LNAK (Latviešu Nacionālā [Jauniešu] Apvienībā
Kanādā), Dardedzes Inc. un Ave Sol Canada valdēs
Toronto. Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks 2003. g.
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GRĀMATAS
DZEJNIEKS UN
DĒMONI
Andris Zeibots Krauklis, apgāds Dienas
Grāmata 2020. 624 lpp.
A. Zeibota Krauklis, romāns par dzejnieku
Jāni Ziemeļnieku, iesāk jaunu latviešu rakstnieku romānu sēriju „Es esmu…”, kurā solīti
13 romāni un 13 monogrāfijas par latviešu
literatūras dižgariem. Pilns autoru un darbu
saraksts aplūkojams apgāda mājas lapā un
rodams internetā, lasāms arī sērijas romānu
beidzamajā lapā.
Jānis Ziemeļnieks kā romāna varonis ir kārdinošs kumoss: „kādi sveloši pretstati vienā
personā: baudkāre un gaismas ceļš.” (556.
lpp.) Arī pirmie pārdošanas rādītāji apliecina
lasītāju interesi.
Kad lasīju Jāņa Plauža romānu Ziemeļnieks,
man bija gadi četrpadsmit, un romāna vieglā valoda apvienojumā ar visnotaļ skandalozo informāciju (bija astoņdesmito gadu vidus) aizrāva un sajūsmināja. Dzejnieks, opija
valgi, mīlas mokas un romantiski panti… Ak.
Viss tas, kā tajā pelēkajā laikā trūka jūsmīgai
pusaudzei! Protams, ķēros arī pie Ziemeļnieka dzejas lasīšanas. Nevar sacīt, ka J. Plauža romānu tagad varu kā vērtēt – daudzu
gadu laikā lielākoties jau piemirsies. Tomēr
bija epizodes, kas palikušas atmiņā: piemēram, stāsts par nežēlīgo joku ar kapu vainagu. Kāpēc to vispār pieminu? Jo šis romāns
bija viens no tiem darbiem, kas mani savulaik pamudināja ieraudzīt rakstniekus – un
radošos vispār – arī kā cilvēkus, nevis tikai
kāda darba autorus. Tā biogrāfiskie romāni
kļuva par iemīļotu izziņas avotu, pētot „kas
viņam/viņai lika tā rakstīt, domāt un dzīvot”.
Andra Zeibota rakstnieka rokraksts ir daudzveidīgs – pieminēšu gan ņipros pantus, kas
savulaik tapa SWH rīta raidījumam BēBē Brokastis, gan Jamuleju un Tupu, kuri laikam sākotnēji arī radās radio vajadzībām, bet vēlāk
jau īsstāstiņu veidā ierosījās grāmatas vāciņos. Stāstu krājums Plēve ir savdabīgs, bet
kritiķu nepamanīts darbs, savukārt apjomīgais Okeāniskais es saņēma Dzintara Soduma balvu par novatorismu literatūrā. Tāpēc
liekas vien iepriecinoši, ka A. Zeibots ticis
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uzaicināts respektablajā kompānijā, kuri īsteno jauno romānu projektu.
Autors pirms darba uzsākšanas veicis pamatīgu izpētes darbu, lai pēc iespējas precīzāk
attēlotu dzīves reālijas teju vai simt gadus
senā pagātnē. Romānā pieminēti neskaitāmi personāži, dažādi notikumi no Latvijas
laika sadzīves un pat politikas un ekonomikas. Rainis un Aspazija, Leontīne Zaķīte, Eduards Smiļģis, Valda Moora, Jānis Jaunsudrabiņš, Eižens Finks un Benjamiņu pāris, Zenta Mauriņa un Konstantīns Raudive, Biruta
Skujeniece…
Interesanti, ka romāns rakstīts tādā kā viegli patosainā manierē, atgādinot gan Latvijas
laika avīžu izteiksmes veidu, gan tālaika literatūrā izmantoto valodu. Daži vārdi (intellekts, territorija, aitērs (ēters), illūzijas u.c.)
tiek arī rakstīti pēc tālaika likumiem, taču tas
nav konsekventi un būtu varējis arī izpalikt.
Ikvienai darbībai, ikvienai sarunai romānā
ir piešķirta zināma eksaltācijas deva, tādējādi darbu padarot mazliet parodijisku, liekot domāt, ka autors ir smaidījis par lasītāju
un arī par tēmu: ņēmis dzejnieku, kura dzīvi savulaik līdz beidzamajai šķiedriņai iztirzājusi dzeltenā prese, un mēģinājis viņu rādīt
kā šiem aprakstiem atbilstošu tēlu, lai gan
radošu un neapšaubāmi talantīgu. Vāju, eksaltētu, gurdenu, inertu… Tādu kā rotaļlietu
likteņa, pūļa un sieviešu rokās. Sak, re, jūs
visi to gaidāt, tad saņemiet, te viņš ir, Jānis Krauklis, dēvēts par Ziemeļnieku. Narkomāns. Talantīgs, bet gļēvs un negribīgs. Apsūkājiet viņa kauliņus vēl kādu reizi! Krā!
Un Zeibots velk laukā senās tenkas, pat netīrākās – vairākkārt piemin Ziemeļnieka ārstēšanos no opiātu atkarības, impotenci, dzīvi kā bagātas namsaimnieces alfonsam, zināmu garīgu trulumu, nespējot orientēties
sava laika politiskajās un ekonomiskajās aktualitātēs… Vārdu sakot, dāvā lasītājam zināmo un, autoraprāt, gaidīto. Ar Ziemeļnieku vien Zeibots neapmierinās, viņš atkārto
arī dažas tenkas par Raini un Aspaziju. Romāna beigās vietu atradis arī par klasiku kļuvušais Finka pareģojums Emīlijai Benjamiņai.
Tomēr autora erudīcija nav ļāvusi aprobežoties ar tenkām – drīzāk jau jāatzīmē, ka
Andrim Zeibotam ir neticami veikli izdevies
gan izspēlēt šo tenku kārti, gan to padarīt

maznozīmīgu, radot savu dzejnieka tēlu, kuram ir daudzas šķautnes. Jāpiezīmē gan, ka
lasītājam jābruņojas ar pacietību un romānā
jāiejūtas – pirmās pārsimt lappuses ir kritiskās, to laikā vai nu pamazām izveidojas saikne ar grāmatu un tālākā lasīšana jau ir tīra
baudīšana, vai arī nē. Piederu pie pirmajiem,
taču esmu dzirdējusi atsauksmes arī no otrajiem.
Ziemeļnieks Zeibota skatījumā ir traģiska
figūra, hiperjūtīga personība, kurš nespēj
tikt galā ar ikdienu nevis narkotiku sniegtā
aptruluma, bet tieši otrādi, sava pārliekā jūtīguma pēc. Atsauces uz E. A. Po Kraukli, rotaļājoties ar dzejnieka uzvārdu un baismās
poēmas saskanīgumu ar Ziemeļnieka likteni, caurvij romānu kā biedējošs refrēns, atgādinot, ka laimīgas beigas nav iespējamas.
Taču dziļāk par atsaucēm sniedzas pamatīgie
biogrāfiskie pētījumi, kuri salāgoti arī ar tīri
mūsdienīgu problēmu pieminēšanu.
Vecāku loma Zeibota romānā ir caurviju
tēma, kas seko dzejnieka stāstam visā īsā
mūža garumā – prātojumi par 1905. gada
notikumiem, par to, kurā pusē stāvējuši viņa
piederīgie. „Viņš tagad zināja: visi tā laika
bērni mūžam nesīs sevī juku laiku biedējošā dzejas pretstata, kaut kādas mītiskas antidzejas tēlu, personificētu Dubultnieku sevī
un fonā nojautīs savus slepkavas. Un to
cirstos ievainojumus.” (90. lpp.)
Šo īpašo jūtīgumu spilgti ataino arī autora izteiksmes veids – Ziemeļnieka dzīvi tēlojot kā
nebeidzamu eksaltētu jautājumu un atbilžu
virkni. „Vai viņš galu galā varētu teikt, ka pilnīgi sapratis sevi pats?” (118. lpp.), „Kāpēc
tad dzīvot vispār?” (158. lpp.) vai „Kas gan
ir vertikālē izstiepta spēju hierarhija? Kas ir
gara valdniece apziņa? Tā reibst no runām.
Tai tik pasvied kādu jaunu ideju, vēl labāk –
kāda pazīstama cilvēka nelaimi. Uzreiz būs
spārnos -dar-dar, dar-dar!” (162. lpp.)
Tīšā eksaltācija aptver pat sarunas ar visnotaļ piezemētu būtni, dzejnieka namsaimnieci Zeibota kundzi. Viņa par īrnieka labsajūtu
rūpējas gluži vienkāršā formā, ik pa laikam
izsalkušo pabarodama ar sātīgu pašas gatavotu ēdienu. Taču Zeibots viņas mutē liek
šādas frāzes: „Es zinu, kā pienākas! Esmu
tak tautiete, man tikumos audzināts, dziļās saknēs cilvēka dabas pamatnē ielaists un
visu mūžu kopts paradums, ka viesmīlībai ir

jābūt, lai tur vai kas. Ak, nepļāpā lieku, ķeries tik klāt! Lai nedziest!” (168. lpp.)
Izslavētā „badošanās un radīšana” Ziemeļnieku nesaista, Zeibota kundzes sniegto
ēdienu viņš notiesā labprāt un tikpat labprāt
pieņem lielākas un mazākas dāvanas no Leonīdas, Leontīnes Zaķītes, ja vien šīs dāvanas atbilst dzejnieka tābrīža vēlmēm un vajadzībām. Andris Zeibots visnotaļ ironiski ataino dzejnieka labprātīgo ļaušanos brašās jaunās sievietes pašdarbībai, kamēr šī darbošanās pašam neuzliek nekādas saistības. Jauzdams važas (saudzīgu stumšanu „normalitātes” – darba, ģimenes un atbildības virzienā),
dzejnieks kļūst nejauks, izlokās un vairās: „Šī
praktiskā sadzīve, šī pilsoniskā kārtība šķita
neiespējama viņa dzīvē, pat pieļaut ideju likās kaut kā neticami, iespējami, tomēr neticami.” (187. lpp.)
Līdztekus šai „zemes dzīves, ikdienas” ainošanai, A. Zeibots rāda arī radošo dzīvi. Un
te tenkas zaudē savu nozīmīgumu, te Rainis ir ģēnijs, kurš „darina iztēles spēju bezgalības” (73. lpp.). Te „patiesā dzeja ir kas
cits. Tā ir daudzveidība, plašumus pārvarošā
un būt varošā. Vienmēr citādā!” (383. lpp.)
Nav būtiski, kādi šie cilvēki ir sadzīvē, svarīga ir viņu spēja radīt. „Zvaigznes maskējas ar

savu attālumu. Tāpat arī cilvēki.” (385. lpp.)
Un ne tikai Rainim vai Ziemeļniekam kļūst
skaidrs, ka „Nē, simboli nav tik vienkārši tēsti! Simboli ieslēpj arī pretišķības un kādas
vēl!” (557. lpp.) No sapņainības Ziemeļnieks
brīžam spēj kļūt arī pavisam nopietns, sarunā ar Raini bilstot tik laikmetīgi mūsdienīgo:
„Kurš šajos laikos uzņemtos mirt idejas vārdā? Esmu domājis: vai pats to spētu.” (429.
lpp.) Šī gan ir izvēle, kādu dzejniekam nav
jāveic, tāpēc romāna gaitā drudžaini mijas
dažādi jautājumi un apgalvojumi – kaut vai
„Kur harmonija, kur mūžības dvestā simfonija?” (154. lpp.) un „Sapņi ir bēgšana no
zemes, pamošanās ir atgriešanās nomalē”.
(158. lpp.), soli pa solim izsekojot Dzejnieka
cīņai ar tumšo Dubultnieku, ar šaubām un
iznīcību, ar nāvējošo atkarību. Autors ir iejuties Dzejnieka tēlā un, lai gan droši apgalvo „Bezspēcība muskuļos vēl nenozīmē gara
vājumu”, (248. lpp.), tikpat top skaidrs, ka
Dzejnieks ir pats sev Ļaunais gars, un dēmoniskā Haijalija būs tā, kas aiznesīs viņa dvēseli.
Taču, kā noslēgumā sacītu Čaks (kuru gan romāna Ziemeļnieks neko pārāk nemīl, P. Rozīša recenzijas sāpināts): „Bet dvēsele, kur paliek tā? / Man mazam teica: nepazūd / Dievs
ieliek to / Sev kabatā.” Un dzejolī „Vēstule
kādai mirušai avīžu vecītei” Aleksandrs Čaks
apgalvo arī, ka galu galā Ziemeļnieks tomēr
ir nonācis „tur augšā”, iesakot: „pasauc Ziemeļnieku Jāni / Viņš ir slaids, bāls jauneklis /
Un atsaucas uz vārdu Dzejnieks.”

Kristīne Ilziņa
Kristīne Ilziņa (dz. Sadovska) ir literāte, Klāva Elsberga
prēmijas laureāte (1996), daudzu recenziju autore.

NĀKOTNE,
NEOMULĪGI TUVĀ
Jānis Zelčāns. Visi dati dodas uz debesīm.
Zvaigzne ABC, 2020
Zinātniskā fantastika ir viens no tiem literārajiem žanriem, kurā latviešu autori bijuši visai
kūtri rakstītāji, par spīti tam, ka žanrs jau vairāk nekā divsimt gadu (ja par atskaites punktu, kā to akceptē literatūras vēsture, pieņemam angļu autores Mērijas Šellijas 1818.
gadā publicēto romānu Frankenšteins jeb
Jaunais Prometejs) ir bijis visnotaļ populārs
un leģitīms veids, kā literatūrā runāt ne tikai
par zinātnes un tehnoloģiju sasniegumiem
– un kur nu vēl aktuālāku tēmu it īpaši 21.
gadsimtā! – bet vispirms par to, ko straujas
tehnoloģiskās un sociālās pārmaiņas izdara
ar cilvēku, mēģinot pārcelt jeb ekstrapolēt
nākamībā pašreizējās tendences sabiedrībā.
Latviešu oriģinālliteratūrā tapušos darbus,
kas piederīgi tā sauktajam precīzās zinātniskās fantastikas žanram (hard science fiction),
var saskaitīt uz abu roku pirkstiem, nedaudz
vairāk ir darbu ar sociālās fantastikas (soft
science fiction), antiutopijas un alternatīvās
vēstures iezīmēm, taču kopumā šķiet, ka latviešu oriģinālliteratūra, ciktāl runa par iztēles lidojumu, labprātāk atkāpjas mītiskajā
pagātnē, nekā raugās nezināmā un tehnoloģiski orientētā nākotnē. Taču nav likuma bez
izņēmuma, un tie atsevišķie latviešu autori,
kas īpaši pēdējo desmit gadu laikā startējuši fantastikas žanrā, to darījuši visnotaļ spoži – viņu vidū ir Didzis Sedlenieks, kam 2011.
gadā iznāca pirmais viscaur fantastikas žanrā tapušais stāstu krājums Bohēmijas zaglis, un Toms Kreicbergs, kura īsprozas izlasē Dubultnieki un citi stāsti (2011) atrodami
vairāki arī starptautiski publicēti un prēmēti
stāsti. Vairāki talantīgi oriģinālstāsti bija atrodami arī fantastikas un fantāzijas autoru
kopkrājumos Purpura karaļa galmā, Zilie jūras vērši un Piena ceļa dvēseles, bet šogad
autoriem, kuri ar stāstu krājumu debitē tieši
fantastikas žanrā, pievienojas Jānis Zelčāns
ar darbu Visi dati dodas uz debesīm.
Ja pirmsākumos žanra autori pie „darba”
ķērās visai nopietni, cenšoties – kā to darīja, piemēram, ikoniskie fantasti Herberts
Džordžs Velss un Žils Verns – patiesi paredzēt konkrētas zinātniskā progresa nianses,
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par kurām tik ļoti interesējās 19. gadsimta
beigu industrializācijas apžilbinātais cilvēks,
tad pēc 20. gadsimta lielajām cilvēces traģēdijām fantastikas žanra ievirze būtiski mainījās – tehnoloģijas vairs netika uzskatītas
par teju maģisku panaceju visām sadzīves
likstām un daudz skarbāku skanējumu ieguva jautājums par cilvēcīguma nozīmību modernajā pasaulē. Vai zinātnes un tehnoloģiju
piedāvātās šķietami bezgalīgās iespējas pavērsīs cilvēku uz labu vai ļaunu? Vai tās ietekmēs morālās izvēles? Tieši šo apsvērumu
dēļ fantasti, kuri sākotnēji centās maksimāli
ekstrapolēt esošus zinātnes atklājumus, pakāpeniski pievērsās sociālām struktūrām. Šai
laikā daļa fantastikas autoru arī sāka savos
darbos pastiprināti izmantot satīras, humora un absurda elementus, lai vēl skaidrāk parādītu lasītājam, ka, formāli runājot par nākotni, šie literārie darbi patiesībā rosina diskusiju par pašreizējo realitāti.
Atbilstoši šīm tendencēm, kas īpaši sakāpinājās 20. gadsimta beigās un 21. gadsimta
sākumā, arī Jānis Zelčāns savus stāstus neraksta caurcaurēm nopietnā intonācijā: tajos nereti dominē ironija, farsa un absurda
elementi sasaistās neparastās loģiskās ķēdītēs, pēkšņa skatpunkta inversija ļauj paskatīties no neierasta rakursa uz parādībām, kas
šķiet pierastas, un atmasko klišejisko domāšanu, bet citviet tekstu caurauž arī negaidīti
liriskas intonācijas. Stāstos uzskatāmi realizēts viens no mūsdienu fantastikas pamatprincipiem: zinātnes sasniegumu apraksti ir
tikai veids, kā pastāstīt par cilvēku, un šo apgalvojumu neapgāž arī fakts, ka krājumā atrodami divi stāsti („Skelets skapī” un „Laika
mašīna”), kuri pēc žanriskajiem parametriem nepavisam nav fantastikas darbi, taču
kuros žanram raksturīgie paņēmieni ne tikai
var tikt izprasti metaforiski, bet arī tiek lietoti metaforiski. Un tas šos stāstus ierindo
starp labākajiem krājuma darbiem – paradokss, taču fantastikā paradokss ir absolūta
nepieciešamība.
Duālu nozīmi stāstos iegūst daudzi fantastu
bieži uzdoti jautājumi – piemēram, diskusija par to, kurā brīdī cilvēka radītais mākslīgais intelekts būs ne tikai intelektuāli, bet arī
emocionāli līdzvērtīgs pašam cilvēkam, pamazām atklājas kā apcere par paša cilvēka
emocionālās inteliģences aspektiem. Stāstā
„Laiks doties pie miera” japāņu izgudrotājs
Hiroši sarunājas ar paša radīto programmu

maza zēna veidolā Daigo, taču tikpat labi šo
sarunu var „adaptēt” parasta vecāka sarunai ar bērnu, kuru taču arī mēdzam nevilšus
uzskatīt par savu īpašumu, tādu kā drusku
smieklīgu mājdzīvnieciņu, tik ilgi, līdz mazajai būtnei neparādās spriedumi un jautājumi,
kas nav mums ērti un šokē. Stāstā „Meitene,
kas aizsniedza zvaigznes” fiziski vārgu meiteni Annu apsmej un vajā skolasbiedri, kas
kļūst par iemeslu tam, ka meitenes slimās
ķermeņa daļas pakāpeniski tiek aizstātas ar
nevainojamām mākslīgajām daļām – taču
jautājumu par to, kā līdzcilvēku neiecietība
un naids izmaina cilvēku, liekot tam slēpt un
aizstāt savu dabisko ievainojamību ar ārēji aukstu, nevainojamu esamību, iespējams
traktēt arī psiholoģiski. Stāstā „Samantas
Veikas apbrīnojamais prāts” jauna, asociāla
un haotiska sieviete cenšas mainīt savu dzīvi
un raksturu ar apziņas pārveidošanas programmas palīdzību, un līdz ar to aktualizējas
jautājums: cik lielā mērā mums jāatbilst citu
uzstādītiem vienotiem uzvedības un „efektivitātes” standartiem un kurā brīdī centieni pielāgoties prasībām liek zaudēt paša individualitāti, pārvērš mūs robotos? Savukārt
viens no apjomīgākajiem krājuma stāstiem
„Augstāka mērķa labad” jau nosaukumā uzdod ironisko jautājumu – cik un kādus ētiskos principus ir pieļaujami pārkāpt augstāku mērķu vārdā un kas ir tā autoritāte, kas
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nosaka šīs pieļaujamības robežas? Kurā brīdī
zinātnes un tehnoloģiju visvarenība cilvēcei
kļūs – vai varbūt jau ir kļuvusi – par tādu kā
liktenīgo Varas gredzenu Tolkīna Gredzenu
pavēlniekā? Un te varbūt vietā citēt izteikumu, kas tiek piedēvēts H. Dž. Velsam un
daudz labāk skan oriģinālā nekā tulkojumā:
“He believed in the greatness of science and
the weakness of man.”1
Protams, iespēja lasīt Zelčāna stāstus „starp
rindām” un metaforu līmeņos nenozīmē, ka
tie arī asprātīgi un trāpīgi nevēstītu par faktiski vai eventuāli aktuālām mūsdienu problēmām tieši tehnoloģiju jomā – par to vēsta
kaut vai krājuma titulstāsts, izspēlējot versiju par to, ko pēc cilvēka nāves darīt ar milzīgo datu kopumu, kuru katrs no mums gribot negribot savas dzīves laikā atstāj digitālajā Visumā, „Iespēju pilsēta”, kurā apcerēta iespējamā nākotnes reklāmu industrijas
un ar to saistīto kontroles iespēju ietekme
uz patērētāju dzīvi, vai stāsts „Sevišķi bīstami” – nedaudz karikatūriska ilustrācija faktam, ka mūsdienās informācijas tehnoloģijas
ir ietekmīgāks un attiecīgi bīstamāks ierocis
par šauteni, granātu un tanku.
Tiesa, nevar noliegt, ka stāsta īsais apjoms
un nepieciešamība pamatot tā ideju vismaz
daļēji zinātniskā aspektā nozīmē, ka dažviet autors bijis spiests upurēt savu tēlu psiholoģisko pamatojumu, atteikties no garākiem dialogiem, lai neizjauktu, ja tā var teikt,
kompasa adatas tiešo tēmējumu uz konkrētu mērķi. Vairākās atsauksmēs atzīmēts, ka
autora stāstiem var tikt piemērots apzīmējums „skices”, un daudzviet tā tas patiešām
arī ir. Taču vienlaikus jāatzīst, ka šāda vēstījuma metode, par galveno padarot kāda morāla vai sociāla jautājuma aktualizēšanu divos līmeņos, bet uz tā rēķina atsakoties no
detalizētām psiholoģijas studijām, ir bijusi
daudzu ievērojamu pasaules fantastu arsenālā, īpaši tā dēvētā jaunā viļņa fantastikas
laikmetā – sākot no Roberta Šeklija, Kliforda Saimaka un citiem rakstniekiem, ar kuru
daiļradi latviešu lasītāju vismaz daļēji iepazīstināja padomju gados izdotā īsprozas sērija „Fantastikas pasaulē”. Tāpat var jautāt,
vai visos stāstos tiešām nepieciešama rietumnieciska darbības vide un personāži un
vai vismaz daļa sižetu nebūtu tikpat, ja ne
vēl vairāk, efektīvi, ja risinātos Latvijā. Taču
1
„Viņš ticēja zinātnes diženumam un cilvēka vājumam.”
(Angļu val.)
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viena no nākotnes un pat visai tuvas nākotnes neizbēgamajām iezīmēm ir globalizācija.
Droši vien arī par to mums neuzkrītoši vēsta
Jāņa Zelčāna neapšaubāmi veiksmīgais debijas krājums.

Bārbala Simsone

Bārbala Simsone (1978) ir filoloģijas doktore,
literatūrzinātniece, kritiķe. Viņas specialitāte ir fantāzijas,
fantastikas un šausmu literatūra. Ikdienā strādā grāmatu
izdošanā. Regulāri publicē jaunāko grāmatu recenzijas
Latvijas kultūras presē. [<satori.lv>]

MELNBALTO DZIESMU
ĪPAŠAIS ŠARMS
Daiga Mazvērsīte. Melnbaltās dziesmas
no Alfrēda Vintera līdz Zigfrīdam Račiņam
(Zvaigzne ABC, 2020. 288 lpp).
Nesen iznākusi muzikoloģes un žurnālistes Daigas Mazvērsītes grāmata Melnbaltās
dziesmas no Alfrēda Vintera līdz Zigfrīdam
Račiņam. Autores vārds mūzikas mīļotājiem nav svešs, par latviešu populāro mūziku
viņa daudz rakstījusi presē, mūzikai veltījusi
daudz sižetu radio, tāpat arī ir vairāku grāmatu autore. Melnbaltās dziemas ir pirmā
grāmata triloģijai ar šādu nosaukumu.
Grāmatā ir 21 nodaļa, un katrā no tām iekļauts stāsts par kādu no mūsu estrādes
dziedātājiem, tostarp par diviem mūzikas
kolektīviem. Protams, pat pāris teikumu par
katru no šo nodaļu varoņiem veidotu pārāk
garu recenziju, tāpēc tuvāk aplūkošu tikai
dažus.
Spilgtākais talants
Autore savu vēstījumu sāk ar spilgtāko personību latviešu šlāgermūzikā – Alfrēdu

Vinteru. Skaistās melodijas un, kas ne mazāk
svarīgi, arī vārdus savām dziesmām viņš sacerējis pats un arī pavadījumu spēlējis pats.
Protams, komponista vizītkarte ir dziesma
„Trīs vītušas rozes”, skaņdarbs, kas ticis gan
debesīs celts, gan nežēlīgi pelts. Karjeru sācis Rīgas restorānos, piemēram, tādās publikas iecienītās vietās kā „Staburags”, smalkajā deju kabarē „Alhambra”, kas ārēji bija necila koka ēka, bet kur apgrozījās sabiedrības
krējums, Ķemeru restorānā „Jautrais ods”
un daudzās citās līdzīgās iestādēs. Ne mazāk svarīgs ir fakts, ka mūziku Vinters nebija
mācījies ne mūzikas skolā, ne konservatorijā, taču akordeona un klavierspēli pārvaldīja
pilnībā, vēlāk pats vadīja arī ansambli. Dabas
dots spilgts talants.
Karam beidzoties, Vinteram, tāpat kā daudzām citām Latvijā pazīstamām spilgtām
personībām, bija viena alternatīva – atstāt
dzimteni. Viņš devās uz Zviedriju. Pēc pirmo trimdas gadu grūtībām viņš atkal ķērās
pie muzicēšanas. Ar panākumiem, izveidojot
pat savu studiju „Melvaton”. Vairākas reizes
viesojies okupētajā Latvijā.

Latviešu šlāgeri otrpus okeānam
Grāmatas autore nav aizmirsusi pastāstīt
arī par mūziķiem, kuri šlāgermūzikas žanrā
darbojās okeāna pretējā krastā. Arī šie ļaudis pēc Otrā pasaules kara bija spiesti kravāt
čemodānus, un pēc vairākiem gadiem Eslingenas dīpīšu nometnē, kur sāka savas mūziķu gaitas, viņi devās uz Ameriku. Sākumā
Alberts Legzdiņš un Ilmārs Dzenis uzstājās
Vācijā. Viņu repertuārā, protams, dziesmas,
kas iepriekš tika skandētas dzimtenē. Latviešu šlāgeri bija arī ansambļu „Trīs no Pārdaugavas” un „Runči” repertuārā. Grāmatas autore precīzi norāda uz datumu – 1961. gada
11. martu, kad Kalamazū dzima leģenda ar
nosaukumu „Čikāgas piecīši”.
Turpinot par baltiešu mūzikas talantiem, protams, autore nav aizmirsusi ne Valentīnu Butāni, ne Aino Bāliņu, ne Bruno Oju, ne Zigfrīdu Račiņu un vēl, un vēl. Šīs recenzijas autore aplūkojusi galvenokārt mūsu emigrācijas
mākslinieku sniegumu, taču darbā ikvienam
mūzikas mīļotājam būs daudz atklājumu un
pārsteigumu. Jāpiemin arī kāds šī izdevuma

Daiga Mazvērsīte neaizmirst piebilst, ka
Alfrēda Vintera un daudzu citu trimdā dzīvojošu latviešu komponistu un dziedātāju balsis Latvijas iedzīvotāji līdz 1990.gadam varēja dzirdēt tikai nelegāli no ārzemēm atvestās
skaņuplatēs vai magnetofona lentēs. Tās tika
pārkopētas neskaitāmas reizes.
Brāļi, kas patiesībā nebija brāļi
Grāmatas autore rakstījusi galvenokārt par
spilgtām personībām latviešu šlāgermūzikā. Pie tādām noteikti pieskaitāmi arī brāļi
Laivinieki, kuri patiesībā nemaz nebija brāļi,
bet kurus saistīja mūzika un dziesma. Viņu
dziesmas pie piecdesmito, sešdesmito un
pat septiņdesmito gadu latviešu svinību galdiem skanēja ne retāk kā Vintera repertuārs.
Dzimuši Liepājā un tur arī sākuši savas māk
slinieku gaitas, panākumu spārnoti, viņi devās uz Rīgu, kur, tāpat kā Alfrēds Vinters,
uzstājās restorānos. Viņu repertuārā galvenokārt bija humoristiskas dziesmas. Grāmatas autorei nav izdevies noskaidrot, kas ir bijis brāļu dziesmu mūzikas autors, tāpēc pastāv uzskats, ka to radījuši viņi paši.
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trūkums, proti, D. Mazvērsīte pārāk bieži
pievērsusi uzmanību mākslinieku privātajai
dzīvei un cilvēciskajām vājībām, kas diemžēl mazina šī darba vērtību. Pieminot visiem
labi zināmo Valsts drošības komiteju, autore lietojusi abreviatūru „KGB”, taču ieteicamāk būtu lietot latvisko saīsinājumu „VDK”.
Pieņemu, ka īstiem mūzikas mīļotājiem šie
manis pieminētie trūkumi šķitīs maznozīmīgi. Grāmatu noteikti iesaku izlasīt!

Silvija Ģibiete
Silvija Ģibiete (dzimusi Čaibele 1946. gadā Rīgā) - vācu
valodas tulkotāja, literāte, Latvijas Rakstnieku savienības
biedre kopš 2008. gada.

OTRIE SEKRETĀRI –
SKATĪJUMS NO LAIKA
PERSPEKTĪVAS
Sauļus Grībkausks. Padomju
„ģenerālgubernatori”. Komunistiskās
partijas otrie sekretāri savienotajās
republikās. – Rīga: AS „Latvijas Mediji”,
2020, 351 lpp. No lietuviešu valodas
tulkojusi Lāsma Sirmule
Ceļu pie latviešu lasītājiem sākusi lietuviešu vēsturnieka, Lietuvas Vēstures institūta vadošā pētnieka un direktora vietnieka
akadēmiskajos jautājumos Sauļa Grībkauska (Saulius Grybkauskas, 1974.) monogrāfija Padomju „ģenerālgubernatori”. Komunistiskās partijas otrie sekretāri savienotajās
republikās. Tas ir zinātnisks darbs, strukturēts septiņās nodaļās ar apakšnodaļām, secinājumiem, apjomīgu literatūras sarakstu
un personu rādītāju, kura autors padziļināti pētījis otro sekretāru jeb, citiem vārdiem,
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Maskavas ielikteņu funkcijas un uzdevumus
okupētajās republikās, īpaši Lietuvā, Latvijā,
Igaunijā, Kazahijā, Gruzijā un Krievijā. Darba
tapšanas laikā plaši izmantoti arhīvu materiāli, arī intervijas ar bijušajiem otrajiem sekretāriem un citiem padomju funkcionāriem.
Jautājums par otrajiem sekretāriem, nenoliedzami, ir zinātniskas izpētes vērts. Pat cilvēkam, kurš piedzīvojis un labi atceras padomju okupācijas laiku, varētu būt daudz neizprotama un nezināma. PSRS okupācijas gados šo personu – pelēko kardinālu – rokās
atradās pat lielāka vara, nekā republiku pirmajiem sekretāriem: „Otrais sekretārs pārņēma Maskavas svarīgākā pārstāvja republikā
funkcijas” (42. lpp.) un „Otrā sekretāra varas avots slēpās centrā. Otrais sekretārs, tāpat kā visa „otro personu” sistēma, centram
bija uzticams kanāls, caur ko nosūtīt ziņu
„apakšai” padomju republikās” (287. lpp.).
Tai pašā laikā bija svarīgi, vai otrais sekretārs labi satika ar republikas līderi. Labs piemērs iepriekš paustajam ir Nikolaja Beluhas,
kurš otrā sekretāra amatā Latvijā atradās no
1963. līdz 1978. gadam, sadarbība ar pirmo
sekretāru Augustu Vosu. Retrospektīvi vērtējot, to drīzāk varētu raksturot kā teātri, veiksmīgi iestudētu izrādi, citiem vārdiem, tā
bija sadarbība kā cimdiņam ar rociņu.
Laika gaitā (J. Staļina, Ņ. Hruščova, L.
Brežņeva varas gados) akcenti mainījās, taču
otrā sekretāra amats ar tā galvenajām funkcijām pastāvēja līdz pat impērijas sabrukumam. Viens gan bija skaidrs: amatā netika
kurš katrs, taču tas, kurš tika, varēja uzskatīt,
ka ir izvilcis laimīgo loterijas biļeti. S. Grībkausks secina: „Otro sekretāru ‘skolu’ nacionālajās republikās izgājuši daudzi PSRS vadītāji. Visvairāk sasniedza PSKP CK ģenerālsekretārs (1964-1982) L. Brežņevs, kas 1954.1955. gadā bija otrais sekretārs Kazahijā”
(151. lpp.). Taču tai pašā laikā var apgalvot,
ka otro sekretāru jeb pelēko kardinālu varai bija nospraustas robežas, respektīvi, gāzt
no troņa varēja pat viņus. Monogrāfijas autors sniedzis vairākus interesantus piemērus;
katrs no tiem savā ziņā uzskatāms par izņēmumu. Piemēram, Eduards Ševardnadze pēc
stāšanās amatā ne vien iniciēja otrā sekretāra Alberta Čurkina atlaišanu, bet arī viņa kriminālvajāšanu saistībā ar korupcijas skandālu. Turklāt tas nav vienīgais šāds gadījums.

Lasīšanas procesā visinteresantākās šķita
lappuses, kas veltītas okupētajai Latvijai. Autors pievērsis uzmanību gan nacionālkomunistu lietai 1959. gadā, gan Latvijas KP CK
ideoloģijas sekretāra Arvīda Pelšes „varoņdarbiem”. Tieši viņš bija iniciators Maskavas īstenotajai Latvijas nacionālkomunistu
vadības tīrīšanai, un kā nu ne, ja mērķis ir
kļūt par pirmo sekretāru. Kad kārotais amats
rokā, A. Pelše trīsarpus gadus turpināja atlaist sev neērtus vadītājus. Šeit iederas monogrāfijas autora replika: „[..] padomju laikā Latvija bija vienīgā no Baltijas republikām,
kuras pārstāvis Arvīds Pelše bija PSKP CK Politbiroja loceklis un Boriss Pugo – kandidāts.
Otro sekretāru karjera arī liecināja par Latvijas prestižu – tā bija vienīgā no Baltijas republikām, kur otrā sekretāra amatu ieņēma
personas, kas līdz šim bija strādājušas ļoti
augstajā Nodaļas vadītāja vietnieka amatā”
(94. lpp.).
Nepārsteidz, ka lielas galvassāpes tolaik pie
varas esošajiem ir sagādājuši radošo profesiju pārstāvji. Īpašas pieminēšanas vērta ir
monogrāfijas nodaļa par nacionālismu, no
kā uzzināms, ka „N. Beluha aicināja apņēmīgi cīnīties ar pretpadomju noskaņojumu
inteliģences aprindās. Viņš pievienojās Ministru padomes priekšsēdētāja vietnieka vārdiem par O. Vācieša dzejoli, ka „tā ir atklāta un nemaskēta pretpadomju propaganda.
Šeit atklāti pateikts, ka Potjomkina sādža ir
padomju realitāte”” (186. lpp.). Savukārt otrais sekretārs no 1986. līdz 1990. gadam Vitālijs Soboļevs „tūlīt pēc stāšanās amatā vispirms padotajam palūdza atnest tieši Latvijas Rakstnieku savienības 1986. gada janvāra kongresa stenogrammu. V. Soboļeva vārdiem izsakoties – pēc šīs stenogrammas izlasīšanas viņš saprata, ka ir atbraucis uz pilnīgi
citu Latviju, ne to, ko pazina, strādājot par
PSKP CK Baltkrievijas un Baltijas republiku
sektora vadītāju” (169. lpp.).
Monogrāfija no lasītāja prasīs pamatīgu iedziļināšanos un, nenoliedzami, arī iepriekšēju sagatavotību. S. Grībkausks bieži lietojis
terminus, kuru nozīmi lasītājam varētu rasties nepieciešamība meklēt svešvārdu vārdnīcā, citādi viņš nesapratīs, par ko ir runa.
Regulāri izmantots vārdu salikums „krugovaja poruka”, īsti neizskaidrojot nozīmi. Nereti ir grūti izsekot autora domai, taču tai
pašā laikā jāatzīst, ka dažkārt konstatēja-

ma bīstama balansēšana, proti, zinātniskais
darbs pārtop populārzinātniskā. Piemēram,
apakšnodaļā „Pirmais sekretārs atlaiž otro”
stāstījums vietumis kļūst par tenku izklāstu:
kurš kuram ko esot teicis kuluāru sarunās.
Zinātniskai monogrāfijai tas nav pieņemami.
Tulkojuma tekstā konstatējamas vairākas neuzmanības un stila kļūdas. Lietuvas Komunistiskās partijas pirmais sekretārs Antans
Sņečkus pat vairākkārt pārtapis par Šņiečkus
(gan 59., gan 241. lpp. fotoparakstā). No stila kļūdām visbiežāk konstatējama nepamatota (lieka) prefiksa lietošana darbības vārdiem: „paturpinot domu” (249. lpp.), „jānoorientējas vietējā situācijā” (311. lpp.), „paanalizēsim divus Padomju Lietuvas gadījumus” (316. lpp.), kā arī tāda pērle kā „nespēja iztīrīt kadrus” (317. lpp.).
Tekstu papildina fotogrāfijas, kurās to laiku
varoņi skatāmi visā krāšņumā, bet ne tikai
viņi vien. Latviešu lasītājs momentā atpazīs
arī padomju aktrisi Viju Artmani un dzejnieku Jāni Peteru. Kā vienam, tā otram ar padomju funkcionāriem bija īpaši siltas attiecības, ko apliecina arī monogrāfijā iekļautie
foto.

Lāsma Gaitniece
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KĀ ZIRGA DEĶIS
Tālivaldis Margēvičs. Zirgu gaļas
pārdevējs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019.,
287 lpp.
Tālivalža Margēviča vārds latviešu kinomīlim
un lasītājam komentārus neprasa. Ja tomēr
prasa, jāatgādina, ka šis vīrs savu talantu pierādījis gan kā kinorežisors un scenārists, gan
kā publicists un rakstnieks. Nesen ceļu pie
lasītājiem sāka viņa jaunākais dokumentāli vēsturiskais romāns Zirgu gaļas pārdevējs,
kā pamatā ir reāla cilvēka Paula Taupmaņa
(grāmatā – sociālista un revolucionāra Pētera Kalēja) biogrāfija, kas autora rīcībā nonākusi neparastā veidā: bēniņos tiek atrasts
manuskripts, kas piedāvāts rakstniekam literārai apstrādei. Izdevumu bagātīgi papildina
fotogrāfijas un dokumentu kopijas.
Garš mūžs, ja tas nodzīvots piepildīti, ir liela
vērtība. Tā īpašniekam lemts iepazīt dažādas
valsts iekārtas, sastapt un būt saistītam ar
visdažādākajiem ļaudīm, apmeklēt brīvprātīgi vai piespiedu kārtā visdažādākās valstis.

Pētera Kalēja mūžā tā visa ticis pārpārēm, un
T. Margēvičam romāna rakstīšanas procesā
šie fakti lieti noderējuši. Darba pirmajās nodaļās lasītājs līdz niansēm var iepazīt pagājušā gadsimta sākuma Pārdaugavu, tās strādnieku rajonus un bezcerīgi nomācošo, bezgalīgi garo stundu darbu fabrikās, arī Rīgas
centru, kas mūsdienās pārvērties līdz nepazīšanai. Tālāk Pētera Kalēja dzīves gaitas aizved uz Ustjkutu un Polovinku Sibīrijā, no kā
lasītājs uzzina ne tikai par necilvēcīgajiem
dzīves apstākļiem, bet arī par tādu eksotiku
kā Aizbaikāla burjati un viņu divriči. Īpaši nepārsteidz galvenā varoņa secinājums: „Izsūtītie veido Sibīrijas inteliģenci, jo sādžās valda tumsonība. Lasīt un rakstīt pratējus grūti atrast. Pulksteni te nepazīst, un sādžā to
vienkārši nav” (87. lpp.). Taču dzīve jau atkal ievieš savas korekcijas, un lasītājs, sekojot galvenajam varonim, nokļūst Azerbaidžānā, kur lemts sastapt pat Staļinu, tad atpakaļ uz Rīgu un drīz vien pēc tam jau uz vienu
otru Rietumeiropas valsti. Savukārt no turienes ceļš ved uz Amerikas Savienotajām Valstīm, tad caur Japānu atpakaļ uz Krieviju un
visbeidzot uz pēdējo staciju tiešā un pārnestā nozīmē, kas, protams, ir Rīga. Vēstījot par
tik garu mūžu, neiztikt bez vēsturisku notikumu pieminēšanas, kas skar Kalēju un viņa
ģimeni. Vispirms tā ir 1905. gada revolūcija, kam seko arests un nometinājums Sibīrijā,
tad notikumi pagājušā gadsimta 20. gados,
agrārā reforma, arī vadoņa kults, pēc kā nākas piedzīvot abu lielvaru okupācijas un visbeidzot padomju laikus. Ne tikai ar dažādām
valstīm un politiskajām iekārtām, lasītājs romānā sastopas ar vairākām vēsturiskām personībām: Jāni Rudzutaku, Frici Roziņu un
vienā īsā epizodē pat Staļinu.
Īpaši vēlos pakavēties pie galvenā varoņa Pētera Kalēja dažu rakstura iezīmju atspoguļojuma. Vispirms jāatzīst, ka latviešu ar tādiem
vai līdzīgiem likteņiem kā grāmatas varonim
bijis tūkstošiem. Ja vēlies izdzīvot, iemācies
pielāgoties! Ja varas un iekārtas maiņa ir bieža, šī tik vērtīgā prasme jāapgūst pēc iespējas ātrāk. Un Pēterim tas izdodas. Viena sīka
veiksmīte seko nākamajai, un pašapziņa (arī
nekaunība) aug. Darba sākumā T. Margēvičs
precīzi atklājis sava varoņa iekšējās pārvērtības: „Pēci pārņem apjausma, kas iepriekš
pat domās nevarēja rasties: viņš, trūcīgs
strādnieks, latvietis, ir kādam spēkam, kas
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vienmēr stāvējis virs viņa, līdzvērtīgs. Kaut
uz mirkli, bet tas izrādās iespējams. Pēcis šobrīd, šķiet, pat neapzinās, ka šajā laika zibsnī
mainās viņa uzskats par dzīvi un par to, ko
no tās var paņemt” (42. lpp.). Tieši pēdējais
no uzskaitītā, kaut arī turpmāk romānā precīzos vārdos nenosaukts, kļūst par Pētera
vadmotīvu un veiksmes biļeti. Pati dzīve piespēlē ļoti daudz iespēju, kas visas pašlabuma vairošanai arī tiek izmantotas bez kautrēšanās un neērtības. Nereti pat ciniskā veidā. Izmantoti tiek gan naivie, līdzjūtīgie labdari kā Džeikobs Smits un viņa ģimene, gan
daudzās dzīves laikā sastaptās sievietes. Bez
pašlabuma meklēšanas šo varoni raksturo
arī spēja perfekti melot un izlikties, piemēram, par kurlmēmo, ja vien no tā iegūstams
labums. Arī rupji vārdi šim zirgu gaļas pārdevējam nav sveši. „Prasts kā zirgu deķis” – teiciens, kas lakoniski, taču precīzi raksturo Pēteri Kalēju. Vai tiešām par tādu bija jāraksta
romāns, turklāt it kā nemanāmi, bet tomēr
cenšoties viņu attēlot kā pozitīvo varoni?
Darbā konstatējamas vairākas paviršības,
piemēram, nav saprotams, vai vienas no pieminēto personu uzvārdiem ir Košeļevs vai
Košeļovs (66. lpp.). Gadījušās arī stila „pērles” un neveikli, „samocīti” teikumi: „Viņš
stāv pie durvīm un nezina, ko sacīt, jo sentimentālā un, jāatzīst, daļēji melīgā, iepriekš
sacerētā atvadu runa šajā situācijā galīgi neder” (172. lpp.); „pārsēdina knapi purkšķošā
kuģītī” (174. lpp.). Iespējams, recenzijas potenciālais lasītājs oponēs, ka recenzente kļuvusi par daudz sīkumaina, taču kā būtu vērtējama tendence romānā lietot arī nenormēto leksiku – lamuvārdus (178. lpp. un citur)?
Un vēl: var jau būt, ka sarunas par potenci
padzīvojušu vīru kompānijā ir ļoti aktuālas,
taču atkal rodas šaubas, vai par to tik plaši
būtu jāraksta daiļdarbā.

Lāsma Gaitniece
Rakstniece Lāsma Gaitniece ir JG redakcijas kolēģijas
locekle.

Tija Kārkle

SARUNA AR LAIMU
MEDNI
„Reivenas Hauelas (Raven Howell) dzejoļi
ir jautri, viedi un piesūcināti ar bērnības
neizmērāmo līksmes un burvības sajūtu. Reizē
rotaļīgi un dziļdomīgi, šie dzejoļi ir mīlestības
vēstules Dzīvei un atgādina, ka mūsu iedzimtās
tiesības būt laimīgiem ir viegli sasniedzamas.”
Tā raksta bērnu grāmatu autore Elizabete Kodija
Kimmela (Elizabeth Cody Kimmel).
Kāds prieks lasīt šos cildinošos vārdus par
amerikāņu bērnu literatūras rakstnieci Reivenu
Hauelu, manu māsīcu Laimu Medni. Maijas
un Modra Medņu jaunākā meita Laima uzauga
Ņudžersijas štatā, trīs bērnu latviešu ģimenē.
No bērnības laikiem es Laimu atceros kā maigu
brīvputnu ar plašu, raibu izdomu un garām
brūnām bizēm, kas plivinājās kā karogi, kad
mēs skraidījām pa dārzu. Ar Laimu vienmēr
piedzīvoju kaut ko interesantu un bieži kaut ko
jaunu un brīnumainu. Vēl šodien labi atminos
pavadītās stundas Katskiļu nometnes mežos,
kurus mēs izpētījām krustām šķērsām. Visbiežāk
mums patika veidot laumiņu ciematus no dabas
veltēm – skujām, žagariņiem, akmeņiem un
sūnām kāda liela, sakņaina koka pakājē. Būdama
viņas mazā māsīca, man toreiz likās, ka Laimai
piemīt kāds īpašs savienojums ar brīnumu
pasauli, un tāpēc ar prieku vienmēr biju gatava
tecēt viņai līdzi. Šos daudzos gadu desmitus
vēlāk, lasot viņas bērniem veltītos dzejoļus angļu
valodā, sev acu priekšā redzu to spraigo meiteni
bizēs un secinu, ka viņai no sākta gala bija lemts
ieņemt vietu bērnu rakstniecības pasaulē.
Laima, pastāsti, kā tu nonāci šajā profesijā?
No bērnības esmu rakstījusi pasakas un dzejoļus. Kad beidzu biznesa skolu, rakstīju
dziesmas un strādāju dažās ierakstu kompānijās Ņujorkas pilsētā. Tur ieguvu pamatīgas
zināšanas par izdevniecību un ar laiku sāku
rakstīt pantiņus apsveikumu kartītēm. Ap to
laiku kļuvu par māti un mūsu ģimene auga.
Apzinoties, ka mana stiprā puse ir vienmēr
bijusi uzjautrinoši darbi bērniem, pēc kāda
laika nolēmu nodoties tikai un vienīgi tam.
Ilgi strādāju, nerimstoši cenšoties iegūt pirmos publicēšanas piedāvājumus un atrast
līdzsvaru starp rakstīšanas pienākumiem un
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galvenokārt pavadīju kā novērotāja. Arī savai dzejas rakstīšanai pievēršos kā dzīves novērotāja, no savas klusās, iekšējas vietas.
Pēdējos 25 gadus esmu rakstījusi bērnu pasakas un dzejoļus, izdevusi ilustrāciju un dzejoļu grāmatas, esmu regulāra līdzstrādniece
daudziem bērnu žurnāliem. Manā pūrā ir
divpadsmit bērnu grāmatas un pie divsimt
dzejoļu bērnu žurnāliem.
Kas tevi iedvesmo rakstīt, kur atrodi
inspirāciju? Pastāsti par dažām tavām
grāmatām.

Laima Medne ar tēvu, dzejnieku Modri
Medni (1930-2020)
savu divu dēlu audzināšanu. Kad beidzot
sāka publicēt manus darbus un pati ar laiku
kļuvu gudrāka un vairāk pieredzējusi, šis dzīves ceļš kļuva bezrūpīgāks, vieglāks, jo vairs
nejutu sasprindzinājumu, ka man kaut kas
jāpierāda.
Manas pirmās atmiņas saistās ar pirmsskolas vecuma rīmēšanu, dzejošanu un pasaku
stāstīšanu. Esmu vienmēr labi sadzirdējusi
savu iekšējo „balsi”. Mana vecmāmiņa, kura
mani tajā laikā uzraudzīja, pēc iespējas pierakstīja manus vārdus un pantiņus.
Mātei ir nopelns par to, ka ieaudzināja manī
mīlestību pret dabu un gada laikiem. Viņa
bija pirmā, kas man rādīja kā izturēties ar
maigumu un apbrīnu pret jaunizdīgušu
asnu, ar bijību pret negaidītu lietus gāzi un
saprast maģisko spēku katras sniega pikas
veidošanā, kas beigās kļūst par sniega vīru.
Mācījos augstu vērtēt izliekto, zaļo kāpuru
un viltīgo lapsu mežā.
Mēs viens otru ļoti atbalstām Medņu ģimenē, un visi esam vienā vai otrā veidā radoši. Tētis [Modris] bija dzejnieks, un tas bija
pavisam normāli, ka viņš brauca uz dzejas
vakariem, ka viņa darbi tika publicēti avīzēs
vai grāmatās un ka viņu bieži redzēju kopā
ar citiem dzejniekiem pārrunājot literatūru.
Māte bija tautas deju skolotāja un daudzus
gadus dziedāja korī, vasarās strādāja Beverīnas Vasaras vidusskolā. Jau agrā bērnībā, atceros, vecākā māsa un brālis vienmēr spēlēja
un dziedāja kādā mūzikas ansamblī – Frikadeļu zupā, Akacī, u.c. Bez šaubām, es viņus
apbrīnoju un cienu arī šodien. Bet bērnību
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Man patīk rakstīt bērniem, ar cerību, ka varēšu viņos iesēt vēlmi kļūt par mūža lasītājiem
un ka nāks jaunas paaudzes, kas spēs saredzēt šo reizēm varbūt skarbo pasauli no mierīgāka maģiska un apburoša redzespunkta.
Vēlos, lai bērni justos labi savā ādā, lai viņiem būtu iespēja radoši izteikties, būt labsirdīgiem un mīlēt dabu.
Nesen kāds kolēģis un draugs brīnījās un neticēja, ka es katru rītu nostaigāju vairākas jūdzes un ka es tādas pastaigas patiesi izbaudu. Tās ir bijusi daļa no mana ikdienas režīma kopš piedzima mani bērni – dārgs un
radošs laiks tikai sev. Daudzi mani dzejoļi ir
tapuši kāda skaista kalna sānā sarunājoties
ar sarkanu lapsu, kad tā draiskuļo pa lauku,
vērojot pūci vai dzeni kokā vai ieklausoties
purva putna dziesmā.
Uzaugu vidē, kur valdīja bērnu pasakas, folklora un dzeja. Esmu pateicīga par to! Latviešu tautas pasakas un literatūra ir pilnas ar
alegorijām, kur saule un mēness spēlē galvenās lomas. Tāpēc esmu vienmēr izjutusi
stipru saiti ar debesīm un viegli izjūtu dabas
pasaules personifikāciju. Jaunības gados pavadīju neskaitāmus vakarus, pie ugunskura
ar ģimeni un draugiem baudot nakts burvību. Nav šaubu, ka šie piedzīvojumi ietekmēja katru manu dzejoli grāmatā A Star Full of
Sky (Pilna zvaigzne debesīm). Patiesībā tos
dzejoļus sacerēju naktī, laukā, zem klajām
zvaigžņotām debesīm!
My Community (Mana kopiena) sākumā bija
garš dzejolis, bet kad sāku rediģēt, es sapratu, ka man viss jāpārstrādā ilustrētas stāstu grāmatas formātā. Grāmatas iedvesma
bija vēlme izteikties par iecietību pret dažādību vienkāršā un uzjautrinošā stāstā. Tas
mani bezgala iepriecinātu, ja Mana kopiena

palīdzētu bērniem ar gaišām, dāsnām sirdīm saskatīt dažādas kopienas un ņemt dalību tajās.
Varētu domāt, ka A Flock of Fun (Prieka ganāmpulks) tapa ar mērķi palīdzēt vecākiem
iemidzināt bērnu vai palīdzēt bērniem mācīties skaitīt, bet motivācija bija pavisam kas
cits un savādāks. Viss sākās tikai un vienīgi
ar to, ka gadījās ieraudzīt burvīgu ilustrāciju!
Zīmējumā puisītis gultā par varītēm mēģina
iemigt, bet pa visu guļamistabu skraida un
lēkā draiskas aitas. Man bija jāsmaida, tad
jāsmej, un zīmējums bija tik burvīgs, ka drīz
man jau veidojās ritmiski dzejoļu pantiņi un
tapa līksms gulēt iešanas stāsts.
Grāmata Greetings! (Sveiciens!) ir gada laiku suminājums, kamēr So You Want a Puppy? (Ak, tu vēlies sunīti?) ir stāsts par priecīgajiem izaicinājumiem, kad jārūpējas par
mājās atvestu jaunu mājdzīvnieku.
Katra grāmata man ir dāvinājusi brīnuma
mirkļus un sirdij mīļus piedzīvojumus.
Tavas grāmatas ir vienmēr tik skaisti
ilustrētas! Pamanīju, ka katrai grāmatai ir
cits ilustrators. Tas noteikti ir sasniegums pats
par sevi – savienot teksta autoru ar ilustrāciju
autoru un tālākā mijiedarbība starp šiem
diviem māksliniekiem. Kā notiek šis process
un kāda ir bijusi tava pieredze?
Manā pieredzē bieži ir bijis tā, ka izdevējs
piedāvā iepazīties ar dažu brīnišķīgu mākslinieku darbiem un es tos apskatu un apdomāju. Tālāki lēmumi notiek kopīgā sadarbībā un turpinām iepazīties caur epastiem un
Skype. Vai ilustratoram ir nepieciešamā radošā izdoma, lai vizuālā formā attēlotu ēterisku jeb drusciņ „ārpus šīs pasaules” tematu? Vai mēs ar ilustratoru varam atrast būtiskas kopīgas intereses? Vai ilustratora darba kalendārs ir savienojams ar izdevēja vajadzībām? Ir daudz jautājumu, kas jāapsver.
Īpašs bija gadījums ar manu debijas grāmatu Dozy Poems, Cozy Days (Dzejoļi miegam
omulīgās dienās), kas ir domāta cilvēku kopienai ar noslieci uz autismu, ar uzmanības
deficīta sindromu (UDS) un uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu (UDHS). Visiem šiem dzejoļiem ir mierīgi, klusi motīvi
un frāzes, kas palīdz lasītājam koncentrēties
un piezemēties, izjust drošumu un atbalstu.
Kad biju salikusi manuskriptu, pieņēmu, ka

mākslas daļu, ko gribēju veidot izmantojot
ūdenskrāsas, varēšu viegli nokārtot. Tā nebija! Tu droši vien pazīsti teicienu „krāsot ārpus aprisei” jeb dot iztēlei brīvu vaļu. Pieaugušajam tas nav viegli izdarāms! Tai laikā mans vecākais dēls bija nolēmis uz laiciņu
atpūsties no universitātes studijām un tā vietā mācījās dažādos mākslas un citos radošos
kursos. Es viņam teicu: „Iedomājies, ka esi
atkal jauns puika. Ņem rokā krāsas un otas.
Te ir mani dzejoļi. Ko tu redzi? Kas pievelk to
bērnu, kurš ‘krāso ārpus aprisei’? Tā, lai nav
ne pareizi, ne nepareizi. Tev nav jābūt profesionālim, pat nevēlos, lai rezultāts būtu profesionāls.” Un viņš pieņēma manu izaicinājumu un galu galā radīja tieši to, kas dzejoļiem
bija vajadzīgs.
Bērnu rakstniecības profesija nozīmē
daudz vairāk nekā nodoties rakstīšanai,
vai ne? Redzu, ka tu kā autore esi ļoti
aktīva dalībniece dažādos sociālajos tīklos
(Feisbuks, Tviteris, Goodreads, u.c.). Tu arī
bieži apciemo skolas un bibliotēkas (varbūt
ne šobrīd, pandēmijas laikā!), kur bērniem
lasi savas grāmatas un sniedz dzejošanas
nodarbības. Kā risinās bērnu dzejošanas
nodarbības?
Dzejošanas nodarbībai sākoties, bērni noklausās vienu vai divus dzejoļus, ko lasu pārspīlēti izteiksmīgi, un tas vai nu viņus noved
pie smiekliem vai skan tik muļķīgi, ka uzreiz
visi grib man kaut ko pajautāt. Man patīk
piesaistīt bērnu uzmanību no paša sākuma.
Un svarīgākais – mācu, ka dzejošana nav
garlaicīga nodarbošanās. Mēs apskatām visādu dzeju, kas sniedzas tālāk par klasisko
Šekspīru un pieskaras Dr. Seuss darbiem.
Es drusku pastāstu par dzejas mākslas vēsturi – kurš pirmais sāka rakstīt dzejoļus, kā
un kāpēc? Parādu vairākus dzejoļu formas
paraugus un pārrunājam, kuri mums visvairāk patīk. Ar jaunākiem skolēniem mēs izvēlamies mīļus tematus un rakstām dzejoļus
par tiem. Akrostihs arī labi iedarbojas. Man
patīk strādāt ar rokām un tāpēc parasti manas nodarbības iekļauj rokdarbus, kas saistīti ar kādu no manām ilustrētām stāstu grāmatām.
Bērnu literatūras sabiedrība ir spēcīga, aktīva un savstarpēji atbalstoša. Netrūkst
iespēju apmeklēt konferences, sanāksmes,
grāmatu pasākumus un darbnīcas. Sociālo
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tīklu lappuses ir lieliska vieta, kur savienoties
ar citiem, apmainīties ar idejām, parādīt savus darbus, iedrošināt vienam otru un dalīties ar atklātu kritiku.
Tavs tētis šovasar devās aizsaules ceļos,
un mēs izsakām visdziļāko līdzjūtību
visai Medņu dzimtai par viņa aiziešanu.
Modris Mednis bija izcils dzejnieks; viņa
dzejoļi ir sakopoti dažādos izdevumos, un
jāsaka, ka Jaunās Gaitas lapas pusēs viņa
darbi atrodas šad tad jau no 1955. gada!
Tomēr viņa lielākais mūža sasniegums
un veltījums pasaulei esat jūs trīs – viņa
bērni. Esmu dzirdējusi tevi sakām, ka no
visiem dzejniekiem, kas tevi ir iespaidojuši,
visvērtīgākā ietekme nāk no tēva. No
viņa tu esot mācījusies balss modulāciju,
autentiskumu, dzejoļu tulkošanu runas valodā,
un vēl. Vai tu būtu ar mieru mums pastāstīt,
ko nozīmē būt Modra Medņa jaunākai
meitai un kāda bija jūsu sadarbība kā dzejas
māksliniekiem?
Mēs bieži viens otram lasījām dzejas – vai nu
mūsu pašu, vai cita autora. Pārsvarā mums
bija līdzīgi uzskati par dzejas mākslu, un ja
kādam no mums trāpījās „a-hā!” moments
ar kādu dzejoli, vārdu vai rindu, tad mēs
vienkārši saskatījāmies, acīm spīdot, lūpām
smaidot, un nevajadzēja teikt ne vārda. Mēs
sapratām, ka atrodamies maģiska brīnuma
mirklī, ko dzejas spēks var dot. Tas ir tikai
mirklis, un tikmēr pārējā pasaule turpina iet
uz priekšu – dzirdam mammu komentējam,
ko redz televīzijā, suns fonā skaļi rej un kaut
kur nopaukšķ šampanieša pudeles korķis.
Pirms kādiem gadiem desmit Modris man iedeva glabāšanai daudzas mapes ar saviem
dzejoļiem. Šādi tādi krikumi, un starp tiem
arī tīrais zelts. Ar laiku to visu izskatīšu, salikšu un nodrošināšu, lai citiem būtu pieejama
viņa īpatnējā dzejas balss. Jāatzīst, ka viņš
bija auļiem pārāks par mani savā dzejā! Bet
tas man bija kā izaicinājums, mērķis uz ko
tiekties. Ik pa pāris gadiem viņš man iemeta
klēpī kādu viņa neparastā dzejas formā rakstītu darbu un izaicināja mani arī izmēģināt
šo formu.
Paldies, Laima, ka dalījies ar mums! Nav
šaubu, ka tēva dzeja ir paliekoša, un viņš
mums paliks atmiņā vienmēr. Par to liecina
arī tas, ka mūsu paaudze augsti vērtējusi
64

viņa talantus. Dzejnieks Laris Krēsliņš
saka, ka Modris viņam bija padomdevējs un
garīgais ceļvedis. Grupas Akacis dalībnieki
uzrakstīja vairākas dziesmas ar Modra
vārdiem. Gribētu noslēgt mūsu interviju ar
vienu no tām, kas tapa dziesmā, pateicoties
tavam brālim Vidvudam, un izskanēja plaši
latviešu pasaulē. Seko arī tu savai varavīksnei,
Laima Reivena, un turpini aplaimot bērnus ar
taviem gaišajiem, jautrajiem vārdiem!
Varavīksne
Mūžam seko varavīksnei,
Pāri trejdeviņiem kalniem
Cauri bēdām, cauri līksmei,
Seko savai varavīksnei.
Tur, kur varavīksne beidzas,
Tur aiz telpas, tur aiz laika
Tur, kā pasakās un teikās
Savu laimi atradīsi.
Savu laimi atradīsi
Kādā senā māla traukā,
Savas laimes izrakstītā
Senā, senā māla traukā.
Modris Miervaldis Mednis
Reivena Hauela ir vairāku bērnu ilustrāciju grāmatu
autore, ieskaitot Jack and the Lean Stalk (Džeks un
kalsnais stiebrs), So You Want a Puppy? (Ak, tu vēlies
sunīti?), Greetings! (Sveiciens!), A Flock of Fun (Prieka
ganāmpulks), My Community (Mana kopiena), A Hug
for the World (Apkampiens pasaulei), Shimmer, Songs
of Night (Mirgo, nakts dziesmas), tās radniecīgā grāmata
Glimmer, Sing of Sun! (Mirdzam, dziedam par sauli!), A
Star Full of Sky (Pilna zvaigzne debesīm), Dozy Poems,
Cozy Days (Dzejoļi miegam, omulīgās dienās), Spinning
Circles: Action Poems (Griežam apļus: darbības
dzejoļi) un Gibber/Animal Acrostics (Gibbers/Dzīvnieku
akrostika). Reivenas grāmatas ir vairākkārt apbalvotas
un viņas dzejoļi regulāri publicēti bērnu žurnālos, kā
piemēram Highlights for Children, Ladybug, Jack and
Jill, Fun for Kidz un The School Magazine. Viņas darbi ir
iekļauti antoloģijās, DVD un CD ierakstos, izglītojošos
materiālos un mājizglītības programmās. Reivena ir
dažādu organizāciju biedre – Society of Children’s Book
Writers and Illustrators (SCBWI), International Literacy
Association (ILA) un pašreiz darbojas padomdevējas
lomā radošo un izdevniecību jautājumos organizācijā Red
Clover Reader. Viņai rūp bērnu lasītspēja un dzejošana,
un ir bieži atrodama bibliotēkās un klasēs, lasot savas
grāmatas un vadot bērnu dzejošanas nodarbības. Reivena
dzīvo Ņujorkas Hudsona ielejā kopā ar vīru, sunīti Elsie
un kaķi Lilac.
Tija Kārkle ir Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja.
Sabiedriska darbiniece. Ilgus gadus darbojās Latviešu
Fonda padomē un šobrīd ir kultūras biedrības TILTS
Folkloras nodaļas vadītāja. Uzaugusi Vašingtonas
D.C. apkārtnē, bet ceļojusi un dzīvojusi daudzās vietās,
tai skaitā Taizemē, Panāmā, Latvijā un Aļaskā (ASV).
Šobrīd kopā ar vīru dzīvo Vašingtona štatā pie Portlandes,
Oregonā.

Kārlis Šaumanis (1905-1971). Ziemas ainava.
No Daumanta Pētera Šņores privātās kolekcijas.
Skat. Agnijas Lesničenokas rakstu 42. lpp.

MŪZIKA
MAZA RUDENS MŪZIKAS IZLASE
Dace Aperāne
Dzejnieks Juris Kronbergs smalkjūtīgi un tēlaini apraksta mūzikas klausīšanos mistērisko un skaisto būtību šajā pirms 46 rudeņiem
sarakstītā dzejolī:
AVE SOL
atjaunot katru dienu
ceļā uz jauniem toņiem
dzirdēt kā skaņas pārnesas šajā telpā
no elpas uz elpu
dzirdēt kā atskan skaņu atskaņas
dzirdēt atbalsi kad balsu vairs nav
klausīties tās skanam pelēkā rudens dienā
meklēt toņus lietus lāsēs
redzēt saules spektru katrā lāsē
No krājuma Rudens mani raksta
(Rīga, Valters un Rapa, 2005)
Šīs dzejas rindas vedināja mani uz pārdomām par latviešu komponistu skaņdarbiem,
kurus es izvēlētos klausīšanai nevien kādā
„pelēkā rudens dienā”, bet arī saulainā un
krāšņu lapu rotātā rītā vai dziļā rudens vakarā. Tā radās neliela „rudens mūzikas” izlase, no kuras, es ceru, katrs lasītājs atradīs
vismaz vienu rudenīgas noskaņas uzrunājošo skaņdarbu.
Tālivalda Ķeniņa Sonāte nr. 1 klavierēm
(Piano Sonata No. 1) sacerēta 1961. gadā
kā veltījums tanī laikā vēl jaunajam klavieru virtuozam Arturam Ozoliņam. No tās trim
daļām, otrā – Andante, con variazoni šķiet
īpaši atgādina rudenīgas, reizēm vientulīgas
ainavas. Arturs Ozoliņš katru motīvu veido
ar apbrīnojamu artikulāciju un spilgti izceļ
mūzikas iekšējo ekspresiju. Ierakstu no Centrediscs albuma (2012) Kenins, T.: Septuor /
Piano Sonata No. 1 / Quintet for Piano and
Winds / Symphony No. 4 (Canadian Composers Portraits) var noklausīties gan Spotify
platformā, gan Tālivaldis Ķeniņš Youtube kanālā, vai iegādājoties kompaktdisku.
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Imanta Zemzara Piecas atvasaras prelūdijas (Five Preludes of Indian Summer) cikls
klavierēm muzikāli raksturo pāreju no vasaras uz rudeni piecās tēlainās daļās. Cikla
pamatā ir fragmenti no personīgas vēstuļu
sarakstes. „I Pīlādži – pīlādži kā šķelmji sasēdušies kokos milzu baros, liekas – tiem nu
gan nav bēdu. II Vasara – nu jau vasara iet
uz rudens pusi, vakaros kāpj baltas miglas
pļavām pāri, mēness spīd spoži spilgts, mākoņi drūzmām vien skrien debešos. Priecājos
par dabu, par vasaras pēdējo sauli, un tā ērmoti rūgti kļūst, ka vasara garām. Atkal garais rudens, tumšā ziema priekšā, nebeidzama, gara, bez gaismas, ilga, ilga. Jāliek lietā
savi spēki, izdoma, iedvesma. III Virši – virši visapkārt kā mulsas, vāras dvēselītes, nevaru beigt tajos raudzīties. Gribētos, lai virši
klusi skanētu, kādu smalku melodiju spēlētu.
IV Kaijas – sūtu Tev pēdējo šīs vasaras vēstuli. Nāk atvasara – degdama, sātīga, saule
atvadās no karstuma, bet mums jau jāgatavojas uz vēsumu, miklumu, tumšumu. Sēžu
jūras malā, kaijas klusi dūdojas savā pulkā,
ik pa brīdim kāda pārlido pār manu galvu.
V Mēness gaisma – naktīs eju mēnesi izjust,
kā apmāta staigāju tālus ceļus, jāņtārpiņi izstaro mistisku gaismu. Pasaki, kāpēc cilvēkos
nav tāds dabiskums, harmonija, skaistums,
kā dabā? Kas viņus moka, kas aplaupa? Dvēselei vajadzētu būt jūtīgai, saprotošai, sirdij
labai, devīgai. Cik daudzi neizjūt skaistumu,
mazus brīnuma mirkļus? Kur viņiem tas ir
pazudis, aizkritis? Un, vai sliktu citiem darot,
cilvēks arī iet uz priekšu? Cik daudz man vēl
nesaprotama par cilvēkiem. Šķiet, visa pasaule pilna nekustīga, visapņemoša intelekta, aukstas loģikas, gudrām teorijām, visas
istabas pilnas ar runu dūmiem. Tāda sajūta,
ka no cilvēka palikusi tikai mēle, runa. Kur
paliek īsts, spontāns prieks, traka joņošana,
dulla deja? Vai tiešām viscaur ir tāda robotveidīga, metālā kalta nekustība, neauglība?
Kur palikusi dzīvība? Tā es te domāju. Gaidīšu Tavas domas. Lai Tev labi.” Šo skaņdarbu krāšņi pirmatskaņoja latviešu pianiste Diāna Zandberga 2018. g. 2. novembrī Jāzepa
Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas Lielā zālē.
To var noklausīties pianistes Youtube kanālā.
Pētera Vaska Rudens mūzika no cikla Gadalaiki, kurā var saklausīt „toņus lietus lāsēs”

un ļaut fantāzijai ceļot pa daudzveidīgām
rudenīgām ainavām, it īpaši pianista Vestarda Šimkusa izjustā ierakstā albumā the seasons / die jahreszeiten (Wergo, 2010); otrs
ieraksts atrodams nīderlandiešu pianista
Marcel Worms Youtube kanālā un Zefir Records albumā (2016).
Ellas Mačēnas The Space Between Stars
ir skaņdarbs, kurā komponiste iedvesmojusies no zvaigžņotām debesīm un dabas varenības. Šo pilnskanīgo un plašo simfonisko
opusu šogad ierakstījis Sidnejas simfoniskais
orķestris diriģentes Jessica Cottis vadībā albumā Women of Note: A Century of Australian Composers, Volume 2 (ABC Classics,
2020). Ievērojamā jaunā latviešu komponiste
dzimusi un dzīvo Austrālijā. Viņas simfoniskos, kora un kamermūzikas darbus regulāri
pasūtina un atskaņo austrāliešu simfoniskie
orķestri, kameransambļi un kori. Arvien biežāk viņas mūzika skan arī Latvijā. Ella saņēma PBLA Atzinības rakstu par „latviešu mūzikas veicināšanu Austrālijā, iekļaujot latviskus
elementus savā daiļradē, gan latviešu klausītājiem, gan plašākai publikai; par izciliem
kora skaņdarbiem „Ar Dieviņu“, „Noriet saule vakarā“ un „Svešās zemes vējš“. Šo opusu
var noklausīties Ellas Mačēnas Youtube kanālā, Spotify vai iegādājoties kompaktdisku.

Izlases noslēgumā Alfrēda Kalniņa solo
dziesma „Brīnos es” ar Andrieva Niedras
vārdiem no latviešu „zelta klasikas” repertu-

āra leģendārā tenora Jāņa Zābera izcilā interpretācijā ar Hermanu Braunu pie klavierēm, ko var noklausīties YouTube kanālā <JanaZaberaMuzika>.
Novēlu katram Jaunās Gaitas lasītājam laiku
izveidot savu rudens latviešu mūzikas izlasi
vai arī atklāt rudenīgas skaņas un atskaņas
latviešu dzejnieku darbos.

TRĪS KONCERTI PANDĒMIJAS VASARĀ
Lāsma Gaitniece
Laikā, kad ārkārtas situācijas dēļ Latvijā atcelti visi publiskie sarīkojumi, tai skaitā arī
koncerti, komponists Māris Lasmanis sarīkojis 3 online autorkoncertus – solodziesmu koncertu, kamermūzikas koncertu un
dzejkoncertu. Atskaņotāji – izcili vokālisti
Ieva Parša, Laura Teivāne, Inguna Kalniņa,
Nauris Indzeris, vijolnieks Reinis Galenieks,
aktrise Anita Grūbe un autors pie klavierēm. Vēl viens komponista improvizāciju
„Saulrieta koncerts” 26. jūnija vakarā izskanēja Limbažu rajonā, Bruņķīša ezerā uz platformas. Dabas un mūzikas saplūsme ieintriģējusi klausītājus, tāpēc šāda veida koncerti
tiks piedāvāti arī turpmāk. Kamermūzikas
koncerta laikā pirmatskaņotais skaņdarbs
vijolei un klavierēm „Melodija” tulkotājas
Antas Skorovas piemiņai rosinājis vēl kādai
jaunai, neparastākai idejai. Māris Lasmanis
radījis veltījumskaņdarbu „Sieviete un roze”,
balstoties vien adresāta biogrāfijas datos.
Šis pavisam nesen tapušais skaņdarbs saksofonam un klavierēm ir veltīts ārstes ķirurģes,
ilggadējas Liepājas Medicīnas skolas direktores un pasniedzējas Rasmas Kaju (1934.1995.) piemiņai. Darbs strukturēts divās
daļās. Skaņdarba nosaukumā ietverta viena
no R. Kaju kaislībām – ziedu karalienes rozes.
Savukārt otra kaislība bija medicīnas skolas
mācībspēkiem un arī saviem draugiem minētās mācību iestādes telpās organizēt balles, par ko mūzikas valodā vēstīts skaņdarba
otrajā daļā. „Sieviete un roze” savu pirmatskaņojumu nav vēl piedzīvojis; to plānots
plašākai publikai atskaņot rudens pusē.
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DAŽOS VĀRDOS
GRĀMATAS
Vita Gaiķe
Starptautiskā bilžu grāmatu izdevēju un
aģentu platforma „dPICTUS” starp 100 pasaulē izcilākajām pērn izdotajām bilžu grāmatām ierindojusi arī Latvijā izdoto mākslinieces un animācijas filmu režisores Anetes
Meleces grāmatu „Kiosks”.

Ar „Latvian Literature” atbalstu ungāru valodā iznāks Māras Zālītes romāns Pieci pirksti,
pie vācu lasītājiem nonāks Ingas Ābeles romāns Paisums, igauņu un poļu valodās būs
lasāma „Satori” autora Rvīna Vardes debijas grāmata Kas te notiek, lietuviešu valodā - Vlada Spāres Tu nevari dabūt visu, ko
gribi, spāņu valodā tiks tulkots Jāņa Joņeva romāns Jelgava 94, kā arī taps virkne citu
tulkojumu (pilns saraksts lasāms Latvian Literature mājaslapā http://latvianliterature.lv/
en/news/second-competition-of-2020-fortranslating-and-publishing-latvian-literature-abroad-concluded).
DZEJA
Skaistuma klātbūtne ir Krišjāņa Zeļģa ceturtais dzejoļu krājums. „Krišjāņa Zeļģa dzeja pēdējos gados kļuvusi vēl precīzāka un ietilpīgāka. Gan laikabiedru vērojumi, gan pasaules apceļošana ļāvusi tapt dzejoļiem, kas
aiz ārēja miera un formas lakonisma slēpj
pretrunīgas emocijas un mīklainas situācijas,
kuras var pārvērsties neprognozējamā iznākumā,” dzeju raksturo krājuma redaktors
Kārlis Vērdiņš.
Marta Pujāta dzejoļu krājums bērniem ej nu
ej savieno bērnus un pieaugušos, ļaujot katram vecumam saprast un pārdzīvot tekstus
atbilstoši savai pieredzei. Grāmatu ilustrējusi
dzejnieka māsa grafiķe Lāsma Pujāte.

LATVIEŠI CITVALODĀS
Meksikā pirmoreiz izdots Latvijas autora
romāns - rakstnieka Arno Jundzes Putekļi
smilšu pulkstenī. Pagājušā gada nogalē izdoto Jundzes romānu tulkojusi Meksikā dzīvojošā latviete Agnija Anča.
Noslēdzies šī gada otrais un arī pēdējais
platformas „Latvian Literature” izsludinātais
konkurss par atbalsta piešķiršanu Latvijas literatūras tulkošanai un izdošanai ārvalstīs.
Konkursā tika lemts par atbalstu 23 darbu
tulkošanai un 23 darbu izdošanai ārvalstīs.
Tulkotāju atbalstam kopumā piešķirti 51,360
eiro, dodot iespēju nākotnē lasīt Latvijas autoru darbus vēl 18 valodās, bet izdevēju atbalstam piešķirti 45,000 eiro, kas ļaus šogad
izdot latviešu literatūru 15 dažādās valodās.
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PROZA
Īsi pirms rakstnieka pāragrās nāves klajā nāca Paula Bankovska romāns Pasaules
vēsture, kas ir kā ekskursija ļoti tālā nākotnē. Stāstā visas pasaules valodas atkal ir sajaukušās vienā, Zemes sula ir izsīkusi, cilvēkus un kustoņus apdraud melno asiņu sērga,
pie debesīm spīd trīs mēneši, bet katra nācija savu dzīves telpu ir iekārtojusi atbilstoši
saviem ideāliem un priekšstatiem par pareizību. Satiksmi starp dažādām pasaulēm nodrošina gliemjiem līdzīgi vienslieži, bet mūsdienas šiem ļaudīm šķiet tāla un grūti izprotama pagātne.
Iznācis pirmais jaunās sērijas „Es esmu…”
darbs – Andra Zeibota romāns Krauklis –
par vienu no populārākajiem latviešu dzejniekiem 20. gs. 20.-30. gados, romantiķi
Jāni Ziemeļnieku. Skat. recenziju 52.-54. lpp.

Ēriks Kūlis īsprozas krājumā Zemes telpa,
jūras elpa ieskatās ļoti atšķirīgos likteņu vijumos.

Merikes Eimes dzeju dēvē par saistošu, pateicoties tās spējai aizkustināt līdz eksistences dziļumiem.

Gunta Eņģeļa ironiskās prozas stilā rakstītā
debijas romānā Koncerts vectēva pagalmā ar
spriedzes filmai tipisku realitātes izjūtu vēsturiskie notikumi vai to atbalsis sasaucas
ar šķietami neciliem atgadījumiem nomaļā,
anonīmā Latvijas pagastā.

Marianas Lekijas (Mariana Leky), kas tiek
dēvēta par vienu no spēcīgākajām balsīm
mūsdienu vācu literatūrā, lasītāju iemīļoto
romānu Ko var redzēt no šejienes (Was man
von hier aus sehen kann) latviešu valodā tulkojusi Inga Karlsberga.

Ilzes Jansones romānā Vīru lietas, rakstnieka Svena Kuzmina vārdiem, „trāpīgi raksturoti modernās inteliģences pārdzīvojumi”
<dgramata.lv>.

Ievērojamā vācu domātāja, estētiķa un kultūrkritiķa Valtera Benjamina (1892-1940)
stāstu krājuma Vardarbība un melanhlolija
sastādītājs un tulkotājs Igors Šuvajevs apgalvo, ka „grāmatā apkopoti darbi, kas var
sniegt atslēgu Valtera Benjamina meklējumu
un atradumu izpratnei”. Rīgā Benjamins ierodas 1925. gadā, un pilsētai viņa dzīvē ir
milzīga un joprojām nenovērtēta un neizpētīta nozīme. Izdevumu papildina harizmātiskā, pāragri traģiski aizgājušā mākslinieka Viļņa Zābera (1963-1994) zīmējumi.

Ražīgā autora Jāņa Ūdra astotā grāmata
Ivande Kaija. Sievietes dzelme stāsta par vienu no Latvijas izcilākajām sievietēm – rakstnieci, publicisti un politiķi, kuras nopelni Latvijas nosargāšanā valsts pirmajos gados jo
projām nav pilnībā novērtēti – Ivandi Kaiju
(īstajā vārdā Antonija Lūkina, 1876-1942).
Ar ilggadējā Teoloģijas semināra mācībspēka Nikolaja Plātes 1981. gadā tapušo Kompendiju dogmatikā Latvijas Universitātes
akadēmiskais apgāds turpina nozīmīgu Latvijas neatkarības laikā aizsāktu rakstu krājumu sēriju „Studia Theologica”. Pirmais sējums iznāca 1935. gadā, kas bija veltīts profesoram Imanuelam Bencingeram, otrs izdevums tika izdots jau pēc Latvijas okupācijas
1940. gadā un bija veltīts profesoram Voldemāram Maldonim.
Latviešu izcelsmes ASV vēsturnieka Ričarda
Pļavnieka grāmata Apsūdzības pret Viktoru Arāju un Latviešu drošības palīgpoliciju
iepazīstina ar Latvijā līdz šim tikai fragmentāri apskatītu tematu – tā vēsta par latviešu tautības personām, kas Rietumos tika apsūdzētas un tiesātas par nacistu okupācijas
laikā Latvijas teritorijā izdarītiem kara noziegumiem, par līdzdalību holokaustā. Uzsvars likts Rietumvācijā tiesātā Viktora Arāja
darbībai un prāvai. Grāmatas autors R. Pļavnieks ir ASV Floridas Dienvidu koledžas vēstures docents, 1949. gadā ASV ieceļojuša
latviešu leģionāra mazdēls. Darbs pirmo reizi tika izdots angļu valodā 2017. gadā.

LITERATŪRA
Lāsma Gaitniece
Laikā, kad Latvijas kultūras dzīvi pilnībā pilnībā paralizējusi mistiskā vīrusa „COVID-19”
izplatība, starpnozaru mākslas grupas
„SERDE” pārstāvji sērijā „Tradīciju burtnīca” laiduši klajā jaunu izdevumu – Stāsti par
ebrejiem Aizputē. Darba, ko sagatavojušas
Signe Pucena un Ieva Vītola, priekšvārdā

TULKOJUMI
Igauņu dzejnieces Merikes Eimes (Merike
Õim) darbu izlasi ar nosaukumu Neierāmēts
vārds sastādījis un atdzejojis Guntars Godiņš.
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teikts: „Šī izdevuma pirmsākumi meklējami
pirms 15 gadiem, kad 2005. gadā Aizputē
notika ekspedīcija ‘Folklora pilsētā’, kuras
laikā pētnieki no Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Universitātes, Liepājas Universitātes un Latvijas Universitātes Literatūras,
folkloras un mākslas institūta dokumentēja
pilsētas iedzīvotāju atmiņas un stāstus par
vietējo vēsturi. Viena no spilgtākajām tēmām intervijās bija atmiņas par ebreju kopienu Aizputē pirms Otrā pasaules kara” (3.
lpp.). Darbā apkopotie atmiņu stāsti ir ļoti
kolorīti, vietumis jautri, taču netrūkst arī dziļas traģikas. Intervijas fiksētas, saglabājot
tieši tos vārdus un teicienus, ko aptaujātie
cilvēki lietojuši. Izdevumā iekļauts daudz fotogrāfiju – te attēlotas gan senās Aizputes
ielas, gan ļaudis, kuru (ar maziem izņēmumiem) mūsu vidū vairs nav. Tradīciju burtnīcas redaktore ir Rita Treija, mākslinieks –
Mārtiņš Ratniks.

TĒLOTĀJMĀKSLA

Mākslinieks Andris Eglītis kopā ar domubiedriem ir izveidojis izstādi „Savvaļa”, kas
no 10. jūlija līdz šī gada beigām ir aplūkojama brīvā dabā starp Dūķiem un Jaundrustiem. Izstādē piedalās mākslinieki Andris Eglītis, Raitis Hrolovičs, Kate Krolle, Reinis Bērziņš, Austris Mailītis, Katrīna Neiburga, Jānis
Noviks, Kaspars Podnieks, Liene Rumpe, Kristīne Upīte un Linda Vidgorčika, bet augustā
izstādi ar savu dalību papildina jauni mākslinieki.
„Katrs var izvēlēties, kā „Savvaļu” piedzīvot
– kā izpļautu ērti noejamu celiņu, garāku
blandīšanās taku vai ne vienmēr sausām kājām brienamu klejojumu ar aptuvenām norādēm. Cilvēks izstādes pieredzes ātrumu
nosaka pats. Te var peldēties dīķī un vērot
dabas horizontu, palīst zem strūklakas, uzcelt telti un pārnakšņot, apmesties zem nojumes un radīt kaut ko savu, bet var ieskriet
tikai uz mirklīti – daba un māksla ar jums
visu izdarīs pati,” stāsta Andris Eglītis.
Izrādes aktualitātēm var sekot līdzi vietnē
<Savvala.lv>.

Linda Treija
Vasaras sākumā galerijā „Istaba” bija skatāma tematiskā izstāde „Aizsargmaskas”.
Kā vienu no spilgtākajiem pandēmijas laika
vizuālajiem simboliem savos darbos attēloja vairāk nekā 180 mākslinieku. Izstādē bija
redzamas gan reālas maskas, gan tēmas rosināti glezniecības darbi, skulptūras un citas
mākslinieciskās izpausmes formas.
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25. jūlijā tika atklāts Mākslas festivāls „Cēsis 2020”, kura uzmanības fokusā šogad
bija skaņa, lai Covid-19 pēckrīzes laikā, kad
taktilās maņas ir ierobežotas, trenētu klausīšanās un sadzirdēšanas prasmes. Juris Žagars pirms festivāla sacīja:
„Pārsteidzošā kārtā mums ir izdevies noorganizēt festivālu tikpat bagātu programmas

ziņā, kā tas ir bijis katru gadu, ar vizuālo sadaļu ne mazāku kā citus gadus, ar pilnu muzikālo programmu, ieskaitot lielo koncertu Pils parkā, ar kino seansiem un ar teātra Grand Prix skati. Un, galvenais, nekas no
tā nebūs attālināti un digitāli. Viss būs klātienē un ar īstiem mākslas darbiem un notikumiem, bet maksimāli ievērojot piesardzības pasākumus un norādes, kas no valsts un
epidemiologu puses dotas kultūras pasākumu rīkotājiem. Pateicoties mūsu partneru
un atbalstītāju stabilitātei un ticībai, un ar
maksimālu atbildības sajūtu pret sabiedrības veselību, centīsimies pamazām atgriezties mākslas un mūzikas pasaulē, kas līdz šim
bijusi ‘iesaldēta’.“
Festivāla daudzveidīgajā kultūras programmā bija iekļautas divas vizuālās mākslas izstādes: „Skaņa, ko redzam. Telpa, ko dzirdam”, kurā piedalījās mākslinieki Kaspars
Groševs, Pēteris Līdaka, Artūrs Punte & Jēkabs Voļtovskis, Krišs Salmanis, Kristaps Ģelzis & Ģirts Bišs (kuratores: Daiga Rudzāte,
Žanete Skarule), un konkursa SEB stipendijas glezniecībā finālistu darbu izstāde „Dienaskārtība”, kurā finālistu četrinieku veidoja
jaunie gleznotāji Madara Kvēpa, Laura Veļa,
Ingrīda Ivane un Jānis Šneiders (kuratore
Inese Rozentāla).

Pateicoties par veselības aprūpē strādājošo
nesavtīgo darbu trīs mēnešus ilgušajā ārkārtējās situācijas periodā, kā arī aicinot cilvēkus aizdomāties par mediķu lomu sabiedrībā, 16. jūnijā pie Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja Rīgā atklāja tēlnieka Aigara Bikšes
izgatavoto lielo, krāsaino skulptūru „Mediķi pasaulei”, kura ir radījusi neviennozīmīgu
reakciju sabiedrībā.
Tēlnieka ideja, veidojot šo skulptūru sešu
metru augstumā, bija, ka jebkurš cilvēks
blakus spilgtajai ārstei virsvalkā, ar cepuri
un cimdiem, jutīsies kā mazs bērns. Interesi
par šo statuju izrādīja vairāki ārzemju mediji. Savā „Instagram” statujas fotoattēlu publicēja britu raidsabiedrība BBC. Par to ir rak
sti raidsabiedrības CNN mājaslapā, vienā no
Indijas lielākā laikraksta „Hindustan Times”
vietnē, kā arī virknē mazāku izdevumu. Tāpat statujas atklāšanas video tika publicēts

Tēlnieks Aigars Bikše pie sava darba
Mediķi pasaulei
populārā ASV raidījuma „CBS Sunday Morning” Facebook lapā. Skulptūra ir veidota no
putuplasta un pārklāta ar poliuretāna pārklājumu. Tādējādi mākslas darbs vienlaikus
ir viegls, taču ciets un spējīgs izturēt svelmi,
lietu, sniegu un citus dabas izaicinājumus.

2020. gada Vila Aiznera Komiksu Balvai
ASV (The Will Eisner Comic Industry Awards),
kuru mēdz dēvēt par komiksu industrijas
„Oskara” balvu, kategorijā „Labākā antoloģija” nominēti četri Latvijas komiksu izdevniecības „kuš!” 2019. gadā izdotie komiksu krājumi „š!”. Šajā kategorijā nominētas vēl četras citas komiksu antoloģijas, un
„kuš!” ir vienīgā nominētā izdevniecība, kura
darbojas ārpus ASV un Lielbritānijas. Sērijas
„š!” izdevumos četras reizes gadā tiek apkopoti latviešu un starptautisku komiksu māk
slinieku darbi jau kopš 2008. gada. Kā norāda izdevniecība: „“š!” krājumi starptautisku
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uzmanību komiksu vidē ieguvuši, jo izceļas
ar eksperimentāliem darbiem un mākslinieku drosmi meklēt jaunus un neparastus veidus komiksu veidošanā, laužot stereotipus
un paplašinot komiksu tradīciju.”

Tika apmeklēts arī Pasaules latviešu māk
slas centrs PLMC, kas apkopo un izstāda
mākslas darbus, ko radījuši Otrā pasaules
kara laikā trimdā devušies latviešu mākslinieki un ārzemēs dzīvojošā jaunā mākslinieku paaudze. Tiekoties ar centra dibinātājiem
un darbiniekiem, Valsts prezidents sacīja:
„Trimda ir nozīmīga latviešu nācijas daļa ar
sev raksturīgo kultūru un mākslu, kas ir latviešu nācijas kultūras un mākslas integrāla
sastāvdaļa. Tajā atspoguļojas latviešu vēsturiskā realitāte un vieta pasaulē. Paldies, ka to
saglabājat un darāt mums pieejamu.”

Lietuvas Nacionālā mākslas muzeja Nacionālajā mākslas galerijā Viļņā līdz 11. oktobrim skatāma ceļojošā izstāde „Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā” – vērienīgs kopprojekts, veltīts
Baltijas valstu 100 gadu neatkarības gadadienai. Izstāde jau guvusi atzinību Francijā
un Igaunijā, kur to apmeklējuši vairāki simti
tūkstošu skatītāju.

Nominēto četru krājumu autori ir trīspadsmit latviešu mākslinieki – Lote Vītiņa, Ingrīda Pičukāne, Līva Kandevica, Pauls Rietums,
Vivianna Maria Stanislavska, Agate Lielpētere, Anna Malicka, Dāvis Ozols, Ernests Kļaviņš un Andrejs Kļaviņš, Karlīna Marta Zvirbule, Mārtiņš Zutis, Zane Zlemeša. Krājuma
redaktori – Dāvids Šilters un Sanita Muižniece.

18. jūnijā, turpinot aicinājumu sabiedrībai
apmeklēt Latvijas muzejus un kultūrtelpas,
Valsts prezidents Egils Levits apmeklēja
Cēsis un Vecpiebalgu.
Cēsīs prezidents apskatīja ekspozīciju „Sirdsapziņas ugunskurs”, kas nupat ieguvusi Eiropas Savienības „Europa Nostra” kultūras
mantojuma balvas žūrijas atzinību, kā arī izmantoja iespēju, lai apskatītu latviešu simbolisma mākslas izstādi Cēsu pilī.
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Pasaules Latviešu mākslas centrā Cēsīs
no 3. jūlija līdz 11. septembrim skatāma
Rolanda Kaņepa (1925-2011) mākslas izstāde „Tēlu karuselis”. Latviešu trimdas gleznotāja un Ņujorkas Elles ķēķa mākslinieka
sarežģītā dzīve un personība caur simboliem un tēliem atspoguļojas viņa figurālajos,
kompozicionāli interesantajos darbos. (skat.
B. Eglītes rakstu 46. lpp.)

Rolands Kaņeps. Judīte ar Holoferna galvu, 1987. Audekls, eļļa. 64×71 cm
Skat. Baibas Magdalenas Eglītes rakstu 46. lpp.

IN MEMORIAM
JURIS KRONBERGS
MŪŽĪBĀ

ieņemdams kultūras atašeja amatu Latvijas
vēstniecībā Zviedrijā. Juris Kronbergs 1998.
gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Nepārcietis smagu slimību, dzejnieks un tulkotājs Juris Kronbergs 2020. g. 6. jūlijā aizgājis mūžībā.

Kopš 1970. gadu sākuma viņš ir nemitīgi
publicējis gan paša dzejas, gan tulkojumus,
gan literatūras apskatus. Kronberga veikums, tulkojot latviešu autorus un panākot,
ka tos ne tik vien iespiež zviedru apgādos,
bet arī ierunā zviedriski audiofailos, ir patiešām apbrīnojams. Viņa ražīgums un lielās
darba spējas atspoguļojas Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas reģistrā, kur ar Jura Kronberga vārdu ir 109 ieraksti.

Juris Kronbergs dzimis Zviedrijā 1946. gada
9. augustā. Izaudzis mākslinieciskā ģimenē –
tēvs bija gleznotājs Rūdolfs Kronbergs, māte
– Strādnieku teātra aktrise Milda Karps. Daudzus gadus Kronbergu dzīvoklī kā apakšīrnieks dzīvoja Strādnieku teātra režisors, aktieris un teātra darbinieks Osvalds Murjānis.
Mājas apstākļi vien jau deva cerības, ka Jura
mākslinieciskos centienus, ja tādi uzrastos,
neierobežos. Un tā arī notika. Vecāki Juri
„nespieda” kļūt par ārstu, advokātu vai inženieri – tiekties uz kādu no latviešu trimdinieku iemīļotajiem amatiem, kas it kā garantēja
materiālu labklājību un prestižu sabiedrībā.
Pusaudža gados Juris Kronbergs nopietni
pievērsās mūzikai un literatūrai un Stokholmas universitātē studēja Ziemeļvalstu valodas un literatūras vēsturi. Spēlēja bungas
un klavieres, kā arī rakstīja dziesmu tekstus
„Saules Brāļiem”, rokgrupai „Dundurs” un
„Prusaku ansamblim”. Novatorisks bija viņa
1970. gadā pašizdotais dzejoļu krājums „Pazemes dzeja”, kur 18 dzejoļi sakārtoti nevis
grāmatā, bet uz vienas plakāta lapas abām
pusēm.
Jura Kronberga atpazīstamību latviešu trimdas sabiedrībā iedibina piedalīšanās trimdas
jauniešu organizētajā Nākotne 70 pasākumā
1970. gadā Toronto, Kanādā. Seko ceļojums
pa Ziemeļameriku, kur viņš uzstājās ar vairākiem dzeju lasījumiem.
Juris Kronbergs bija Latvijas Sociāldemokrātu Strādnieku Partijas (LSDSP) biedrs un darbojās LSDSP Jaunatnes kopā. Viņš atbalstīja
LSDSP viedokli, ka kontakti ar okupēto dzimteni ir veicināmi, reizē ieturot stingru stāju
par brīvu, neatkarīgu un demokrātisku Latviju. Pateicoties Jurim Kronbergam, LSDSP
ieguva telpas, jo viņš atvēlēja nelaiķa tēva
mākslas darbnīcas lietošanas tiesības. Juris Kronbergs ieņēma daudzus sabiedriskus
amatus, sākot no darbošanās Eiropas Latviešu Jaunatnes Apvienībā jaunības gados līdz
vēlāko gadu darbam PEN-klubā un citur. Deviņdesmitajos gados strādājis kā diplomāts,
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No kurienes nāca viņa enerģija un lielās darba spējas? Humora un viegluma aizsegā Juris Kronbergs bija disciplinēts mērķa cilvēks.
Ārpus ģimenes viņa dzīves jēga bija literatūra un nelokāms mērķis – iepazīstināt zviedrus ar Latvijas vārdu un latviešu literatūru.
Neapšaubāmi, Jura Kronberga devums latviešu kultūrā ir ievērības cienīgs, un nākotnē sagaidāmi daudzi pētījumi un zinātniski
darbi.
Dusi pelnītā atpūtā, Juri, kas ilgi un stipri cīnījies par vārdu un valodu!

Lilita Zaļkalne

Zviedrijas latviešu apvienība aicina Jura Kronberga
līdzgaitniekus, draugus un talanta cienītājus dalīties savās
atmiņās un iesūtīt publicēšanai atvadu vārdus un atmiņu
stāstus. Labprāt sagaidīsim un publicēsim gan īsus atvadu
vārdus pāris teikumos vai rindkopās, gan izvērstākus
atmiņu stāstus, tāpat noderēs fotogrāfijas un video
materiāli. Lūdzam tos sūtīt uz <info@zla.se>.
Publicētos atmiņu stāstus var lasīt ZLA mājaslapā:
<http://www.zla.se/category/personibas/kronbergs/>

Foto: Agnese Blaubarde
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LABVĒĻI

Kopš 2010. g. līdz šim ziedojuši...
Z E L T A (no $500)
Anna un Sandors Abeni
Voldemārs un Irēne Aveni
Nikolajs Balabkins
Sigurds Brīvkalns
Ingrīda un Nikolajs Bulmaņi
Oļģerts Cakars
Rita Drone
Šellija Ekmane
Andrievs Ezergailis
Līga Gaide
Rita Gāle
Vitauts Kalniņš
Andrejs un Ilona Ķīse
Ruta Kupce
Didzis Liepiņš
Guntis Liepiņš
Guna Mundheim
Arturs Neparts
Valters Nollendorfs
Juris un Silvia Orle
Andrejs Ozoliņš
Jānis Peniķis
Juris Petričeks
Ilze Plaudis
Andris Priedītis
Kristīna Putenis
Māris Roze
Jautrīte Saliņa
Mārtiņš Saulespurēns
Knuts Skujenieks
Ilgvars Šteins
Juris Ubāns
Lauma Upelnieks Katis
Kārlis Vasarājs
Lilita Zaļkalne
Lilija un Manfreds Zīverts
Amerikas Latviešu apvienība
Latviešu kultūras biedrība TILTS
Latviešu Rakstnieku apvienība
ANONĪMI – 2
S U D R A B A ($100 - $499)
Biruta Abuls
Pēteris Alunāns
Andrejs Baidiņš
Igors-Ivars Balodis
Ilgonis Bērsons
Evarists Bērziņš
Wilma Teness un Uģis Bērziņš
Maija Bišmanis
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Vendīgs auga ozoliņš
Vendīgā kalniņā:
Vara saknes, zelta zari
Sudrabiņa lapiņām.
LD 34 066, 12
Zīm. Agnese Matisone

Uldis Bluķis
Valda Bolis
Vilma Bolšteins
Ilze Bregzis
Jānis Brežinskis
Leons Briedis
Laila un Pāvils Cakuli
Māra un Ojārs Celles
Vija Celmiņš
Juris Cilnis
Gundega Dāvidsone
Aina Dravnieks
Jānis Eglītis
Ligita Galdiņa
Esmarelda Gaiķe
Lelde Gilman
Uldis Grava
Richards Grigors
Lolita Gulbis
Voldemārs Gulēns
Valda Gustavs
Sibilla Hershey
Maija Hinkle
Vija Ilziņa
Ingrīda Jākobsone
Dzintra Janavs
Laima Kalniņa
Tija Kārkle
Fred A. Keire
Gundars Ķeniņš Kings
Dace Ķezbers
Mirdza Krastiņa
Egīls Kronlins
Kazimirs Laurs
Ilze Lāce-Verhaeghe
Ieva Lerchs
Valda Lēvenšteina
Maruta Lietiņa-Ray
Jānis Lindbergs
Aija Medenis
Modris Mednis
Melburnas Latviešu biedrība
Vija Moore
Lalita Muižniece
Sarma Muižniece Liepiņa
Martha Munters
George Neimanis
Ausma Matcate-Nonācs
Jānis J. Pirktiņš
Gundars Pļavkalns

Guntis un Māra Plēsumi
Vilis M. Plinte
Vaiva Puķīte
Ieva Puris
Ausma Rabe
Astrīda Ramrath
Velta Reimanis
Jānis M. Riekstiņš
Jānis Rogainis
Helmi Rožankovska
Gerda Roze
Astra un Andris Rozes
Juta Savage
Alfreds R. Semeiks
Aina Siksna
Maija un Juris Šleseri
Ojārs un Zinta Sovers
Ilona un Raimonds Staprāni
Irīna un Dailons Štauvers
Rasma Stelps-Kiršteins
Zenta Stengels
Ruta Straumanis
Maksims Strunskis
Eleonora Šturma
Biruta Sūrmane
Miķelis Svilāns
Tupešu Jānis
Dagmāra Vallena
Pāvils Vasariņš
Zigrīda Vidners
Māra Vīksniņa
Aivars Vilemsons
Maija Vītola
Rasma Vītola
Vilis Vītols
Maruta Voitkus-Lūkins
Zigfrīds Zadvinskis
Irma Zālīte
Māra Zandberga
Modris un Gita Zandbergi
Ģirts Zēgners
Aija Zommers
Gunars Zvejnieks
Kārlis Žubeckis
Amerikas Latviešu palīdzības
fonds (LRFA)
Amerikas Latviešu Tautiskā
savienība (ALTS)
SIA Drukātava
ANONĪMI – 2

B R O N Z A S (līdz $99)
Ivars Antēns
Ritvars Asbergs
Adolfs Avens
Vilnis Baumanis
Māra Beldava
Aija Bjornson
Andrejs Brošs
Jānis Dimants
Lidija Dombrovska Larsena
Lauris Eglītis
Ligita Evans
Edīte Franklin
Dace Frišs
Marta Grinberga
Ilga Harrington
Dzintra Janavs
Silvija Jones
Liena Kaugara
Ojārs Krātiņš
Tija un Maigonis Krūmiņš
Indulis Lācis
Jānis Langins
Dagmāra Lejnieks
George Liepiņš
Ieva Liepkaula
Laima Martinska
Rūta Mežavilka
Modris Morozovs
Ilze Mueller
Agate Nesaule
Baiba Ozola
Andris un Māra Padegi
Lilija Pencis
Rita Podnieks
Dzidra Purmale
Ina Purviņa
Vitolds Rācenis
Dzidra Razevska-Upāne
Austra Reine
Marga Reinholds
Silvija Rūtenberga
Gunta Semba
Ilze Šīmane
Olga Taylor
Linda Treija
Leo Trinkuns
Aina Urdze
Ieva Vidners
Astra Zemzars
Aija Zichmane

Galvenais redaktors:
Juris Žagariņš
121 Harvard Street
Springfield, MA 01109-3821 USA
juris.zagarins@gmail.com
Telefons 413-732-3803; 413-519-8266
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IN THIS ISSUE
LITERATURE
Vizma Belševica (1931-2005) was a writer,
translator and poet, whose profound candor
inspired the Latvian nation and threatened
Soviet orthodoxy. Her son Jānis Elsbergs has
contributed twelve of her previously unpublished early poems. Ending a creative hiatus of
many years, Elsbergs has also contributed a set
of his own recent work.
We have selections of poems by Anna Rancāne,
Ruta Štelmahere and Laris Krēsliņš, and short
stories by Inga Gaile, Inga Ābele, Haralds
Matulis, Sergey Moreino, Lāsma Gaitniece,
Sandra Vensko and Reinis Vējiņš.
VISUAL ART
Agnija Lesničenoka writes about the academic
fraternity of artists “Dzintarzemieši” (Amberlanders) and their influence on defining Latvian identity in the exile community. She is a
doctoral student in art history at the University of Latvia.
Art historian Baiba Magdalena Eglīte, a curator at the Global Center for Latvian Art in Cēsis,
Latvia, writes about an exhibition this summer of the life work of New York based artist
Rolands Kaņeps (1925-2011). Four of his canvases are featured in this issue.
The cover design is by our art editor Linda
Treija, president of the American Latvian Artists
Association (ALMA).
HISTORY
An influential bridge-builder between the
Latvian communities within Latvia and abroad,
Guntis Liepiņš looks back on how the “Singing
Revolution” that presaged the collapse of
the Soviet Union was experienced in North
America.
BOOK REVIEWS
Kristīne Ilziņa: Andris Zeibots’ novel Krauklis
(The Raven), about the life of poet Jānis
Ziemeļnieks (1897-1930)
Bārbala Simsone: Jānis Zelčāns. Visi dati dodas
uz debesīm (All Data Heads for the Sky), a collection of science fiction stories.

Silvija Ģibiete: Daiga Mazvērsīte. Melnbaltās
dziesmas no Alfrēda Vintera līdz Zigfrīdam
Račiņam (Black and White Songs from Alfrēds
Vinters to Zigfrīds Račiņš), a history of Latvian
pop music.
Lāsma Gaitniece: a Latvian translation from
the Lithuanian of Saulius Grybkauskas’ 2016
monograph Padomju “ģenerālgubernatori”.
Komunistiskās partijas otrie sekretāri savienotajās republikās (Soviet “Governors General”.
The Second Secretaries of the Communist
Party in the Union of Republics).
Lāsma Gaitniece: Tālivaldis Margēvičs’ historical novel Zirgu gaļas pārdevējs (Horsemeat
Seller), based on the life of Pauls Taupmanis,
a socialist revolutionary who witnessed the
Russian Revolution of 1905.
Tija Kārkle, our business manager, who lives
in Washington state, interviews Laima Medne
(pen name Raven Howell), a prolific author of
children's literature.
MUSIC
Our music editor, composer / teacher Dace
Aperāne offers recommendations for good fall
season listening to recorded music by Latvian
composers.
BRIEFLY NOTED
Members of our editorial staff report news of
cultural events since our summer issue, including art exhibits and new books published.
IN MEMORIAM
Lilita Zaļkalne, a friend of poet and translator
Juris Kronbergs (1946-2020), recounts his important contributions to Latvian culture.

