


«Kā detektīvromāns tas ir krietni pagarš, toties daudz 
aizraujošāks un nesalīdzināmi labāk uzrakstīts par 

jebkuru Agatas Kristi detektīvromānu.»

Amo niju Bērdžess 
rakstnieks (Liolferitānija) '

'ŽSlEl

«Par ko tad ir runa «Rozes vārdā»? No vienas puses, tas ir 
gotisks detektīvromāns, kura darbība norisinās 

XIV gadsimp Itālijā, benediktiešu ordeņa klosterī, turklāt 
autora viduslaiku vēstures zināšanas ļāvušas bagātīgi 
papildināt vēstījumu ar kultūras reālijām un sadzīves 

detaļām. No otras puses, tas viss rakstīts tādēļ, lai runātu 
par tēmu, kura mūsdienās ir tikpat aktuāla, cik aktuāla tā 

bijusi tolaik. Tā ir cīņa starp divām dažādām pasaules 
uztverēm (gan personiskā, gan sabiedriskā līmenī): 

vienas uztveres nesēji cenšas par katru cenu negrozītas 
saglabāt esošās vērtības -  pat par savas dzīvības cenu -  , 
otri allaž tiecas pēc jaunas domas un attīstības — pat par 

savas dzīvības cen u i

Leonardo Bals 
literatūras kri’iķis (Brazīlija)

«Umberto Eko raksta plašam lasītāju lokam, mācīdams 
pagājušo laiku zīmēs lasīt tās zīmes, kam sakars ar 

mūsdienām.»

Nunciju Rosi 
Hlerar.'.ras kiitiķe (Meksika)
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Sasniedzis savas grēcīgās dzīves 
nogali, sirms un vecs kā pati 
pasaule, es, gaidīdams bridi, 

kad ieniršu skaidrajā un klusajā 
dievišķības jūrā, saplūzdams ar 
eņģeļu kluscietīgās gudrības gaismu, 
un tikai savu stīvo un slimo miesu 
aizkavēts šajā celle manai sirdij tik 
dārgajā Melkas klosterī, uzdrošinos 
uzticēt šim pergamentam liecību par 
pārsteidzošajiem un šausminošajiem 
notikumiem, kuros man jaunībā 
nācās piedalīties, verbatim  atkārtojot 
visu, ko redzēju un dzirdēju, 
neuzdrīkstēdamies tiesāt, tikai 
vēstīdams zīmju zīmes nākamajām 
paaudzēm, kuras (ja Antikrists tās 
neapsteigs) lai tad lūdz pēc to 
izskaidrojuma.

Ar Dieva tā Kunga žēlastību tapu 
liecinieks notikumiem, kas risinājās 
kādā abatijā, kuras vārdu būs labāk 
godbijīgi noklusēt; tuvojās beigām 
tā Kunga 1327. gads, kurā 
imperators Ludviķis ieradās Itālijā, 
lai pēc Visaugstākā gribas atjaunotu 
Svētās Romas im pēriju...



Um berto Eko dzimis 1932. gadā. 
Viņš ir lingvists, filozofs un 
vēsturnieks, daudzu izcilu 

teorētisku darbu autors, 
sem iotikas profesors Boloņas 

universitātē.
Romāns «Rozes vārds» (1980) 

saņēm is vairākas literārās 
prēmijas un tulkots 32 pasaules 

valodās. Lielu ievērību guvuši ari 
nākam ie U.Eko romāni 
“Fuko svārsts» (1988) un 
"Viņdienu sala» (1994).
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P A R  M A N U S K R I P T  U

1968. gada 16. augustā manās rokās nonāca ar abata Valē 
spalvu sarakstīta grāmata “Le manuscript de Dont Adson de Melk, 
traduit en français d'après l’édition de Dotn JMabUlon” (Aux Pre
sses de l ’Abbaye de la Source, Paris, 1S42).* Spriežot pēc diezgan 
trūcīgajām vēsturiskajām norādēm, grāmata bija uzskatāma par 
kāda XIV gadsimta manuskripta precīzu pārrakstījumu. savukārt 
šo manuskriptu Melkas klosteri bija uzgājis dižais XVII gadsimta 
erudīts, kuram mēs esam tik daudz pateicības parādā par benedik- 
tiešu ordeņa vēsturi. Šī trouvaille (manējā, tātad jau trešā pēc 
kārtas) man neļāva skumt Prāgā, kur uzturējos, gaidīdams sev dārgu 
cilvēku. Pēc sešām dienām padomju karaspēks iesoļoja nelaimī
gajā pilsētā. Man veiksmīgi izdevās Linčā šķērsot Austrijas robežu, 
no turienes es aizbraucu uz Vīni un beidzot sastapos ar savu ilgoto 
būtni, un mēs kopā devāmies ceļā uz Donavas augšteci.

Sajūsmināts lasīju Melkas Adsa šaušalīgo stāstu; tik ļoti tas 
aizņēma manu satraukto prātu, ka teju vienā rāvienā to iztulkoju, 
pierakstīdams vairākas Papeterie Joseph Gibert biezās klades; īsta 
bauda ir rakstīt tajās ar mīkstu spalvu. Pa to laiku bijām nonākuši 
Melkas apkaimē, kur uz upes stāvās kraujas joprojām slejas 
gadsimtu gaitā vairākas reizes pārbūvētais Stift. Kā mīļais lasī
tājs droši vien jau būs nopratis, klostera bibliotēkā nebija ne miņas 
no Adsa sacerējuma.

* Tulkojumus, kā ari atsevišķu personvārdu un jēdzienu skaidrojumus 

sk. nodaļā “Paskaidrojumi” grāmatas beigās. (Red. piez.)
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Pirms vēl bijām sasnieguši Zaleburgu, mūsu kopīgais ceļojums 
kādā traģiskā naktī spēji aprāvās mazā viesnīciņā Mondzē ezera 
krastā un mana ceļabiedre pagaisa, līdzi paķerdama -  ne jau aiz 
ļauna prāta, bet mūsu attiecību pēkšņās satrūkšanas juceklī -  
abata Valē grāmatu. Tā es paliku ar kaudzīti pierakstītu klažu ro
kās un bezgalīgu tukšumu sirdī.

Pāris mēnešu vēlāk Parīzē nolēmu turpināt savus meklējumus. 
Starp skopajām ziņām, ko biju norakstījis no franču izdevuma, bija 
arī ārkārtīgi sīka un precīza avota norāde:

Vetera analecta, sive colleclio veterum aliquot opernm & opusculorum 
omnis generis, carminum, epistolamm, diplomaton, epitaphiorum, &, cum  
itineregermanico, adnotationibus aliqoi.it disquisitionibus R.P.D. Joann is  
Mabillon, Presbiteri ac  M onachi Ord. S an di Benedicti e Congregatione 
S. Mauri. — Nova Editio citi accessere Mabillonii vita & aliquot opuscula, 
scilicet Dissertatio de Pane Eucharistico, Azymo el Fermentato, a d  Emi- 
nentiss Cardinalem Bona. Subjungitur opusculum Eldefonsi Hispaniensis 
Episcopi de eodem  argumenta lit Husebii Romani a d  Tbeophilum Galium 
epistola, De cultu sanctorum ignotorum, Parisiis, apud Levesque, a d  Fon
iem S. Michaelis, MDCCXX1, cum privilegio Regis.

Senženevjēvas bibliotēkā tūlīt atradu Vetera analecta , taču, 
man par lielu pārsteigumu, šai izdevumā atšķīrās divas detaļas: 
tā izdevējs bija Montalant, a d  Ripām P.P. Augustinianorum  
(prope Pontem S. Michaelis), un piedevām tas bija izdots divus 
gadus vēlāk. Lieki piebilst, ka šajos analecta  nebija nekāda Mel- 
kas Adsa vai Adsona sacerējuma -  gluži otrādi, manu acu priekšā, 
par ko ikviens var pārliecināties pats, bija īsu un vidēja garuma 
stāstu krājums, turpretī Valē pārrakstītais stāstījums stiepās vai
rāku simtu lappušu garumā. Griezos pēc palīdzības pie tālaika 
ievērojamākiem medievālistiem, arī pie dārgā un neaizmirstamā 
Etjēna Žilsona, taču bija skaidrs, ka vienīgie Vetera analecta  ir tie, 
kas atrodas Senženevjēvas bibliotēkā. Brauciens uz Sūrsas aba
tiju netālu no Pasī un tikšanās ar manu draugu, tēvu Arnē Lan-
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štetu, mani pārliecināja, ka nekāds abats Vālē abatijas nekad 
neeksistējušajā spiestuvē grāmatas nav drukājis. Visiem labi zi
nāma franču pētnieku paviršība, sniedzot bibliogrāfiskās norā
des, taču šis gadījums pārsteigtu pat vislielākos pesimistus. Man 
radās aizdomas, ka esmu uzdūries viltojumam. Arī pati abata Valē 
grāmata bija neglābjami zaudēta (vismaz tai, kas bija mani ap
laupījusi, es to neuzdrošinājos atprasīt). Man bija palikuši tikai 
savi pieraksti, un arī tos es jau sāku apšaubīt.

Mēdz gadīties brīnumaini fiziska pārguruma vai spēcīga uz
budinājuma brīži, kad redzam agrāk iepazītu cilvēku vīzijas ( “en 
me retraçant ces détails, j'en suis à me demander s ’ils sont réels, 
ou bien si je  les ai rêvés”). Kā vēlāk uzzināju no lieliskās abata 
Bikū grāmatiņas, reizēm parādoties arī vēl neuzrakstītu grāmatu 
vīzijas.

Ja nebūtu atgadījusies kāda nejaušība, es vēl joprojām mocī
tos neziņā par Melkas Adsa stāsta izcelsmi, taču notikās tā, ka 
1970. gadā Buenosairesā, ziņkārojoties pa kāda neliela Korjen
tes ielas antikvariāta plauktiem (netālu no Patio del Tango), 
manās rokās nokļuva Milo Temesvara grāmatiņas “Par īpašu pa
ņēmienu pielietojumu šaha spēlē” kastiliešu tulkojums, ko man 
bija tas gods citēt (lai gan atsaucoties uz citu vārdiem) savā darbā 
“Apokaliptiskie un integrētie”, recenzējot viņa vēlāko darbu “Apo
kalipses pārdevēji”. Tas bija nu jau vairs neatrodamā gruzīnu ori
ģināla (Tbilisi, 1934) tulkojums, un, sev par lielu izbrīnu, es tajā 
atradu plašus citātus no Adsa stāsta, tikai šoreiz kā avots bija no
rādīts nevis Valē vai Mabijons, bet gan tēvs Anastasijs Kirhers 
(taču kurš viņa darbs?). Kāds pētnieks, kura vārdu šeit minēt, man 
šķiet, nebūtu īsti vietā, mani centās pārliecināt (no galvas citēdams 
grāmatas), ka godājamais jezuīts par tādu Melkas Adsu nekad 
nav pat ieminējies. Taču Temesvara lappuses bija man acu priekšā 
un tur piesauktās epizodes pilnībā atbilda manis iztulkotajām (se
višķi pārliecinošs bija labirinta apraksts). Vienalga, ko vēlāk būtu
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rakstījis Benjamino Plačido1, abats Valē ir bijis reāla persona -  
un gluži tāpat Melkas Adss.

Nospriedu, ka Adsa atmiņu grāmatas liktenis ir tikpat noslē
pumains kā gaisotne, kas ieskauj tajā aprakstītos notikumus; stāstā 
patiesi netrūkst daudz dažādu neskaidrību, sākot ar autora perso
nību un beidzot ar abatijas atrašanās vietu, ko Adss ietiepīgi no
klusē, tā ka mums atliek vienīgi minēt., aptuveni iezīmējot neno
teiktu apvidu starp Pompozu un Konku, loti iespējams, ka turpat 
blakus Apenfnu kalnu grēdām starp Pjēmonti, Ligūriju un Kranciju 
(jeb, citiem vārdiem sakot, starp Lēriči un Turbiju). Ja runājam par 
laikaposmu, kurā risinās aprakstītie notikumi, varu galvot., ka tās 
bija 1327. gada novembra beigas, lai gan nav zināms, kad tos 
aprakstījis autors. Rēķinot, ka divdesmit septītajā gadā viņš bija 
novics, bet savas atmiņas izlika uz papīra, būdams jau tuvu nāvei, 
mēs varam diezgan droši apgalvot, ka manuskripts tapis XIV gad
simta pēdējos desmit vai divdesmit gados.

Ja  labi padomā, nav jau nekādu nopietnu iemeslu publicēt šo 
manu itāļu tulkojumu no neskaidras franču neogotiskās versijas, 
kuras pam atā ir septiņpadsm itā gadsim ta latīņu izdevums, 
kura oriģinālu savukārt četrpadsmitā gadsimta beigās sarakstī
jis kāds vācu mūks.

Visupirmām kārtām -  kādu stilu man vajadzēja izvēlēties? Kā 
gluži nederīgu es tūlīt noraidīju domu atdarināt tālaika itāļu 
autorus: Adss ne tikai rakstīja latīniski -  110 teksta kļūst skaidrs, 
ka visa viņa kultūra (vai, pareizāk sakot, klostera kultūra, kas viņu 
nenoliedzami ietekmēja) ir daudz senatnīgāka; tas neapšaubāmi 
ir vēlīno viduslaiku latīņu valodai raksturīgo stilistisko līdzekļu 
un gadsimtu gaitā uzkrāto zinību kopums. Adss domā un raksta 
kā mūks, kas nav ļāvies tautā runātās latīņu valodas pārmaiņu 
ietekmei un palicis uzticīgs bibliotēkā (par kuru stāsta) lasīta
jiem manuskriptiem; visu viņa uzskatu pamats ir patristikas un

1 “La Repubblica", 1972. gada 22. septembri. (Autora piezīme.)
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sholastikas teksti, un viņa stāsts (ja atmetam XIV gadsimta reāli
jās, kuru attēlošanā Adss nemaz neizceļas ar precizitāti, turklāt 
daudzus notikumus viņš aprakstījis, paļaudamies uz dzirdētiem 
atstāstiem) tikpat labi, spriežot pēc valodas un iepītajiem zinību 
vīru citātiem, varētu būt sacerēts XII vai XIII gadsimtā.

No otras puses, man ir visnotaļ pamatotas aizdomas, ka abats 
Valē, tulkodams Adsa latīņu tekstu savā neogotiskajā franču va
lodā, nav vairījies ieviest šādas tādas izmaiņas, un ne tikai stila 
ziņā. Piemēram, kad grāmatas varoņi apspriežas par dziednie
cisko zāļu labajām īpašībām, tie atsaucas uz Noslēpumu grāmatu, 
par kuras autoru pieņemts uzskatīt Albertu Lielo un kura gad
simtu gaitā neskaitāmas reizes tikusi pārlabota. Protams, Adss 
labi pazinis šo grāmatu, taču nenoliedzams paliek fakts, ka viņš 
no tās citē fragmentus, kas pārlieku burtiski atgādina Paracelza 
izteikumus vai iespraudumus, kuri Alberta grāmatā parādījušies 
tikai Tjūdoru laikā.1 Protams, kā vēlāk uzzināju, tolaik, kad Valē 
pārrakstīja Adsa manuskriptu, Parīzē bija izplatīti Grand Albert 
un Petil A lbert jau nelabojami izkropļoti XVIII gadsimta izde
vumi. Un tomēr kurš var galvot, ka teksti, ko citē Adss vai pārējie 
mūki, kurn vārdus viņš atstāsta, starp glosām, sholijām un dažā
diem pielikumiem nesaturēja arī piezīmes, kas varbūt ietekmē ju- 
šas visu vēlāko kultūru?

l 'n visubeidzot -  vai man bija jāsaglabā fragmenti latīņu va
lodā, ko tas pats abats Valē nebija uzskatījis par vajadzīgu pār
tulkot, varbūt lai saglabātu laikmeta garu? Man nebija nekāda 
cita iemesla atstāt tos neskartus kā tikai vēlēšanās -  varbūt gluži 
maldīga -  saglabāt uzticību pirmavotam... To, kas man šķita

1 Liber aggregationis seit liber secretorum Alberti Magni. Umdinium. juxta 
pontem qui vulgariter dicitur Fiele brigge, MCCCCI.XXXV.

1 Ix'S admirables secrets d'Albert le Grand. A Lyon. Chez les Héritiers 
Beringos, Fratres, à VEnseigne d ’Agrippa. MDCCl,XXV; Secrets merveilleux 
de la Magie Naturelle et Cabalistique du Petit Alben. A Lyon, ibidem. MDCCXXIX.
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pārmērīgs, iztulkoju, daļa tomēr palika. Un tagad es baidos, ka 
līdzinos nemākulīgam romānu sacerētājam, kurš, iesaistīdams 
darbībā kādu francūzi, liek tam izsaukties Parbleu! un La fem m e, 
ab, la fem  me!

Tā beigu beigās esmu šaubu mākts. Patiešām nezinu, kāpēc 
esmu saņēmis visu savu drosmi un nolēmis publicēt tekstu tā, it 
kā tas būtu autentisks Melkas Adsa rokraksts. Pieņemsim, ka0
mani uz to mudina mīlestība. Vai arī, ja gribat, tas ir veids, kā 
atbrīvoties no neskaitāmām uzmācīgām un iesīkstējušām do
mām.

Es rakstu, nepievērsdams uzmanību šodienai. Tolaik, kad 
manās rokās nonāca abata Valē grāmata, valdīja plaši pieņemts 
uzskats, ka rakstīt drīkst vienīgi saistībā ar tagadni, izvirzot sev 
mērķi pārveidot pasauli. Nu pēc desmit gadiem spalvasvīri (kas 
atkal celti pienācīgā godā) sev par mierinājumu drīkst rakstīt arī 
tikai aiz tīras mīlestības uz rakstīšanu. Tā arī es jūtos brīvs izklās
tīt Melkas Adsa stāstu vienkārši stāstītprieka pēc, un mani mierina 
un stiprina doma, ka tas risinās neaizsniedzami tālos laikos un 
tam laimīgā kārtā nav ne mazākā sakara ar mūsdienām (kad prāta 
nomods iztrenkājis visus miega dzemdinātos mošķus), un tas tik 
svešs mūsu priekšstatiem un centieniem.

Jo  šis ir stāsts par grāmatām, nevis nožēlojamo ikdienu, un, 
to lasīdami, mēs varam izsaukties kopā ar dižo Kempijas imita- 
toru: In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in 
angulo cum libro.

1980. g ad a  .5. janvāri.



P I E B I L D E

Adsa manuskripts ir iedalīts septiņās dienās un katra no tām -  

liturģiskajām stundām atbilstošos posmos. Trešajā personā rak
stītos apakšvirsrakstus, visticamāk, pievienojis abats Valē. Tom ēr 
tie palīdz lasītājam orientēties un to lietojums nav pretrunā ar 
tolaik tautas valodā sacerētajās grāmatās pieņemto, tāpēc neuz
skatīju par vajadzīgu tos svītrot.

Mani mazliet mulsināja, ka Adss balstās uz klosteros pieņem to 
laika iedalījumu, -  mulsināja gan tāpēc, ka kanonisko stundu ga
mins mainās atkarībā no vietas un gadalaika, gan tāpēc, ka 
X IV  gadsimtā diezin vai kāds vairs absolūti precīzi ievēroja Svētā 
Benedikta regulas norādījumus.

Tomēr, salīdzinājis ordeņa sākotnējo regulu ar Eduarda Šnei- 
dera grāmatā Les heures bénédictines (Paris, Grasset, 1925) sniegto 
klostera dzīves aprakstu, kā arī vadīdam ies pēc teksta, es no
spriedu, ka lasītājam palīdzēs orientēties šis laika iedalījuma 
skaidrojums:

Agrā stunda (Adss to reizēm  nosauc arī senajā vārdā par
vigīliju.) N o  pustrijem vai trijiem naktī.

Laudes (Saskaņā ar senāku tradīciju šo sauc par agro

stundu)- Sākas ap pieciem  sešiem rītā un bei
dzas, gaismai svīstot.

Pirmā stunda Aptuveni no pusastoņiem rītā, īsi pirms saul
lēkta.

Trešā stunda Ap deviņiem  no rīta.
Sestā stunda Ap dienas vidu (klosteros, kur mūki nestrādā

uz lauka, tas ir ari pusdienu laiks).
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Devītā stunda No diviem trijiem pēcpusdienā.
Vespere Ap puspieciem, saulrieta laikā (saskaņā ar re

gulu vakariņas jāietur vēl pirms tumsas iestā
šanās).

Komplēta Ap sešiem vakarā (ap septiņiem mūki dodas
pie miera).

Aprēķins pamatojas uz to, ka Ziemeļitālijā novembra beigās 
saule lec ap 7.30 un riet ap 4.40 pēcpusdienā.
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irmsākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un 
Vārds bija Dievs. Pirmsākumā tas bija pie Dieva, 
un uzticīga mūka pienākums ir ik dienu psalmos 
padevīgi slavināt šo vienīgo nemainīgo brīnumu, 

kura patiesīgums ir nenoliedzams. Taču videm us n u n cp ersp e-  
culum  et in aen ig m ate— jo patiesība, pirms tā pilnībā nostājas 
mūsu acu priekšā, atklājas atsevišķos vilcienos (ai, cik nesa
lasāmos!) pasaules jucekli, un pacietīgi jāburto viņas zīmes -  
arī tur, kur tās šķiet tumšas un ļaunas gribas ievītas.

Sasniedzis savas grēcīgās dzīves nogali, sirms un vecs kā 
pati pasaule, es, gaidīdams brīdi, kad ieniršu skaidrajā un klu
sajā dievišķības jūrā, saplūzdams ar eņģeļu kluscietīgās gud
rības gaismu, un tikai savu slimo un stīvo miesu aizkavēts šajā 
cellē manai sirdij tik dārgajā Melkas klosteri, uzdrošinos uzti
cēt šim pergamentam liecību par pārsteidzošajiem un šaus
minošajiem notikumiem, kuros man jaunībā nācās piedalīties, 
verbalim  atkārtojot visu, ko redzēju un dzirdēju, neuzdrīkstē
damies tiesāt, tikai vēstīdams zīmju zīmes nākamajām paau
dzēm, kuras (ja Antikrists tās neapsteigs) lai tad lūdz pēc to 
izskaidrojuma.

Ar Dieva tā Kunga žēlastību tapu aculiecinieks notikumiem, 
kas risinājās kādā abatijā, kuras vārdu būs labāk godbijīgi 
noklusēt; tuvojās beigām tā Kunga 1327. gads, kurā imperators 
Ludviķis ieradās Itālijā, lai pēc Visaugstākā gribas atjaunotu
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Svētās Romas impēriju -  par apkaunojumu simonietim un ķe
cerību tēvam, uzurpatoram, kas Aviņjonā lika negodā svēto 
apustuļu troni Ces runāju par grēcīgo dvēseli Kaoras Žaku, ko 
bezdievji godāja kā Jāni XXII).

Varbūt, lai skaidrāki kļūtu notikumi, kuros tiku ierauts, 
nāktu par labu atcerēties, kas tajos laikos norisinājās. Izklās
tīšu visu tā, kā to redzēju tolaik, visu piedzīvodams, un kā to 
saprotu tagad, kad mani bagātinājuši vēlāk dzirdētie stāstī
jumi, -  ja vien mana atmiņa spēs atmudžināt neskaitāmos jucek- 

Prologs līgos notikumu pavedienus.
Jau šī gadsimta pirmajos gados pāvests Klements V pārcēla 

apustulisko sēdekli uz Aviņjonu, atstādams Romu par laupī
jumu vietas kungu patvaļai, un pamazām kristīgās pasaules vi- 
susvētākā pilsēta pārvērtās par cirku vai meitumāju. un to plosīja 
vietējo varasvīru savstarpējie cīniņi; tā uzdevās par republiku, 
bet tāda nebija -  bruņotu bandu postīta, atdota varmākām un 
laupītājiem. Pasaulīgām tiesām nepakļautie garīdznieki vadīja 
slepkavnieku pulkus, laupīja ar zobenu rokās un, ļaunprātīgi 
izmantodami savu varu, nodevās necienīgai tirdzniecībai. Kas 
gan spēja aizkavēt, lai Caput M undi atkal gluži saprotamu 
iemeslu pēc netaptu par mērķi tiem, kuri gribēja piesavināties 
Svētās Romas impērijas kroni un atjaunot šīs pasaulīgās val
stības spožumu, kāda tā bija mirdzējusi cēzaru laikos?

Tā nu 1314. gadā Frankfurtē pieci vācu firsti ievēlēja Bavāri
jas Ludviķi par impērijas augstāko valdnieku. Taču tai pašā 
dienā otrpus Maiņas Reinas grāfs un Ķelnes arhibīskaps tai 
pašā godā iecēla Austrijas Fridriķi. Divi imperatori uz viena 
troņa un tikai viens pāvests uz diviem sēdekļiem: stāvoklis, 
kas, protams, bija par iemeslu daudzām nekārtībām.

Pēc diviem gadiem Aviņjonā tika ievēlēts jauns pāvests, sep
tiņdesmit divus gadus vecais Kaoras Žaks, kurš pieņēma 
Jāņa XXII vārdu -  un lai Dievs dod, ka neviens pāvests vairs 
nesauktos šai visu godīgu ļaužu nīstajā vārdā! Kā jau Francijas
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karalim uzticīgs francūzis (šīs izlaidīgās zemes iedzīvotāji 
vienmēr tiecas gādāt tikai par savām interesēm un nespēj uz
lūkot visu pasauli kā savu garīgo dzimteni), viņš atbalstīja Filipu 
Skaisto cīņā pret templiešiem, kurus karalis (domāju, ka ne
patiesi) bija apsūdzējis visneģēlīgākajos noziegumos, lai ar Baz
nīcas atkritēja palīdzību uzkundzētos viņu mantai. Tostarp no
likumos iesaistījās Neapoles Roberto, kurš, lai paturētu savā 
pakļautībā Itālijas pussalu, bija pārliecinājis pāvestu neatzīt 
nevienu no abiem imperatoriem un tādējādi palika Baznīc- 
valsts galvenais pārvaldnieks.

1322. gadā Bavārijas Ludviķis sakāva savai sāncensi Fridriķi. 
Jānis, no viena imperatora bīdamies vēl vairāk nekā no diviem, 
izslēdza uzvarētāju no Baznīcas, šis savukārt viņu pasludināja 
par ķeceri. Jāpiebilst, ka tieši togad Perudžā Sapulcējās fran 
ciskāņu ordeņa kapituls un tā vadonis Cesenas Mikēle, uzklau
sījis “spirituāļu” (par kuriem man vēl būs iespēja pastāstīt) neat
laidīgos lūgumus, pasludināja Kristus nabadzību par ticības 
dogmu: ja viņam un apustuļiem ari kas piederējis, tad tikai kā 
ususfacti. Šis cēlais lēmums, kura mērķis bija nosargāt ordeņa 
tikumu skaidrību, varen nepatika pāvestam, kas droši vien tajā 
saskatīja draudus saviem Baznīcas galvas nolūkiem -  atņemt 
impērijai tiesības vēlēt bīskapus, saglabājot Svētā Troņa tie
sības kronēt imperatoru. Šo vai citu apsvērumu vadīts, Jānis 
1323. gadā ar dekretāliju Cum inter normullos nosodīja fran 
ciskāņu apgalvojumus.

Pēc manas saprašanas, tieši tobrīd Ludviķis saskatīja spē
cīgus sabiedrotos par pāvesta ienaidniekiem kļuvušajos fran- 
ciskāņos. Viņu sludinātā Kristus nabadzība savā ziņā stiprināja 
impērijas teologu Padujas Marsīlija un Jandunas Jāņa idejas. 
Un galu galā dažus mēnešus pirms notikumiem, par kuriem 
rakstīšu, Ludviķis, panācis vienošanos ar sakauto Fridriķi, iera
dās Itālijā, Milānā tika kronēts, saķildojās ar Viskonti dzimtu, 
kas viņu tomēr laipni uzņēma, aplenca Pizu. iecēla par impērijas
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vikāru Lūkas un Pistojas hercogu Kastručo (te gan viņš, manu
prāt, kļūdījās, jo neesmu sastapis otru tik nežēlīgu cilvēku, ja 
nu vienīgi I'adžolas Ugočoni) un jau posās ceļā uz Romu, kurp 
viņu aicināja vietējais valdnieks Šāra Kolonna.

Tāds bija stāvoklis, kad es, jau Melkas benediktiešu klostera 
novics, pēc tēva gribas tiku izrauts no klostera mierīgās dzī
ves -  viņš tolaik cīnījās kopā ar Ludviķa atbalstītājiem un ne
bija pēdējais starp viņa bruņiniekiem, un uzskatīja, ka man 
nāktu par labu ceļot viņam līdzi, lai iepazītu skaisto Itāliju un 

Prologs Komu un būtu klāt imperatora kronēšanā. Taču Pizas aplen
kums piespieda viņu pilnībā nodoties kara lietām. To izman
todams, es klaiņoju pa Toskānas novada pilsētām, gan bez
darbības, gan zinātkāres dzīts; tomēr, pēc manu vecāku domām, 
tāds brīvs un dīkdienīgs dzīvesveids nebūt nebija piemērots 
jauneklim, kura aicinājums ir kontemplācija. Un, paklausī
juši Marsīlija padomam, kurš bija mani iemīļojis, viņi uzticēja 
mani mācītam franciskānim, brālim Bāskervilas Viljamam -  
tas devās veikt kādu misiju, un tā ceļam bija jāved cauri vis
skaistākajām pilsētām un senākajiem klosteriem. Tā es kļuvu 
par Viljama rakstvedi un mācekli reizē un nekad neesmu to 
nožēlojis, jo kopā ar viņu tapu aculiecinieks notikumiem, kuru 
izklāstu ir vērts uzticēt -  ko es pašlaik arī daru -  nākamajām 
paaudzēm.

%

Tolaik es nezināju, pēc kā tiecas brālis Viljams, un, taisnību 
sakot, to nezinu joprojām, tikai nojaušu, ka to nezināja arī viņš 
pats, viņu vadīja vienīgi patiesības slāpes un mūždien moko
šās aizdomas, ka patiesība nav tā, kas acu priekšā. Šķiet, ka 
tajos gados pasaulīgās rūpes viņu bija atrāvušas no iemīļota
jiem pētījumiem. Viljamam uzticētā misija visu ceļojuma laiku 
palika man nezināma, jo viņš par to nekad neizteicās. Tikai no 
sarunu druskām, ko dzirdēju, Viljamam apspriežoties ar abatiem
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klosteros, kuros pa ceļam apmetāmies, man pamazām atausa 
kāda nojausma par viņa uzdevuma raksturu. Taču pilnībā to 
apjēdzu tikai tad, kad sasniedzām mūsu ceļamērķi, bet par to 
pastāstīšu vēlāk. Mēs virzījāmies uz ziemeļiem, taču mūsu ceļš 
neveda taisni, bet līkumoja no vienas abatijas uz otru. Gadījās, 
ka devāmies uz rietumiem (lai gan mūsu galamērķis palika 
austrumos), savā ceļā gandrīz sekodami kalnu grēdai, kas 110 
Pizas stiepjas uz Svētā Jēkaba pāreju pusi, piestādami zemē, 
kuru man negribas nosaukt vēlāk tur risinājušos šaušalīgo 
notikumu pēc, lai arī tās kungi bija uzticīgi imperatoram un 
mūsu, benediktiešu, ordeņa abati vienoti stājās pretī ķecerī
gajam zaimotājam pāvestam. Dažādiem piedzīvojumiem bagā
tais ceļojums ilga divas nedēļas, un man netrūka izdevību 
iepazīt (taču esmu pārliecināts, ka nekad līdz galam) savu jauno 
skolotāju.

Turpmākajās lappusēs es negribētu ielaisties cilvēku ārie
nes aprakstos -  ja nu vienīgi kāda sejas izteiksme vai žests 
taptu par mēmas, taču daiļrunīgas valodas zīmēm - ,  jo, kā saka 
Boēcijs, nekas nav zudīgāks par ārējo formu, kas vīst un mai
nās kā puķe uz lauka, rudenim pienākot, -  un kāda gan tagad 
būtu jēga stāstīt, ka, piemēram, abatam Abonem bija baigs ska
tiens un bāli vaigi, ja viņa un viņa pavadoņu miesas jau sen 
vērtušās pīšļos un pīšļu pelēcība tās ieskauj (un tikai viņu dvē
seles, lai tāds ir Dieva prāts, mirdz mūžam nedziestošā gaismā)? 
Taču Viljamu es gribētu aprakstīt reizi par visām reizēm, jo 
mani valdzināja ari viņa vaibsti, kā jau tas jaunekļiem rakstu
rīgi -  pieķerties vecākam un gudrākam vīram ne tikai viņa sais
tošo runu un asā prāta pēc, bet ari viņa tēla valdzinātiem; kad 
izpētītas viņa kustības un dusmu izpausmes, izzināts smaids, 
tas kļūst tik mīļš kā tēva tēls un pat ne vismazākā miesas
kāres ēna neaptumšo šādu (varbūt vienīgo tik tīru) miesīgu 
mīlestību.

Kādreiz cilvēki bija liela auguma un skaisti, tagadējie šķiet
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bērni un punduri, taču šis ir rikai viens no novecojušās pasau
les slimības apliecinājumiem. Jaunieši vairs nealkst pēc zinī
bām, zinātne ir pagrimusi, visa pasaule apvērsusies kājām gaisā, 
aklie ved aklos uz bezdibeni, putni pamet ligzdas, neiemācīju
šies lidot, ēzelis spēlē liru un vērši dejo, Marijai vairs nav mīļa 
apcerīgā un Maitai -  darbīgā dzīve, Lea ir neauglīga, un Rāhe- 
les acis ir iekāre; Katons apmeklē priekamāju, Lukrēcijs pār
vērties par sievišķi. Viss izgājis no jēgas. Lai slavēts Kungs, ka 
tolaik no sava skolotāja pārņēmu vēlēšanos izprast taisno 

Prologs ceļu, kas nezūd, ari staigājot līkumotas takas!

Tātad gribu sacīt, ka brāļa Viljama āriene būtu piesaistījusi 
arī visizklaidīgākā vērotāja uzmanību. Viņa augums pārsnie
dza vidējo, un viņš bija tik kārns, ka šķita vēl garāks. Viņa ska
tiens bija ass un caururbjošs, un plānais, mazliet kumpais de
guns piešķīra sejai modru izteiksmi, ja neņem vērā stinguma 
brīžus, kurus minēšu vēlāk. Arī viņa zods liecināja par stipru 
gribasspēku, kaut arī iegarenajā, vasarraibumotajā sejā, kādas 
bieži gadās starp Hibemiju un Nortambriju dzimušajiem, reizēm 
parādījās nedrošība un mulsa. Ar laiku es sapratu, ka tā, ko 
biju noturējis par nedrošību, bija ziņkāre, taču tolaik maz zināju 
par šo tikumu, uzskatīdams to par apmātas dvēseles kārību, 
kas saprātīgam garam jāatmet, pārtiekot tikai no patiesības, 
kura (kā es domāju) zināma jau no sākta gala.

Manu zēna uzmanību vispirms piesaistīja dzeltenīgu spalvu 
kušķi, kas rēgojās brālim Viljamam no ausim, un kuplās, gai
šās uzacis. Viņš varēja būt piedzīvojis kādus piecdesmit pa
vasarus, tātad bija jau ļoti vecs, taču viņa nenogurdināmais ķer
menis kustējās ar veiklību, ko reizēm varēju tikai apskaust. 
Brāļa Viljama rosīguma uzplūdos likās, ka viņa enerģija ir ne
izsmeļama. Taču reizēm viņa dzīvīgais gars kā vēzis atpakaļ- 
rāpulīgi noslēpās bezdarbībā, un stundām ilgi viņu redzēju
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nekustīgi guļam cellē uz lāvas -  stingu seju, nelabprāt izme
tot pa kādam vienzilblgam vārdam. Tādos brīžos viņa acīs pa
rādījās tukša un atsvešināta izteiksme, un man bija aizdomas, 
ka viņš atrodas kādu vīzijas izraisošu zāļu iespaidā, taču viņa 
atturīgais dzīvesveids šīs aizdomas man drīz lika noraidīt. Tiesa, 
mūsu ceļojuma laikā viņš reizumis apstājās pļavmalā vai meža 
ielokā, lai noplūktu kādu augu (domāju, ka vienmēr to pašu), 
ko vēlāk cītīgi košļāja. Viņam tas vienmēr bija līdzi, un viņš to 
zelēja liela saspringuma brīžos (un abatijā mums tādu ne
trūka). Reiz apjautājos, kas tā par zāli, un viņš smaidot atteica -  
godīgs kristietis reizēm šo to varot mācīties no pagāniem, -  
bet, kad lūdzu, lai iedod to pagaršot, viņš atbildēja -  tāpat kā 
runas, arī zāles esot ganpaidikoi, gan epbebikoi, gan gynaikeioi 
un tā tālāk, tāpēc augs, kas nāk par labu vecam franciskānim, 
nebūt neder jaunam benediktietim.

Mūsu kopā vadītajās dienās ne vienmēr bija iespējams ievē
rot regulu: arī abatijā naktīs bieži palikām nomodā un dienās 
pārguruši gulējām, pat nepiedalījāmies visos dievkalpojumos. 
Tomēr ceļojuma laikā Viljams gandrīz vienmēr likās gulēt tū
liņ pēc kompletorija, un viņa dzīvesveids bija ļoti pieticīgs. Viņš 
spēja visu dienu klīst pa klostera dārzu (kā gadījās arī aba
tijā), pētīdams augus, it kā tie būtu hrizopāzi vai smaragdi, bet 
klostera dārgumu krātuvē redzēju viņu ar hrizopāziem un 
smaragdiem rotātu lādīti uzlūkojam kā velnābola čumuru. Rei
zēm viņš visu dienu pavadīja bibliotēkas lielajā zālē, šķirsti 
dams grāmatas, liekas, tikai sava prieka pēc (kamēr ap mums 
cits pēc cita gūlās nogalināto mūku līķi). Reiz es viņu pieķēru 
klīstam pa dārzu bez jebkāda redzama mērķa, it kā viņam ne
būtu jāatbild tam Kungam par savām dienām. Melkas klosterī 
man bija mācījuši pavisam citādi iedalīt laiku, un es viņam to 
pateicu, bet viņš atbildēja, ka Visuma skaistums slēpjas ne 
tikai dažādības vienībā, bet arī vienības dažādībā. Man likās, 
ka uz šādu atbildi viņu var mudināt tikai neizkopta emplrija,
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taču vēlāk atklāju, ka viņa tautieši bieži izsakās tādā veidā, ka 
liekas, tos nekad nebūtu apspīdējusi saprāta gaisma.

Abatijā pavadītajā laikā viņa rokas vienmēr redzēju klātas 
ar grāmatu putekļiem, nenožuvušu miniatūru zeltu un Seve- 
rīna laboratorijā aizskartā dzeltenīgā maisījuma traipiem. Li
kās, viņš spēj domāt tikai ar rokām; man gan šķita, ka tas drīzāk 
piedien mehāniķim (un man bija mācīts, ka mehāniķis ir moe- 
chus, kas nodod savu intelektuālo dzīvi, kurai pielaulāts ar vis
šķīstākās laulības saitēm ); tom ēr pat tad, kad viņš skāra 
vistrauslākās lietas -  pergamentus ar vēl nenožuvušām minia
tūrām vai laikazoba sagrauztas lappuses, kas birza rokās kā 
dievmaizītes, -  viņa pieskārieni bija tikpat maigi kā cilājot 
savas mašīnas. Jāpaskaidro, ka šis zinātkārais vīrs savā ceļo
juma maisā vienmēr stiepa sev līdzi man agrāk nekad neredzē
tas ierīces, ko sauca par savām brīnišķīgajām mašīnām. Viņš 
teica, ka mašīnas esot mākslas darbi - mākslas, kura kā mērka
ķis mēdoties pakaļ nevis dabas formām, bet gan tās darbībām. 
Tā viņš man izskaidroja pulksteņa, astrolaba un magnēta bur- 
vestus. Taču sākumā man tā šķita pesteļošana, un, kad skaid
rās naktīs viņš ar dīvainu trijstūri rokās ņēmās pētīt zvaigznes, 
es izlikos aizmidzis. Franciskāņi, ko biju saticis Itālijā vai savā 
zemē, bija vienkārši ļaudis, bieži pat lasītnepratēji, un es apbrī
noju Viljama gudrību. Taču viņš smaidot atteica, ka viņu zemes 
franciskāņi esot taisīti no cita koka. “Rodžers Rēkons, ko go
dāju kā savu dižo skolotāju, mums mācīja, ka reiz dievišķie 
nodomi skars arī mehāniku, kas ir svēta un dabiska maģija. Un 
kādu dienu dabas spēki līdzēs radīt kuģošanas ierīces, ar ku
rām kuģi peldēs unico bom in e regente, daudz ātrāki par airu 
un buru dzītajiem; un būs rati ut sine an im ali m oveantur cum  
inipetu inaestim abili, et instrumenta volancli et hom o sedens 
in m edio instrumenti revolvens a liq u od  ingenium  p e r  qu od  
a la e  artific ia liter  com p osilae  aerem  verberent, a d  m odum  
avis volantis. Un pavisam mazītiņi rīki, kas spēs pacelt



neiedomājamus smagumus, un ierīces, kas ļaus nolaisties 
jūras dzīlēs.”

Kad apjautājos, kur tad ir visas šis mašīnas, viņš man atbil
dēja, ka tās jau izgudrotas senlaikos un dažas ari mūsu dienās. 
"Izņemot to lidošanas ierīci, ko neesmu redzējis, ne arī dzirdējis, 
ka to būtu kur manījuši citi, taču pazīstu vienu gudra vīra, kas 
par to prāto. Un var savienot upju krastus ar tiltiem, kam nav 
ne pāļu, ne citu balstu, un var radīt vēl milzumu citu nedzirdētu 
mašīnu. Bet tev nav jāuztraucas, ka to vēl nav, jo tas nenozīmē, 
ka to nebūs. Un es tev saku -  tas ir Dieva prāts, ka tām jārodas, 
un tās, protams, Viņa prātā jau pastāv, kaut ari mans Okamas 
draugs noliedz, ka idejas eksistē tādā veidā, un noliedz ne jau 
tāpēc, ka mēs varam spriest par dievišķo dabu, bet tieši tāpēc, 
ka mēs nedrīkstam to nekādi ierobežot ar saviem spriedumiem.” 
Tas nebija viņa vienīgais pretrunīgais apgalvojums; arī tagad, 
kad esmu vecs un labu tiesu gudrāks, neesmu vēl īsti sapratis, 
kā viņš varēja tik ļoti uzticēties savam Okamas draugam un tai 
pašā laikā dedzīgi aizstāvēt Bēkona viedokli, kā bija paradis. 
Tie patiešām bija drūmi laiki, ja pat gudrākais no vīriem do
māja tik pretrunīgas domas.

Re, esmu sastāstījis par brāli Viljamu varbūt gluži nenozī
mīgus niekus, it kā vākdams kopā tālaika iespaidu drumslas. 
Bet, kas viņš bija un ko darīja, mans mīļais lasītāj, - to labāk 
sapratīsi no darbiem, kuras viņš veica, kamēr uzturējāmies aba
tijā. Nevaru apsolīt tev pilnīgu ainu, bet centīšos secīgi sarin
dot notikumus (jā, tos gan!), tik zīmīgus un šausminošus.

Tā, pa ceļam risinot stundām garas sarunas, kuras man ļāva 
no dienas dienā arvien labāk iepazīt savu skolotāju un par 
kurām, ja gadīsies, vēl ieminēšos, mēs sasniedzām kalnu, kura 
virsotnē slējās abatija. Laiks arī manam stāstam darīt tāpat un 
tuvoties abatijai, un lai nedreb mana roka, aprakstot tur no
tikušo!
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kuras laikā viņi sasniedz abatijas mūrus 
un Viljams liek lietā savu 

aso prātu.

ija dzidrs rīts novembra beigās. Nakti bija mazliet 
snidzis, taču spirdzlgā sniega sega klāja zemi labi ja 
trīs pirkstu biezumā. Vēl tumsā tūliņ pēc laudēm bijām 
noklausījušies misi ielejas ciemā. Tad saullēktā de

vāmies tālāk uz kalnu pusi.
Kāpjot augšā pa stāvo taku, kas vijās ap kalnu, manam ska

tienam pavērās abatija. Mani nepārsteidza mūri, kas to ieskāva 
no visām pusēm un ne ar ko neatšķīrās no citur kristīgajā pa
saulē skatītajiem, bet gan kāda milzīga celtne, kuru, kā vēlāk 
uzzināju, sauca par Torņēku. Tā bija astoņstūru ēka, kura pa 
gabalu izskatījās četrstūraina (vispilnīgākās figūras, kas iz
saka Dieva pilsētas spēku un nepieejamību); tās dienvidu siena 
slējās abatijas kalngalē, bet ziemeļu siena šķita izaugam tieši 
no stāvajām klintīm. Brīžam no lejas likās, ka klints sniedzas 
augšup debesīs un, nemainot ne vielu, ne krāsu, piepeši pār
vēršas torņos un korēs (to milžu darbs, kuri rados gan zemei, 
gan debesīm). Trīs logu rindas pauda trīsvienīgo, augšuptie- 
cīgo ritmu, un tādējādi tas, kas bija četrstūris uz zemes, atklā
jās kā garīgais trijstūris debesīs. Pieejot tuvāk, tapa redzams, 
ka kvadrāta forma katrā stūrī dzemdina pa septiņstūru tornim, 
kura piecas sienas vērstas uz ārpusi, tātad četras no lielā astoņ 
stūra astoņām sienām radīja četrus mazākus septiņstūrus, kas 
uz āru parādījās kā piecstūri. Un ikviens var saskatīt, apbrī
nojamo saskaņu statp tik daudziem svētiem skaitļiem, no kuriem
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katrs pauž smalku garīgu jēgu. Astoņi ir jebkura četrstūra pilnī
bas skaitlis, četri -  evaņģēliju skaits, piecas ir pasaules joslas 
un septiņas -  Svētā Gara dāvanas. Gan pēc lieluma, gan for
mas Torņēka, man šķiet, līdzinājās pilīm, ko vēlāk redzēju Itā
lijas pussalas dienvidos Ursīno un Kasteldelmontē, taču ne
pieejamā vieta to vērta daudz drūmāku, likdama bailēs nodre
bēt dažam labam ceļiniekam, kas tai lēnām tuvojās. Par laimi, 
bija ziemīgi dzidrs rīts un Torņēka man neatklājās tāda, kādu 
to var redzēt negaisa dienās.

Tomēr nevar sacīt, ka tā manī raisīja līksmas domas, drī
zāk iedvesa bailes un vieglu nemieru. Dievs mans liecinieks, 
ka tie nebija manas nenobriedušās dvēseles maldi un ka pareizi 
izlasīju neapšaubāmās zīmes, kas ierakstītas akmeņos vēl ta
jos laikos, kad tos skāra milžu rokas, pirms vēl maldinātie 
mūku prāti tiem lēma sargāt dievišķo Vārdu.

Kamēr mūsu zirgēzeļi smagi kāpa pēdējā kalnu līkumā, kur 
galvenais ceļš sazarojās, aizplūzdams divās sānu takās, mans 
skolotājs brīdi apstājās, vērīgi nopētīdams gan ceļu, gan tā malas 
un pamezdams acis augšup, kur ceļam pāri liecās piesnigušu 
priežu zari.

-  Bagāta abatija, -  viņš teica, -  un abatam patīk to izrādīt.
Tā kā es jau biju pieradis uzklausīt visdīvainākos apgal

vojumus, viņu neizjautāju. Es to arī nebūtu paguvis, jo pēc īsa 
brīža sadzirdējām troksni un no līkuma parādījās pulciņš sa
trauktu mūku un saimes ļaužu. Un viens no tiem, kolīdz mūs 
ieraudzīja, vēlīgi steidzās pretī.

-E s ie t  sveicināts mūsu abatijā, cienītais kungs! -  viņš teica.
-  Un nebrīnieties, ka nojaušu, kas jūs esat, jo par jūsu ieraša
nos esam jau brīdināti. Esmu Varādžinas Remīgijs, klostera 
mantzinis. Un, ja jūs, kā es domāju, esat brālis Viljams no Bās- 
kervilas, jādod ziņa abatam. Tu, -  viņš vērsās pie viena no
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sekotājiem, -  steidzies augšā un ziņo, ka mūsu viesis tuvojas 
vārtiem!

-  Pateicos, mantziņa kungs! -  sirsnīgi atbildēja mans skolo
tājs. -  Vēl jo vairāk tencinu par jūsu laipnību, jo, mūs sveikdams, 
esat pārtraucis savus meklējumus. Bet neuztraucieties, zirgs 
gājis pa šo ceļu un tad nogriezies takā pa labi. Un tālu tas 
nevar būt ticis, būs apstājies pie mēslaines. Tas ir pārāk saprā
tīgs, lai mestos lejā pa stāvo krauju.

-  Kad jūs viņu redzējāt? -  jautāja mantzinis.
-  Patiesībā mēs viņu nemaz neredzējām -  vai ne, Ads? -  

Viljams, neslēpdams smaidu, pagriezās pret mani. -  Bet, ja mek
lējat Melni, tam jābūt, kur teicu.

Mantzinis šaubījās. Uzlūkoja Viljamu, tad taku un beigu 
beigās noprasīja: - Melni? Kā jūs to zināt?

-  Kā gan ne, -  atteica Viljams, -  ir taču acīm redzams, ka 
meklējat Melni, abata mīļāko zirgu, jūsu staļļu labāko auļotāju, 
melnu pēc spalvas, piecu pēdu augumā, ar zlžainu asti, maziem, 
apaļiem nagiem un līganu soli, ar nelielu galvu, smalkām ausim 
un lielām acīm. Es jums saku, tas aizgājis tur, pa labi, un būs 
labāk, ja pasteigsieties!

Mantzinis, bridi vilcinājies, pamāja saviem ļaudīm un me
tās takā pa labi, bet mūsu zirgēzeļi atsāka kāpienu. Ziņkāri 
bas pārņemts, jau grasījos izjautāt Viljamu, bet viņš, ar rokas 
mājienu mani apklusinājis, lika pagaidīt; un patiesi pēc īsa brīža 
izdzirdām gaviļu saucienus un no takas līkuma iznira mūki un 
kalpi, aiz apaušiem vezdami zirgu. Nemitēdamies mūs pār 
steigti uzlūkot, tie aizsteidzās mums garām uz abatiju. Manuprāt, 
Viljams tīši palēnināja soļus, lai ļautu viņiem izstāstīt notikušo 
citiem mūkiem. Jau biju novērojis, ka mans skolotājs, lai arī bū
dams visstingrāko tikumu iemiesojums, mēdza padoties lepnī
bas grēkam, ja gadījās iespēja likt lietā savu aso prātu, turklāt, 
pazīdams viņa smalkās diplomāta spējas, nopratu -  viņš grib, 
lai gudra vīra slava steigtos viņam pa priekšu.
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-  Un tagad stāstiet, -  es ieteicos, ilgāk vairs nespēdams 
nociesties, -  kā jūs to uzzinājāt?

-  Mans mīļais Ads, -  sacīja skolotājs, -  jau visu ceļu tev 
mācu saskatīt zīmes, pēc kurām mēs varam lasīt pasaulē kā 
atvērtā grāmatā. Jau Salinieks Alans teicis, ka

om nis m undi creatura  
quasi liber et p ietu ra  
nobis est in speculum,

ar to domādams neizsmeļamos simbolu krājumus, caur ku
riem Dievs mums vēsta par mūžīgo dzīvošanu. Taču Visums ir 
vēl runīgāks, nekā domāja Alans, un stāsta mums ne tikai par 
pastarām lietām (ko tas vienmēr pauž miglotā veidā), bet arī 
par tuvējām, un tās vienmēr izsaka skaidri. Man gandrīz kauns 
atkārtot to, kas tev pašam bija jāievēro. Ceļu sazarojuma svai
gajā sniegā skaidri iezīmējās zirga pakavu pēdas, nogriezdamās 
takā pa kreisi no mums. Vienādais, stingrais atstatums starp 
šiem iespiedumiem rādīja, ka nagi ir mazi un apaļi un solis 
ļoti līgans, -  no tā es arī secināju zirga dabu un to, ka tas nav 
skrējis, kā mēdz skriet satrakojušies lopi. Tur, kur priedes vei
doja pārjumi, daži zariņi piecu pēdu augstumā bija viegli ap 
lauzīti. Un vienā no kazenāju krūmiem, tai vietā, kur dzīvnieks, 
lepni vicinādams skaisto asti, bija nogriezies pa labi, tātad pa 
kreisi no mums, vēl karājās daži melni, gari, mirdzoši astri... 
Un tu taču man neteiksi, ka nezini, vai šī taka aizved pie mēs
laines, jo, kāpjot kalnā, no zemākā takas līkuma redzējām no 
austrumu torņa lejup pa krauju sniegā melnējam atmetu sliedi, 
un ceļš sazarojas tādā vietā, ka ir skaidrs -  taka ved tieši uz 
turieni.

-  Labi, -  es teicu, -  bet nelielā galva, smalkās ausis un 
lielās acis...

-  Nezinu, vai viņam tādas patiešām ir, taču mūki par to ir 
cieši pārliecināti. Seviļas Izidors rakstīja, ka, lai zirgu varētu
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saukt par skaistu, vajadzīgs ut sit exiguum  caput et siccum  
/Tope pelle  ossibus adbaeren te, au res breves et argutae, oculi 
magni, n arespatu lae, erecta cervix, com a densa et cauda, un- 
yjilarum  so lid ita tefix a  rotunditas. Un, ja zirgs, kura pēdas es 
nomanīju, patiesi nebūtu vislabākais viņu staļļos, vai tad pats 
mantzinis būtu devies to meklēt kopā ar staļļu puišiem? Un 
mūks, kas zirgu uzskata par lielisku, neņemot vērā tā dabas 
dotās formas, spēj to skatīt vienīgi tādu, kādu viņam to ap
rakstījuši auctoritates, sevišķi jau, -  te skolotājs mani apveltīja 
.ir viltīgu smīnu, -  ja viņš ir mācīts benediktietis...

-  Nu labi, bet kāpēc Melnis? -  es uzstāju.
-  Kaut nu Svētais Gars iedvestu tavā paurī kādu nieku vai

rāk prāta, mans dēls! -  iesaucās skolotājs. -  Kā gan citādi tu to 
sauktu, ja pat dižais Buridāns, kas drīz kļūs par rektoru Parīzē, 
runādams par skaistu zirgu, nerod tam piemērotāka vārda?

Tāds bija mans skolotājs! Viņš prata ne tikai lasīt lielajā 
dabas grāmatā, bet pazina ari veidu, kādā mūki lasīja rakstu 
grāmatas un pasauli caur tām. Šīs spējas, kā redzēsim, viņam 
lieti noderēja nākamajās dienās. Turklāt viņa skaidrojums man 
tobrīd šķita tik pašsaprotams, ka lepnums būt par tā līdzzinā
tāju pārmāca pazemojumu, ka neesmu to atradis pats, un es 
teju vai nopriecājos par savu aso prātu. Tik liels ir patiesības 
spēks, ka tā, līdzīgi labajam, izplatās pati. Un lai slavēts mūsu 
Kunga Jēzus Kristus svētais Vārds, kas man to atklājis!

Bet riti tālāk, mans vēstījum, jo šis vecišķais mūks pārlieku 
kavējas marginālijās! Stāsti labāk, kā ieradāmies pie abatijas 
varenajiem vārtiem un uz sliekšņa mūs sagaidīja pats abats, 
kam divi novici sniedza zelta bļodu ar ūdeni, un, tikko izkāpām 
no segliem, viņš nomazgāja Viljamam rokas, apskāva to, skūp
stīdams uz lūpām, un sveica ar ierašanos; savukārt mantzinis 
pievērsās man.

Pirm ā
d ien ā
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-  Paldies, Abonē! -  teica Viljams. -  Man ir liels prieks ap
ciemot jūsu klosteri, kura slava aizskanējusi tālu pāri šiem 
kalniem. Es nāku kā svētceļnieks mūsu Kunga vārdā, un kā 
tādam jūs man izrādāt godu. Bet es nāku arī ar mūsu šīszemes 
kunga vārdu, un to paudīs šī vēstule, ko jums sniedzu, un ari 
viņa vārdā pateicamies par laipno uzņemšanu.

Abats paņēma vēstuli ar imperatora zīmogiem un sacīja, ka 
ātrāka par Viljamu bijusi vēsts par viņa ierašanos, ko atnesuši 
Sv. Benedikta ordeņa brāļi (paskat, es sev teicu ar zināmu 
lepnum u, benediktiešu abatu ir grūti pārsteigt nesagata
votu!), tad lūdza mantzini pavadīt mūs uz mitekli, bet staļļu 
puišiem lika parūpēties par mūsu zirgēzeļiem. Abats solīja 
apmeklēt mūs mazliet vēlāk, kad būsim iestiprinājušies, un mēs 
iegājām aiz augstā nocietinājumu mūra. kur visā kalna virsot
nes iedobē bija izvietojušās abatijas ēkas.

Par šo ēku izvietojumu man vēl nāksies stāstīt vairākkārt 
un daudz sīkāk. Tūlīt aiz vārtiem (kas mūrī bija vienīgie) sākās 
kokiem apstādīta gatve, kura stiepās līdz pat abatijas baznī
cai. Pa kreisi no gatves pletās sakņu dārzi un, kā vēlāk uz
zināju, botāniskais dārzs; tas ieskāva pirti un slimnīcu, kas 
atradās mūra līkumā. Tālāk pa kreisi no baznīcas slējās Torņ- 
ēka, kuru no dievnama šķīra kapu krustiem klāta lauce. Baz
nīcas ziemeļu portāls bija vērsts pret Torņēkas dienvidu torni, 
bet tās rietumu tornis pirmais atklājās atnācēju skatieniem, 
kreisajā pusē savienodamies ar nocietinājumu mūri un aiz tā 
izliekdamies pāri bezdibenim, virs kura pacēlās arī no sāna 
skatāmais ziemeļu tornis. Pa labi blakus baznīcai, veidodamas 
krusteju, slējās vēl citas ēkas, manuprāt, dormitorijs, abata māja 
un svētceļnieku nams, kuru sasniedzām, iedami caur skaistu 
dārzu. Labajā pusē, otrpus plašam laukumam, gar dienvidu 
mūriem, aizstiepdamies uz austrumiem no baznīcas, rindojās 
kalpu mītnes, staļļi, dzirnavas, eļļas spiestuves, labības klētis, 
vīna pagrabi un ēka, kura man šķita esam noviču nams.
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Līdzenais, tikai nedaudz viļņotais zem es gabals bija ļāvis 
senajiem svētās vietas celtniekiem ievērot celtņu izvietošanas 
priekšrakstus pat labāk, nekā to būtu varējis gribēt Augustodu- 
nas Honorijs vai Guljelmo Durando. Pēc saules stāvokļa no
pratu, ka vārti veras tieši uz rietumiem, bet baznīcas koris un 
altāris vērsti uz austrumiem; pirmie saullēkta stari te varēja 
modināt mūkus dormitorijā un lopus kūtīs. Neesmu skatījis otru 
tik skaistu un debess pusēm apbrīnojam i pieskaņotu aba
tiju, kaut arī vēlāk iepazinu Sanktgallenes, Klinī un Fontenē 
klosterus un arī vēl citus, varbūt pat lielākus, taču ne tik saska
nīgi izvietotus. Atšķirībā no citām šī abatija izcēlās arī ar Torņ- 
ēkas milzeni. Man nebija mūrniekmeistara zināšanu, taču es 
uzreiz ievēroju, ka Torņēka ir daudz vecāka par pārējām celtnēm, 
kuras to ieskauj; varbūt tā bija būvēta citiem nolūkiem un tikai 
vēlākos laikostai apkārt izveidojusies abatija, tomēr tās cēlāji 
bija darījuši tā, lai lielās ēkas novietojums atbilstu baznīcai, 
nevis otrādi. Jo  no visām mākslām tieši arhitektūra viscentī
gāk lūko savos ritmos atdarināt Visuma kārtību, ko senie sauca 
par kosmos, tas ir, izdaiļoto, jo tā ir kā liels dzīvnieks, kura visi 
locekļi pauž pilnīgu saskaņu. Un lai slavēts mūsu Radītājs, 
kurš, kā saka Augustīns, ir nolicis visu lietu mēru, svaru un 
skaitu!



T R E Š Ā  S T U N D A ,

kuras laikā Viljams risina pamācošu 
samnu ar abatu.

antzinis bija tukls virs, parupjš pēc skata, taču 
līksmas dabas, sirms, bet vēl miesās stiprs, 
zema auguma, bet skublgs. Viņš mūs aizveda 
uz mūsu cellēm svētceļnieku namā. Pareizāk 

sakot, uz manam skolotājam atvēlēto celli, solīdams, ka nāka
majā dienā tikšot atbrīvota celle ari man, jo es, lai ari tikai 
novics, esot viņu viesis un kā tāds baudot visu cieņu. Šo nakti 
es varēšot pārgulēt plašajā nišā celles sienā, kur viņš bija licis 
paklāt labu kārtu svaigu salmu. Tā reizumis mēdzot iekārtot 
kalpus, kuru kungi ari miegā vēlas būt aprūpēti.

Tad mūki mums atnesa vīnu, sieru, olīvas, maizi un labas 
rozīnes un atstāja mūs vienus iestiprināties. Ēdām un dzērām 
ar īstu baudu. Manam skolotājam nepiemita bargās benedik- 
tiešu paražas, un viņam nepatika ēst klusumā. Taču viņš vien
mēr mnāja par tik labām un gudrām lietām un tas bija tik de
rīgi, ka man likās -  es klausos mūka lasītus svēto dzīvesstāstus.

Es todien nenoturējos, vēlreiz neapjautājies par notikumu 
ar zirgu.

-B e t ,  skolotāj, -  es teicu, -  kad jūs sniegā un uz zariem 
lasījāt pēdas, jūs par Melni vēl neko nezinājāt. Zināmā mērā šis 
pēdas stāstīja par visiem zirgiem vai vismaz visiem tās šķir
nes zirgiem. Tātad vai mēs nevaram teikt, ka dabas grāmata 
mums stāsta tikai par lietu esenci, kā māca daudzi ievērojami 
teologi?
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Ne gluži tā, mīļais Ads, -  skolotājs man atbildēja -  Pro
tams, šāda veida pēdu nospiedumi man izteica, ja tu tā vēlies, 
zirgu kā verbutn mērītis, un tie man būtu izteikuši to pašu, lai 
kur es tos būtu atradis. Bet nospiedumi tieši tai vietā un tajā 
dienas laikā man ziņoja, ka vismaz viens no visiem iespējamiem 
/ilgiem tur ir gājis garām. Tādējādi es atrados pusceļā starp 
/ilga vispārīgā jēdziena uztveri un atsevišķa zirga iepazīšanu. 
Katrā ziņā to, ko es zināju par vispārīgo zirgu, biju uzzinājis 
tieši no pēdām, kas bija konkrētas. Varētu teikt, ka tobrīd 
biju sapinies starp pēdu konkrētumu un savu nezināšanu, kas 
ieguva diezgan aptuveno vispārīgās idejas formu. Ja  tu pa ga
balu kaut ko ieraugi un nesaproti, kas tas tāds. tad apmieri
nies, apzīmēdams to par palielu ķermeni. Kad tas būs pievir
zījies tuvāk, tu to apzīmēsi par dzīvnieku, pat ja vēl nezināsi, 
vai tas ir zirgs vai ēzelis. Un, kad tas būs pavisam tuvu, varēsi 
teikt, ka tas ir zirgs, arī ja vēl nezināsi, vai tam vārdā Melnis vai 
Sainis. Un, tikai kad būsi īstajā attālumā, tu redzēsi, ka tas ir 
Melnis (katrā ziņā tas un neviens cits zirgs; kā to nosaukt, vari 
izlemt pats). Un tā būs pilnīgā zināšana -  atsevišķā apjauta. 
Pirms stundas biju gatavs sastapt jebkuru zirgu -  un ne jau sava 
prāta plašuma, drīzāk vārgās apjautas pēc. Mana prāta bads 
tika remdināts tikai tad, kad ieraudzīju atsevišķo zirgu, ko 
mūki veda aiz apaušiem. Un tikai tad es patiešām pārliecinā
jos, ka iepriekšējie spriedumi mani noveduši pie patiesības. 
Zīmes, kas ļāva man iztēloties zirgu, kuru vēl nebiju redzējis, 
bija tikai tīras zirga idejas zīmes, tāpat kā pēdu nospiedumi 
sniegā; un zīmes no zīmju zīmēm mēs lietojam vienīgi tad, kad 
mums pietaikst pašu lietu.

Jau agrāk biju dzirdējis Viljamu ļoti skeptiski izsakāmies 
par vispārīgām idejām un ar lielu cieņu -  par atsevišķajām 
parādībām; un arī vēlāk man likās, ka šī viņa nosliece izskaid
rojama gan ar viņa britu izcelsmi, gan franciskāņa būtību. To
dien man nepietika spēku turpināt teoloģiskos disputus; es
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saritinājos man ierādītajā nišā, satinos segā un iegrimu dziļā 
miegā.

Nejaušs ienācējs būtu varējis mani noturēt par kaut kādu 
saini. Droši vien tā gadījās arī abatam, kad tas ap trešo stundu 
ieradās pie Viljama. Tā nu es nemanīts varēju noklausīties 
viņu pirmo sarunu. Un bez viltus, jo piepeši parādīties ap
m eklētājam  būtu taču bijis vēl nepieklājīgāk nekā palikt 
slēpnī, kur arī pazemīgs paliku.

Tātad atnāca abats. Atvainojās par traucējumu, vēlreiz 
apsveica Viljamu ar ierašanos un teica, ka viņiem divatā jāap
runājas par kādu visai smagu gadījumu.

Izteicis savu sajūsmu par veiklību, ar kādu Viljams atrisi
nājis notikumu ar zirgu, abats apvaicājās, kā gan šis mācējis 
sniegt tik drošas ziņas par lopu, ko nekad nebija redzējis. Vil
jams īsi un atturīgi izstāstīja viņam savu domu gaitu. Abats va- 
ren nopriecājās par viņa aso prātu un apliecināja, ka no vīra, 
kuram pa priekšu steidz dziļas gudrības slava, neko citu ne
maz neesot gaidījis. Viņš saņēmis Farfas abata vēstuli, kurā 
rakstīts ne tikai par imperatora Viljamam uzticēto misiju (par 
kuru vēl jāapspriežas nākamajās dienās), bet arī par to, ka mans 
skolotājs Anglijā un Itālijā bijis inkvizitors dažās prāvās, iz
celdamies ar savu asredzību, kurai netrūkusi arī liela tiesa cil
vēcības.

-  Man bija liels prieks uzzināt, -  piebilda abats, -  ka dau
dzos gadījumos jūs izšķīrāties par labu apsūdzētā nevainī
bai. Domāju, ka šajos bēdīgajos laikos nelabais vairāk nekā 
jebkad jaucas cilvēku darīšanās, -  un viņš piesardzīgi palū
kojās visapkārt, it kā ienaidnieks slapstītos turpat blakus, -  un 
domāju, ka nelabais bieži darbojas arī caur izpalīgiem. Un 
zinu, ka tas piespiež savus upurus darīt ļaunu tā, lai vaina 
kristu uz taisno, un tad priecājas, ka taisnais tiek sadedzi 
nāts sukuba vietā. Bieži inkvizitori aiz pārliekas centības par
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katru cenu pūlas izplēst no apsūdzētā atzīšanos, domādami, 
ka tikai tas inkvizitors ir labs, kas procesu nobeidz, atradis 
grēkāzi...

-A r ī inkvizitors var būt velna apsēsts, -  teica Viljams.
— Varbūt, -  piesardzīgi piekrita abats. -  Tā Kunga prāts ir 

neizdibināms, taču es neuzdrošinos turēt aizdomās tik godā
jamus vīrus. Un vēl jo vairāk jūs kā vienu no tiem, kuri man 
šodien esat vajadzīgi. Šajā abatijā ir noticis kas tāds, kam vajag 
gudra un piesardzīga vīra, kāds esat jūs, uzmanību un pa
domu. Gudra, lai atklātu, un piesardzīga (ja būs vajadzīgs), 
lai aiz klātu. Jo  reizēm neizbēgami nākas vainu uzvelt cilvē
kam, kuram vajadzētu rādīt citiem priekšzīmi ar savai svētumu,
-  taču tas jādara tā. lai tiktu novērsts ļaunuma cēlonis, reizē 
neļaujot pūlim vainīgo nicinājumā nobakstīt ar pirkstiem. Ja 
gans kļūdās, tas jānošķir no pārējiem, -  bet pasarg Dievs, ja 
avis zaudēs uzticību ganītājiem!

— Saprotu, -  teica Viljams. Jau agrāk biju ievērojis, ka viņš 
šādi, pieklājīgi un apdomīgi atbildēdams, godīgā veidā slēpa 
savu nepiekrišanu vai apjukumu.

-T ā p ē c  uzskatu, -  turpināja abats, -  ka jebkurš gadījums, 
kas vērtējams kā gana kļūda, var tikt uzticēts vienīgi tādam 
cilvēkam kā jūs, jo jūs protat ne tikai atšķirt labu no ļauna, bet 
arī zināt, kas un kad piedienas. Man patīkami apzināties, ka 
jūs esat spriedis sodu tikai tad, kad...

- . . .  apsūdzētie bija vainīgi noziedzīgās izdarībās, indēša- 
nās, nevainīgu zēnu pavedināšanā un citās neģēlībās, ko ma
nas lūpas neuzdrošinās pat pieminēt...

— Ka jūs esat spriedis sodu tikai tad, -  abats turpināja, ne
pievērsdams uzmanību Viljama iebildei, -  kad nelabā gara 
klātbūtne visiem bijusi tik acīm redzama, ka cits spriedums 
nemaz nevarētu tikt pieņemts, jo nevainības atzīšana izraisītu 
lielāku sašutumu nekā pats noziegums.

- K a d  atzinu kādu par vainīgu, tas patiesi bija paveicis
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noziegumus, -  precizēja Viljams, -  tā ka ar mierīgu sirdsap
ziņu to varēju nodot pasaulīgās varas rokās.

Abats brīdi saminstinājās. -  Kāpēc jūs, runādams par no
ziegumiem, tik uzstājīgi vairāties pieminēt to velnišķīgo cē
loni? -  viņš jautāja.

-T ā p ē c , ka spriest par cēloņiem  un sekām ir pārlieku grūti 
un, manuprāt, vienīgais to šķīrējs var būt Dievs. Mums reizēm 
nav viegli saskatīt pat acīm redzamo sakarību starp sadegušu 
koku un zibeni, kas to aizdedzinājis, tāpēc mēģinājumi at
šķetināt reizēm tik garās cēloņu un seku ķēdes man liekas 
tikpat liels neprāts kā pūles celt torni, kas iesniegtos debesīs.

-A kvīnas doktors nebijās tikai ar prāta spēku vien pierā
dīt Visaugstākā esamību, atkāpdamies no cēloņa pie cēloņa un 
tā līdz pirmajam bezcēlonīgiijam. -  iebilda abats.

Kas gan es esmu, -  pazemīgi sacīja Viljams, -  lai nostā
dītu sevi blakus Akvīnietim? Piedevām viņa Dieva esamī
bas pierādījumi pamatojas uz daudzām citām liecībām, kas 
stiprina viņa domu. Dievs runā ar mums mūsu dvēseles dzi
ļumos -  to zināja jau Augustīns, bet jūs, Abonē, dziedātu sla
vas dziesmas tam Kungam un Viņa acīm redzamajai klātienei, 
arī ja Toms nebūtu... -  Viņš aprāvās un piebilda: -  Vismaz es 
tā domāju.

- J ā ,  jā, protams, -  abats steigšus apstiprināja, un Viljams 
tādējādi bija veikli pārtraucis teoloģisko strīdu, kas viņam 
manāmi nepatika.

-  Bet atgriezīsimies pie prāvām, -  mans skolotājs turpi
nāja. -  Pieņemsim, kāds cilvēks ir noindēts. Tas ir neapšau
bāms notikums. Iespējams, ka es pēc nepārprotamām zīmēm 
secinu, kurš cilvēks varētu būt indētājs. Cēloņsakarību ķēde ir 
tik vienkārša, ka mans prāts to var atpīt, paļaudamies uz paša 
spēkiem. Bet kā gan es varu šo ķēdi papildināt, iedomājoties, 
ka nozieguma cēlonis ir citāda iejaukšanās -  nevis cilvēciska, 
bet velnišķa? Iis nesaku, ka tas ir neiespējami, jo arī velns
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nodod savus ceļus, atstādams skaidras zīmes kā jūsu zirgs 
Melnis. Bet kāpēc man jāmeklē šie pierādījumi? Vai nepietiek, 
ka zinu -  vainīgais ir šis cilvēks -  un nododu viņu laicīgās 
varas rokās? Tik un tā viņa sods būs nāve, un lai Dievs viņam ir 
žēlīgs!

-T o m ē r man šķiet, ka vienā prāvā, kura pirms trim gadiem 
risinājās Kilkenijā un kurā vairākas personas tika apsūdzē
tas nešķistos noziegumos, jūs ari pēc vainīgo noskaidrošanas 
nenoliedzāt nelabā iejaukšanos.

-  Bet nekad neesmu to vārdos apstiprinājis. Jā, neesmu to 
arī noliedzis. Kas gan es esmu, lai spriestu par ļaunā ceļiem, 
sevišķi, -  Viljams piebilda, likās, gribēdams šo domu īpaši uz
svērt, -  gadījumos, kad tie, kas uzsākuši inkvizīciju, kā arī bīs
kaps, pilsētas valde un visa tauta, varbūt arī paši apsūdzētie, 
patiesi vēlas izjust velna klātbūtni? Varbūt tas arī ir vienīgais 
īstais nelabā klātienes pierādījums -  spēks, ar kādu visi alkst 
apliecināt viņa darbošanos?...

-  Tātad jūs man sakāt, ka daudzās prāvās velns darbojas 
ne tikai vainīgajos, bet varbūt un pat vēl centīgāk -  tiesne
šos? -  norūpējies jautāja abats.

-  Vai tad es varētu apgalvot ko tamlīdzīgu? -  jautāja Viljams, 
un es pārliecinājos, ka jautājums uzdots tā, lai abats nekādi 
nevarētu apstiprināt, ka Viljams to varētu; tostarp Viljams iz
mantoja klusuma mirkli, lai mainītu sarunas gultni. -  Bet galu 
galā tā ir tāla pagātne. Esmu pametis šo cēlo nodarbošanos 
un. ja esmu to darījis, tad tāpēc, ka tā ir gribējis Kungs...

-  Bez šaubām, — piekrita abats.
- . . .u n  tagad, -  Viljams turpināja, -  nodarbojos ar citiem 

delikātiem jautājumiem. Es labprāt gribētu pievērsties ari tam, 
kas nomāc jūs, ja vien man to izklāstīsiet.

Man likās, abats ir apmierināts, ka var beigt šo sarunu un 
pievērsties paša problēmai. Tad nu viņš ņēmās stāstīt, frā- 
žaini, ar lielu piesardzību izvēlēdamies vārdus, par dīvaino
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notikumu, kas atgadījies pirms dažām dienām un pamatīgi 
satraucis mūkus. Un apgalvoja, ka to stāstot Viljamam, zinā
dams, ka viņš ir cilvēka dvēseles un ļaunā ceļu pazinējs, un 
cerēdams, ka viņš varēšot veltīt daļu sava dārgā laika šī sā
pīgā noslēpum a atklāšanai. Un bija noticies, ka Otrantas 
Adelmo, gados jaunu, taču jau slavenu miniatūru meistaru, kas 
ar visskaistākajiem tēliem izgreznoja bibliotēkas rokrakstus, 
kazu gans kādu rītu bija atradis stāvās nogāzes lejpusē zem 
Torņēkas austrumu torņa. Tā kā citi mūki Adelmo bija redzē
juši korī kompletorija laikā, bet agrajā dievkalpojumā viņš 
vairs nebija parādījies, Adelmo droši vien bija novēlies lejā 
panakts melnumu. Tonakt trakojusi sniega vētra, spēcīgs 
dienvidu vējš dzinis kā nažus griezīgas pārslas, kas drīzāk 
līdzinājušās kmsas graudiem. Kritienā pret klintīm sadragāto, 
vispirms kūstošā sniega izmērcēto un pēcāk ar ledus kārtiņu 
pārklāto augumu atraduši kraujas piekājē. Nabaga trauslās 
mirstīgās miesas, lai Dievs viņam žēlīgs! Krītot ķermenis šķita 
vairāk kārt atsities pret radzēm, tāpēc bijis grūti pateikt, no 
kuras vietas tas nogāzies, vienīgi skaidrs, ka tas izkritis pa kādu 
no logiem, kas trīs stāvu rindās paveras trijos pret krauju vēr
stajos torņa sānos.

-  Kur jūs apglabājāt nelaimīgā miesas? -  apvaicājās Viljams.
-  Protams, kapsētā, -  atbildēja abats. -  Varbūt ievērojāt, tā 

atrodas starp baznīcas dienvidu sienu, Torņēku un dārziem.
-  Es redzu, kas nomāc jūsu prātu: ja šis nelaimīgais, nedod 

Dievs, būtu pašnāvnieks (jo nav iespējams pieņemt, ka viņš 
nokritis nejauši), nākamajā dienā jūs būtu atraduši atvērtu 
logu, bet tie visi bija ciet un zem tiem nebija peļķu.

Abats, kā jau minēju, bija vīrs, kam piemita izcila diplo
māta savaldība, bet šoreiz viņš bija tik ļoti pārsteigts, ka no 
šīs savaldības, kas, pēc Aristoteļa vārdiem, piederas cēlsirdī
giem un nopietniem ļaudīm, nepalika ne miņas.

-  Kas jums to teica? -  viņš iesaucās.
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- J ū s  man to pateicāt, -  atbildēja Viljams. -  Ja  logs būtu 
vaļā, jūs tūliņ domātu, ka viņš pats pa to izmeties. Paguvu 
ievērot necaurredzamās vitrāžu rūtis, un tik lielās celtnēs logi 
pa rasti neveras cilvēka augumā. Tātad nav iespējams, ka ne
laimīgais būtu izliecies pa to, skatīdamies ārā, un zaudējis līdz
svaru; ja logs būtu vaļā, jums neatliktu nekas cits kā domāt par 
pašnāvību. Bet tādā gadījumā jūs nebūtu pieļāvuši viņa apgla
bāšanu svētītā zemē. Tā kā jūs viņu esat apglabājuši kā kris
tieti. logiem bija jābūt ciet. Un, ja tie bija ciet, ir skaidri nopro
tams, ka šķietamo pašnāvnieku drīzāk pagrūdis vai nu cilvēks, 
vai kāds velnišķīgs spēks, jo pat raganu prāvās man nav nācies 
sastapties ar gadījumiem, kad Dievs vai velns pašslepkavam 
būtu devuši spēku uzcelties no bezdibeņa, lai izdzēstu sava 
nozieguma pēdas. Tā nu jūs lauzāt galvu, kas nelaiķi ir, neteik
sim, nogrūdis bezdibenī, bet uzrāvis līdz palodzei, un esat sa
traukts, jo ļauns spēks, vienalga, dabisks vai pārdabisks, tagad 
klīst pa abatiju.

-T ie s a  gan... -  noteica abats, un nebija skaidrs, vai viņš 
apstiprina Viljama vārdus vai piekrīt pats saviem spriedumiem, 
ko Viljams tik meistarīgi atveidojis. -  Bet kā jūs zināt, ka zem 
logiem nebija peļķu?

-  Tāpēc, ka jūs man teicāt -  pūtis dienvidu vējš, un tas 
nevarēja triekt sniegu logos, kas paveras uz austrumiem.

—Jūsu spējas man nebija cildinājuši pietiekami, -  teica abats.
-  Un jums taisnība, peļķu nebija, un tagad es zinu, kāpēc. Viss 
noticis tā, kā jūs to izklāstījāt. Nu jūs saprotat manu nemieru. 
Jau būtu gana ļauni, ja vienu no maniem mūkiem būtu aptrai
pījis pretīgais pašnāvības grēks, taču man ir pamats domāt, ka 
cits no viņiem ir aptraipījies ar tikpat briesmīgu grēku. Un ja 
vēl būtu tas vien...

-  Vispirms -  kāpēc viens no mūkiem? Abatijā ir daudz citu 
ļaužu -  zirgu puiši, kazu gani, kalpi...

-  Protams. Abatija ir maza, taču bagāta, -  ar lepnumu piekrita
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abats. -  Simtu piecdesmit saimes ļaužu uz sešdesmit mūkiem! 
Bet viss ir noticis Torņēkā. Tur, kā varbūt jau zināt, pirmajā 
stāvā ir virtuves un refektorijs, bet abos augšstāvos atrodas 
skriptorijs un bibliotēka. Pēc vakariņām Torņēku aizslēdz, un 
ir bargi noteikts, ka neviens nedrīkst tai ne tuvoties. -  Uzmi
nējis Viljama neizteikto jautājumu, viņš tūlīt piebilda ar acīm 
redzamu nepatiku: -  Skaidrs, ka tas attiecas ari uz mūkiem, 
bet...

-  Bet?
-  Bet es pilnīgi izslēdzu -  saprotiet, pilnīgi! -  ka kādam no 

saimes ļaudīm būtu pieticis drosmes naktī tur ieiet. -  Viņa acīs 
mirkli pazibēja izaicinošs smaids, bet tik straujš kā zibens vai 
krītoša zvaigzne. -  Manuprāt, tie vienkārši baidītos. Zināt... 
reizumis vienkāršajai tautai dotās pavēles mēdz pastiprināt 
ar kādiem draudiem, piemēram, ar paredzējumiem, ka ne
paklausīgajiem var notikt kas ļauns un noteikti pārdabisks. 
Turpretī mūki...

-Sap rotu .
-T u rk lā t mūkam varētu būt arī citi iemesli, lai pārdroši 

ielauztos aizliegtajā vietā, -  gribu teikt, iemesli... nu, kā lai to 
saka? Saprātīgi, kaut arī pretrunā ar regulu...

Ievērojis abata apjukumu, Viljams uzdeva jautājumu, ar 
kuru varbūt gribēja novirzīt sarunu uz citu pusi, taču izrai
sīja vēl lielāku apjukumu.

-R u n ā jo t par iespējamo slepkavību, jūs teicāt “un ja vēl 
būtu tas vien...”. Ko jūs ar to gribējāt sacīt?

-  Es tā teicu? Nu, manuprāt, neviens nenogalina bez iemesla, 
lai arī cik kropls tas būtu. Un es nodrebu, domādams par tā 
iemesla kroplību, kas spēj pavedināt mūku nogalināt savai 
brāli. Tā tas ir.

-  Un nekā vairāk?
-  Neko vairāk nevaru jums atklāt.
-  Gribat teikt, ka neko vairāk nedrīkstat atklāt?
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-  Es jūs lūdzu, brāli Viljam, brāli Viljam! -  abats lūdzās, 
uzsvērdams vārdu “brālis”. Viljams spēji piesarka un noteica:

-  Eris sacerdos iri aetem u m .
-  Paldies! -  noteica abats.
Ak Dievs Kungs, cik briesmīgu noslēpumu tobrīd skāra mani 

neprātīgie vecākie brāļi, viens baiļu, otrs ziņkāres dzīts! Jo, lai 
ari biju tikai novics, kas tuvojas tā Kunga priesteribas no
slēpumiem, tikai necils zēns, es sapratu -  abats zina ko tādu, 
kas viņam atklāts grēksūdzē. Kādas lūpas viņam bija uzticē
jušas sevišķi neķītru grēku, kam varbūt bija sakars ar Adelmo 
traģisko nāvi. IJn tāpēc viņš varbūt lūdza brāli Viljamu atklāt 
noslēpumu, ko pats nojauta, bet nedrīkstēja nevienam izpaust, 
un cerēja, ka mans skolotājs ar prāta spēku izgaismos to, ko 
Augstākās mīlestības vara pašam lika paturēt ēnā.

-  Labi, -  teica Viljams, -  vai es drīkstēšu iztaujāt mūkus?
-  Drīkstēsiet.
-  Drīkstēšu brīvi staigāt pa abatiju?
-  Dodu jums šīs tiesības.
-  Vai uzticēsiet man šo uzdevumu coram  m on ach is?
-  Šovakar pat.
-T a d  es sākšu tūlīt, pirms mūki uzzinājuši, kāds pienākums 

man uzticēts. Turklāt vienmēr esmu vēlējies -  un tas nebūt 
nav no nesvarīgākajiem mana šurpceļa iemesliem -  apmeklēt 
jūsu bibliotēku, par kuru ar apbrīnu runā visās kristīgās pa
saules abatijās.

Abats uzrāvās kājās kā dzelts un saspringtu seju izgrūda:
-  Es teicu, ka varēsiet brīvi staigāt pa visu abatiju, taču, pro
tams, es nerunāju par Torņēkas augšstāvu, bibliotēku!

-  Kāpēc?
-  Man jums to vajadzēja paskaidrot agrāk, bet domāju, ka 

jums tas zināms. Redzat, mūsu bibliotēka nav tāda kā citas...
- Zi nu,  ka tajā ir vairāk grāmatu nekā jebkurā citā kristīgā 

bibliotēkā. Zinu, ka blakus jūsējiem Bobio vai Pompozas,
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KlinI vai Flerī grāmatskapji atgādina ābečnieka plauktiņu. 
Zinu, ka seši tūkstoši sējumu, ar kuriem pirms vairāk nekā 
simt gadiem tā lepojās Novalēza, salīdzinājumā ar jūsējiem ir 
nieks, un varbūt daudzi no tiem tagad atrodas šeit. Zinu, ka 
jūsu abatija ir vienīgā gaisma, ar kuru kristīgā pasaule var stā
ties pretī Bagdādes trīsdesmit sešām bibliotēkām, vezīra Ibn 
al Alkami desmittūkstoš sējumiem, ka jūsu bībeļu skaits līdzi
nās divitūkstoš četriem simtiem korānu, ar kuriem lepojas 
Kaira, un ka jūsu grāmatplaukti ir acīm gaiši skatāma patie
sība pretstatā augstprātīgajām leģendām, ko savulaik neticīgie 
(tie vienmēr bijuši tuvi melu karalim) stāstīja par Tripoles bib
liotēku, kurā esot seši miljoni sējumu un kurā mītot astoņi 
tūkstoši komentatoru un divsimt pārrakstītāju.

- T ā  tas ir. lai slava tam Kungam!
-  Zinu, ka daudzi šejienes mūki ieradušies no citām, pa visu 

pasauli izkaisītām abatijām: dažs uz īsu laiciņu, lai pārrak
stītu cituviet neatrodamus manuskriptus un tad pārnestu tos 
savā klosterī, protams, maiņai līdzi atnesis citu retu grāmatu, 
ko jūs pārrakstīsiet un novietosiet savā dārgumu krātuvē, cits 
uz ilgu laiku, lai paliktu šeit līdz pat nāvei, jo vienīgi te atro
dami darbi, kas var izgaismot viņa meklējumus. Un tāpēc jūsu 
vidū ir ģermāņi un dāki, spāņi, franči un grieķi. Zinu, ka im
perators Friciriķis pirms daudziem gadiem tieši jums lūdza sa
stādīt grāmatu par Merlina pravietojumiem un tad iztulkot 
arābiski, lai viņš to varētu nosūtīt dāvanā Ēģiptes sultānam. 
Un beigu beigās es zinu, ka tik slavenā abatijā, kāda reiz bija 
Murbaha, šais skumjajos laikos vairs nav neviena pārrakstī
tāja, ka Sanktgallenē palikuši tik pāris rakstītpratēju mūku 
un ka pilsētās rodas pasaulīgo ģildes un korporācijas, kas 
strādā universitāšu labā, un tikai jūsu abatija no dienas dienā 
atjauno, vēl vairāk -  ceļ neredzētos augstumos jūsu ordeņa 
slavu...

-  “M onasterium sine libris, ” -  aizgrābts citēja abats, -  “esi
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sicut civilas sine opibus, castrum  sine nunwris. coqu in a sine 
suppellectili, m ensa sine cibis, bortus sine berbis, pratm n sine 
JJoribus, a rbo r  sin e foliis..."  Un mūsu ordenis, augdams ap 
darba un lūgsnas bausli, vienmēr bijis gaisma visai pazīsta
majai pasaulei, zinību krātuve un patvērums senajai gudrībai, 
kam draudēja bojāeja ugunsgrēkos, laupīšanās un zemestrī
cēs, jaunu rakstu kalve un veco vairotava... O, jūs labi zināt, ka 
dzīvojam drūmos laikos; es sarkstu, atgādinādams jums, ka 
pirms pāris gadiem Vijēnas koncilam bija bargi jānorāda, ka 
ikviena mūka pienākums ir dot šķīstības zvērestu... Neskai
tāmas abatijas, kas pirms divsimt gadiem staroja veselībā un 
spēkā, tagad pārvērtušās par liekēžu patvērumu. Ordenis vēl ir 
spēkpilns, taču mūsu svētās vietas no visām pusēm apdveš 
pilsētu nelabā smaka. Dieva bērni tagad alkst tirgošanās un 
karu; tur lejā, lielākajās pilsētās, kur svētuma gars nerod pat
vērumu, ne tikai runā (un no pasaulīgajiem neko citu arī nevar 
prasīt), bet arī jau raksta kroplajā tautas valodā, un kaut ne
mūžam neviens no šiem sējumiem nenokļūtu mūsu sienās -  
tie caurcaurēm ir ķecerību avots! Cilvēku grēku pēc pasaule 
nonākusi bezdibeņa malā. bezdibeņa tumsa to apņem un vi
lina lejup... Un drīzā nākotnē, kā pareģoja Honorijs, cilvēku 
miesas būs sīkākas par mūsējām, tāpat kā mūsu augumi ir 
mazāki nekā priekšteču augumi. Munciussenescit. Un, ja Dievs 
mūsu ordenim uzticējis misiju, tad tā ir -  pretoties šim skrē
jienam uz bezdibeni, saglabājot, atkārtojot un sargājot no tē
viem mantotos gudrības dārgumus. Dievišķā griba ir nolikusi 
tā, ka pasaulīga vara, kura laiku sākumā bija austrumos, pa
mazām pārvietojas uz rietumiem, lai brīdinātu mūs, ka pasau
les gals ir tuvu, jo notikumu skrējiens sasniedzis pasaules ro
bežas. Bet, kamēr vēl nav apritējusi tūkstošgade un kamēr 
kaut. uz neilgu brīdi tronī nav nācis nešķīstais zvērs, Antikrists, 
mēs esam tie, kam jāaizstāv kristīgās pasaules dārgumi un 
paša Dieva tā Kunga vārds, ko Viņš bilda saviem praviešiem
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un apustuļiem, ko nesagrozītu atkārtojuši Baznīcas tēvi, ko 
centušās izskaidrot skolas, kaut tagad pat skolās ieperināju
sies lepnības, skaudības un neprāta čūska. Šai ticības rietā mēs 
esam kā lāpas un virs apvāršņa augstu pacelti gaismekļi. Un, 
kamēr stāvēs šie mūri, mēs būsim dievišķā Vārda sargi.

-M ūžīgi mūžos! -  bijīgā balsi noteica Viljams. -  Bet kāds 
tam sakars ar aizliegumu apmeklēt bibliotēku?

-  Redzat, brāli Viljam, -  turpināja abats, -  lai radītu šo bez
gala lielo un svēto veidojumu, kas tagad ir mūsu abatijas lep
nums, -  un viņš pamāja uz Torņēkas iespaidīgajiem apjo
miem, kas vidēja pa logu, pārmākdami pat klostera baznīcu,
-  dievbijīgi vīri strādājuši gadsimtiem ilgi, pakļaudamies dzel
žainiem likumiem. Bibliotēka veidota pēc zīmējuma, kas tu
rēts noslēpumā visus šos gadus, un nevienam no mūkiem nav 
lemts to uzzināt. Tas pieejams vienīgi bibliotekāram, kurš to 
mantojis no sava priekšgājēja un, vēl dzīvs būdams, uzticējis 
savam palīgam, lai nāve, viņu pārsteigdama, nenolaupītu klos
terim šīs zināšanas. Un viņu abu lūpas slēdz klusēšanas zīmogs. 
Vienīgi bibliotekāram  ir tiesības ne tikai pārzināt grāmatu 
labirintu, bet ari uzturēties tajā, vienīgi viņš zina, kur ko atrast 
un novietot, vienīgi viņš ir atbildīgs par grāmatu saglabāšanu. 
Pārējie mūki strādā skriptorijā un var iepazīties ar bibliotēkā 
glabājamo grāmatu sarakstu. Taču nosaukumu saraksts bieži 
vien neko daudz neizsaka, jo tikai bibliotekārs zina katra sē
juma vietu, tā pieejamības pakāpi un to, kādus noslēpumus, 
patiesības vai melus tas glabā. Tikai viņš nolemj, kā, kad un vai 
vispār dot mūkam pieprasīto sējumu, bieži vien pirms izlemša
nas apspriezdamies ar mani. Jo  ne visas patiesības ir domātas 
visu ausim; vienkārša dvēsele ne vienmēr spēj pazīt melus, un 
galu galā mūki atrodas skriptorijā, lai, galvu nepaceldami, da
rītu savu darbu, kam nepieciešamas tikai noteiktas grāmatas, 
nevis lai apmierinātu ikkatru ziņkāres iegribu, kas rodas no

54



prāta nenoturibas vai lepnības, vai paša nelabā priekšā pa
čukstēta.

-  Tātad bibliotēkā ir arī grāmatas, kas satur melus?
-  Nezvēri pastāv tāpēc, ka arī tie ir dievišķā nodoma daļa, 

un to šausminošie vaibsti pauž Radītāja varenību. Un tāpat 
saskaņā ar dievišķo nodomu pastāv arī burvju grāmatas, jūdu 
kabalas, pagānu dzejnieku pasakas un neticīgo meli. Un šis 
abatijas cēlāji un uzturētāji cauri gadu simteņiem ir bijuši 
stingri un svēti pārliecināti, ka arī no melīgām grāmatām sa
prātīgam lasītājam  var blāvi atspīdēt dievišķās gudrības 
gaisma. Tāpēc bibliotēka kļuvusi arī par tādu rakstu krātuvi. 
Bet tieši tāpēc, saprotiet, tā nevar būt pieejama kuram katram! 
Turklāt... -  abats piebilda, it kā atvainodamies, ka pēdējais ar
guments neskan īsti pārliecinoši, -  grāmatas ir nīcīgas, tās 
bojā laiks, kaitēkļi, mitrums un neveiklu roku pieskārieni. Ja 
visu šo gadu simteņu laikā ikviens būtu varējis brīvi aizskart 
mūsu sējumus, tad to lielākā daļa vairs nepastāvētu. Tātad 
bibliotekārs tās sargā ne tikai no cilvēkiem, bet arī no dabas, 
velta savu dzīvi cīņai ar patiesības ienaidnieces -  aizmirstības 
spēkiem.

-  Tātad neviens, ja neņem vērā šos divus cilvēkus, Toiņē- 
kas augšstāvā nekad neiet...

Abats pasmaidīja. -  Neviens to nedrīkst. Neviens to nevar. 
Neviens, pat gribēdams, to nespētu! Bibliotēka pati sevi sargā, 
neaptverama kā patiesība, ko tā glabā, maldinoša kā meli, ko 
slēpj. Garīgais labirints ir labirints ari uz zemes. Jūs varētu ieiet 
un vairs neiziet. Un tāpēc es gribētu, lai jūs pakļautos abati
jas kārtībai.

-  Bet jūs taču pieļāvāt, ka Adelmo varbūt izkritis pa vienu 
no bibliotēkas logiem. Kā gan es varu spriest par viņa nāvi. ja 
neredzu vietu, kura varbūt norāda uz tās cēloni?

-  Brāli Viljam, -  abats teica samierinošā balsī, -  vīram, kas 
aprakstīja manu zirgu Melni, to neredzējis, un Adelmo nāvi,
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gandrīz neko par to nezinādams, nebūs grūti spriest par vie
tām, kas tam nav pieejamas.

Viljams paklanīdamies nolieca galvu. -  Ari savā bardzībā jūs 
esat gudrs. Lai notiek jūsu prāts!

-  Varbūt esmu gudrs, bet tikai tāpēc, ka protu būt ari bargs, -  
atbildēja abats.

-  Un vēl pēdējais jautājums, -  bilda Viljams. -  Kur ir Ubertlno?
-Š e it . Viņš jūs gaida. Atradīsiet viņu baznīcā.
-  Kad?
-V ienm ēr, -  abats teica un pasmaidīja. -  Labi zināt, ka, pat 

būdams ļoti mācīts vīrs, viņš bibliotēku nevērtē augsti. Viņa
prāt, grāmatas ir pasaulīgi maldi... Viņš vada laiku baznīcā 
lūgdamies un meditēdams...

-V a i viņš ir ļoti vecs? -  kā šaubīdamies vaicāja Viljams.
-  Cik sen neesat viņu redzējis?
- Ja u  ilgus gadus.
- Vi ņ š  ir noguris. Attālinājies no šīspasaules rūpēm. Viņam 

jau sešdesmit astoņi gadi, bet gars, manuprāt, vēl spirgts.
-Pald ies! Tūlīt viņu sameklēšu.
Abats vēl apvaicājās, vai Viljams negribot dalīties ar brā

ļiem pusdienās, ko ietur pēc sestās stundas. Viljams atteica, ka 
nupat paēdis, turklāt ļoti sātīgi un tagad labprāt satiktu Uber- 
tino. Abats atsveicinājās.

Viņš jau gāja ārā no celles, kad no pagalma atskanēja it kā 
nāvīgi ievainota cilvēka griezīgs kliedziens, kam sekoja tik
pat spalgi spiedzieni. -  Kas tas?! -  apjucis jautāja Viljams.
-  Nekas, -  smaidot atbildēja abats. -  Šai gadalaikā kauj cū
kas. Cūkganu darbs. Šis nav tās asinis, par kurām jums jāuz 
traucas.

Abats aizgāja, bet viņa viedīga vīra slava bija pagalam, jo 
nākamajā rītā... Taču valdi savu nepacietību, mana pļāpīgā 
mēle! Jo  vēl tai pašā vakarā, pirms iestājās nakts, notika daudz 
lietu, kuras vērts pieminēt.



S E S T Ā  S T U N D A ,

kuras laikā Adss apbrīno baznīcas portālu 
un Viljams pēc ilgiem gadiem 

satiek Kasāles Ubertīno.

aznīca nebija tik majestātiska kā citas, ko vēlāk ska
tīju Strasbūrā, Šartrā, Bambergā vai Parīzē. Drīzāk tā 
līdzinājās tām, kuras jau biju redzējis Itālijā un ku 
ras netiecās galvu reibinošos debesu augstumos, 

bet gan pasmagi balstījās uz zemes, vairāk padevušās platumā 
nekā staltumā. Abatijas baznīcas pirmo stāvu kā cietoksni ro
tāja dzeguļu rinda, tam pāri slējās otra celtne, kas vairāk līdzi
nājās nevis tornim, bet atsevišķai, pamatīgai baznīcai; to vai
nagoja smails jumts un apvija bargas logu ailas. Tā bija kārtīga 
baznīca, kādas savulaik Provansā un Langedokā cēla mūsu 
priekšteči -  bez mūsdienām raksturīgajiem pārdrošajiem un 
pārliecīgajiem izgreznojumiem - ,  to rotāja vienīgi, liekas, vē 
lākos laikos virs kora piebūvēta smaile, kura droši tiecās zila
jās debesīs.

Divas taisnas, nerotātas kolonnas slējās abpus ieejai; no pirmā 
acu uzmetiena tā likās esam tikai viena arka, taču aplodas 
sniedzās tālāk un tām pāri slējās neskaitāmas citas arkas, gluži 
kā bezdibenī vadīdamas skatienu dziļumā uz īsto ieeju, kura 
vīdēja pustumsā un virs kuras greznojās liels timpanons, ko 
no sāniem balstīja divas spraišļu pēdas, bet vidū slējās grie 
zumiem rotāts pilastrs, kas sadalīja ieeju divās daļās, un katm 
no tām sargāja ar dzelzīm apkaltas ozola durvis. Šai dienas 
laikā saulstari krita stāvus jumtā un gaisma slīdēja lejup-) gar 
fasādi, neizgaism odam a tim panonu, tā ka, izgājuši starp
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kolonnām, piepeši atradāmies zem rindas sazarotu spraišļu, 
kas izauga no mazākām kolonnām, kuras katra balstījās uz 
savas pamatnes. Kad acis beidzot bija apradušas ar krēslu, 
mani spēji apstulbināja akmens figūru mēmā valoda, kas pie
ejama ikviena skatiem un iztēlei (jo pietura est laicorum  lite
ratūra), un aizrāva vīzijas, ko mana mēle vēl šodien tik ar grii- 
tībām spēj izteikt.

Es redzēju debesīs liktu troni un šajā tronī Sēdošo. Sēdošā 
seja bija stinga un barga, plaši atvērtās acis meta zibšņus uz 
šīszemes cilti, kas sasniegusi sava gājuma galu, varenā bārda 
un mati plūda pār seju un krūtīm kā upes ūdeņi, vienādās 
straumītēs aizlocīdamies uz abām pusēm. Viņa kroni bagātīgi 
rotāja emalja un dārgi akmeņi, karaliskā purpursarkanā man
tija platās krokās krita pār viņa kājām, rotāta mežģīnēm, iz
rakstīta zeltā un sudrabā. Viņa kreisā roka balstījās uz ceļiem, 
turēdama aizzieģelētu grāmatu, bet labā bija pacelta svētī
jošā vai draudīgā mājienā. Viņa seju drausmā dailē izgaismoja 
ziedošs krusta nimbs, un ap troni un Sēdošā galvu redzēju 
mirdzam smaragda varavīksni. Troņa priekšā pie Sēdošā kā
jām viļņoja kristāla jūra, bet viņam blakus ap troni un zem tā 
redzēju četrus briesmīgus zvērus -  briesmīgi tie šķita man. kas 
tos uzlūkoja ar bailēm un jūsmu, bet Sēdošajam, ko tie bez 
mitas teica savās slavas dziesmās, tie bija maigi un paklau
sīgi.

Tiesa, ne visus varēju saukt par briesmīgiem, jo skaists un 
vēlīgs man likās tas, kuram cilvēka vaigs un kurš, stāvēdams 
man pa labai rokai (bet pa kreisai Sēdošajam) sniedza tam 
grāmatu. Taču šausminošs man šķita ērglis pie otriem sāniem -  
pavērtu knābi, saboztām spalvām kā bruņām, spēcīgiem na
giem un izplestiem vareniem spārniem. Un lejāk, zem pirma
jām divām figūrām otras divas -  vērsis un lauva, un katrs no 
briesmoņiem nagos turēja pa grāmatai; to ķermenis bija pa
griezies prom no troņa, bet galva pievērsta Sēdošajam, it kā
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sprandu būtu atliecis pārvarigs spēks; sāni tiem trīsēja kā agonijā, 
rīkle bija ieplesta, bet aste savijusies un sagriezusies kā čūska, 
un galos tai plaiksnījās liesmu mēles. Abi bija spārnoti un nim
biem vainagoti, un, lai cik baigs būtu to izskats, tās nebija elles, 
bet debesu radības un baismīgas šķita, jo rēkdamas teica Tā 
godību, kas nāks tiesāt dzīvos un mirušos.

Blakus četriem zvēriem un pie Sēdošā kājām, it kā vīdē
dami cauri kristāla jūras ūdeņiem un piepildīdami visu lau
kumu abpus tronim, izvietojušies, pieskaņodamies timpanona 
trijstūra formai, rindās pa septiņi, trīs un virs tām -  pa divi 
divdesmit četros krēslos sēdēja divdesmit četri vecajie baltos 
tērpos un zelta kroņiem galvā. Dažam rokās bija kokles, citam 
smaržzāļu kauss, bet tikai viens spēlēja -  visi pārējie, svēt
laimē aizgrābti, pievērsušies Sēdošajam, dziedāja viņam slavas 
dziesmas, un arī šo locekļi bija sagriezušies līkumos tāpat kā 
zvēriem, lai visi varētu redzēt Sēdošo, taču tas viņus neizķē- 
moja, drīzāk likās, tie kustas ekstātiskā dejā, kā ap derības 
šķirstu bija dejojis Dāvids, un, lai kur tie stāvētu, pretēji visiem 
ķermeņus pārvaldošajiem likumiem to skati sastapās tai pašā 
mirdzošajā punktā. O, kāda cēlienu un kritumu saskaņa, neda
bisku un tomēr graciozu kustību saderība šajā noslēpumaini 
no smaguma varas atbrīvoto locekļu valodā, it kā šo ar jaunu 
būtību pildīto svēto pulku trauktu nevaldāms vējš, dzīves 
pūsma, saldmes alkas, gaviļpilns aleluja, kas brīnumaini no 
skaņas pārvērties veidolā!

Augumi un locekļi, kuros mājoja Gars, starojoši atklāsmē, 
brīnā savilkti vaibsti, kvēli sajūsmas skatieni, mīlestībā kais
toši vaigi, svētlaimībā ieplesti redzokļi; viens sastindzis tīkamā 
apstulbumā, cits stulbinošas tīksmes pārņemts, dažs no brīnu
miem pārvērstu vaigu, cits gaviļu atjaunots -  tā viņi visi ar se
jas izteiksmi, tuniku krokām, skatiem un locekļu trīsām dzie
dāja jaunu psalmu, nemitīgai slavas dziesmai pavēruši smai
došās lūpas. Un gan zem sirmgalvju kājām, gan jumā pār troni
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un četriem zvēriem simetriskās vītnēs, ko mākslas izmaņa 
bija vērtusi tik saskanīgas, ka bija grūti atšķirt tās citu no citas, 
līdzīgi savā dažādībā un dažādi līdzībā, vienoti, būdami no
šķinis, un nošķirti katrs savā izsmalcinātā saiknē, brīnumaini 
saderīgām daļām un tīkami maigās krāsās, atšķirīgu balsu har
monijas un saskaņas brīnums, vienkop kā cītaras stīgas, nemi
tīgā saskanīgi dvesmojošā tuvībā dziļa iekšēja spēka sieti -  
spēka, kurš tiecas viest vienotu jēgu dažādu nozīmju mainīgajā 
spēlē, -  vienā sekā nesavērpjami un tomēr rotājumu virknēs 
kopā savīti, vienojošās -  reizē zemes un debesu mīlestības 
darbs (ciešs un noturīgs miera, mīlas, tikuma, kārtības, varas, 
spēka, izcelsmes, dzīves, gaismas, mirdzuma, veida un formas 
saaudums), rituma līdzsvars, starojošs matērijas daļu saderībai 
pāri stāvošās kārtības atspīdums -  tā bija savijusies visu zāļu, 
kurās rotājas debesu un zemes dārzi, ziedi un lapas, skaras, 
čemuri un ķekari: vijolīšu, kazāboliņa, timiāna, liliju, ligustru, 
narcišu, kolokāziju, akantu, dedestiņu, mirru un balzamīņu.

Bet, kamēr mana dvēsele, šīszemes dailes un diženo pār
dabisko zīmju mūzikas aizgrābta, jau vērās gaviļu dziesmai, 
mans skatiens, sekodams ritmam, ko veidoja ziedošās pīnes 
zem sirmgalvju kājām, uzdūrās figūru savijumam, kas saplūda 
ar timpanonu balstošo centrālo pilastru. Kas gan bija un kādu 
simbolisku vēsti pauda tie trīs kolonnu apvijušie lauvu pāri, 
izslējušies tā, ka pakaļkājas balstās uz zemes, bet priekšķepas 
uzliktas uz biedra muguras, kuplās krēpes izlocījušās šķipsnās 
kā treknas čūskas, rīkles pavērtas draudīgā rēcienā un miesas 
piesaistītas pilastram, izaugdamas no tās pašas vielas? Lai no
mierinātu manu garu, ber varbūt lai apvaldītu lauvu velnišķo 
dabu un pārvērstu tos par augstākas varas simboliskiem vēst 
nešiem, pilastra sānos slējās divas cilvēku figūras, izstieptas 
nedabiski garas līdz pat tā augšai, un tādas pašas tām vērās 
pretī no sānu kolonnām, pie kurām eņģēs bija piestiprinātas 
abas ozolkoka durvis, -  tātad pavisam četri sirmgalvju tēli, ku
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ros pazinu Pēteri un Pāvilu, Jeremiju un Jesaju; arī šie bija 
sagriezušies it kā dejas soli, pacēluši kaulainās rokas ar pirk
stiem, kas ieplesti kā spārni, un kā spārni plīvoja arī viņu pra
vietiska vēja purinātā bārda un mati, garo tērpu krokas kā dzī 
vas viļņojās un locījās ap garajām kājām; lai gan pretstatīti 
lauvām, tie bija no tās pašas vielas kā šie zvēri. Un, atrāvis aiz
grābto skatienu no šīs svēto locekļu un ellišķīgo krēpju poli- 
fonijas. portāla sānos un zem dziļajām arkām, uz slaido kolonnu 
kontrforsiem, kas tās balstīja un rotāja, un uz katras kolonnas 
lekno augu apvītajiem kapiteļiem un no turienes augšup uz 
spraišļu sazaroto jumu ieraudzīju tiecamies citus baismīgus tē
lus, kuru atrašanos še varēja attaisnot tikai to alegorijas un 
līdzības spēks un pamācības, ko tie pauda: redzēju tur kailu, 
briesmīgu krupju kodītu un čūsku zīstu baudkāru sievu, kas 
kopojās ar satīru -  uzpūstu vēderu, rupjām spalvām apaugu
šām grifa kājām, -  viņa neķītrā mute izbrēca lāstus sev pašam; 
redzēju skopuli, ko grezna baldahīna rotātā gultā bija apņēmis 
nāves stingums un jau ielenca velnu bars, un viens no tiem no 
sava nevarīgā upura gārdzošās rīkles rāva laukā dvēseli kā 
zīdāmu bērniņu (kurš, ak vai, nekad vairs neatdzims mūžī
gai dzīvei!); redzēju augstprāti, kam nelabais bij uzsēdies uz 
spranda, ar nagiem plēsdams laukā acis, un redzēju divus 
negaušus, kas plosīja viens otra miesas, un vēl citas radības ar 
āža galvu, lauvas krēpēm un panteras rīkli, un visus tos laizīja 
liesmu mēles, kuru dedzinošo dvesmu varēja manīt pat vēro 
tājs. Un ap tiem, starp tiem, virs to galvām un zem to kājām 
vīdēja vēl neskaitāmas sejas un locekļi -  vīrs un sieva ieķēru
šies viens otram matos, divi zalkši, kas izzīda kāda nolādētā 
redzokļus, tēvainis ļaunīgi saviebtu vaigu, kas ar rokām kā 
āķiem plēsa hidras žokļus, un visi Sātana bestiārija zvēri, sa
pulcēti kā konsistorijā un likti par rotu un sargiem tronim, kas 
slējās tiem pretī, -  to sakāve pauda Sēdošā varenību; tur bija 
fauni, divdzimumu radības un kropļi ar sešpirkstu plaukstām.
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sirēnas, hipokentauri, gorgonas, harpijas, inkubi, drakontopodi, 
mīnotauri, lūši un pardeļi, himēras, sumpurņi, kurn nāsis iz
dvesa liesmas, zobaini un daudzastaiņi, spalvainas čūskas un 
ragainas čūskas, salamandras, krupji un ķirzatas, divgalvji 
dzelkšņotām mugurām, hiēnas, ūdri, vārnas, krokodili, zāģragu 
hidropi, vardes, grifi un mērkaķi, leikroti un mantikoras, maitu 
lijas, tarantuli, zebiekstes, pūķi, pūces un pupuķi, baziliski, hip- 
nāļi, presteri, aceņi, skorpioni un zauri, valzivis, zvlļčūskas, an- 
fisbēnas, jakuļi, dipsādas, zaļatas, dēles, polipi, murēnas un 
rupuči. Likās, visi elles iemītnieki sapulcējušies baznīcas pie- 
durvē, lai pārvērstu to mežā, tumsas tītā, atgrūsto bezcerības 
lejā zem timpanonā Sēdošā skatiem, Harmagedonā sakautie 
stājušies Tā priekšā, kas nāks, lai pēdējoreiz nošķirtu dzīvos 
no mirušajiem.

\o šī redzējuma gandrīz pamiris, vairs nejēgdams, vai esmu 
drošā vietā vai pastarās tiesas ielejā, satriekts ar pūlēm val
dīju asaras un šķitu dzirdam balsi (vai varbūt patiesi to dzir
dēju?) un redzam vīzijas, kas bija pavadījušas mani, pusaudža 
gados caurām naktīm lasot Svētos rakstus un meditējot Mel- 
kas baznīcas korī, un savu pagurušo jutekļu nemaņā izdzirdu 
balsi, varenu kā bazūni, kas man vēlēja: "Ko redzi, raksti grā
matā!” (un to patlaban daru), un redzēju septiņus zelta gais
mekļus un starp gaismekļiem Vienu, kas bija līdzīgs cilvēka 
dēlam, ar zelta jostu apjoztām krūtīm, gaišu vaigu un matiem, 
baltiem kā vilna, ar acīm kā gunīm, kājām kā liesmās kveldētu 
bronzu un balsi kā lielu ūdeņu rūkoņu; labajā rokā Tas turēja 
septiņas zvaigznes, un no mutes Tam vīdēja abpusgriezīgs zo
bens. Un redzēju debesīs atvērtas durvis, un Sēdošais man li
kās kā jašma un sardonikss, un varavīksne apvija troni, kas 
šķīla zibeņus un pērkonus. Un Sēdošais ņēma rokās asinātu 
sirpi un sauca: “Laid darbā savu sirpi un pļauj, jo pasaules 
druva ir pārpārēm nobriedusi!” -  un tad Tas nolaida savu sirpi 
pār zemi un zeme tika nopļauta.
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Tad aptvēru, ka šī vīzija stāsta tieši par abatijā notiekošo, ko 
mums jau bija paudušas ari abata atturīgās lūpas, un nāka
majās dienās vēl neskaitāmas reizes atgriezos vērot portālu, 
pārliecināts, ka pats piedzīvoju visu tajā ierakstīto. Un sapratu, 
ka bijām te ieradušies, lai taptu par lieciniekiem lielam, de
besu lemtam slaktiņam.

Drebēju, it kā būtu izmircis ledainā ziemas lietū. Tad izdzirdu 
vēl kādu balsi, tikai šoreiz tā atskanēja man aiz muguras un 
bija citāda, jo cēlās no zemes, nevis no manas vīzijas zvēro
jošā kodola; vēl vairāk -  vīziju tā izkliedēja, un pat Viljams 
(šai brīdī atkal samanīju viņu sev blakām), kurš tāpat bija iegri
mis vērošanā, pagriezās uz to pusi.

Radījums, kas stāvēja mums aiz muguras, likās esam mūks, 
lai gan netīrais un nodriskātais ģērbs to vērta līdzīgu klaido
nim, bet seja daudz neatšķīrās no briesmoņu purniem, ko tikko 
biju skatījis uz kapiteļiem. Atšķirībā no daudziem ticības brā
ļiem mani nekad mūžā nav apmeklējis velns, bet domāju, ja tas 
kādu dienu mēģinātu man parādīties, tad, pēc Dieva lēmuma 
nevarēdams pilnībā noslēpt savu īsto dabu (lai arī cik ļoti tas 
pūlētos līdzināties cilvēkam), tas izskatītos taisni kā mūsu tā- 
brīža sarunbiedrs. Viņš bija plikgalvis (no matiem viņu bija 
atbrīvojusi nevis grēknožēlas vadīta roka, bet gan kāda iesīk
stējusi ēde), piere tik zema, ka, pat ja viņam bijuši mati, tie sa
plūstu ar uzacīm (kas bija biezas un izspūrušas), apaļajās acīs 
šaudījās mazas, varen kustīgas zīlītes, bet skatiens bija... grūti 
pateikt, nevainīgs vai ļaunīgs, varbūt brīžam tāds, brīžam ci
tāds. Deguns diez vai par tādu bija saucams -  tā vietā starp 
acīm rēgojās kauls, kas, tikko no ģīmja paslējies, atkal tajā no
zuda, pārvērzdamies divos tumšos caurumos -  spalvām piezē- 
lušās milzīgās nāsīs. Mute, no kuras līdz pat nāsīm stiepās
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rēta, bija plata un šķībi savilkta uz labo pusi, un starp neesošo 
augšlūpu un gaļīgo, atkārušos apakšlūpu vīdēja greizi zobi, 
asi un melni kā sunim.

Viņš pasmaidīja (vismaz man tā šķita), kā brīdinādams iz
slēja pirkstu un teica:

-  Penitenziagite! Vide qu an d o  d raco  venturus est a  rode- 
g arla  l ’an im a  tua! La m ortz est super nos! Prega che vene lo 
p a p a  sau ļo  a  liberar nos a  m alo d e todas lep ecca ta ! Ab ah, ve 
p ia se  isla n eg rom an z ia  d e  D om in i Nostri lesu Cbrisli! Et 
a n co jo is  >>i ’es dols e p la z e r  m 'es dolārs... Cave el d iabolo! Sem- 
p er  m ’agu aita  in qu a lch e  can to p e r  ad en tan n e le carcagn a. 
Ala Salvatore non est insipiens! Bonum  monasterium. et aqu i 
se m agna et se p riega  dom inum  nostrum. Et el resto ualet un 
f ig o  seco. El ām en. No?

Stāsta gaitā man vēl ne vienreiz vien nāksies pieminēt šo 
radījumu un atstāstīt viņa sacīto. Taisnību sakot, man tas pa
dodas gaužām grūti, jo, kā nesapratu tad, tā arī tagad nemāku 
teikt, kādā valodā viņš īsti runāja. Tā nebija latīņu valoda, kurā 
sarunājāmies mēs, mācītie mūki, un nebija tās vai kādas citas 
zemes parasto ļautiņu mēle, ko es jelkad būtu dzirdējis. Ceru, 
ka man izdevies kaut pietuveni lādīt viņa runasveidu, tepat 
iepriekš atstāstot pirmos no viņa dzirdētos vārdus (kā nu tos 
atceros). Kad vēlāk klausījos stāstus par Salvatores piedzī
vojumiem bagāto dzīvi un daudzajām vietām, kur viņš mitis, 
nevienā nelaizdams saknes, sapratu, ka viņš runā visās valo
dās un arī nevienā. Vai, drīzāk, viņš no visa dzirdētā druskām 
bija radījis pats savu valodu -  un es reiz prātoju, ka tā nelī
dzinās Ādama valodai, kurā laimīgā cilvēce vienota sapratās 
no pasaules pirmsākumiem līdz Bābeles tornim, un nevienai 
no valodām, kas radās pēc to sajaukšanas posta, bet gan pašai 
Bābeles mēlei pirmajā dienā pēc Dieva soda, sākotnējā jucekļa 
valodai. No otras puses, Salvatores runāto pat nevarēja saukt 
par valodu, jo katrā valodā pastāv likumi un katrs vārds a d
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p lacitu m  nem ainīgā kārtībā apzīm ē kādu lietu, jo nevar 
suni vienreiz saukt par suni, bet citu reizi par kaķi, tāpat kā nav 
nozīmes izrunāt balsienus, kam ļaužu vienošanās nebūtu pie
šķīrusi noteiktu jēgu, citādi tas būtu tas pats, kas atkārtot 
' tram -ta-ram ”. Bet, šā vai tā, gan es, gan citi sapratām, ko 
Salvatore gribēja teikt. Viņš nenmāja vienā, bet visās valodās 
un nevienā pareizi, paķerdams vārdus te no vienas, te citas. 
Vēlāk ievēroju, ka viņš kādu lietu varēja nosaukt te latīņu, te 
provansiešu valodas vārdā, un sapratu, ka viņš ne tik daudz 
veido pats savus teikumus, cik lieto kādreiz dzirdētu svešu 
teikumu gabalus atkarībā no situācijas un tā. ko grib izteikt, it 
kā viņš spētu runāt par kādu ēdienu tikai ar to ļaužu vārdiem, 
pie kuriem to nobaudījis, un paust savu prieku tikai ar 
saucieniem, ko dzirdējis no līksmojošajiem kādu dienu, kad 
pats bijis tikpat priecīgs. Viņa runa bija tāda pati kā viņa seja -  
it kā salipināta no svešu seju gabaliņiem -  vai kā redzētie re
likviju šķirstiņi (si licet m agnis com ponere parūci), kur glabā
jas citu svētu priekšmetu atliekas. Todien, kad viņu ieraudzīju 
pirmoreiz, man nelikās, ka viņš daudz atšķirtos no tikko uz 
portāla skatītajiem  spalvainajiem , nagainajiem  n ešķ īste
ņiem. Taču vēlāk pārliecinājos, ka šim vīram ir laba sirds un 
jautra daba. Vēl vēlāk... Taču neapsteigsim lietu kārtību! Arī 
tāpēc, ka, tikko viņš savai sakāmo bija pateicis, mans skolo
tājs ņēmās viņu ziņkāri izvaicāt.

-  Kāpēc tu teici penitenziagite? -  viņš tam noprasīja.
-  D om inē fr a t e  m agnificentissim o , -  atbildēja Salvatore, 

nedaudz palocīdamies. -  Jesus venturas esi et li hom in i debent 
fa cere  penitentia. i\o?

Viljams viņu cieši uzlūkoja. -  Vai tu te esi ieradies no mino- 
rītu klostera?

-  Nesaprot.
-  Prasu -  vai tu esi dzīvojis pie svētā Franciska brāļiem, 

vai pazini tā sauktos apustuļus...

Pirm ā
d ien a

5 65



Pinna
diena

Salvatore nobālēja, vai, drīzāk, viņa iedegušais, dzīvniecis
kais ģīmis tapa pelēks. Viņš zemu paklanījās, ar pusmuti iz
grūda: -  Vade retro! — bijīgi pārmeta krustu un bēga prom, ik 
pa brīdim atskatīdamies.

-  Ko jūs viņam prasījāt? -  vaicāju Viljamam.
Viņš bija mirkli iegrimis domās. -  Nav svarīgi, vēlāk tev 

pastāstīšu. Tagad ejam iekšā! Gribu satikt Ubertīno.
Tikko bija iezvanīta sestā stunda. Bālā saule pa pāris šau

riem logiem  no rietumpuses iespīdēja baznīcā. Smalks gais

mas kūlis vēl skāra galveno altāri, un man likās, ka tā rotā
jumos iespīdas zelts. Sānu jomi grima puskrēslā.

Kreisajā jomā pie pēdējās kapelas altāra priekšā slējās 
slaiks postaments, uz kura stāvēja akmens Jaunava, izkalta 
mūsdienīgā manierē, ar neizsakāmi jauku smaidu, apaļīgu 
vēderiņu un bērnu rokās, tērpta glītā kleitā un smalkā ņieburā. 
Pie Jaunavas kājām lūgšanā bija sakņupis kāds vīrs Klinī or
deņa ģērbā.

Gājām viņam klāt. Izdzirdis mūsu soļu troksni, vīrs pacēla 
galvai. Tas bija sirmgalvis gludu vaigu, pliku pakausi, lielām, 

debeszilām acīm, smalku, sārtu muti un sniegbaltu ādu, kas tik 
cieši piegūla vaigukauliem, ka likās, mūsu priekšā ir pienā 
glabāta mūmija. Baltas bija arī rokas ar garajiem, smalkajiem 
pirkstiem. Viņš atgādināja meiteni, ko nolaupījusi pāragra nāve. 
Sirmgalvis mums uzmeta apjukušu skatienu, it kā mēs būtu 
iztraucējuši ekstātisku vīziju, bet tad viņa seja atmirdzēja priekā.

-  Viljam! -  viņš iesaucās. -  Mans visudārgais brāli! -  Ar pū
lēm piecēlies, viņš panācās pretī manam skolotājam, to ap
skāva un skūpstīja uz lūpām. -  Viljam! -  viņš atkārtoja, un viņa 

acis pieplūda ar asarām. -  Tik daudz laika pagājis! Bet es tevi 
vēl pazinu! Tik daudz laika, tik daudz notikumu! Tik daudz 
Dieva uzliktu pārbaudījumu! -  Viņš raudāja. Arī Viljams viņu 

apskāva, acīm redzami aizkustināts. Mūsu priekšā bija Kasā- 
les Ubertīno.
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Daudz biju par viņu dzirdējis vēl pirms ierašanās Itālijā, bet 
vēl vairāk izdzirdu no franciskāņiem imperatora galmā. Kāds 
man bija pat stāstījis, ka mūsu laiku lielākais dzejnieks, flo- 
rencietis Dante Aligjēri, kas miris pirms pāris gadiem, ar de

besu un zemes spēku palīdzību sacerējis poēmu (to  gan es 
nevarēju izlasīt, jo tā ir toskāniešu m ēlē), kuras daudzi panti 
neesot nekas cits kā Ubertīno sarakstītā Arbor vitae crucifi- 
xae fragm entu parafrāzes. Un šī grāmata nebija vien īgais 
slavenā vīra nopelns. Taču, lai lasītājs labāk saprastu, cik no
zīmīga bija šī tikšanās, centīšos atstāstīt to gadu notikumus 
tā, kā es tos uztvēru tolaik, īsu laiku uzturēdamies Itālijā, no 
sava skolotāja izteikumiem un klausoties viņa biežajās sa
runās ar abatiem un mūkiem.

Tātad stāstīšu, kā tos sapratu, lai gan neesmu drošs par sa
viem vārdiem. Mani skolotāji Melkā daudzreiz tika man tei
kuši, ka ziemeļniekam ir ārkārtīgi grūti gūt skaidrību par Itā
lijas politiskajiem un reliģiskajiem notikumiem.

Šai pussalā, kur baznīcai bija lielāka vara nekā jebkurā citā 
zem ē un kur vairāk nekā cituviet garīdzniecība dižojās ar 
savu varenību un bagātībām, jau vismaz pirms diviem  gadsim
tiem bija izveidojušās tādu ļaužu grupas, kuri savu dzīvi gribēja 
aizvadīt nabadzībā. Šīs gmpas nemitīgi ķildojās ar izvirtuša
jiem garīdzniekiem, no kuriem pat atteicās pieņemt sakramen
tus, tās apvienojās neatkarīgās kopienās, ko vienlīdz nīda gan 
sinjori, gan impērija, gan pilsētu valdes.

Beidzot nāca svētais Francisks un sludināja nabadzības 
mīlestību, kas nebija pretrunā ar Baznīcas priekšrakstiem, un, 
pateicoties viņam, Baznīca uzklausīja aicinājumu pēc stingrā
kiem tikumiem, kādi bija piemituši senajām kopienām, kurās 
tagad vajadzēja izskaust tur ieperinājušās nekārtības. Nu 
būtu bijis jānāk mērenības un svētuma laikmetam, taču, fran- 
ciskāņu ordenim  augot un piesaistot labākos vīrus, tas bija 
kļuvis pārlieku ietekm īgs un pārlieku pievērsās šīszemes
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lietām, tāpēc daudzi brāļi gribēja atjaunot tā sākotnējo šķīs
tību. Taču nenācās vieg li to panākt ordenī, kas tolaik, kad 

viesojos abatijā, apvienoja sevī jau vairāk nekā trīsdesmit 

tūkstošus brāļu visā pasaulē. Daudzi no svētā Franciska brā

ļiem atteicās pakļauties ordeņa regulai, apgalvodami, ka orde

nis pārņēmis tos Baznīcas vaibstus, kuru apkarošanai bijis ra

dīts. Un tas esot noticis, vēl Franciskam dzīvam esot, un viņa 

vēlējumi un nodomi esot nodoti. Un tad daudzi no brāļiem 

pievērsās kādai aizmirstai mūsu ēras XII gadsimta grāmatai, 

ko sarakstījis cisterciešu mūks Joahims, kuram piedēvēja pra

vieša dāvanas. Un patiesi viņš bija paredzējis jaunu laikmetu, 

kurā Kristus gars, ko jau labu laiku zaimoja viltus apustuļu 
darbi, atkal izpaudīsies uz zemes. Un no viņa pravietotajām 
laika norādēm visiem  šķita skaidrs, ka viņš, pats to neno

jauzdams, runājis par franciskāņu ordeni. Un tas daudzus brā

ļus ielīksmoja, liekas, pat pārāk, jo gadsimta vidū Parīzē Sor- 

bonnas doktori pasludināja abata Joahima izteikumus par 

ķecerībām, bet, liekas, to viņi darīja tikai tāpēc, ka franciskāņi 

(un dominikāņi) Francijas universitātēs kļuva arvien ietekmī

gāki un viedīgāki un no tiem gribēja atbrīvoties kā no ķece
riem. Tom ēr tā netika darīts, un baznīcai tas nāca par lielu 

svētību, jo  tādējādi varēja izplatīties Akvīnas Toma un Banjo 
redžo Bonaventūras sacerējumi, kuri, protams, nebija ķecerīgi. 

Un tas viss rāda, ka pat Parīzē idejas bija juceklīgas vai kāds 
tās gribēja sajaukt sev par labu. Lūk, lielākais ļaunums, ko 

ķecerības nodara kristīgajai tautai, -  tās padara neskaidras do

mas un pavedina visus, dzenoties pēc pašlabuma, kļūt par 

inkvizitoriem. Bet tas, ko es pieredzēju abatijā (un par to vēl 

pastāstīšu), man liek domāt, ka ķecerību bieži rada paši inkvi- 

zitori. Un ne tikai iedomādamies ķecerus tur, kur to nemaz 
nav, bet arī ar tādu dedzību apkarodami ķecerību, ka izraisa 

riebumu pret sevi un daudzos modina vēlm i tai pieslieties.
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Patiesi, paša velna izgudrots burvju loks, lai Dievs mūs no tā 

pasarga!
Ret es sāku stāstīt par Joahima ķecerību (d iez  vai tāda maz 

pastāvēja). Toskānā atradās kāds franciskānis, vārdā Dže- 

rardo no Borgo Sandonīno, kas ņēmās sludināt Joahima pra
vietojumus, dziļi satraukdams minorītus. Un starp tiem izcēlās 
kāds vecās regulas atbalstītāju pulks, kas pretojās dižā Bona- 
ventūras, kurš vēlāk tapa par ordeņa mesjtru, uzsāktajiem pār
kārtojumiem. Pagājušā gadsimta pēdējos trīsdesmit gados, 
kad Lionas koncils, glābdams franciskāņu ordeni no tiem, kuri 
gribēja to iznīdēt, visu mantību, kas bija tā lietošanā, paslu
dināja par ordeņa īpašumu, kā tas bija pieņemts arī vecāka
jos ordeņos, daži Marku novada brāļi sacēlās pret to, jo, viņu

prāt, regulas gars nu bija pilnīgi izkropļots, jo franciskānim 
nedrīkst piederēt nekas, ne personīgais, ne klostera, ne or
deņa īpašums. Viņiem piesprieda mūža ieslodzījumu. N edo
māju, ka viņi būtu sludinājuši evaņģēlijam pretišķīgas idejas, 
taču, kad uz spēles likta pasaulīgā manta, cilvēki reti spriež 
pēc tiesas un taisnības. Man stāstīja, ka pēc daudziem gadiem 
ordeņa jaunais mestrs Raimondo Gaufredi esot atradis ieslo
dzītos Ankonā un, tos atbrīvodams, teicis: “Tāda ir bijusi Dieva 
griba, ka mūs un visu franciskāņu ordeni apzīmogotu šis no
ziegums." Un šie vārdi rāda, ka nav taisnība ķeceriem  un mūsu 
Baznīcā joprojām sastopami augsti tikumīgi ļaudis.

Starp šiem atbrīvotajiem bija Andželo  Klarēno, vēlāk viņš 
satika kādu brāli no Provansas, vārdā Pjetro di Džovanni Olīvi, 
kurš sludināja Joahima pareģojumus, pēc tam viņiem p ievie
nojās Kasāles Ubertīno -  un tā radās spirituāļu kustība. Tais 
gados pāvesta tronī kāpa sirdsšķīstais vientu ļnieks Pjetro 
Moronietis, kurš valdīja kā Celestīns V, un spirituāļi viņu uz
ņēma ar atvieglojuma nopūtām. “Nāks svētais,” tie teica, “un 

ievēros Kristus mācības baušļus, un viņa dzīve būs eņģe- 

liski šķīsta, -  drebiet, jūs, grēkos grimušie prelāti!" Ret, kas
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zina, vai nu Celestīna dzīve bija pārāk eņģeliska, vai ari prelātu 
pulks ap viņu pārāk pagrimis, vai varbūt viņu nomāca ieil
gušā spriedze, ko radīja ciņa ar imperatoru un citiem Eiropas 
karaļiem, -  lai būtu kā būdams, Celestīns atteicās no pāvesta 
goda un atgriezās vientuļnieka dzīvē. Tomēr, kaut ari va l
dījis pavisam īsi, tikai nepilnu gadu, viņš paspēja piepildīt 
visas spirituāļu cerības: tie ieradās pie Celestīna, un kopā ar 
tiem viņš dibināja kopienu, ko sauca fratres et pauperes he- 
remitae dom ini Celestini. No otras puses, pāvestam  bija 
jāpilda starpnieka loma varenāko Romas kardinālu vidū. un 
daži no tiem, kā Kolonna un Orsīni, slepus atbalstīja jau
nās, nabadzību cildinošās kustības: tā patiesi bija dīvaina izvēle 
stāvus bagātiem, pie visiem labumiem pieradušiem cilvēkiem, 
un es līdz šai dienai neesmu sapratis, vai viņi izmantoja spi- 
rituāļus, lai nostiprinātu savu varu, vai cerēja tādējādi atpirk
ties no pašu miesas grēkiem, bet varbūt viņus vadīja abi šie 
nolūki, cik nu es vam  spriest par itāļu būšanām. Piemēram, 
kardināls Orsīni pieņēma Ubertīno par savu kapelānu tieši tad, 
kad tas bija kļuvis par visietekmīgāko no spirituāļiem un tam 
draudēja pasludināšana par ķeceri. Šis pats kardināls bija 
viņu paglābis arī Aviņjonā.

Tomēr, kā jau šādos gadījumos m ēdz būt, lai gan Andželo 
un Ubertīno sludināja saskaņā ar doktrīnu, vienkāršo ļaužu 
pūļi uzklausīja viņu sludināto un izplatīja pa visu zemi kā nu 
saprazdami. Tā Itālija drīz vien čumēja un mudžēja no naba
dzīgās dzīves brāļiem jeb brālīšiem, kas daudziem šķita bīs
tami. Un bija grūti atšķirt spirituāļu skolotājus, kas bija 

saistīti ar baznīcas autoritātēm, no to vienkāršajiem sekotā
jiem, kuri bez jebkādas mantas dzīvoja ārpus ordeņa, lūg
dami ubagdāvanas vai pārtikdami no pašu roku darba. Tautā 
viņus sauca par brālīšiem, un viņi vairs daudz neatšķīrās 
no Pjetro di Džovanni O līvi iedvesmotajiem franču begīnie- 
šiem.
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Celestlna V vietā stājās Bonifācijs VIII, un šis pāvests tū

daļ pauda savu neiecietību pret spirituāļiem un visu veidu 
brālīšiem: aizejošā gadsimta pēdējā gadā viņš izdeva bullu 
Firma cautela, kurā nosodīja gan bidzokus, ubagojošos klai
doņus, kas pinās ap franciskāņu ordeni, gan spirituāļus -  
visus, kas nošķīrās no ordeņa, lai vadītu vientuļnieku dzīvi.

Vēlāk spirituāļi centās izlūgties no citiem svētajiem tēviem, 
arī Klementa V atļauju mierīgi atdalīties no ordeņa. Un, do
māju, viņiem tas būtu izdevies, taču Jāņa XXII kļūšana par 
pāvestu laupīja viņiem šo cerību. Tikko ievēlēts, viņš 1316. 
gadā rakstīja Sicīlijas karalim, aicinādams to patriekt no sa
vām zem ēm  šos brāļus, kas tur bija raduši patvērumu, bet 
Andželo Klarēno un Provansas spirituāļus viņš lika savažot.

Tik gludi Jānim nemaz negāja, arī kūrijā daudzi bija tam 
pretī. V isbeidzot Ubertīno un Klarēno tika atļauts atstāt or
deni; vienu no viņiem pieņēm a benediktieši, otru -  celestīņi. 
Toties pret tiem, kas turpināja brīvo dzīvi, Jānis vērsās nesau
dzīgi, lika inkvizīcijai tos vajāt, un daudzi no tiem ņēma galu 
uz sārta.

Viņš bija sapratis, ka, lai izravētu brālīšu nezāli, kas ārdīja 
Baznīcas autoritātes pamatus, par maldu mācību jāpaslu
dina idejas, uz kurām balstījās viņu ticība. Viņi apgalvoja, ka 
Kristum un apustuļiem nav piederējis nekāds īpašums, ne 
personīgs, ne kopīgs, -  un pāvests šo apgalvojumu pasludi
nāja par ķecerīgu. Liekas neticami -  kāpēc gan pāvestam doma 
par Kristus nabadzību būtu jāuzskata par zaimojošu? -  taču 
lieta tāda, ka tieši pirms gada Perudžā bija sapulcējies fran
ciskāņu ģenerālkapituls, kas p ievienojās šim uzskatam, un 

pāvests, tiesādams vienus, parakstīja spriedumu arī otriem. 

Kā jau teicu, kapituls bija pamatīgi traucējis pāvestam cīņā 
ar imperatom, tā nu tas bija. Un kopš tās dienas tika sadedzi

nāti daudzi brālīši, kuriem nebija nekādas daļas ne gar impē
riju, ne Perudžu.
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To visu es pārdomāju, uzlūkodam s šo leģendāro per
sonu, Ubertlno. Skolotājs stādīja mani priekšā, un vecais no
glāstīja man vaigu ar karstu, teju dedzinošu roku. Tai p ie

skaroties, es aptvēru daudzas par šo svēto vīru dzirdētās 

lietas un arī to, ko biju lasījis Arbor vitae lappusēs, un izpratu 
mistisko uguni, kas viņā kvēloja kopš jaunības, kopš tiem 
laikiem, kad viņš, Parīzē studēdams, bija pagriezis muguru 
teoloģiskajiem  spriedelējum iem un iztēlojies sevi pārtapušu 

grēknožēln iecē Magdalēnā, un izpratu ciešās saites, kas viņu 
vienoja ar svēto Andželu no Folinjo, kura viņam bija atklājusi 
mistiskās dzīves dārgumus un ievadījusi krusta pielūgsmē, un 
apjautu, kāpēc Baznīcas varenie, viņa dedzīgās sludināša
nas izbiedēti, bija izsūtījuši viņu trimdā uz Vernu.

Nopētīju viņa seju ar vaibstiem, tik maigiem kā svētajai, 
ar kurn viņu kā ar māsu bija vienojušas viscēlākās jūtas. Un 

nojautu, ka šī seja bijusi daudz bargāka, kad 1311. gadā Vijē- 
nas koncils ar dekretāliju Exivi dc paradiso gan atstādināja 
pret spirituāļiem noskaņotos franciskāņu vadoņus, taču pa 
šiem spirituāļiem piekodināja rāmi dzīvot ordeņa klēpī, un 
viņš, šķīstības paraugs, nespēja samierināties ar šo izlīgumu un 
cīnījās par neatkarīgu ordeni, kuram piederīgie ievērotu vis
stingrāko askēzi. Toreiz nenogurdināmais kareivis cīņu zau
dēja, jo tieši tajos gados Jānis XXII izsludināja krusta karu pret 

Pjetro tli Džovanni O līvi sekotājiem (p ie  kuriem tika pieskai
tīts arī Ubertīno) un pasludināja par ķeceriem Narbonnas un 

Bezjē brāļus. Taču Ubertīno nešaubīdamies aizstāvēja pāvesta 
priekšā sava drauga piemiņu, un pāvests, viņa svētuma satriekts, 
neuzdrīkstējās pasludināt Ubertīno par ķeceri (lai gan vēlāk 
tāds liktenis ķēra daudzus citus). Gluži otrādi, pāvests deva 
viņam iespēju glābties, vispirms iesakot un vēlāk pavēlot pā 
riet Klinī ordenī. Tom ēr laikam Ubertīno (lai arī no skata tik 
trausls un neaizsargāts) apbrīnojam i labi prata sam eklēt 
sev sabiedrotos un aizstāvjus pāvesta galmā; viņš gan piekrita
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doties uz Flandriju, lai iestātos Gemblahas klosteri, taču do
māju, ka nekad to nav darījis; viņš palika Aviņjonā, kardi
nāla Orsīni svītā, un turpināja aizstāvēt franciskāņus.

Tikai pavisam nesen, spriežot pēc neskaidrām baumām, viņa 
slavas spozm e galm ā bija apdzisusi un viņam  nācies pa
mest Aviņjonu, turklāt pāvests pavēlējis vajāt šo nesalaužamo 
vīru kā ķeceri, kas per mundum discurrit vagabundus. Melsa, 
ka visas viņa pēdas pagaisušas. Un tikai tai pēcpusdienā no 
Viljama un abata sarunas uzzināju, ka viņš slēpjas šajā aba

tijā. Un nu es viņu skatīju savu acu priekšā.
-  Viljam, -  viņš teica, -  mani grasījās nonāvēt. Man vaja

dzēja bēgt nakts aizsegā.
-  Kas tevi gribēja nogalināt? Jānis?
-  Nē. Jānim es nekad neesmu bijis tīkams, taču viņš mani 

cienīja. Galu galā tas bija viņš, kurš pirms desmit gadiem  man 
palīdzēja izvairīties no prāvas, ieteikdams pāriet benediktie- 
šos un tā apklusinādams manus ienaidniekus. Ilgi viņi mur
dēja, smīkņādami, ka pats nabadzības pravietis stājoties tik 
bagātā ordenī un dzīvojot kardināla Orsīni galmā... Viljam, tu 

zini, cik maz man rūp šispasaules mantība! Bet tas bija veids, 
kā palikt Aviņjonā un aizstāvēt savus ordeņa brāļus. Pāvests 
bīstas no Orsīni un nebūtu man piedūris ne pirkstiņa. Vēl pirms 
trim gadiem  viņš mani sūtīja kā vēstnesi pie Aragonas karaļa.

-  Kurš tad tev vēlēja ļaunu?
-  Visi. Kūrija. Divas reizes mēģināja mani noslepkavot. Gri

bēja mani apklusināt. Tu zini, kas notika pirms pieciem  ga
diem. Jau pirms diviem  gadiem  tika pasludināts spriedums 
Narbonnas begīniešiem, un Berengārijs Talloni, kas arī bija viens 

no tiesnešiem, griezās p ie pāvesta pēc atbalsta. Tas bija grūts 

laiks, Jānis jau bija izdevis divas pret spirituāļiem vērstas bullas 
un pats Česenas Mikēle bija piekāpies -  starp citu, kad viņš 

ieradīsies?
-  Būs klāt pēc divām dienām.
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-M ikē le ... Tik sen neesmu viņu redzējis! Tagad viņš ir ap
ķēries, sapratis, ko mēs gribam, turklāt Perudžas kapituls mūs 
atbalstīja. Bet tolaik, 1318. gadā, viņš piekāpās pāvestam un 

nodeva tā rokās piecus Provansas spirituāļus, kuri atteicās 
pakļauties. Sadedzināti, Viljam... Ak, tas ir šausmīgi! -  Viņš 
paslēpa seju rokās.

-  Bet kas tad notika pēc Talloni apelācijas?
-Jān im  bija jāatsāk sarunas -  saproti? Viņam nācās to 

darīt, jo ari kūrijā bija šaubu māktie, pat kūrijas franciskāņi -  
farizeji, trūdu pilnās izbalsinātās kapenes, gatavi pārdoties 
par vismazāko prebendu! -  ari tie bija sākuši šaubīties. Nu, un 
tad Jānis man lūdza sacerēt memoriju par nabadzību. Tas 
bija labs gabals, Viljam, lai Dievs man piedod lielību...

-E s  to lasīju, man iedeva Mikēle.
-  Ari starp mūsējiem bija svārstīgie -  Akvitānijas provin

ciāls, Sanvitāles kardināls, Kafas bīskaps...
-Stulbenis! -  iestarpināja Viljams.
-D u s  Dieva mierā jau divus gadus.
-  D ievs viņam nav bijis tik žēlsirdīgs. No Konstantino- 

poles atnāca maldīga ziņa. Viņš vēl ir dzīvajo vidū, un man 
teica, ka būšot delegācijā. Lai D ievs mums stāv klāt!

-T a č u  pret Perudžas kapitulu viņš ir labvē līg i noska
ņots, -  teica Ubertīno.

—Jā, patiesi! Viņš pieder pie to cilvēku sugas, kuri braši 
cīnās savu ienaidnieku rindās.

-T a isn īb u  sakot, ari tolaik viņš daudz necentās lietas 
labā, -  noteica Ubertīno. -  Un beigu beigās tas viss ne pie 
kāda gala neveda, labi, ka vismaz mūsu idejas nepasludi
nāja par ķecerīgām, un tas bija svarīgi. Tāpēc viņi nekad nav 
varējuši man piedot. Mēģināja man kaitēt visādos neiedomā
jamos veidos -  apgalvoja, ka es esot bijis Zaksenhauzenē, 

kad Ludviķis pirms trim gadiem pasludināja Jāni par ķeceri. Lai 
gan visi zināja, ka jūlijā es biju Aviņjonā kopā ar Orsīni...
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Imperatora uzsaukumā viņi bija atraduši vietas, kas atgādi
not manus izteikumus, -  kādas blēņas!

-  Nemaz ar ne. -  sacīja Viljams, -  tās domiņas viņam pie
gādāju es, norakstījis no tava Aviņjonas apcerējuma un dažām 

Olīvi lappusēm.
-T u ?  -  priecīgi pārsteigts, izsaucās Ubertīno. -  Tad jau tu 

man piekrīti!
Viljams likās samulsis. -  Tās tobrīd bija imperatoram pie

mērotas idejas, -  viņš izvairīgi atteica.
Ubertīno viņu aizdom īgi uzlūkoja. -  Ak tā, bet tu pats tām 

netici, vai ne?
-  Stāsti vēl! -  mudināja Viljams. -  Pastāsti, kā tu izglābies no 

tiem suņiem.
-Jā, patiesi, Viljam, no trakiem suņiem! Vai zini, ka man 

iznāca saķerties ar pašu Bonagraciju?
-  Bet Bergāmas Bonagracija taču ir mūsu pusē!
-T a ga d  jā, pēc tam kad es ar viņu ilgi diskutēju. Tikai pēc 

tam viņš pārliecinājās par mūsu taisnību un protestēja pret 
Aci conditorem canonum. Un pāvests viņu uz gadu ieslo

dzīja cietumā.
-  Esmu dzirdējis, ka tagad viņš labi saprototies ar kādu manu 

draugu kūrijā, Okamas Viljamu.
-E s  viņu nedaudz pazīstu. Bet Okamietis man nepatīk. 

Cilvēks bez degsmes, galva vien, no sirds ne vēsts.

-  Bet laba galva.
-  Var jau būt, bet tās dēļ viņš nonāks ellē.
- N u  tad mēs tur lejā atkal satiksimies un varēsim pastrī

dēties par loģiku!
-  Labāk klusē, Viljam! -  Ubertīno mīļi pasmaidīja. -  Tu esi 

pārāks par visiem taviem filosofiem. Ja vien  tu būtu gribējis...

-  Ko tad?
-  Atceries, kad mēs pēdējoreiz  redzējām ies Umbrijā? Es 

tikko biju atlabis no savām ligām, pateicoties tai brīnišķīgajai
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sievietei... Klārai no M ontefalko. Klāra... -  viņš murmināja 

ar starojošu seju. -  Kad sievišķo dabu, kas savā būtībā ir tik 
grēcīga, apgaro svētums, tā var kļūt par augstākās svētības 
nesēju. Vai zini, kā manu dzīvi iedvesmojusi šķīstība, Viljam, -  
un viņš krampjaini ieķērās sarun biedra elkonī, -  vai zini, ar 
cik mežonīgām  -  jā, tas ir īstais vārds -  ar cik mežonīgām 
grēknožēlas slāpēm es centos nomērdēt sevī miesas dziņas, 
lai mani visu piepildītu krustā sistā Jēzus mīlestība?... Un to
mēr trīs sievietes manā dzīvē ir bijušas īstas debesu vēst 
neses. Andžela no Folinjo, Margerita no Čitadikastello (viņa 
mani skubināja pabeigt' grāmatu, kad vēl nebiju uzrakstījis 
ne trešo daļu) un beigu beigās Klāra no Montefalko. Tā bija 

debesu balva, ka tieši es piedzīvoju viņas brīnumus un va
rēju pasludināt pūlim viņas svētumu, pirms vēl bija sarosīju
sies māte Baznīca. Un tu biji tur, Viljam, un varēji man palī
dzēt šajā svētajā darbā, bet negribēji...

-B e t  svētais darbs, uz kuru mani mudināji, nozīmēja at
dot sārtam Bentivengu, Jakomo un Džovanučo, -  klusi teica 
Viljams.

- T i e  ar savām nešķīstībām apgānīja viņas piemiņu. Un tu 

biji inkvizitors!
- U n  tieši toreiz lūdzu, lai mani atbrīvo no šī pienākuma. 

Tā lieta man nepatika. Un, taisnību sakot, man nepatika arī 
veids, kādā tu piespiedi Bentivengu atzīt savus maldus. Izli
kies, ka gribi iekļauties viņa sektā, ja tāda vispār pastāvēja, 
izkrāpi viņa noslēpumus un liki apcietināt!

-  Bet tieši tā ir jācīnās ar Kristus ienaidniekiem! Viņi bija 
ķeceri, viltus apustuļi un smirdēja pēc brāļa Dolčīno sēra!

-V iņ i bija Klāras draugi.

-  N'č, Viljam, tu pat ar visniecīgāko ēnu nedrīksti aptumšot 
Klāras piemiņu!

-B e t  tie apgrozījās viņas grupā...

-V iņ i bija minorīti -  uzdevās par spirituāļiem, bet patiesībā
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bija komūnas brāļi! Tu taču zini -  pratināšanā noskaidrojās, 
ka Gubijas Bentivenga bija pasludinājis sevi par apustuli un 
tad kopā ar Bevanjas Džovanučo pavedinājis mūķenes, sacī
dams viņām, ka elles neesot, ka miesas vēlmes varot apmierināt, 
neapvainojot Dievu, ka mūks varot pieņemt Kristus miesu (ak, 
Kungs, p iedod man!) pēc tam, kad gulējis ar mūķeni, ka Kun
gam labāk patīkot Magdalēna nekā jaunava Agnese un ka 
tas, ko ļaudis saucot par velnu, esot pats Dievs, jo velns esot 

gudrs, un Dievs tieši ir gudrība! Un tad svētlaimīgajai Klārai, 
kas bija dzirdējusi šīs runas, vīzijā parādījās pats Dievs, teik
dams, ka tie esot ļaundari, Spiritus Libertatis sekotāji!

-  Viņi bija minorīti, kuru prātus kveldēja tās pašas vīzijas, 
kas Klārai, un bieži ekstātiskas vīzijas no grēka neprāta šķir 
tikai viens solis, -  sacīja Viljams.

Ubertīno sažņaudza mana skolotāja rokas, un viņa acis at 
kal piepildījās asarām. -  Nerunā tā,Viljam! Kā tu vari jaukt 
kopā pacilātas mīlestības mirkļus, kas liesmo dvēselē, izplatī
dami vīraka smaržu, ar brīžiem, kad jutekļus reibina sēra smaka? 
Bentivenga mudināja skart kailu miesu, apgalvodams, ka tikai 
tā varot atsvabināties no jutekļu varas, bomu titulus cum titula 
iacebat...

-  Fil noti commiscebantur ad invicem...
-M e li!  Viņi meklēja baudu! Tiklīdz miesaskāre modās, viņi 

nevairījās grēka un, lai to apmierinātu, vīrietis un sieviete 

gūlās kopā un viens otru skāra un skūpstīja visās vietās, un 
viņš savienoja savai kailo klēpi ar viņas kailo klēpi!

Atzīstos, ka vārdi, ar kuriem Ubertīno attēloja citu netiku

mus. arī mani pavedināja uz netiklām domām. Nomanījis manu 
satraukumu, skolotājs pārtrauca svēto vīru:

-T a v s  gars, Ubertīno, vienādi liesmo gan mīlestībā uz Dievu, 
gan naidā pret ļauno. Bet gribēju tev teikt, ka nav lielas atšķi
rības starp seraflmu un Lucifera degsmi, jo tās abas dzimst 
no gribas visaugstākās kvēles.
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-  O, atšķirība ir gan, es zinu! -  iedvesmots teica Ubertlno.
-  Tu gribi teikt, ka no mīlestības līdz naidam ir viens solis, jo 
tās abas rada tā pati griba. Tom ēr atšķirība ir objektā, uz ko tā 
vērsta, un tas vienmēr ir skaidri saskatāms. Šaipus ir Dievs, 
un taipus ir velns.

-T a ču  es baidos, ka vairs neprotu atšķirt, Ubertlno. Vai 
tā nebija tava Andžela no Folinjo, kas stāstīja, ka vienu dienu, 
garā aizgrābta, nokļuvusi Kristus kapā? Vai neteica, ka visu

pirms skūpstījusi Viņam krūtis un skatījusies, kā Viņš guļ aiz
vērtām acīm, tad skūpstījusi Viņa muti un jutusi no šīm lūpām 
kāpjam neizsakāmu saldini, un pēc brīža guldījusi savu vaigu 
blakus Kristus vaigam, un Kristus ar savu roku aizskāris viņas 
seju un piekļāvis to sev klāt -  tā viņa teica -  un viņu pārņē
mis bezgalīgs prieks?...

-  Un kāds tam sakars ar jutekļu neprātu? -  brīnījās Uber- 
tīno. -  Tas bija mistisks pārdzīvojums, un miesas bija tā mūsu 
Kunga.

-  Varbūt pārāk esmu pieradis pie Oksfordas, -  noteica 
Viljams. -  Tur mistiskie pārdzīvojumi bija citādi.

-G a lv ā  vien, -  Ubertlno teica un pasmaidīja.

-V a i ar acīm. Dievs, sajusts kā gaisma, uztverts saules sta
ros, spoguļu atspulgos, krāsu spēlēs, šīs vieliskās pasaules lie
tās, dienas atspīdumos, salijušās lapās... Vai šī mīlestība nav 
tuvāka tai, ko pauda Francisks, slavinādams Dievu Viņa radī
bās, ziedos, zālēs, ūdenī un gaisā? Nedomāju, ka šādā mīlestībā 
var slēpties kādi slazdi. Bet man nepatīk mīlestība, kas sarunā 
ar Visaugstāko izpaužas kā miesiskas saskares trīsas...

- T u  zaimo,Viljam! Tas nav tas pats. Nepārvarams bezdi

benis šķir krustā sisto Jēzu mīlošas sirds līksmību no Monte- 
falko viltus apustuļu neķītrajām baudām...

-V iņ i nebija viltus apustuļi, bet gan Brīvā Gara brāļi -  tu 
pats to teici.

-  Un kāda atšķirība? Tu par šo prāvu visu nezini, bet es
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dažas atzīšanās pat neuzdrošinājos uzticēt pergam entam , 
lai nelabā ēna ne uz brīdi neskartu svētuma gaisotni, ko  šajā 
vietā bija radījusi Klāra. Bet es uzzināju briesmu lietas, briesmu 
lietas, Viljam! Naktīs viņi sapulcējās pagrabā, ņēma tikko dzi

mušu zēnu un mētāja to viens otram, līdz tas mira no sasi
tumiem... vai no kā cita... Un tas, kurš pēdējais to saķēra dzīvu 
un kura rokās tas nomira, kļuva par sektas vadoni... Un bērna 
miesas tie saplosīja un sajauca ar miltiem, lai ceptu dievu zai
mojošas hostijas.

-  Ubertīno, -  stingri teica Viljams, -  šīs lietas armēņu bīs
kapi pirms vairākiem gadsimtiem stāstīja par paulikāņu sektu. 
Un par bogomiliem .

-  Un tad? Sātans ir truls, maldinādams un pavedinādams, 
viņš ievēro noteiktu ritmu un atkārto savus rituālus arī pēc 
tūkstoš gadiem; viņš vienmēr ir tas pats, un tieši tāpēc viņā 
var sazīmēt ienaidnieku! Kad es tev zvēru, Lieldienu naktī 
viņi mēdza aizdegt sveces un savest pagrabā meitenes, tad 
sveces apdzēsa un klupa tām virsū nešķirodami, arī ja bija 
saistīti asinssaitēm... Un, ja no šīs kopošanās dzima bērns, sā
kās cits ellišķīgs rituāls: visi sapulcējās ap lielu vīna trauku, ko 
viņi sauca par muldu, un apreibinājās, un graizīja gabalos 
bērnu un viņa asinis tecināja kausā, un vēl dzīvus bērniņus 
viņi meta ugunī un samaisīja to pelnus ar asinīm un dzēra!

-  Bet to grāmatā par sātana darbiem  pirms trīssimt ga
diem rakstīja Mikēle Psello! Kas tev to sastāstīja?

-  Viņi. Bentivenga un pārējie, spīdzināmi!
-  Ir tikai viena lieta, kas dzīvniekus kairina vairāk par 

baudu, un tās ir sāpes. Spīdzināms tu it kā nonāc vīzijas izrai
sošu zāļu ietekmē. Tavā prātā atgriežas viss, ko esi dzirdējis 
stāstām, viss, ko esi lasījis, itin kā pār tevi būtu nākusi atklāsme, 
tikai ne debesu, bet elles. Spīdzināms tu stāsti ne tikai to, ko 
grib inkvizitors, bet arī to, kas, tavuprāt, viņam varētu patikt, 

jo starp tevi un viņu ir izveidojusies saikne (jā, jā, patiešām
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velnišķīga!)... Tās lietas es pazīstu, Ubertīno, jo arī es p iede
rēju pie tiem ļaudīm, kas tic, ka patiesību var izvilināt ar nokai
tētu dzelzi. Taču zini — patiesībai liek kvēlot citādas liesmas. 
Spīdzināšanā B en tivenga  varēja sarunāt visneprātīgākos 
melus, jo nerunāja vairs viņš, bet gan viņa baudkāre, viņa dvē
seles dēmoni.

-  Baudkāre?

-Jā , ir sāpju baudkāre, tāpat kā baudkāre var būt pielūg
smē un pat pazemībā. Ja jau dumpīgajiem eņģeļiem  pietika ar 

mazu nieku, lai to pielūgsmes un pazemības kaisle pārvēr
stos lepnuma un sacelšanās degsmē, ko gan var gribēt no cil
vēka? Tagad tu zini atklājumu, kas mani satrieca manās inkvi- 
zitora gaitās. Tāpēc es atteicos no šiem pienākumiem. Man 
pietrūka drosmes tiesāt ļaundaru vājības, kad atklāju, ka tās 
piemīt arī svētajiem.

Pēdējos Viljama vārdus Ubertīno klausījās, it kā nesapraz
dams to jēgu. Un no mīlestības pilnās līdzjūtības izteiksmes 
viņa sejā secināju -  Viljamu viņš uzskata par smagu maldu 
upuri un tam piedod tikai tāpēc, ka ļoti mīl. Viņš to pārtrauca, 

diezgan rūgtā tonī noteikdams: - Nav svarīgi! Ja tā juties, pa
reizi darīji pārtraukdams. Ar kārdinājumiem ir jācīnās. Tomēr 
man pietrūka tava atbalsta; kopā mēs būtu varējuši piebeigt 
to neliešu bandu. Bet tā vietā -  vai zini, kas notika? -  mani 
pašu apvainoja, ka es esot pret viņ iem  pārāk iecietīgs, un 
teju apsūdzēja ķecerībā. Un arī tu izrādījies pārak vājš cīņā 
ar ļauno. Ļaunums, Viljam, -  vai tiešām nekad nebūs gala 
šim lāstam, šai ēnai, dūņām, kas traucē piekļūt pie avota? -  

Viņš piekļāvās vēl tuvāk Viljamam, it kā baidīdamies, ka viņu 
kāds izdzirdēs. -  Arī šeit, starp šiem svētajiem mūriem... zini?

-Z in u , abats man stāstīja, viņš pat lūdza, lai palīdzu viest 
skaidrību šai notikumā.

- N u  tad meklē, pēti un ar lūša acīm veries divos virzie
n o s -  uz baudkāri un lepnību...
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-  Baudkāri?
-  Jā, baudkāri! Tai jaunekli, kas miris, bija kaut kas... no 

sievietes, tātad no velna. Viņam bija acis kā meitenei, kas grib 
saieties ar inkubiem. Bet es minēju ari lepnību, prāta lepnību 
šajā klosterī, kas nodevies vārdu tukšībai un maldiem, ko uz
skata par gudrību...

-J a  tev kas zināms, palīdzi man!
-E s  neko nezinu. Nav nekā, ko es zinātu. Bet ir lietas, ko 

sajūt sirds. Ļauj runāt savai sirdij, izjautā sejas, bet neklau
sies, ko maļ mēles... Bet kāpēc lai runājam par šīm skumī- 
bām un biedējam mūsu jauno draugu? -  Viņš mani uzlūkoja ar 
savām debeszilajām  acīm, ar garajiem , bālajiem  pirkstiem 
skardams manu vaigu, un es gandrīz vai neviļus atsprāgu 
atpakaļ, taču savaldījos un labi vien darīju, citādi būtu viņu 
aizvainojis, jo viņu vadīja vistīrākie nolūki. -  Pastāsti labāk 
par sevi! -  viņš teica, atkal pievērsdamies Viljamam. -  Ko esi 
darījis pa šo laiku? Ir pagājuši...

-  Astoņpadsmit gadi. Biju atgriezies savā zemē, lai turpi
nātu studijas Oksfordā. Pētīju dabu.

-  Daba ir laba, jo tā ir D ieva radīta, -  noteica Ubertīno.
-  Un Dievam jābūt labam, jo viņš radījis dabu, -  pasmai

dīdams sacīja Viljams. -  Mācījos, ieguvu ļoti gudrus drau
gus. Iepazinos ar Marsīliju -  un mani aizrāva viņa domas par 
impēriju, tautu, par jaunu likumdošanu šīs zemes karalistēm, 
un tā es nokļuvu mūsu brāļu grupā, kas ir imperatora pa
domnieki. Bet tu jau to zini, es tev rakstīju. Nopriecājos, uzzinājis, 
ka mīti šeit. Domājām, ka esi pagalam. Tagad, būdams ar 
mums, tu varēsi būt labs palīgs, kad pēc pāris dienām ieradī
sies arī Mikēle. Tā būs sīva cīņa.

-  Nevarēšu pateikt neko daudz vairāk kā pirms pieciem 
gadiem Aviņjonā. Kas ieradīsies kopā ar Mikēli?

-  Daži, kas p iedalījās Perudžas kapitulā, -  Akvitānijas 
Arnaldo, Ugo no Ņūkāslas...
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-  Kas? -  pārvaicāja Ubertīno.
- U g o  no Novokastro. Atvaino, arī runājot latiņu mēlē, rei

zēm iesprūk kāds angļu valodas vārds! Un vēl Vilhelms Alnviks. 
Un no Aviņjonas franciskāņiem varam rēķināties ar Džiro- 
lāmo, to Kafas stulbeni, un varbūt ieradīsies arī Berengārijs 
Talloni un Bergāmas Bonagracija.

-Cerēsim , ka tāds būs Dieva prāts, -  teica Ubertīno, -  bet 
tie divi pēdējie negribēs sanaidoties ar pāvestu. Un kas pār
stāvēs kūriju -  es domāju, no tiem sirdī cietajiem?

-  No saņemtajām vēstulēm spriežu, ka būs Lorenco De- 
koalkone...

-  Ļauns cilvēks.
-  Žans d ’Anno.
-T a s  ir smalks teologs, piesargies!
-  Piesargāsimies. Un beigu beigās Žans de Bons.
-T a s  tūlīt saķersies ar Berengāriju Talloni.
-Jā, domāju, būs laba izrāde! -  jautrā omā noteica mans 

skolotājs.
-  Nesaprotu -  kad jūs, angļi, runājat nopietni? Kas gan tevi 

uzjautrina tik sarežģītā jautājumā? N o tā atkarīga tava ordeņa, 
kas sirds dziļumos vēl ir arī mans, izdzīvošana. Bet es lūgšu 
Mikēli, lai nebrauc uz Aviņjonu. Jānis viņu meklē un aicina 
pārāk uzstājīgi. Neuzticieties tam vecajam francūzim! Ak. Kungs, 

kā rokās ir nonākusi Tava baznīca! -  Viņš pievērsa seju altā
rim. -  Tā kļuvusi par priekameitu, izlaidusies greznībā un 
baudkārē lokās kā čūska piesaulē! Betlēmes silīti, kas darināta 
no koka tāpat kā krusta lignum vitae, aizstājušas zelta un ak
mens bakhanālijas, arī šeit -  vai redzēji portālu? No tēlu tuk- 
šības nevar atraut skatienu! Beidzot tuvu ir pienākušas Anti
krista dienas, un es baidos, Viljam! -  Ieplestām acīm viņš pa
vērās visapkārt, cieši lūkodamies tumšajās jomās, it kā kuru 
katru brīdi būtu jāparādās Antikristam, un arī es patiesi biju 
gatavs to ieraudzīt. -  Viņa vietnieki ir klāt, atsūtīti tāpat, kā
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savus apustuļus pasaulē sūtīja Kristus! T ic māc Dieva Pilsētu, 
ccnšas pavedināt maldos, liekulībā un vardarbībā. Un tad D ie
vam būs jāsūta savi kalpi, Klija un Enohs, ko viņš dzīvus uzņē
mis paradīzē, lai tie varētu satriekt Antikristu, un tie nāks un 
pravietos, tērpušies maisa ģērbos, un sludinās grēku nožēlu ar 
darbiem un ar vārdiem...

-  T ie jau ir klāt, Ubertīno, -  teica Viljams, norādot uz savu 

franciskāņa tēipu.
-  Bet vēl nav uzvarējuši. Ir brīdis, kad Antikrists, pilns nik

numa, liks nogalināt Enohu un Eliju, lai ikviens varētu skatīt 
to miesas un baidītos tos atdarināt. Tā, kā gribēja nogalināt 

mani...
Tobrīd pārbijies domāju, ka Ubertīno ir kādas dievišķas 

apsēstības varā, un baidījos par viņa prāta gaismu. Tagad, 
zinādams to, ko zinu, tas ir, ka pēc pāris gadiem viņu noslē
pumaini nogalināja kādā vācu pilsētā un slepkava tā arī ne
tika atklāts, es bīstos vēl jo vairāk, jo tovakar Ubertīno pra

vietoja.
-  Zini, abats Joahims ir teicis taisnību. Esam sasnieguši cil

vēces sesto ēru, kurā parādīsies divi Antikristi, mistiskais un 
īstais, -  tas notiek tagad, sestajā ērā, pēc tam, kad nācis Fran
cisks, lai rādītu Krustā sistā Jēzus piecas brūces paša miesās. 
Bonifācijs bija mistiskais Antikrists, Celestīna atkāpšanās ne
skaitās, -  Bonifācijs bija zvērs, kas izkāpj no jūras, un tā sep
tiņas galvas nozīm ē septiņus nāves grēkus un desmit ragi -  
baušļu pārkāpumus, un kardināli, kas bija ar viņu, ir siseņi, 
un to miesas ir Appolyoii! Bet zvēra skaitlis, ja tā vārdu lasi 

grieķu burtiem, ir Benedicti! -  Viņš mani uzlūkoja, lai pār
liecinātos, vai esmu sapratis, un brīdinoši izslēja pirkstu. -  Be

nedikts XI bija pats Antikrists, zvērs, kas izkāpj no zemes! 
D ievs atļāva, ka šis netikumu un netaisnības iemiesojums 
valda pār pasauli, lai pēc tam viņa sekotāja tikumi atmir
dzētu visspožākajā slavā!
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-  Bet, svētais tēv, -  saņēmis drosmi, iebildu tikko dzirdamā 
balsī, -  viņa sekotājs ir Jānis!

Ubertīno pārvilka ar delnu pār pieri, it kā gribēdams aiz- 
gainīt ļaunu sapni. Viņš likās noguris un smagi dvesa. -  Jā, 

aprēķini bija nepareizi, mēs joprojām gaidām eņģelisko pā
vestu... Bet pa to laiku ir nākuši Francisks un Dominiks. -  Viņš 
pavērsa acis pret debesīm un skaitīja kā lūgsnu (tobrīd es biju 
pārliecināts, ka viņš no galvas citē kādu lappusi no savas dižās 
grāmatas par dzīvības koku): -  Quorum primus seraphico cal- 
culo purgatus et ardore celico inflammatus totum incendere 
uidebatur. Secundus veru verba predicationis fecundus super 
mundi tenebras clarius radiavit... Jā, ja tādi ir bijuši apsolī
jumi, eņģeliskajam pāvestam ir jānāk.

-K a u t nu tā būtu, Ubertīno... -  teica Viljams. -  Bet es to
starp esmu šeit, lai neļautu gāzt pasaulīgo imperatoru. Par tavu 
eņģelisko pāvestu runāja arī brālis Dolčīno...

-  Nepiemini man šīs čūskas vārdu! -  Ubertīno iesaucās, un 
es pirmoreiz ieraudzīju viņa skumjo seju niknumā pārvērša
mies. — Viņš izkropļoja Kalabrijas Joahima vārdus un pār
vērta tos par nāves un nešķīstības avotu! Ja Antikrista vēst
neši ir nākuši, viņš bija viens no tiem. Bet tu, Viljam, tā runā 
tāpēc, ka patiesībā netici Antikrista atnākšanai. Tavi Oksfor
das skolotāji tev iemācījuši godināt prātu, nomācot sirds pra
vietiskās dāvanas!

- T u  maldies, Ubertīno, -  ļoti nopietni atteica Viljams. -  Tu 
zini, ka no visiem saviem skolotājiem visaugstāk es vērtēju 
Rodžcru Bēkonu...

-  Kurš murgoja par lidojošām mašīnām, -  iedzēla Ubertīno.
-K u rš  skaidri un gaiši runāja par Antikristu un norādīja

tā zīmes pasaules pagrimumā un gudrības apsīkumā. Un viņš 
mācīja, ka ir tikai viens veids, kā sagatavoties tā atnākša
nai: pētīt dabas noslēpumus un izmantot zinības, lai mainītu 

cilvēku dzimumu uz labo pusi. Vari sagatavoties Antikrista
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atnākšanai, arī pētīdam s ārstniecības augu labās īpašības, 
akmeņu dabu vai izgudrodams lidojošās mašīnas, par kurām 
tu smīni.

-T a va m  Bekonam Antikrists bija tikai iegansts, lai koptu 

prāta lepnību.
-S vē ts  iegansts!
-  Neviens iegansts nevar būt svēts. Viljam, tu zini, ka esi 

man mīļš. Zini, ka es uz tevi paļaujos. Apvaldi savu saprātu, 
man iemācies raudāt par Pestītāja brūcēm, met prom tās grā

matas!
-  Paturēšu tikai tavējo, -  smaidīdams noteica Viljams.
Arī Ubertīno pasmaidīja un piedraudēja viņam ar pirkstu.

-  Ak tu muļķa angli! Nesmejies par saviem tuvākajiem! Un 
baidies no tiem, ko nespēj mīlēt! Piesargies šeit, abatijā... Šī 
vieta man nepatīk.

-  Bet es tieši gribu to kārtīgi izpētīt, -  atvadīdamies no

teica Viljams. -  Iesim, Ads!
-  Es tev saku, ka tā nav laba, bet tu man atbildi, ka gribi 

to pētīt. Ek, tu! -  noteica Ubertīno, pakratīdams galvu.
-  Starp citu, -  ieteicās Viljams, aizgājis jau līdz joma vidum,

-  kas ir tas mūks, kurš izskatās pēc dzīvnieka un runā Bābe
les valodā?

-Salvatore? -  Ubertīno teica, jau nometies ceļos, un atska
tījās. -  Laikam tas biju es, kas viņu uzdāvināja abatijai... kopā 
ar mantzini. Kad novilku franciskāņa tērpu, uz laiciņu biju iegrie
zies savā vecajā Kasāles klosterī, un tur sastapu vairākus sa
trauktus mūkus, kurus apsūdzēja piederībā pie manas spiri- 
tuāļu sektas... tā nu viņi izteicās. Taču es gādāju, lai arī viņiem 

tiktu ļauts sekot manam piemēram. Un, kad pagājušogad iera
dos šeit, priekšā atradu divus no viņiem, Salvatori un Remīgiju. 
Salvatore... patiešām izskatās pēc lopa. Bet ir pakalpīgs.

Viljams brīdi vilcinājās. -  D zirdēju  viņu sakām vārdu 
penitenziagite.
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Ubertīno klusēja, tad atmeta ar roku, it kā aizgainīdams 
uzmācīgu domu. -  Nē, nedomāju vis. Zini, kādi ir šie nemā
cītie brāļi... Lauku ļautiņi, kas varbūt saklausījušies kādu kle
jojošu sludinātāju un paši nezina, ko ainā. Salvatorem var pār

mest ko citu. tas ir rijīgs un baudkārs lops. Bet nekā pret ti 

čības patiesībām. Nē, abatijas ļaunums slēpjas citur, meklē
to tajos, kas zina pārāk daudz, nevis pie tiem, kuri nezina neko. 
Necel aizdomu pilis no viena paša vārda!

-N e k a d  es tā nedarītu, -  atbildēja Viljams. -  Arī no inkvi- 
zitora pienākumiem atteicos, lai nenāktos to darīt. Taču man 
patīk ieklausīties vārdos un tad tos pārdomāt.

— Tu domā pārlieku daudz. Puisīt, -  Ubertīno pievērsās man,
-  neņem sliktu piemēru no sava skolotāja! Dzīves beigās esmu 
apjautis, ka vienīgā lieta, par kuru vērts domāt, ir nāve. Mors 
est quies viatoris-  fin is est omnis laboris. Ļaujiet man lūgties...



A P  D E V Ī T O  S T U N D U ;

šajā laikā Viljams risina gudru sarunu 
ar botāniķi Severinu.

evāmies ārā no baznīcas pa to pašu ceļu, pa kuru 
bijām ienākuši, -  cauri vidusjomam un portālam. 
Man galva vē l dūca no visa Ubertīno sacītā.
-  Viņš ir... savāds cilvēks, -  uzdrošinājos bilst 

Viljamam.
- Viņš ir vai ir bijis daudzējādā ziņā dižens cilvēks. Un tieši 

tāpēc savāds. Tikai sīki ļautiņi mums liekas normāli. Ubertīno 
būtu varējis tapt gan par vienu no tiem ķeceriem, ko viņš pats 
nosūtīja uz sārtu, gan par Svētās Romas baznīcas kardinālu. Viņš 
ir tuvai abām galējībām. Kad runāju ar Ubertīno, man rodas 
iespaids, ka elle irtā pati paradīze, tikai uzlūkota no citas puses.

Nesapratu, ko viņš ar to grib teikt. -  No kuras puses? -  es 
vaicāju.

-  Nu, redzi, vispirms jāzina, vai pastāv dažādas puses vai 
viens veselums. Bet neklausies, ko es melšu! Un pietiek lūrēt 
uz to portālu! -  Viņš man viegli iedunkāja pa muguru, kad at
kal biju pagriezies, lai uzlūkotu skulptūras, ko biju redzējis 
ienākot. -  Šodien tevi ir biedējuši pietiekami. Visi.

Pavērsies atpakaļ pret izeju, ieraudzīju savā priekšā vēl kādu 
mūku. Tas varēja būt Viljama vecumā. Viņš mums uzsmaidīja 
un sirsnīgi apsveicinājās, sacīdams, ka esot Severīns no Sant- 
emmerānas, abatijas tēvs botāniķis, kura pārziņā atrodas pirts, 
slimnīca un dārzi; viņš esot mūsu rīcībā, ja mēs gribētu labāk 
iepazīt klostera plašumus.

Viljams tencināja un sacīja, ka, jau šurpu nākot, paguvis
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ievērot brīnišķīgu dārzu, kurā, šķiet, augot ne tikai ēdami, bet 

ari ārstniecības augi, cik nu viņš zem  sniega segas varējis sa
manīt.

-Vasarā vai pavasari šī dārza augi, katrs izrotājies ar sa
viem ziediem , labāk teic slavai mūsu Radītājam, -  kā atvaino
damies atbildēja Severīns. -  Bet ari šajā gadalaikā pieredzē
jusi botāniķa acs sausajos zaros saskata augus, kas sazaļos, -  un 
varu tev apliecināt, ka šis dārzs ir bagātāks un krāšņāks par 
jebkum herbāriju, lai arī cik skaistas miniatūras to rotātu. Tur
klāt dažas derīgas zāles zaļo ari ziemā, bet pārējās turu krājumā, 
noglabājis traukos laboratorijā. Ar zaķkāpostu saknēm, piem ē
ram, var ārstēt kataru, bet no kāršrozes sakņu novārījuma gata

vot apliekamos ādas slimībām; dadži dziedē ekzēmas, sasmal
cināti un samalti sūrenes gumi -  caureju un dažas sieviešu kai
tes, pipari veicina gremošanu, bet māllēpes -  atkrēpošanu; vēl 
mums ir genciānas, tās ari nāk par labu gremošanai, lakrica un 
kadiķis dod labu labās uzlieves, plūškoka mizas novārījums 
der aknām, aukstā ūdenī izmērcētas ziepeņu saknes glābj no 
iekaisumiem -  un nevienam nav noslēpums, cik svētīgs ir bal
driāns.

-  Kā jums padodas tik daudz labu augu, kuriem nepiecie
šami dažādi apstākļi?

-  No vienas puses, par to jāpateicas D ieva žēlastībai, jo Viņš 
novietojis mūsu abatiju uz kalnu grēdas; dienvidos tā sniedzas 
līdz jūrai, no kuras saņem siltus vējus, bet ziemeļos augstie kalni 
sūta spirgtumu. Un, no otras puses, varu pateikties saviem 
skolotājiem, pēc kuru gribas es, necienīgais, apguvu šī amata 
māku. Ir augi, kas padodas arī svešā klimatā, ja vien tos kopj 
un gādā par augsni un mēslojumu.

-  Bet vai jums ir arī derīgi augi, kas ir tikai ēdami vien? -  es 
iejautājos.

-M an s  badīgais kumeliņ, nav derīgu ēdamu augu, kas ne
noderētu arī ārstniecībā, ja vien tos lieto pareizā daudzumā!
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Tikai bez mēra lietoti, tie izraisa slimības. Piemēram, ķirbis. Tam 
ir auksta un mitra daba, un tas remdē slāpes, bet, ja tu to sa
ēdīsies bojātu, tas izraisīs tev caureju un savas zarnas tad va
rēsi valdīt ar sālījuma un sinepju maisījumu. Un sīpoli? Karsti un 

mitri, nelielā daudzumā tie stiprina vīrietību, protams, tiem, kas 
nav devuši mūsu solījumus, bet, pār mēru ēsti, dara galvu smagu, 
un to var novērst ar pienu un etiķi. Tāpēc jauniem mūkiem no 
tiem labāk atturēties, -  viņš smīnīgi piebilda. -  Drīzāk lai ēd 

ķiplokus. Tie ir karsti un sausi un pasargā no saindēšanās. Bet 
arī tos nedrīkst saēsties, jo tie dara gražīgu prātu. Pupiņas savu
kārt ir barojošas un urīndzenošas -  divas vērtīgas īpašības -, 
taču izraisa smagus sapņus. Protams, mazāk nekā daža laba 
zāle, kas var rosināt ari nešķīstas vīzijas.

-  Kuras tās ir?
-  Ehē, mūsu novics grib zināt pārāk daudz! Šīs lietas jāzina 

tikai botāniķim, citādi jau katrs lētprātis varētu klīst apkārt, 
maldinādams citus ar vīzijām, tātad melodams ar zāļu palī

dzību.
-  Bet pietiek pakošļāt mazliet nātru, -  ierunājās Viljams, -  vai 

rūbiju, vai olieribus, un vīzijas vairs nevar kaitēt. Ceru, ka jums 
ir šīs labās zāles!

Severīns uzmeta neticīgu mirkli manam skolotājam. -  Tu 
interesējies par botāniku?

-T ik a i mazulietiņ, -  pieticīgi atbildēja Viljams. -  Reiz ma

nās rokās nonāca Theatrum Sanitatis, ko sarakstījis Ububha- 

sims de Baldahs...
-  Abul Asans al Muhtars ibn Botlans.
-J e b  Ellukasims Elimitars, ja tev tā labpatīk. D iez vai te 

varētu atrasties kāda kopija?
-  Visuskaistākās un ar neskaitāmām smalkām ilustrācijām.
-L a i  slavēts Dievs! Un Platērija De virtutibus berbarum?
-Jā , arī tā un Aristoteļa De plautis Sarešelas Alfrēda tulko

jumā.
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-  Dzirdēju, ka tā nemaz neesot Aristoteļa sarakstīta, -  iebilda 
Viljams, -  tāpat kā ir atklājies, ka viņa spalvai nepieder De 
causis.

-  Šā vai tā, diža grāmata, -  atteica Severīns, un mans sko
lotājs dedzīg i piekrita, nem az neapvaicājies, vai botāniķis 
runā par Deplantis vai De causis, diviem  man nepazīstamiem 
darbiem, ko gan no šīs sarunas nopratu esam ievērības cie
nīgus.

-  Būšu priecīgs, ja pagodināsi mani ar kādu sarunu par 
zālēm, -  teica Severīns.

-  Man būs vēl lielāks prieks, -  atbildēja Viljams, -  bet vai 
mēs nepārkāpsim klusuma regulu, kas, man šķiet, ir spēkā 
jūsu ordenī?

-  Regula gadsimtu gaitā ir pielāgota dažādu kopienu pra
sībām, -  teica Severīns. -  Regula paredz dievvārdu lasīšanu, 
nevis pētīšanu, tomēr tu zini, cik augstu mūsu ordenis ir at
tīstījis dievišķo un cilvēcisko lietu izziņu. Vēl regula nosaka ko
pīgu dormitoriju, taču pareizāk ir kā pie mums -  ja mūkam arī 
naktīs ir iespēja nodoties pārdomām -, tāpēc katram ir sava 
celle. Bargi ir regulas klusēšanas noteikumi, un arī pie mums 
ne tikai mūki, kas dara roku darbu, bet arī tie brāļi, kuri lasa un 
raksta, nedrīkstētu sarunāties. Taču abatija visupirmām kār
tām ir pētnieku kopiena, un bieži ir svētīgi, ka mūki apmainās 
ar apgūtajiem doktrīnas dārgumiem. Tāpēc katra ar mūsu pē
tījumiem saistīta saruna tiek uzskatīta par atļautu un noderīgu, 
ja tik tā nenotiek refektorijā vai dievkalpojuma laikā.

-  Vai tev bieži iznāca runāties ar Adelmo? -  piepeši nopra

sīja Viljams.

Severīns nelikās pārsteigts. -  Acīmredzot abats tev jau stās
tījis, -  viņš teica. -  Nē, mums neiznāca bieži runāties. Viņš va
dīja savas dienas, zīmēdams miniatūras. Reizēm esmu viņu 
dzirdējis apspriežamies par savu darbu ar citiem mūkiem -  Sal- 
vamekas Venanciju un Burgosas Horhi. Turklāt es uzturos
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nevis skriptorijā, bet gan savā laboratorijā. -  Un viņš pamāja 

uz slimnīcas ēkas pusi.
-  SaproUi, -  noteica Viljams. -  Tātad tu nezini, vai Adelmo 

ir rādījušās vīzijas?
-  Vīzijas?
-  Tādas, kādas, piemēram, varētu izraisīt tavas zāles.
Severīns sapīka. -  Es jau teicu, ka bīstamās zāles glabāju

rūpīgi.
-  Es nedomāju tā, -  Viljams steidzās paskaidrot, -  runāju 

par vīzijām vispār.
-  Nesaprotu, ko tu vēlies uzzināt, -  Severīns tiepās.
-  Es domāju -  vai mūkam, kas naktī klīst pa Torņēku, kur, 

pēc abata vārdiem, ar tiem, kas tur ielaužas neatļautā laikā, 
var notikt... šausmu lietas... nu, labi, es domāju -  vai tik viņš 
nevarētu būt redzējis velnišķīgas vīzijas, kas viņu būtu pagrū
dušas uz bezdibeņa pusi?

-Jau  teicu, ka es nemēdzu uzturēties skriptorijā, iegriežos 
tur, vienīgi kad man vajadzīga kāda grāmata, bet parasti man 
pietiek ar saviem  herbārijiem, ko glabāju slimnīcā. Es tev 
teicu -  Adelm o bija labos draugos ar Horhi, Venanciju un... 

protams, ar Berengāriju.
Saklausīju Severīna balsī vieglu mulsu. Arī manam skolo

tājam tā nepaslīdēja garām nemanīta. -  Berengāriju? Kāpēc 

“protams”?
-  Arundelas Berengārijs ir bibliotekāra palīgs. Viņi bija 

viena gadagājuma, reizē bijuši novici; gluži dabiski, viņiem  bija 
par ko aināt. Tā es to domāju.

-  Ak tā tu to domāji, -  novilka Viljams. Un es pabrīnījos, ka 
viņš vairs neuzstāja, gluži otrādi, novirzīja sarunu uz citu pusi.

-  Varbūt labāk dosimies uz Torņēku. Vai tu mūs pavadīsi?
-  Labprāt! -  atteica Severīns ar pārlieku manāmu atvieg

lojumu. Aizvadījis gar sakņudārziem, viņš p ieveda mūs pie 

Torņēkas rietumu fasādes.
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-  Dārza puses durvis ved tieši virtuvē, -  viņš teica, -  bet 
virtuve aizņem tikai pirmā stāva rietumu daļu, otrpus atrodas 
refektorijs. Dienvidu sienā, kurai var piekļūt, apejot baznīcas 
kori, ir divas citas durvis gan uz virtuvi, gan refektoriju. Bet 
iesim vien iekšā šepat, jo refektorijā varēsim nokļūt arī caur 
virtuvi.

Iegājis plašajā virtuvē, atklāju, ka Torņēkas vidū visā tās 
augstumā plešas astoņstūru pagalms; kā vēlāk sapratu, tas 

bija kā liela aka bez ieejām, un katrā stāvā uz to vērās plati logi, 
tādi paši kā Torņēkas ārsienās. Virtuve bija varen liela, dūmu 
pilna telpa, kur pulks saimes ļaužu jau steidza gādāt ēdienus 
vakariņām. Pie paprāva galda divi kalpi gatavoja sakņu, miežu, 
auzu un rudzu sautējumu un grieza gabaliņos rāceņus, kreses, 
redīsus un burkānus. Blakus divi citi pavāri nupat vīna un ūdens 
maisījumā bija izvārījuši zivis un nu tās pārlēja ar mērci, kas 
pagatavota ar salviju, pētersīļiem, timiānu, ķiplokiem, sāli un 
pipariem.

Rietumu tornī milzīgu muti plēta maizes krāsns, kurā jau 
plaiksnījās sarkanas liesmas. Dienvidu tornī uz neredzēti liela 
pavarda vārījās prāvi katli un grozījās iesmi. Pa durvīm, kas 
veda uz laukumu aiz baznīcas, cūkgani patlaban nesa iekšā 
svaigi kauto cūku gaļu. Izgājām pa šīm durvīm un nokļuvām 
saimniecības pagalmā abatijas austrumu malā, kur gar mūri 
rindojās daudzas ēkas. Severins paskaidroja, ka pirmās esot 
cūku kūtis, tālāk esot zirgu staļļi, tad govju un vistu kūtis un 
segts aitu aploks. Kūts priekšā cūkgani lielā mucā maisīja to
dien kauto cūku asinis, lai tās nesarecētu. Zināju -  ja tās kār
tīgi samaisīs tūlīt pēc notecināšanas, šādā aukstumā tās sagla
bāsies vēl dažas dienas, un tad tiks taisītas asinsdesas.

Iegājām atpakaļ Torņēkā un brīdi aplūkojām refektoriju, do
damies tam cauri uz austrumu torni. Vienā no torņiem, kas pa
plašināja refektoriju, bija iebūvēta krāsns, bet pa otru augšup 
vijās vītņu kāpnes, kas veda uz skriptoriju otrajā stāvā. Pa tām
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un divām citām mazāk ērtām, toties labi apsildītām kāpnī
tēm, kas slēpās aiz krāsns un virtuvē -  aiz maizes cepļa, mūki 
ik dienas devās uz darbu.

Viljams apvaicājās, vai gan mēs svētdienas dienā sastap
šot kādu skriptorijā. Severlns pasmaidīja un atbildēja, ka 
benediktiešu mūkam darbs esot kā lūgšana. Svētdienās diev
kalpojumi garāki, taču pie grāmatām nodarbinātie mūki tik 
un tā dažas stundas pavadot te augšā, parasti veltīdami tās 
prātīgām sarunām, derīgiem  padomiem un Svēto rakstu ap

cerei.



PF.C D E V Ī T Ā S  S T U N D A S ,

kad viņi apmeklē skriptoriju un iepazīstas 
ar daudziem pētniekiem, pārrakstītājiem un ilustratoriem, 

un ar kādu aklu sirmgalvi, kas gaida 
Antikrista atnākšanu.

āpdams redzēju -  mans skolotājs nopēta logus, 
kas apgaismo kāpnes. Droši vien pamazām kļuvu 
tikpat acīgs kā viņš, jo tūliņ ievēroju, ka tos būtu 
grūti aizsniegt. Taču arī refektorija logi (vien īgie, 

kas pirmajā stāvā vērās uz krauju) nebija viegli sasniedzami, 
jo zem  tiem nestāvēja mēbeles, uz kā varētu pakāpties.

No austrumu torņa iegājām skriptorijā -  un man izlauzās 
sajūsmas sauciens. Otrais stāvs nebija pārdalīts uz pusēm kā 
pirmais, un manam skatam pavērās viss tā bezgalīgais plašums. 
Stingru pīlāru balstītas, ne pārāk augstas velves (zemākas nekā 
baznīcā, taču pārākas par jebkurā kapitula zālē redzētajām) 
juma telpu, kur pludoja brīnišķa gaisma, jo katrā garajā sienā 
bija trīs milzīgi logi, pieci mazāki -  šaurākajās torņu ārsienās, 
un visubeidzot astoņi šauri, augsti logi ļāva gaismai ieplūst 
no astoņstūru vidusakas.

Pateicoties logu pārbagātībai, visu zāli piepildīja vienmērīga, 
rāma gaisma, kaut arī bija ziemas pēcpusdiena. Vitrāžas nebija 
krāsainas kā baznīcā, svina spraišļi saturēja kopā caurspīdīga 
stikla riitis, lai telpā varētu ieplūst vistīrākā, cilvēka roku darba 
nemainīta gaisma un pildīt savu mērķi -  apgaismot rakstošos 
un lasošos. Vēlāk citur redzēju vēl daudzus skriptorijus, taču 
nekur telpu piestarojošās vieliskās gaismas mirdzošās strau
mes tik skaidri neizteica bezm iesīgās gaismas, claritas, garīgo 
būtību -  gaismas, kura ir skaistuma un gudrības avots un kura
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kā neatņemama daļa iekļāvās zāles formu saskaņā. Jo skaisto 
kopīgi veido trīs sastāvdaļas: visupirms veselums jeb pilnība, 
tāpēc nepabeigtas lietas mēs nepatikā atgrūžam, tad pareizas 
proporcijas jeb saskaņa, un, visubeidzot, skaidrība un gaisma -  
un patiesi, par skaistām mēs saucam lietas dzidrās krāsās. Un, 
tā kā skaistā uzlūkošana vieš dvēselē mieru, bet savas alkas 
mēs varam remdēt gan mierā, gan labajā, gan skaistajā, es jutu, 
ka mani pārņem gaišs prieks, un nodomāju -  cik gan patī

kami būtu strādāt šajā vietā!
Šajā pēcpusdienā atklājies manām acīm, skriptorijs šķita 

priekpilna gudrības kalve. Vēlāk Sanktgallenē gan redzēju pro
porcijās līdzīgu, no bibliotēkas nodalītu skriptoriju (cituviet 
mūki strādāja turpat, kur tika glabātas grāmatas), bet tas nebija 
tik lieliski ierīkots. Pie katra loga stāvēja pa galdam; antik
vāri, grāmatnieki, mbrikatori un pētnieki sēdēja katrs pie sava 
galda. Un, tā kā logu pavisam bija četrdesmit (patiesi pilnīgs 
skaitlis, kas iegūts, desmitkāršojot četrstūri, it kā desmit bauš
ļus būtu pastiprinājuši četri galvenie tikumi), tad te būtu varē
juši vienlaicīgi strādāt četrdesmit mūki, lai gan patlaban te ne
bija ne trīsdesmit. Severīns mums paskaidroja, ka skriptorijā 
strādājošie mūki ir atbrīvoti no trešās, sestās un devītās stun
das dievkalpojumiem, lai pa dienas gaismu nevajadzētu pār
traukt darbu -  to viņi beidz, tikai saulei rietot, ap vesperi.

Vislabākās, visgaišākās vietas bija paredzētas antikvā
riem, pieredzējušākiem ilustratoriem, rubrikatoriem un pārrakstī
tājiem. Uz katra galda stāvēja viss zīmēšanai un rakstīšanai nepie
ciešamais: tintes radziņi, smalkas spalvas, ko daži mūki patlaban 

asināja ar maziem nazīšiem, pumeks pergamenta nogludinā- 

šanai un lineāli līniju vilkšanai, uz kurām pēcāk izvietot rakstu 
zīmes. Blakus katram rakstītājam vai ieslīpā galda galā stāvēja 
paliktnis, uz kura bija atbalstīts pārrakstāmais sējums; tā lap
puses sedza aizklātnis. kas ierāmēja tobrīd pārrakstāmo rin
diņu. Dažiem pārrakstītājiem bija arī zelta un citu krāsu tinte.
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Daži citi vienkārši lasīja vai rakstīja piezīmes pašu burtnīcās 

vai tāfelēs.

Taču man nebija laika tuvāk aplūkot viņu darbu, jo mums 
jau nāca pretī bibliotekārs, ko pazinām kā Maleahiju no Hil- 

desheimas. Viņš mēģināja savilkt seju laipnam sveicienam, taču 

man, tik dīvainu tēlu redzot, neviļus pārskrēja tirpuļi. Viņš bija 

gara auguma un gaužām tievs, bet viņa locekļi nesamērīgi lieli 
un neveikli. Kaut kas viņa izskatā iedvesa nemieru, kad viņš 

tāds -  ordeņa melnajā ģērbā -  milzu soļiem mums tuvojās. No 

āra nākdams, viņš vēl nebija nolaidis kapuci, tā meta ēnu pār 

bālo seju un piešķīra viņa lielajām, skumjajām acīm sāpju pilnu 

izteiksmi. I.ikās, viņa sejā bija atstājušas pēdas daudzas kaislī

bas, ko savaldījis gribasspēks, jo tās vaibsti bija palikuši kā bez 

dzīvības. Skumjas un bardzība tagad valdīja šai sejā; viņa acis 

bija tik urbīgas, ka ar vienu pašu skatienu viņš spēja ielauzties 
samnbiedra sirdī un lasīt tur visslēptākās domas, un reti kurš 

spēja paciest to pētlgumu, tāpēc vairījās sastapt tās vēlreiz.
Bibliotekārs mūs iepazīstināja ar lielāko daļu tobrid strā

dājošo mūku. Viņš mums nosauca arī katra darāmo darbu, un 

es apbrīnoju, ka patiesi viņi visi bija veltījuši savu dzīvi izziņai 

un dievvārdu izpratnei. Tā es iepazinu Salvemekas Venanciju, 

tulkotāju no grieķu un arābu valodas, Aristoteļa cienītāju (kurš 

neapšaubāmi bijis gudrākais starp cilvēkiem ), Bencu no Up- 

salas -  jaunu skandināvu mūku, kas nodarbojās ar retoriku, -  
Amndelas Berengāriju. bibliotekāra palīgu, Aimāro no Alek- 

sandrijas -  viņš pārrakstīja sējumus, kas bija aizdoti bibliotē

kai tikai uz dažiem mēnešiem, -  un vēl veselu pulku ilustra

toru no dažādām zem ēm  -  Patrisu no Klonmaknuā, Rabano no 

Tolēdo, Magnusu no Jonas un Herefordas Valdu.

Sarakstu, protams, vēl varētu turpināt un turpināt, un nav 

nekā brīnišķīgāka par uzskaitījumu, šo lielisko hipotipozes 

palīgu. Taču man jāatstāsta mūsu saninas, no kurām guvām
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daudz derīga; tās ļāva saprast mūkus apņēmušo nemieru, kas, 
smags un līdz galam neizteikts, jautās visās runās.

Mans skolotājs uzsāka sarunu ar Maleahiju, slavēdams 
skriptorija skaistumu un mūku čaklumu, un apjautājās, kā 
šeit noris darbs, jo -  viņš izgudrēm piebilda -  malu malās 
viņš dzirdējis runājam par šo bibliotēku un labprāt iepazītos 
ar tajā glabātajām grāmatām. Maleahijs viņam paskaidroja še
jienes kārtību, ko jau bijām uzzinājuši no abata: mūks lūdzot 
vēlam o grāmatu bibliotekāram, un tas, ja vien lūgums esot pa
matots un dievbijīgs, sameklējot vajadzīgo augšstāva bibliotēkā. 
Viljams apvaicājās, kā varot uzzināt augšā, skapjos glabāto grā
matu nosaukumus, un Maleahijs viņam parādīja ar zelta ķē
dīti pie galda pieslēgtu apjomīgu sējumu, kura lappuses klāja 
sīksīki saraksti.

Viljams iebāza roku sava ģērba krūšu kabatā un izvilka no 

tās kādu priekšmetu, ko jau agrāk ceļojuma laikā biju redzējis 
gan viņa rokās, gan uz sejas. Tā bija īpaša staklīte, ko varēja 
uztupināt uz cilvēka deguna (vislabāk jau uz Viljama deguna, 
kas bija liels un līks kā ērglim ) kā jātnieku uz zirga, kā putnu uz 
zara. Katrā staklītes pusē, tā, lai atrastos iepretī acij, bija pa 
ovālam metāla ietvaram, kas saturēja divus mandeļveida stik
lus, biezus kā glāzes dibens. Uzlicis uz deguna šo stakli, Viljams 
parasti lasīja, turklāt apgalvoja, ka šādi redzot labāk, nekā daba 
viņam lēmusi vai kā viņa ievērojamais vecums to ļautu, sevišķi 
kad diena sliecās uz vakaru. Tālumā skatoties, viņa acis bija 
asas diezgan, acu stikli noderēja, apskatot lietas tuvumā. Ar 
tiem Viljams lasīja vissīkākos rokrakstus, ko pat es tikai ar pū
lēm spēju salasīt. Viņš man skaidroja, ka tad, kad sasniegts 
pusmūžs, pat ja redze vienmēr bijusi lieliska, cilvēka acs sa
biezē un redzoklim  ir grūti pielāgoties skatāmajam, tāpēc lie
lākā daļa pētnieku pēc piecdesmitā pavasara rakstīšanai un 
lasīšanai ir kā miruši. īsta sodība cilvēkiem, kas vēl ilgus ga
dus būtu spējuši dāvāt citiem savai gudrību! Tāpēc jāslavē Dievs,
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ka šo riku kāds ir atklājis un izgudrojis. Un to visu mans sko
lotājs stāstīja, lai pamatotu sava Rodžera Bekona apgalvojumu, 
proti, ka viens no gudrības mērķiem esot paildzināt cilvēka 
dzīvi.

Citi mūki ieinteresēti pētīja Viljama acu stiklus, taču neuz
drošinājās uzdot jautājumus. Un es pārliecinājos, ka pat šajā 
cēlajā vietā, kuras iem ītnieki dedzīg i nodevās lasīšanai un 
rakstīšanai, tāds brīnumains rīks vēl nebija nonācis. Un jutos 

lepns, ka pavadu vīru, kas spēj pārsteigt šos gudrības dēļ tālu 
izdaudzinātos cilvēkus.

Ar stakli uz acīm Viljams noliecās pār sarakstiem izraibi
nātajām sējuma lapām. Arī es tajās ieskatījos: mūsu priekšā 
bija bibliotēkai p iederošo grāmatu nosaukumi, gan slaveni, 
gan nekad nedzirdēti.

-  Depentagono Salomonis, Ars loquendi et intelligendi in 
lingua hebraica, Herefordas Rodžera sarakstītā De rebus nie- 
tallicis, Roberto Angliko  latīniski tulkotā AI Kuvarizmi Al
gebra, Silio Italiko sarakstītā Puniche, Gesta francomm, Ra- 
bano Maura Dc laudibus sanctae crticis un Flavii Claudii 
Giordani de aelate nttindi et hominis reservatis singulis litte- 
ris per singulos libros ab A usque Z, -  lasīja mans skolotājs.
-  Brīnišķīgi darbi! Bet kādā kārtībā tie ierakstīti? -  Un viņš 
citēja gabaliņu no man nezināma teksta, kas toties bija labi pa
zīstams Maleahijam: -  “Habeat I.ibrarius et registrum omnium  
librorum ordinatum secundum faeultates et auctores, repo- 
neatque eos separatim et ordinate cum signaturis per scriptu- 
ram applicatis. ” Kā jūs atrodat katras grāmatas vietu?

Maleahijs viņam norādīja uz piezīmēm, kas bija pie katra 

grāmatas nosaukuma: iii, IVgrādus, V inprim a graecoruni; ii, 
Vgrādus, VII in tertia anglorurn, un tā tālāk. Sapratu, ka pir
mais cipars norāda grāmatas vietu, otrais -  plauktu jeb grā
dus, trešais norāda skapi, bet tālākie vārdi nosauc bibliotēkas 
istabu vai gaiteni; to sapratis, uzdrošinājos jautāt pēc sīkākiem

98



paskaidrojumiem par šīm pēdējām  distinctiones. Maleahijs 

mani bargi uzlūkoja.
-  Varbūt jūs to nezināt vai esat aizmirsuši, taču bibliotēkā 

atļauts ieiet tikai bibliotekāram. Tātad ir pareizi un pilnīgi 
pietiekami, ka tikai bibliotekārs prot atšifrēt šis ziņas.

-  Bet kādā kārtībā grāmatas ierakstītas sarakstā? -  vai 
cāja Viljams. -  Man liekas, pēc satura.

Viņš pat neieminējās par iespēju, ka autoru vārdi būtu iz
vietoti alfabēta kārtībā cits aiz cita, jo šis atjautīgais izgudrojums 
ieviests tikai pēdējo gadu laikā, tolaik tas vēl nebija plaši pa

zīstams.
-  B ib liotēka dibināta senos laikos, un grāmatas ierak

stītas tādā secībā, kādā tās, pirktas vai dāvinātas, ir nokļuvu

šas šajā krātuvē, -  teica Maleahijs.
-  Grūti sameklējamas, -  piezīmēja Viljams.
-  Pietiek, ka bibliotekārs tās visas zina no galvas un pa

tur prātā katras ierašanās laiku. Pārējie mūki var paļauties uz 
viņa atmiņu. -  Likās, ka viņš mnātu par kādu citu, nevis sevi 
p ašu ,- un es sapratu, ka viņš tikai stāsta par pienākumu, ko 
viņš, necienīgais, pašlaik pilda, tāpat kā pirms viņa to pildījuši 
simtiem citu, kas nu jau sen nodevuši tālāk savas zināšanas 

un pagaisuši nebūtībā.
-  Saprotu, -  teica Viljams. -  Tātad, ja es meklētu kaut ko par 

Zālamana piecstūri, pats īsti labi nezinādams, ko meklēju, jūs 
zinātu man pateikt, ka eksistē šī grāmata, kuras nosaukumu 
tikko izlasīju, un mācētu atrast tās vietu augšstāvā?

-Jā , ja jums patiešām kaut ko vajadzētu uzzināt par Zā
lamana piecstūri, — atteica Maleahijs. -  Taču, pirms jums dotu šo 
grāmatu, es aprunātos ar abatu.

-  Es uzzināju, ka pavisam nesen viņsaulē aizgājis viens 
no jūsu spējīgākajiem ilustratoriem. Abats man daudz stāstīja 

par viņa mākslu. Vai es varētu apskatīt sējumus, ko viņš izdai

ļojis?
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-O trantas Adelm o bija tik jauns, ka strādāja vēl tikai ar 
marginālijām, -  Maleahijs teica, neuzticīgi uzlūkodams Vil
jamu. -  Viņam bija ļoti dzīva iztēle; apvienojot dažādas pa
zīstamas lietas, viņš mācēja radīt nepazīstamas un pārstei
dzošas, piemēram, cilvēka miesām pievienodams zirga galvu. 
Lūk, tur stāv viņa grāmatas! Viņa galdu vēl neviens nav aiz
skāris.

Piegājām pie Adelm o bijušās darba vietas, kur joprojām stā
vēja bagātīgi ilustrētas psalmu grāmatas lapas. Tās bija no vis
smalkākā vellum, pergamentu karaļa, pēdējā lappuse vēl p ie
stiprināta galdam. Nesen ar pumeku nogludināta, mīkstināta 
ar kritu, tā bija padarīta gluda jo gluda, un starp sīkajiem, ar 
smalku rakstāmirbuli lapas malās sabakstītajiem caurumi
ņiem vēl nebija novilktas visas līnijas, kam būtu jāvada māksli
nieka roka. Toties citas lapas jau bija pabeigtas, un, tās aplūko
jot, ne es, ne Viljams nespējām apvaldīt sajūsmas saucienus. 
Psalmu grāmatas lappušu malās ņirbēja ačgārna pasaule, pre
tēja tai, pie kuras pieraduši mūsu jutekļi. Blakus īstajai valodai, 
kura savos apzīmējumos ir pati patiesība, ar brīnumainu mā
jienu, in aenigmate, palīdzību, cieši ar pirmo savijusies ritēja 
otra -  melu valoda, stāstīdama par kājām gaisā apgrieztu pa
sauli, kur suņi bēg no zaķiem un brieži medī lauvas. Mazas 
galviņas ar putnu kājām, dzīvnieki, no kuru mugurām dīga cil
vēku rokas, uz ķetnām uztupināti pinkaini pauri, svītraini pūķi, 

četrkāji ar kakliem, kas gari kā čūskas, turklāt sametušies 
neatpiņķējamos mezglos, mērkaķi ar briežu ragiem, sirēnas ar 
putna ķermeni un plēvotiem  spārniem, bezroči, kuriem mugurā 
kā kupri tupēja citas cilvēciskas radības, tēli, kam vēdera vietā 
vērās zobainas rīkles, cilvēki ar zirgu galvām un zirgi ar cil
vēku kājām, zivis ar putnu spārniem un putni ar zivju astēm, 
briesmoņi ar vienu ķermeni un divām galvām, bet citi -  ar 
vienu galvu un dubultām miesām, govis ar gaiļu astēm un tau
riņu spārniem, sievas, kurn galvu kā zivs mugum klāja zvīņas,
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divgalves himēras pamīšus ar ķirzatgalvēm spārēm, kentauri, 
drakoni, ziloņi un mantikoras, koku zaros ieķērušies plakan- 
pēži, grifi, no kuru astēm izauga kaujai gatavi strēlnieki, ve l
nišķas radības ar bezgalgariem kakliem, vesels lērums cilvēk
veidīgu lopu un lopiem  līdzīgu punduru, un tas viss sadzī
voja -  bieži vienā un tai pašā lappusē -  ar lauku ainiņām, kuras 
bija tik izteiksmīgas, ka likās dzīvas; tajās varēja skatīt lau
cinieku ikdienu -  arājus, augļu novācējus, pļāvējus, vērpējas 
un sējējus, un turpat tiem blakus ar arbaletiem bruņojušās ze
biekstes un lapsas, kas lenca pilsētu staltiem torņiem, kunt 
aizstāvēja pērtiķi. Re, no lielā sākumburta L liekuma izvijas pū
ķis, bet, lūk, tur no “Vārda” lielā sākuma V kā vīnstīga tūkstoš 
līkumos aizlokās čūska, ap kuru kā lapas un skaras pinas dau

dzas citas...
Turpat -  acīmredzot nesen pabeigta -  gulēja brīnišķīga 

stundu grāmata, tik neticami maza, ka varēju to saņemt saujā. 
Blakus sīkajam rakstam miniatūras lappušu malās bija tikko 
saskatāmas, un, lai tās redzētu visā to skaistumā, grāmata bija 
jāpieliek tuvu pie acīm. Un es sev jautāju -  ar kādiem gan pār

cilvēciskiem instrumentiem ilustrators spējis novilkt šīs līni
jas, tik mazā laukumā panākdams tādu dzīvīgumu? Visas lap
pušu malas ņirbēja no sīkajām figūriņām, kas, likās, dabiski 
izauga no apbrīnojami izlocīto burtu astēm: jūras sirēnas, bē
goši brieži, himēras, bezrokaini cilvēku augumi, kuri kā slie
kas līda laukā no rindu starpām. Kādā lapā, it kā tuipinot trīs 
Sonetus, Sanētus, Sarietus, kas atkārtojās trīs rindiņās, tiem bla
kus redzēju trīs dzīvnieku figūras ar cilvēku galvām; divas no 
tām tiecās saskarties, viena sniegdamās augšup, otra lejup, lai 

vienotos skūpstā, kuru es nevilcinādamies būtu nosaucis par 
neķītru, ja vien nebūtu cieši pārliecināts -  kāda dziļa, kaut arī 
skaidri neizprotama garīga jēga attaisno šī attēla atrašanos 

tieši šeit.
Es šķirstīju lapas, brīžam mēmas sajūsmas, brīžam jautrības
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pārņemts, jo šie tēli patiesi bija jocīgi, kaut ari rotāja svētu 
rakstu lappuses. Ari brālis Viljams tos pētīja smaidīdams un 
noteica: -  Babetvyn - tā tos sauc manā salā.

-  Babouim  -  tā tos sauc Gallijā, -  atteica Maleahijs. -  Pa
tiešām, Adelm o savu māku apguva jūsu zemē, kaut gan pēc 

tam viņš mācījās arī Francijā. Babulni jeb Āfrikas pērtiķi mīt 
ačgārnajā pasaulē, kurnam i balstās uz torņu smailēm un zeme 
karājas pār debesīm.

Un es atcerējos dzejas rindas, ko biju dzirdējis savas zemes 
mēlē, un nenoturējos, tās nenoskaitījis:

-  Aller Wunder si geswigen, 
tlas herde liimel hat überstigen, 
daz sull ir vür ein Wunder wigen.

Un Maleahijs turpināja, citēdams t.o pašu tekstu:

-  Erd ob un liimel unter 
das sull ir luin besunder 
Vür aller Wunder ein Wunder.

-  Lieliski, Ads! -  bibliotekārs turpināja. -  Patiesi, šie zīm ē
jumi stāsta par zemi, kurā var nokļūt jāšus uz zilas zoss, kur 

var sastapt piekūnus, kas strautiņā zvejo  zivis, kur lāči pa de
besim trenkā vanagus, vēži lidinās kopā ar baložiem, bet trīs 
lamatās iekritušus milžus knābā viens gailis.

Un viegls smaids iezīmējās viņa lūpās. Tad arī citi mūki, kas 
bija bikli klausījušies sarunā, sāka no visas sirds smieties, it 
kā būtu gaidījuši bibliotekāra atļauju. Taču viņš tūdaļ atkal 
sadrūma, bet pārējie turpināja smieties, slavēdami nabaga 
Adelm o māku un rādīdami cits citam visneiedomājamākos 
tēlus. Smiekli vēl nebija apklusuši, kad mums aiz muguras at
skanēja barga, svinīga balss:
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-  Verba vana aut risui apļa non loqui.
Pagriezāmies uz to pusi. Runātājs bija gadu smaguma sa

liekts mūks, balts kā sniegs; balti bija ne tikai mati, bet ari seja 
un redzokļi. Sapratu, ka viņš ir akls. Viņa balss vēl bija skanīga 
un locekļi stipri, kaut arī augums sadudzis zem lielās vecuma 

nastas. Viņš bija pievērsies mums, it kā mūs redzētu, un arī vē 
lāk vienm ēr manīju viņu kustamies un rnnājam tā, it kā acu 
gaisma viņam nebūtu laupīta. Viņa balss skanēja kā pravietim.

-Š is  vīrs, kura vecuma un gudrības priekšā mums god i
not jānoliec galva, ir Burgosas Horhe, -  Maleahijs teica Vilja
mam. norādīdams uz klātpienākušo. -  Viņš ir visvecākais no šī 
klostera iemītniekiem, ja neņem vērā Alinardo no Crotaferrā- 
tas; viņš ir tas, kuram lielākā daļa mūku grēksūdzē uztic savu 
grēku smagumu. -  Tad, pagriezdamies pret sirmgalvi, viņš pie
bilda: -  Un jūsu priekšā stāv brālis Viljams no Bāskervilas, 

mūsu viesis.
-  Ceru, ka mani vārdi jūs neaizvainoja! -  vecais teica asā 

balsī. -  Dzirdēju brāļus smejamies par smejamām lietām un 
atgādināju viņiem vienu no mūsu regulas noteikumiem. Ja mū
kam jāatturas pat no krietnām sarunām, tad vēl jo vairāk tam 
jāatturas no nekrietnām. Un, tāpat kā ir nekrietnas runas, ir arī 
nekrietni attēli. Tie, kuri apvērš ačgārni radības veidus un rāda 
pasauli pretēji tam, kādai tai jābūt, kāda tā ir un kāda tā vien
mēr būs, mūžīgi mūžos līdz laika galam. Bet jūs nākat no cita 
ordeņa, kur, kā esmu dzirdējis, pret nepamatotu jautrību iz

turas daudz iecietīgāk. -  Tas bija mājiens uz runām, kas bene- 
diktiešu vidū klīda par svētā Asīzes Franciska dīvainībām un 
tām dīvainībām, ko piedēvēja spirituāļiem un brālīšiem, fran- 
ciskāņu ordeņa jaunākajiem un mulsinošākajiem atzariem. 

Taču Viljams izlikās nelaipno mājienu nesapratis.
-  Margināliju attēli bieži izraisa smieklus, taču tāpēc, lai 

pamācītu, -  viņš atbildēja. -  Tāpat kā sprediķī, lai iekustinātu 
vienkāršā pūļa iztēli, vajag ievīt exempla, bieži vien jokainus,

Pirmā
dienā

103



Pirmīt
diena

tā ari attēlu valodai jābūt iecietīgai pret šīm nugae. Katram 
tikumam un grēkam te atbilst pa kādam dzīvnieku pasaules 
pārstāvim, un tie tikai tēlo cilvēku pasauli.

-Jā, jā, -  izsmējīgi teica Horhe pat nepasmaidījis, -  katrs 
tēls ir labs iedvesmotājs uz tikumiem, bet, otrādi apvērsts, 
radīšanas brīnumdarbs taču rosina uz sm iekliem . Tad nu 
Dieva vārdu jums pauž ēzelis, spēlēdams liru, apogs, ar vairogu 
ardams zemi, vērši, kas paši iejūdzas arklā, pret savu straumi 
tekošas upes, degoša jūra vai vilks, kas pieņem mūka kārtu! 

Tad ejiet ar vēršiem medīt zaķus, mācieties gramatiku no pū
cēm, un lai suņi kož blusām, aklie uzrauga mēmos, bet mēmie 
lai lūdz maizi, lai skudra dzem dē teļu, pa gaisu lidinās cepti cāļi 
un uz jumtiem aug plāceņi, papagaiļi lai māca retoriku un 
vistas aplec gaiļus; jūdziet vēršus aiz ratiem, saguldiet gultās 
suņus un staigājiet visi ar kājām gaisā! Ko gan panāk visas 
šīs nugae ? Ačgārnu pasauli, kas ir pretēja D ieva noliktajai kār
tībai, piedevām  to visu aizbildinot ar dievišķo baušļu sludi
nāšanu!

-  Bet Areopagīts māca, -  pazemīgi bilda Viljams, -  ka Dievu 

mēs varam izteikt caur vissagrozītākajām lietām. Un Ugo no 
Sanvitores atgādina -  jo atšķirīgāks kļūst līdzīgais, jo skaid
rāk caur briesmīgo un nešķīsto mums atklājas patiesība; jo 
retāk iztēle sātinās miesiskās baudās, jo biežāk tā cenšas at
klāt noslēpumus, kas slēpjas aiz tēlu ķēmības...

— To visu esmu dzirdējis! Un man kauns atzīt, ka tieši tas bija 
mūsu ordeņa pamatarguments, kad Klinī abati cīnījās ar cis- 
terciešiem. Bet svētajam Bernardam bija taisnība: cilvēkam, kas 

attēlo dabas izdzimumus un briesmoņus, lai šādi -  per specu- 
lum et in aenigmate -  paustu Dieva likumus, pamazām iepa

tīkas paša radīto briesmeklību iedaba, viņš sāk ar to tīksmi
nāties un drīz vairs nespēj uzlūkot pasauli citādi kā vienīgi caur 

to. Pietiks, ja jūs, kas vēl esat redzīgi, paskatīsieties uz sava 
klostera iekšpagalma kapiteļiem. -  Un viņš ar roku pamāja uz
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baznīcas pusi. -  Ko gan lūgsnās nogrimušu mūku acu priekšā 
dara šie smieklīgie briesmekļi, ķēm īgie veidoli un veidolu gu
vušie ķēmi? T ie pretīgie mērkaķi? Tie lauvas, kentauri un pus- 
cilvēciskās radības ar rīklēm uz vēdera, vienu kāju un ausīm kā 
burām? T ie plankumainie tīģeri, cīņā iekarsušie kareivji un 

mednieki, kas pūš ragā, tie vienmieši ar daudzām galvām un 
galvas ar vairākiem ķermeņiem? Četrkāji ar čūsku astēm un 
zivis ar lopu galvām, un tas zvērs, kas no priekšas liekas zirgs, 
bet no pakaļas āzis, un tad vēl tas ragainais ērzelis, -  un no
tiek tā, ka mūkiem labāk tīk lasīt marmorā, nevis grāmatā, ap
brīnot cilvēku radīto, nevis apcerēt Dieva likumus! Kaunieties 
par savu acu iekāri un saviem smiekliem!

Godājamais sirmgalvis aizelsies apklusa. Un es brīnījos, kā 
gan viņš, droši vien akls jau daudzus gadus, joprojām tik spilgti 
atceras tēlus, par kurn ķēmību bija ranājis. Man pat radās 
aizdomas, ka tolaik, kad viņš vēl bijis redzīgs, tie viņu smagi 

kārdinājuši, ja jau viņš joprojām prot tos aprakstīt ar tādu 
kaislību. Ne vienreiz vien viskārdinošākos grēku aprakstus 
man bija gadījies uziet tieši vistikumīgāko vīru sarakstītās lap 
pusēs, kas centās atmaskot apgrēcības valdzinājumu un tā 
sekas. Laikam gan viņus bija pārņēmusi tik dedzīga vēlēšanās 
apliecināt patiesību, ka viņi, D ieva mīlestībā gribēdami brī
dināt cilvēkus par visiem velna izliktajiem pinekļiem, nešau

bīdamies bija atklājuši visus kārdinājumus, aiz kuriem nela
bais slēpjas. Un patiešām, Horhes vārdi manī pamodināja kāri 
apskatīt vēl neredzētos krustejas tīģerus un mērkaķus. Taču 
manu domu ceļus pārtrauca Horhe, atkal ierunādamies, tagad 
jau mierīgākā balsī:

-M ū su  Kungam nevajadzēja visu šo blēņu, lai norādītu 
mums pareizo ceļu. Viņa līdzībās nekas neraisa ne smieklus, ne 
bailes. Bet Adelm o, kura nu apraudat, tik ļoti tīksminājās par 
nešķīstībām, ko zīmēja, ka izlaida no acīm mērķi, kura tām 

vajadzēja sasniegt. Viņš izgāja visus -  kad es jums saku,

Pirmā
diena

105



Pirmā
dienu

visus! -  viņa balss ieskanējās svētsvinīgos draudos, -  visus 
nešķīstības ceļus. Bet Dievs prot sodīt!

Iestājās nomācošs klusums. To pārtraukt uzdrīkstējās Sal- 
vamekas Venancijs.

-G od ā ta is  Horhe, -  viņš teica, -  tikumība jūs dara ne
taisnu! Divas dienas pirms A delm o nāves jūs piedalījāties 
disputā, kas risinājās tepat skriptorijā. Adelm o bažījās, vai 

viņa māksla, iecietīg i attēlodam a dīvainas un fantastiskas 
lietas, patiesi kalpo Dieva godībai un noder dievišķo likumu 
izzināšanā. Brālis Viljams nesen citēja Areopagīta izteikumu par 
izziņu caur sagrozījumiem. Adelm o todien citēja citu lielu 
autoritāti, Akvīnas doktoru, -  tas teicis, ka dievišķo labāk rā
dīt ar niecīgā, nevis cēlā starpniecību. Pirmkārt, tāpēc, ka šādi 
cilvēka gars ir labāk pasargāts no kļūdīšanās, jo patiesi tā 
kļūst skaidrs, ka nicināmas īpašības nevar piedēvēt dievišķa
jam, ko varētu apšaubīt, ja mēs attēlotu vien īgi visu cēlo. Otr
kārt, šāds attēlošanas veids ir piemērotāks D ieva izziņai šajā 
pasaulē, jo patiesi Viņš mums vairāk atklājas tajā, kas Viņš 
nav, nekā tajā, kas Viņš ir, tāpēc līdzības par lietām, kas mūs no 
Viņa attālina, mūs ved pie Viņa patiesākas pazīšanas, likda
mas saprast, ka Viņš stāv augstāk par to, ko sakām vai dom ā
jam. Treškārt, tāpēc, ka šādi dievišķais tiek labāk paglabāts 
no necienīgo skatieniem. Vārdu sakot, todien mēs centāmies 
saprast, kā caur dīvainiem, asprātīgiem un noslēpumainiem 
paudumiem iespējams atklāt patiesību. Un es viņam atgādi
nāju, ka dižā Aristoteļa darbā biju uzgājis pavisam skaidrus 
izteikumus šajā jautājumā...

-  Neatceros, -  viņu asi pārtrauca Horhe, -  esmu ļoti vecs. 
Neatceros. Varbūt es pārspīlēju savu bardzību. Vēls jau, man 
laiks iet.

-Savād i gan, ka jūs neatceraties! -  Venancijs uzstāja. -  Tas 
bija patiešām skaists un gudrs disputs, kurā iejaucās arī Renes 
un Rerengārijs. Spriedām, vai metaforas, vārdu spēles un
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mīklas, lai ari tās liekas dzejnieku sagudrotas laika kavēk
lim, patiesībā mums neliek daudz ko ieraudzīt jaunā un pār

steidzošā veidā, un es teicu, ka gudrajam vajadzētu piemist ari 

šādam tikumam... Klāt bija arī Maleahijs...

-J a  godājamais Horhe neatceras, cieni taču viņa vecumu 

un pagurušo prātu. .. kas gan parasti ir tik možs! -  iejaucās kāds 
no mūkiem, kas klausījās strīdā, l-'rāze bija izmesta lielā sa

traukumā, vismaz tās sākums, jo runātājs, apķēries, ka, aicinā
dams sirmgalvi cienīt, īstenībā apvaino viņu nevarībā, apvaldīja 

savu straujumu un teikumu pabeidza gandrīz čukstus kā at

vainodamies. lenmājies bija Arundelas Berengārijs, bibliote

kāra palīgs. Tas bija jauneklis bālu vaigu, un, viņu uzlūkojot, 

man prātā ienāca vārdi, ar kādiem Ubertīno bija apveltījis 

Adelmo: viņam ir izlaidīgas sievietes acis. Visu skatieni tagad 

bija piçvêrsti viņam, un viņš stāvēja samulsis, žņaudzīdams 

pirkstus, kā gribēdams apspiest iekšēju nemieru.

Negaidīta bija Venancija atbilde. Viņš paskatījās uz Beren- 
gāriju tā, ka tas nodūra acis. -  Labi, brāli, -  viņš teica, -  ja jau 

atmiņa ir Dieva dāvana, tad diezgan laba un cienījama var būt 
arī spēja aizmirst. Un to es cienu sirmajā brālī, ar kuru runāju. 
No tevis gaidīju, ka tu gan labāk atcerēsies, kas notika, kad 

bijām te kopā ar tavu visudārgo draugu...
Nemāku teikt, vai vārdu “visudārgais" Venancijs uzsvēra, 

taču jutu, ka visi klātesošie apjūk. Ikviens centās novērst 

skatienu sāņus no pēkšņi nosarkušā Berengārija. Tūdaļ val
donīgā balsī iejaucās Maleahijs: -  Nāciet, brāli Viljam, parā

dīšu jums citas interesantas grāmatas!
Pulciņš izklīda. Pamanīju, ka Berengārijs apvelta Venanciju 

ar naidīgu skatienu un Venancijs viņam tāpat mēmā izaicinā

jumā atbild. Redzēdams, ka vecais Horhe dodas projām, es, 

pēkšņas goddevīgas pazemības pārņemts, pieliecos noskūpstīt 

viņam roku. Sirmgalvis pieņēma skūpstu, uzlika roku man uz
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galvas un jautāja, kas es esot. Kad pateicu savu vārdu, viņa 
seja atplauka.

-  Tu nes diženu un skaistu vārdu, -  viņš teica. -  Vai zini, kas 
bija Adsons no Montjērandēras? -  viņš jautāja. Atzinos, ka ne
zinu vis. Tad Horhe paskaidroja: -  Viņš bija lielas un bries
mīgas grāmatas, Libellus cie Anticbristo, autors, un tajā viņš 
paredzēja visu, kam jānotiek, kaut viņu negribēja uzklausīt.

-  Tā grāmata ir sarakstīta pirms tūkstoš gadiem, -  teica Vil
jams, -  un nekas no tajā pareģotā nav piepildījies.

-Jā, tiem, kuriem nav acu pierē, lai redzētu, -  atteica aklais.
-  Antikrista ceļi ir lēni un līkumoti. Viņš atnāk negaidīts -  un ne 
jau tāpēc, ka apustuļa rēķini būtu kļūdaini, bet tāpēc, ka mēs 
neprotam tos izlasīt. -  Un, pagriezies pret zāli, viņš iesaucās 
skaļā balsī, tā ka atbalsojās skriptorija velvēs: -  Viņš nāk! 
Nezaudējiet pēdējās dienas, sm iedam i par ķēm ekļiem  ar 
plankumainu kažoku un likumos sagrieztām astēm! N e iz
šķiediet pēdējās septiņas dienas!



V E S P E R E ,

kuras laikā viņi aplūko pārējo abatijas daļu, Viljams 
izsaka dažus secinājumus par Adelmo nāvi, risinās saruna 
ar brāli stiklinieku par lasāmajiem stikliem un spokiem, 

kas apmeklē tos, kuri kāro lasīt 
pārāk daudz.

ai brīdi iezvanīja vesperi un mūki sāka trausties 
augšā no saviem galdiem. Maleahijs deva mājienu, 
ka arī mums laiks doties prom, bet viņš ar palīgu 
Berengāriju palikšot sakārtot grāmatas un (tā viņš 

izteicās) sagatavot bibliotēku naktij. Viljams iejautājās, vai viņš 
pēcāk aizslēgs durvis.

-  Nav durvju, kas sargātu ieeju skriptorijā no virtuves un 
refektorija, tāpat durvis nenoslēdz arī ceļu no skriptorijā uz 
bibliotēku. Stiprākam par jebkurām durvīm ir jābūt abata aiz
liegumam. Mūki drīkst lietot virtuvi un refektoriju līdz kom- 
pletorijam. Taču, lai neļautu Torņēkā iekļūt svešiniekiem vai 
dzīvniekiem, uz kuriem aizliegums neattiecas, es pats ik vaka
rus aizslēdzu virtuves un refektorija ārdurvis, un no tā brīža 
Torņēka kļūst nepieejama.

Nokāpām lejā. Kamēr mūki virzījās uz kora pusi, mans sko
lotājs nolēma -  tas Kungs mums piedos, ja nepiedalīsimies 
dievkalpojumā (arī nākamajās dienās tam Kungam netrūka, ko 
mums piedot), -  un ierosināja pastaigāt pa abatiju, lai labāk 
sarastu ar šo vietu.

Izgājām no virtuves un devāmies cauri kapsētai; te bija gan 
nesen raktas kapu kopiņas, gan tādas, uz kurām manīju sen
laiku zīmes, kas stāstīja par pagājušo gadu simteņu mūku 
aizvadītajiem mūžiem. Kapi bija bez vārdiem. Virs tiem slējās 
tikai akmens krusti.
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Laiks mainījās uz slikto pusi. Bija sacēlies auksts vējš un 
debesis nomākušās. Caur mākuļiem tikko varēja nomanīt aiz 
sakņu dārziem rietošo sauli, un austrumpuse jau metās tumša. 
Sasniedzām pašu kalngalos malu. Šeit, gandrīz pie paša mūra, 

kur tas saplūda kopā ar Torņēkas austrumu torni, atradās kūtis; 
cūkgani pašlaik ar vāku nosedza cūku asiņu mucu. Ievēro
jām, ka aiz kūtīm žogs ir zemāks, te pat varēja palūkoties tam 
pāri. A iz sienas pa stāvo klints krauju lejup stiepās melna šļūce, 
ko pat sniegs pilnībā nespēja noslēpt. Sapratu, ka šeit tiek iz
gāzti mēsli, kas tad pa kraujumu slīd lejā līdz pat kalnu ceļa 
atzaram, kur piedzīvojumus bija meklējis izbēgušais Melnis. Es 
saku -  mēsli, jo tā bija nelabi smirdošu atmetu sliede, kurn 
smaka cēlās līdz pat žogmalei, kur stāvējām; acīmredzot apakšā 
zemnieki tās smēla, lai mēslotu laukus. Kopā ar cilvēku un 
dzīvnieku izkārnījumiem te bija sajaukušās citas izmestas lie
tas, visas mirušās vielas, ko abatija izgrūda no savām miesām, 
lai paliktu tīra un skaidra savā saiknē ar kalna virsotni un de
besīm.

Blakus, staļļos zirgu puiši meta redelēs barību. Pagājām garām 
kūtīm, kas rindojās gar mūri, korim un mūku dormitorijam, un 
atejām. Tur, kur austrumu mūris pagriezās uz dienvidiem, nožo
gojuma iestūrī atradās kalve. Pēdējie tur palikušie kalēji vāca 
kopā darbarīkus un apdzēsa ēzes, lai dotos uz dievkalpojumu. 

Viljams ieinteresēts devās uz to kalves daļu, kura bija gandrīz 
atšķirta no pārējās darbnīcas; tur kāds mūks kārtoja savas lie
tas. Uz viņa galda bija brīnišķīgs mazītiņu stikla gabaliņu krā
jums, bet blakus pret sienu bija atbalstītas lielākas plātnes. Viņa 
priekšā stāvēja vēl nepabeigts relikviju šķirstiņš; pagaidām 
to veidoja tikai sudraba ietvari, kuros viņš droši vien grasījās 
iestiprināt stiklus un citus akmeņus, ko ar saviem instrumen
tiem bija noslīpējis kā mazas pērles.

Tā mēs iepazināmies Nikolu no Morimondo, abatijas stik
linieku. Viņš mums paskaidroja, ka aiz smēdes atrodas arī
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stikla pūtēju darbnīca, bet te, kalvē, stikli tiekot iestiprināti 
svinā, lai veidotu vitrāžas. Taču lielās vitrāžas, kas rotā baz
nīcu un Torņēku, esot darinātas vismaz pirms diviem  gadsim
tiem. Tagad tiekot veikti tikai sīki darbiņi vai laboti negaisu 

nodarītie postījumi.
-  Un pat tas sagādā grūtības, -  viņš teica, - jo mēs vairs 

neprotam iegūt tādas krāsas kā senos laikos, sevišķi jau zilo, 

ko vēl varat apbrīnot baznīcas korī, -  tā ir tik skaidra, ka pus
dienas saule pārplūdina baznīcas jomu ar paradīzes gaismu. 
Stikli joma rietumpusē, kas izgatavoti ne tik senos laikos, v e 
cajiem vairs nespēj līdzināties, un vasaras dienās to it labi var 

manīt. Veltīgas pūles, -  viņš noteica, -  mums vairs nepiemīt 
priekšteču gudrība, milžu laikmets ir pagājis!

-  Mēs esam punduri, -  piekrita Viljams, -  taču punduri, kas 
stāv uz milžu pleciem, un savā niecībā reizēm  redzam tālāk 

par viņu apvāršņiem.
-  Nu tad pasaki -  ko tādu mēs protam labāk par viņiem? -  

iesaucās Nikola. -  Ja nokāpsi kriptā zem  baznīcas, kur gla
bājas abatijas dārgumi, redzēsi tik izsmalcināti skaistus relik
vārijus, ka šī nožēlojamā ķēmeklība, ko taisu, -  un viņš pamāja 

uz savu darbu, -  tev liksies izsmiekls!
-  Bet nav taču teikts, ka stikliniekiem arvien jāveido vitrā

žas, bet zeltkaļiem -  relikviju šķirstiņi tikai tāpēc, ka pagātnes 
meistari pratuši darināt tos tik skaistus un izturīgus. Tā jau 
pasaule drīz būs pilna ar Šķirstiņiem -  bet svētie, kuru relikvijas 
tajos varētu novietot, šajos laikos ir liels retums! -  nosmējās 
Viljams. -  Arī logi nav vienā laidā jāstiklo. Starp citu, dažās 
zemēs esmu redzējis jaunus stikla darbus, kas liek domāt par 
rītdienas pasauli, kurā stikls ne tikai greznos dievnamus, bet 
arī palīdzēs cilvēkiem  pārvarēt savas miesas vājumu. Gribu tev 
parādīt kādu mūsdienu darinājumu, ko man ir tas gods lietot. -  
Viņa roka ienira ģērba krokās un izvilka acenes, un tās patiesi 

pārsteidza mūsu sarunbiedru.
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Nikola ar lielu interesi paņēma rokās stakllti, ko Viljams 
viņam sniedza.

-  Ocnli de vitro cum capsula!- viņš iesaucās. -  Riju dzirdē
jis par tiem stāstām kādu brāli Džorclāno, ar ko iepazinos Pizā. 
Viņš teica, ka nav vēl pagājuši ne divdesmit gadi, kopš tie 
izgudroti. Ret arī ar viņu es runāju pirms gadiem divdesmit.

-  Domāju, ka tie izgudroti daudz agrāk, -  teica Viljams, -  ti
kai tos ļoti grūti izgatavot, un meistariem jābūt īsti p iere
dzējušiem. Te vajadzīgs laiks un pacietība. Pirms desmit ga
diem  šādu uitrei ab oculis ad legendum pāris Roloņā tika 
pārdots par sešiem solīdiem. Man tādus pirms vairāk nekā desmit 
gadiem uzdāvināja liels meistars, Salvīno no Annāti, un es visu 
šo laiku esmu tos saudzējis, it kā tie būtu -  un nu jau ir -  ma
nis paša ķermeņa daļa.

-C eru , ka tu man tos kādu dienu iedosi papētīt. Arī man 
nebūtu nekas pretī tādus uztaisīt! -  dedzīgi teica Nikola.

-Protam s, -  Viljams piekrita. -  Tikai ņem vērā, ka stikla 
biezumam jāatbilst acij, kurai tam būs jākalpo, un nākas iz
mēģināt daudzus stikliņus, līdz atrasts vajadzīgais biezums.

-  Tīrais brīnums! -  turpināja jūsmot Nikola. -  Kaut gan ne 
viens vien te runātu par burvestībām un velna iejaukšanos...

-  Te patiešām var runāt par maģiju, -  piekrita Viljams.
-  Taču pastāv divu veidu maģija. Ir velnišķa maģija, kas cen
šas sabendēt cilvēku ar nelietībām, par kurām nemaz neklājas 
runāt. Un ir maģija, kas nāk no Dieva: tajā Dieva gudrība iz
paužas caur cilvēku gudrību, tā tiecas pārmainīt dabu, un viens 
no tās mērķiem ir paildzināt cilvēku dzīvi. Tā ir svēta maģija, 
un mācītiem vīriem vajadzēs tai nodoties arvien nopietnāk, 
ne tikai lai atklātu jauno, bet arī, lai no jauna atrastu dabas 
noslēpumus, ko dievišķā gudrība bija uzticējusi ebrejiem , 
grieķiem  un citām senajām tautām un pat mūsdienu neticī
gajiem (tu ne iedomāties nevari, cik daudz brīnumaina par 
optiku un redzes zin ībām  sarakstīts n etic īgo  grāmatās!).
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Kristīgajai zinātnei jāiegūst visa šī gudrība, jāpārņem no pa
gāniem un neticīgajiem tamquam ab iniustis possessoribus.

-  Bet kāpēc tie, kuri šīs zinības ieguvuši, neuztic tās visiem 
Dieva bērniem?

-T ā p ēc , ka ne visi Dieva bērni ir gatavi uzklausīt noslē

pumus; bieži ir gadījies, ka zinību sargātāji noturēti par bur
vjiem, nelabā kalpiem un par vēlēšanos padarīt citus par savu 
gudrības dārgumu līdzzinātājiem samaksājuši ar dzīvību. Arī es 
pats, piedalīdamies prāvās, kurās kāds tika apsūdzēts saka
ros ar velnu, piesargājos, nelietodams acenes un izmantodams 
pakalpīgu rakstvežu palīdzību, kuri man lasīja priekšā visu 
vajadzīgo, citādi brīžos, kad nelabā klātiene bija tik jūtama, ka, 
ja tā var izteikties, visi saoda sēra smaku, es būtu noturēts 
par apsūdzēto līdzzinātāju. Un visubeidzot, kā brīdināja dižais 
Rodžers Bēkons, ne visiem zinātnes noslēpumiem ir jākļūst 

ikvienam zināmiem, jo dažs labs tos var izmantot ļaunos no
lūkos. Tāpēc reizēm, lai pasargātu no ziņkārām acīm, kā maģis
kas ir jāslēpj grāmatas, kas satur nevis burvestības, bet tikai 
labas zinības.

-T ā ta d  tu baidies, ka vienkāršie ļautiņi šos noslēpumus 
var izmantot, lai darītu ļaunu?

-  Nē, par vienkāršajiem ļaudīm baidos tikai, ka tie varētu 
pārbīties, noairēdami šīs zinības par velna darbiem, par ku
riem tik bieži sprediķo viņu gani. Esmu pazinis spējīgus ārstus, 
kas mācēja gatavot zāles, kuras uzreiz palīdzēja slimniekam. 
Taču vienkāršajiem ļaudīm savas ziedes vai uzlieves viņi deva, 
pavadīdami tās ar svētiem vārdiem vai skandinādami ko lī
dzīgu lūgsnām. Ne jau tāpēc, ka šīm lūgsnām piemistu ārst
niecisks spēks, bet gan tāpēc, ka ļautiņi, ticēdami, ka viņus 
dziedina lūgšanas, dzēra uzlieves un ierīvējās ar ziedēm, daudz 
par to neprātodami. Turklāt dvēsele, ko saviļņojusi ticība lūg
šanas varai, palīdz atlabt miesai. Taču parasti zinātnes dārgumi 
tiek slēpti nevis no vienkāršās tautas, bet no citu pētnieku
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acīm. Mūsu laikos jau radītas brīnumu mašīnas, par kurām 
tev kādu dienu pastāstīšu, un ar tām patiesi var valdīt pār 
dabu. Taču posts, ja tās nokļūs tādu vīru rokās, kas alkst iz
plest savu pasaulīgo varu un apmierināt naudaskāri! Man stās
tīja, ka Ķīnā viens gudrais uztaisījis tādu pulveri, kas, saskaro
ties ar uguni, ar lielu blīkšķi uzliesmo, visu iznīcinādams. Laba 
manta, ja to lietos, lai mainītu upju gultnes vai skaldītu klintis 
tur, kur jāiekopj zeme. Bet ja kāds to izmantos, lai kaitētu sa
viem  ienaidniekiem?

-  Nebūtu slikti, ja tie būtu arī D ieva ienaidnieki, -  d ievbi
jīgā balsī atteica Nikola.

-Varbūt, -  piekrita Viljams. -  Bet kas mūslaikos ir Dieva 
ienaidnieks? Imperators Ludviķis vai pāvests Jānis?

-  Ak Dievs! -  pārbijies iesaucās Nikola. -  F.s viens pats ne
gribētu izšķirt tik sāpīgu jautājumu.

-R e d z i nu! -  noteica Viljams. -  Tāpēc ir labi, ka daži no
slēpumi vēl paliek tīti slepenībā. Un dabas mīklas arī nav tik 
v iegli atklājamas. Aristotelis savā Noslēpum u grāmatā rak
stīja, ka izpaust pārlieku daudz dabas un amatu mīklu nozīmē 
salauzt debesu zieģeli, un no tā varot izcelties daudz nelaimju. 
Ar to, protams, nav teikts, ka visām zinībām jāpaliek slepe
nām, taču gudriem vīriem ir jālemj, kad un kā tās atklāt.

-T ā p ē c  šādās vietās kā mūsu abatija ir no svara, ka ne v i
sas grāmatas ir katram pieejamas, -  teica Nikola.

- T ā  jau ir cita lieta. -  atbildēja Viljams. -  Grēkot var gan ar 
pārlieku pļāpīgumu, gan apzinātu noklusēšanu. Es negribēju 
sacīt, ka jāslēpj zinātnes avoti. Gluži otrādi -  manuprāt, tas ir 
grēks. Gribēju tikai teikt, ka, runājot par noslēpumiem, no 

kuriem var celties gan labums, gan ļaunums, zinību vīra tiesī

bas un pat pienākums ir izsacīties neskaidrā valodā, kas sa
protama tikai viņam līdzīgajiem. Grūts ir zinātnes ceļš, un grūti 
tajā atšķirt labo no ļaunā. Un bieži jaunāko laiku pētnieki ir 
tikai punduri uz citu punduru pleciem.
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Laipnā saruna ar manu skolotāju rosināja Nikolu uz at
klātību; viņš piem iedza aci, kā sacīdams: mēs abi saprotamies, 
jo runājam par vienu un to pašu. -  Tur augšā, -  viņš pamāja uz 

Torņēkas pusi, -  zinātnes noslēpumus droši sargā maģijas 

burvekļi...
-Jā? -  tēlotā vienaldzībā atvaicāja Viljams. -  Varu iztēlo

ties: slēgtas durvis, bargi aizliegumi, draudi...
-  Nē, nē, kas vairāk...
-  Piemēram?
-  Redzi, es tieši nezinu, es nodarbojos ar stikliem, nevis 

grāmatām, taču klosterī klīst runas... dīvainas runas...
-  Kādas tad?
-  Dīvainas. Teiksim, par mūku, kas naktī iekļuvis bibliotēkā, 

lai atrastu šo to, ko Maleahijs negribējis dot, un redzējis tur 
čūskas un cilvēkus bez galvām, un cilvēkus ar divām galvām. 
Daudz netrūka, lai būtu iznācis no labirinta muļķa prātā...

-  Kāpēc tad tu runā par maģiju un nevis par veln išķī
gām parādībām?

-  Kaut arī esmu tikai nabaga stiklinieks, neesmu tik vien 
tiesīgs. Velns (lai D ievs mūs no viņa pasargā!) nekārdina mūku 
ar čūskām vai divgalvjiem. Ja nu vien īgi ar jutekliskām v īz i

jām, kādas tuksnesī redzēja svētie tēvi. Turklāt, ja nav labi 
aizskart šīs grāmatas, kāpēc lai velns kavētu mūku noziegties?

-  Veiksmīga entimēma, -  piekrita mans skolotājs.
-  Un, visbeidzot, kad stikloju logus slimnīcā, prieka pēc 

pašķirstīju dažas Severina grāmatas. Tur bija noslēpumu grā
mata, ko, šķiet, sarakstījis Alberts Lielais; manu uzmanību 
piesaistīja dažas savādas miniatūras, un tā es izlasīju dažas 
lappuses, kurās bija teikts, kā ieziest eļļas lampiņas degli, lai 
tās dūmi cilvēkam izraisītu vīzijas. Droši vien esi ievērojis -  
nē, vēl ne, jo neesi pārlaidis abatijā nevienu nakti, -  ka tum
šajās nakts stundās Torņēkas augšstāvs ir gaišs. Dažviet aiz 

vitrāžām plaiksni maza gaismiņa. Daudzi ir lauzījuši galvu, kas
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tas varētu būt; ir mēļots par maldugunīm un nelaiķu biblio
tekāru dvēselēm, kas atgriežas aplūkot savu valstību. Daudzi 

tam tic. Es domāju, ka rēgus saceļ īpašas lampas. Zini, ja ņem 
suņa auss taukus un ar tiem ierīvē gaismekļa degli, tas, kurš 

ieelpos lampas dūmus, ticēs, ka viņam ir suņa galva, un, ja 

kāds tam stāvēs blakus, arī to viņš redzēs ar suņa galvu. Un ir 

cita ziede, kas tiem, kuri stāv ap lampu, liek justies lieliem kā 

ziloņiem. Un ar ziedi no sikspārņa acīm, divām zivīm, kuru 

nosaukumus neatceros, un vilka žults var sagatavot degli, kas 

degdams liks skatīt dzīvniekus, kuru tauki ir izmantoti. Gruz
dot ķirzakas astei, viss apkārt izskatīsies kā no sudraba, bet, 

kvēpinot melnas čūskas taukus un līķauta gabaliņu, istaba lik

sies pilna čūsku. Es to zinu! Kāds bibliotēkā ir varen slīpēts...
-  Bet varbūt ar šim burvestībām noņemas nelaiķu b ib

liotekāru dvēseles?

Nikola apmulsa un kļuva nemierīgs. -  To es nebiju iedo

mājies... Var jau būt... Pasarg mūs Dievs! Ir vēls, vespere jau 
sākusies. Ar Dievu! -  Un viņš aizsteidzās uz baznīcu.

Devāmies tālāk gar dienvidu mūri; pa labi palika svētceļ

nieku mītne un kapitula zāle ar dārzu, pa kreisi -  eļļas spies

tuve, dzirnavas, klētis, pagrabi un noviču nams. Un visi ceļā 

satiktie steidzās uz baznīcu.
-  Ko jūs domājat par Nikolas vārdiem? -  es jautāju.

-N ez in u . Bibliotēkā kaut kas notiek, un nedomāju, ka tur
rosās nelaiķa bibliotekāri...

-  Kāpēc?

-T ā p ēc , ka tie, man domāt, ir bijuši tik šķīsti, ka tagad 

mīt debesu valstībā un noraugās tā Kunga vaigā, -  ja tāda at

bilde tevi apmierina. Un, ja lampas tur ir, mēs tās redzēsim. 

Taču, kas attiecas uz mūsu stiklinieka pieminētajām ziedītēm... 
Ir arī daudz vienkāršāki veidi, kā izraisīt vīzijas, un Severīns 

tos zina ļoti labi, tu pats par to šodien pārliecinājies. Un kāds
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abatijā nevēlas, ka citi naktīs apm eklētu bibliotēku, taču 

daudzi ir mēģinājuši un joprojām mēģina tur iekļūt.

-V a i noziegumam ar to visu ir kas kopīgs?

-  Noziegumam? Jo vairāk par to prātoju, jo ticamāk man 

šķiet, ka Adelm o pats atņēmis sev dzīvību.

-  Kāpēc?
-  Vai atceries -  šorīt ievēro ju  atmetu sliedi? Kad mēs 

nogriezāmies ceļa līkumā, virs kura slejas austrumu tornis, arī 
zem tā manīju atkritumu pēdas; acīmredzot aptuveni no tās 

vietos, kur uzkrājas mēsli, zemes blāķis būs nobmcis un aiz

slīdējis līdz pat torņapakšai. Lūk, kāpēc, kad šovakar nolū

kojāmies no augšas, mēslaini sedza tik plāna sniega kārtiņa: tas 

bija tikai vakardienas un nevis iepriekšējo dienu sniegs. Abats 

taču mums teica, ka Adelm o ķermenis bijis sašķaidīts uz klin

tīm, bet zem austrumu torņa tūliņ zem  sienas krituma aug 

priedes. Klintis turpretī ir aiz mūra zemākā posma, kur izgāž 

mēslus.
-  Tātad?...

-T ā ta d  padomā pats, vai nebūs... kā lai to saka?... mazāka 

prāta izšķērdība -  pieņemt, ka Adelm o vēl neskaidrotu iemeslu 

pēc spunte situ meties pār mūri, atsities pret klintīm un -  miris 

vai savainots -  iekritis mēslainē. Pēc tam vētra naktī izraisījusi 

nobrukumu un zemes blāķis ar atmetām un nelaimīgā augumu 

aizslīdējis līdz austrumu tornim.
-  Kāpēc jūs teicāt, ka šāds pieņēmums ir mazāka prāta iz

šķērdība?
-  Mīļais Ads, nekad nav jēgas vairot skaidrojumus un cē

loņus, ja pēc tā nav īstas nepieciešamības. Ja Adelm o ir nokritis 

no austrumu torņa, vajag, lai viņš būtu iekļuvis bibliotēkā, lai 

kāds cits viņu vispirms būtu ievainojis, bet viņš lai nebūtu 

pretojies, lai slepkava ar pamirušo augumu būtu uzkāpis uz 

loga, to atvēris un izgrūdis nelaim īgo laukā. Turpretī manā
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pieņēmumā vajadzīgs tikai Adelm o, viņa paša griba un mēs
laine. Viss top skaidrs, pielietojot vism azāko cēloņu skaitu.

-  Bet kālab lai viņš būtu tīši meklējis galu?
-B e t  kālab lai viņš būtu nogalēts? Arī šāda iespēja katrā 

ziņā jānoskaidro. Un nešaubos, ka tāda pastāv. Torņēkā valda 
saspringums, visi kaut ko slēpj. Pagaidām esam jau izdzir- 
duši mājienus, patiesībā tikko manāmus, par dīvainām attie
cībām, kas saistījušas Adelm o un Berengāriju. Tas nozīmē, ka 
nenolaidīsim acu no bibliotekāra palīga.

Kamēr tā runājāmies, vespere jau bija beigusies. Saimes ļau
dis vēl steidzās pirms vakariņām apdarīt darbus, bet mūki de
vās uz refektoriju. Debesis jau bija satumsušas, sāka snigt. Lai
kam gan vieglās, sīkās pārslas turpināja sijāties visu nakti, jo 
nākamajā rītā abatiju sedza žilbinoši balta sniega sega, kum vēl 
pieminēšu.

Biju krietni izsalcis un labprāt paklausīju aicinājumam do

ties vakariņās.



K O M  P L Ē T A ;

Adss un Viljams bauda abata tīkamo viesmīlību 
un Horhes bardzību.

cfektoriju apgaismoja lielas lāpas. Mūki sēdēja 
ap veselu rindu garu galdu, kurai šķērsām valdo
nīgi pacēlās uz plaša paaugstinājuma novietotais 
abata galds. Otrā pusē stāvēja pults, pie kuras jau 

bija ieņēmis vietu mūks, kam vakariņu laikā jālasa. Pie ūdens 
trauka mūs gaidīja abats ar baltu drānu, lai noslaucītu mums 
rokas, kā ieteicis svētais Pahomijs.

Abats ielūdza Viljamu pie sava galda, piebilzdams, ka šo
vakar arī es, ciemiņš būdams, varēšot baudīt tādu privilēģiju, 
lai arī esmu tikai benediktiešu novics. Nākamajās dienās, kā 
viņš tēvišķi paskaidroja, es varēšot sēsties pie galda kopā ar 
pārējiem mūkiem vai arī, ja būšot aizņemts, pildot sava sko
lotāja rīkojumus, pirms vai pēc ēdienreizēm  ieturēties virtuvē, 
kur par mani gādāšot pavāri.

Pa to laiku mūki bija piecēlušies kājās un nu nekustīgi stā
vēja ap galdiem, kapuces pār acīm nolaiduši un rokas zem 
skapulāriem saņēmuši kopā. Abats nostājās savā vietā un no
runāja Beneclicite. Kantors pie pults uzsāka Eclent pauperes. 
Abats deva svētību, un visi apsēdās.

Mūsu ordeņa dibinātāja regula paredz, ka maltītēm jābūt 
pieticīgām, un ļauj abatam noteikt, cik daudz ēdiena katram 

mūkam nepieciešams. Taču jāteic, ka tagad mūsu abatijās lie
lākoties pārāk iecietīgi izturas pret vēdera baudām. Un es ne
maz nerunāju par tām abatijām, kas pārvērtušās par negausīgu
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rimu midzeņiem; ari tajās, kur tiek turēti tikumi un valda grēku 
nožēlas gars, gurdinošajos prāta darbos nopūlētie mūki parasti 
saņem visai sātīgu, kaut ari ne pārsmalcinātu ēdienu. Taču, no 
otras puses, abata galds vienmēr bauda priekšrocības, jo pie 
tā bieži tiek sēdināti augsti ciemiņi, turklāt abatiem tīk lepo

ties ar savu lauku un staļļu labumiem un pavāru izmaņu.
Maltīte noritēja klusumā, kā jau tas mūsu ordeņa mūkiem 

pieņemts, savā starpā sazinoties pierastajā zīmju valodā. Pirmos 
apkalpoja novičus un jaunākos mūkus; bļodas ar visiem pa
redzēto ēdienu, atstājušas abata galdu, vispirms tika piedāvā
tas viņiem.

Pie abata galda kopā ar mums sēdēja Maleahijs, mantzi
nis un abi vecie mūki -  Burgosas Horhe, aklais sirmgalvis, ko 

biju iepazinis jau skriptorijā, un visvecākais, Alinardo no Gro- 
taferrātas, teju simtgadīgs, klibs, miesās gurdens -  kā man li
kās, jau viņā pasaulē mītošs. Abats mums teica, ka Alinardo 
dzīvojis abatijā jau kā novics un atceroties visus notikumus, 
kas te risinājušies vismaz pēdējos astoņdesmit gados. To viņš 
mums pusbalsī pavēstīja vakariņu sākumā, jo vēlāk pakļāvās 
ordeņa kārtībai un klusēdams klausījās lasījumā. Tomēr, kā 
jau teicu, pie abata galda valdīja lielāka brīvība, un gadījās, ka 
mēs paslavējām piedāvātos ēdienus, bet abats cildināja savu 
vīnu un eļļu. Reiz, atšķaidīdams mums vīnu, viņš pat atgādi
nāja to vietu no regulas, kur mūsu ordeņa svētais dibinātājs 
izsacījies, ka mūkam gan neklātos dzert vīnu, bet, tā kā mūslai
kos mūkus no vīna atturēt nevar, tad vismaz lai tie nedzerot 
līdz reibumam, jo, kā rakstīts Zālamana Mācītāja grāmatā, vīns 
sajauc pat visgudrāko vāru prātus. Benedikts rakstīja “mūslaikos", 
domādams savus, nu jau tik tālos, laikus, -  tad ko lai sakām 
par laiku, kad vakariņojām abatijā? No senajiem to šķīra ti
kumu pagrimums (un par šiem laikiem, kad rakstu, nemaz 

nerunāsim, vienīgi te, Melkā, iecienītāks ir alus!): dzerts tika ar 
baudu, lai arī bez pārmērībām.
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Ēdām uz iesma ceptu nesen kauto cūku gaļu, un es ievē

roju, ka pārējo ēdienu gatavošanā te izmanto nevis dzīvnieku 

taukus vai rapšu eļļu, bet gan labum labo olīveļļu; tā laikam 
nāca tepat no abatijas zemēm, kuras pletās kalna nogāzē uz 

jūras pusi. Abats mums piedāvāja vienīgi viņa galdam pare

dzēto cāli, ko virtuvē biju redzējis gatavojam. Ievēroju, ka 

abats lieto lielu retumu -  metāla dakšiņu, kas pēc formas at

gādināja mana skolotāja acenes; abats bija smalks vīrs un 

negribēja notraipīt rokas ar ēdienu, savu galdarīku viņš p ie

dāvāja arī mums, vismaz lai mēs ņemtu gaļas gabalus no lielā 
trauka un liktu savās bļodiņās. Es atteicos, bet redzēju, ka Vil

jams labprāt piekrīt un bezrūpīgā vieglumā lieto šo kundzisko 
daiktu, varbūt gribēdams abatam pierādīt, ka franciskāņi nav 

sliktāk audzināti un zemākas cilmes.

Mielodamies ar gardajiem ēdieniem  (ilgajās ceļojuma die

nās bijām ēduši, kā nu pagadījās), biju laidis pa ausu galam 

lasījumu, kas tostarp dievbijīgi ritēja. Manu uzmanību tam at

kal piesaistīja Horhes apmierināta ieņurdēšanās; sapratu, ka 

pienācis brīdis, kad parasti tiek lasīta kāda īpaša regulas nodaļa. 

Un, pēcpusdienā Horhes runas dzirdējis, nojautu, kāpēc viņš 

šķiet tik apmierināts. Patiesi, atskanēja vārdi: -  Un sekosim 

pravieša piemēram, kurš saka: es nolēmu uzmanīt savus ceļus, 

ka negrēkotu ar savu mēli, es aizslēdzu savas lūpas, tapu mēms 

pazemībā un atturējos runāt pat par godīgām  lietām. Un, ja 

šajās rindās pravietis mums māca, ka reizēm  klusuma mīlestī
bas pēc būtu jāatturas pat no dievbijīgām runām, tad vēl jo 

vairāk mums jāatturas no tukšajām, lai nesaņemtu sodu par 

savas mēles grēkiem! -  Un vēl: -  Lai mūsu lūpas vienmēr ir 

slēgtas rupjībām, tukšvārdiem un ģeķībām, un tā katrā vietā, 

un arī saviem mācekļiem lai mēs neļaujam atdarīt muti tādām 

runām.
-T a s  attiecas arī uz tām šīsdienas marginālijām, -  Horhe
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nenovaldījās, klusā balsi neizteicis savu spriedumu. -  Jānis 
Zeltamute teic, ka Kristus nekad nesmējās.

-  Bet viņa cilvēciskā daba to neliedza, -  atteica Viljams, -  jo 
smiekli, kā māca teologi, ir cilvēkam iezīmīgi.

-Forta  potuit sed non legitur eo usns fuisse, -  citēdams 
Pjetro Kantori, stingri teica Horhe.

-  Manduca, jam  coctum esi, -  nočukstēja Viljams.
-  Ko? -  noprasīja Horhe, domādams, ka mans skolotājs 

izsakās par kādu no tikko pasniegtajiem ēdieniem.
- T i e  ir vārdi, ko Ambrozijs p iedēvē svētajam Labrencim; 

viņš tos teicis saviem mocītājiem, kas viņu cepinājuši uz restēm, 

aicinādams apgriezt uz otriem sāniem, un ari Prudencijs tos 
piemin savā Peristephanon, -  ar īsta svētā seju paskaidroja 
Viljams. -  l’ātad svētais Labrencis mācēja smieties un jokot un 
ar saviem jokiem pat pazem ot ienaidniekus.

-  Tas tik rāda, ka smiekli stāv tuvu nāvei un miesas bojāejai! -  
nikni atņurdēja Horhe, un man bija jāatzlst, ka viņš atbildējis 
kā izcils loģiķis.

Tai brīdī abats samierinoši lūdza ievērot klusumu. Arī va
kariņas jau nāca uz beigām. Abats piecēlās un iepazīstināja 

mūkus ar Viljamu. Gana slavējis viņa gudrību un cildinājis labo 
slavu, viņš paziņoja, ka lūdzis Viljamu izskaidrot Adelm o nāvi, 
aicināja mūkus atbildēt uz viņa jautājumiem un pieteikt sa
viem padotajiem saimes ļaudīm darīt tāpat, un lūdza palīdzēt 
viņa meklējumos; protams, abats piebilda, ja brāļa Viljama 
vēlēšanās nav pretrunā ar klostera kārtību. Tādos gadījumos 
padoms esot jāprasa pašam abatam.

Vakariņas bija galā, un mūki cēlās, lai dotos uz kompleto- 
riju. Atkal viņi nolaida pār sejām kapuces un nostājās rindā 

pie durvīm. Tad garā virtene devās uz baznīcu cauri kapiem, 
lai ieietu kori caur ziemeļu portālu.

Izgājām ārā kopā ar abatu. -  Vai tagad Tom ē kas durvis 
tiks aizslēgtas? -  ievaicājās Viljams.
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- T ik k o  kalpi būs nokopuši relektoriju un virtuves, pats 
bibliotekārs aizdarīs durvis, aizbultēdams tās no iekšienes.

-  N o iekšienes? Un pa kurieni tad viņš izies?
Abats nopietnu seju uzlūkoja Viljamu. -  Virtuvē jau nu ne

gulēs, -  viņš asi atbildēja un pielika soli.

-  Lieliski! -  Viljams man čukstēja. -  Tātad ir vēl cita izeja, 

tikai mums par to nav jāzina. -  Un es pasmaidīju, lepns par 
viņa dedukcijas spējām, bet viņš mani aprāja: -  Un beidz smie

ties! Tu taču redzēji, ka šajos mūros smiekli nav nekādā cieņā.

Iegājām korī. Dega tikai viens gaismeklis, novietots uz 

masīva bronzas trijkāja divu vīru augumā. Mūki klusi izvieto

jās solos, bet tikmēr priekšlasītājs lasīja gabalu no svētā Gre

gora homīlijas.

Tad abats deva zīmi un kantors uzsāka Tu autem Domine 
miserere nobis. Abats atbildēja ar Adjutorium nostrum in no- 
mine Domini, un visi korī turpināja Quifecit coelum el terram. 
Tad sākās psalmu dziedājum i: Uzklausi manu saukšanu, 
manas taisnības Dievs/; Es pateikšos tam Kungam no visas 
savas sirds; Teiciet jūs, Dieva kalpi, teiciet tā Kunga vārdu! 
Mēs nestāvējām korī, bijām apmetušies vidusjomā. Un ierau
dzījām no kādas sānu kapelas tumsas iznirstam Maleahiju.

-  Ievēro labi to vietu! -  Viljams man teica. -  Tur varētu būt 

eja, kas ved uz Torņēku.

-  Zem kapiem?

-  Kāpēc gan ne? Turklāt, ja labi padomā, kaut kur taču jābūt 
osārijam, nevar būt, ka viņi vairākus gadsimtus apglabā visus 

mūkus tajā mazajā zemes gabaliņā.
-  Un jūs patiešām gribat nakts laikā iekļūt bibliotēkā? -  vai

cāju, šausmu pārņemts.
-T u r , kur klīst mirušie mūki, ložņā čūskas un mirkšķina 

noslēpumainas gaismas -  tā, m īļo Ads? Nē, manu zēn! Šodien 

gan grasījos to darīt un nevis ziņkārības pēc, bet lai noskaid
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rotu, kā gājis bojā Adeltno. Tagad, kad man, kā jau tev teicu, ir 
loģiskāks skaidrojums, es tom ēr gribu cienīt šīs vietas paražas.

-T a d  kāpēc jums tas jāzina?
-T ā p ēc , ka gudrība nesastāv tikai no zināšanām par to, ko 

vajag un drīkst darīt, -  to veido arī zināšanas par to, ko būtu 
iespējams un arī ko labāk nevajadzētu darīt. Lūk, tāpēc es 
šodien brālim stikliniekam teicu, ka gudrajam ir gan jāatklāj 
izzinātie noslēpumi, gan arī jāprot tos glabāt, lai citi tos ne
izmantotu ļaunos nolūkos. Šī bibliotēka man šķiet vieta, kur 
noslēpumi tiek turēti slepenībā.

To sacījis, viņš devās uz baznīcas izeju, jo dievkalpojums 
bija beidzies. No garās dienas gaitām abi bijām pārguruši un 
devāmies uz savu celli. Es saritinājos savā “kapličā”, kā Vil
jams to pa jokam nosauca, un tūliņ aizmigu.



O T R Ā
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A G R Ā  S T U N D A ,

kad mistiskas laimes pilnu cēlienu pārtrauc 
asiņains notikums.

eviens dzīvnieks nav lik neuzticams kā gailis, 
reizēm velna, reizēm  atdzimušā Kristus simbols. 
Mūsu ordenim  ir gadījušies pat tādi sliņķi, kas, 
saulei lecot, neparko negribēja dziedāt. Turklāt 

nta dievkalpojums, sevišķi jau ziemas laikā, notiek, kad laukā 
vel valda dziļa nakts un daba guļ; jo mūkam jāceļas tumsā un 
ilgi jālūdzas, gaidot dienu un kliedējot tumsu ar savas licibas 
kvēli. Tā radusies saprātīgā paraža nozīmēt mūkus, kuri nedo
das pie miera kopā ar saviem brāļiem, bet pavada nakti, ritmiski 
skaitot noteiktu daudzumu psalmu: tas viņiem  ļauj mēri! a iz
ritošo laiku un modināt brāļus, kad pagājušas to miegam at

vēlētās stundas.
Arī tonakt mūs pamodināja brāļi, kas apstaigāja dormito- 

riju un viesu namu, šķindinādami zvaniņu, turklāt viens no 
tiem gāja no celles cellē, uzsaukdams Beneclicamus Domino 
un katrā saņemdams atbildi Deo gmtias.

Mēs ar Viljamu ievērojām benediktiešu kartību 1111 pēc nepil
nas pusstundas jau bijām gatavi sagaidīt jauno dienu, tātad iera
dāmies kori, kur muki, ceļos nometušies, jau skandēja pirmos 
piecpadsmit psalmus, gaidīdami, lidz sava skolotājā pavadibā 
ieradīsies novici. Tad katrs apsēdās savā solā un koris uzsaka 

Dominē labia rnea aperies e.t os metini annuntiabit Unulem 
tītam. Skaņa cēlās pret. baznīcas velvēm  kā bērna lūgšana. 
Pēc tam divi muki kāpa kancelē un uzdeva toni deviņdesmit
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ceturtajam psalmam Venite exultemus, un tam sekoja pārējie 
šai stundai priekšrakstitie. Un es jutu sevi ar jaunu degsmi uz
liesmojam ticibu.

Mūki sēdēja solos -  sešdesmit stāvi, kuais vienādus vērta 

apmetņi un kapuces, lielā trijkāja gaismas tikko iezīmētas 
sešdesmit ēnas, sešdesmit balsis, kas teica tā Kunga godību. 
Klausīdamies šajā aizkustinošajā saskaņā, kurā jautās paradī
zes svētlaimība, vaicāju sev, vai patiesi abatija ir pilna smagu 
noslēpumu, drūmu draudu un slepenu mēģinājumu tos at
klāt. Jo šai stundā tā man likās svēto patvērums, tikumu mītne, 
zināšanu relikvārijs, apdomības šķirsts, gudrības tornis, lēn- 
prātī bas mājoklis, izturības cietoksnis, šķīstības kvēpināmais 
trauks.

Pēc sešiem psalmiem sākās Svēto rakstu lasījums. Daži mūki 
samiegojušies klanīja galvu, un viens no nakts uzraugiem stai- 
gaja gar soliem  ar mazu lampiņu rokās, modinādams aizsnau
dušos. Ja kādu pieķēra guļam, tam par sodu bija jāņem gais- 
meklītis un jāturpina pārbaudes riņķojums. Tad atkal nodzie
dājām sešus psalmus. Pēc tam abats visus svētīja, tāsnedēļas 
lūgšanu vadītājs noskaitīja lūgsnas, tad visi noliecās pret altāri 
klusi sakopot domas -  un šī mirkļa saldini nesapratīs neviens, 
kas pats nav p iedzīvojis mistiskas degsmes un dziļa sirds
miera brīžus. V isbeidzot, atkal nolaiduši kapuci par seju, 

mūki apsēdās un svinīgi uzsāka Te Deum. Un arī es slavēju to 
Kungu, kas mani bija atbrīvojis no šaubām un izkliedējis no
māktību, ko manī bija viesusi pirmā abatijā pavadītā diena. 
Mēs esam vājas radības, es sev sacīju, arī starp šiem mācīta

jiem un dievbijīgajiem mūkiem nelabais kaisa vieglu skaudību 
un sīkas ķildas, taču tie ir tikai dūmi, ko vienā mirklī izkliedē 
varenais ticības vējš, kad visi sapulcējas Tēva vārdā un viņu 
vidū nokāpj pats Kristus.
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Starp matutinu un laudēm muki nem ēdz atgriezties cellēs, 
kaut ari vēl ir dziļa nakts. Novici sekoja savam skolotājam uz 
kapitula zāli mācīties psalmus, daži muki palika baznicā kār
tot altārtraukus, bet vairākums, iegrimuši klusā apcerē, pastai
gājās klosterdārzā; tā darijām ari mēs ar Viljamu. Saimes ļau
dis gulēja un nebija vēl modušies, kad pirms rītausmas atgrie
zāmies kori uz laudēm.

Atkal dziedājām psalmus, un viens no šiem -  pirmdienai 
paredzētajiem -  man uzdzina pirmītējās bailes. “Grēks čukst 
bezdievīgajam  viņa sirdī: nav jābīstas D ieva Viņa acu priekšā. 
Viņš pats sevi mierina: noziegums paliks apslēpts, nebūs tam 
atriebēja. Viņa vārdi ir nelietīgi un pilni viltības, viņš vairs ne
dara, kas sapratīgs un labs.” Man tā likās ļauna zīme, ka tieši 
šai dienai regula bija noteikusi tik briesmīgu brīdinājumu. Un 
manas nemiera trīsas neremdēja arī slavas psalmiem sekojo
šais ierastais Apokalipses lasījums; man prātā ienāca portāla 
tēli, kas bija pakļāvuši manu sirdi un acis iepriekšējā dienā. Drīz 

pēc responsorija un himnām, kad sākās evaņģēlija dziedā
jums, kora logos tieši virs altāra pamanīju blāvu gaismiņu, kas 
jau lika dažādās krāsās iezīmēties vitrāžu rūtīm, kuras pirms 
tam bija klājusi melna tumsa. Tā vēl nebija rītausma, uzvaro
šajai gaismai bija jānāk tikai pirmās stundas laikā, kad koris 
dzied Deus qui est sanctorum splenclor mirabilis un Iam lucis 
orto siclere. Tā bija tikai ziemīgās gaismas svīduma pirmā vēst
nese, bet ar to bija diezgan, lai palsnējā krēsla, nakts tumsības 
vietā ieplūzdama baznīcas jomā, atdotu mieru manai sirdij.

Dziedājām rindas no dievišķas Grāmatas, liecinādami Vārdu, 
kas nācis dol cilvēkiem  gaismu, un man likās, ka dienas spī

deklis visā sava mirdzumā pārplūdina svētnīcu. Vēl netveramā 
gaisma likās starojam no katra dziedājuma vārda, kā smar- 
žaina lilija noslēpumaini uzplaukstam velvju krustos. “T ev  pa
teicos, Kungs, par šo neizsakāmo gaviļu bridi,” es klusi lūdzos 
un aprāju savu sirdi: “Ko gan tu, ģeķīgā, bīsties?”
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Piepeši izdzirdām troksni, kas nāca no ziemeļu portāla pu
ses. Nobrīnījos, kā gan kalpi, dienas darbiem gatavodamies, tā 
uzdrīkstas traucēt svētos ritus. Tai brīdī iesteidzās trīs cūk

gani šausmu pilnām sejām un, pieskrējuši pie abata, kaut ko 
čukstēja tam ausī. Abats tiem mierinoši pamāja, it kā negribē
dams pārtraukt lūgšanas, bet šurpu steidzās citi kalpi un klie
dzieni pieņēmās skaļumā. -  Tur ir cilvēks! Beigts cilvēks! -  
sauca viens, un cits piebilda: -  Tas ir mūks, vai tad neredzēji 
apavus?

Lūgsnas aprāvās. Abats steigšus devās laukā, dodams 
mantzinim zirni sekot. Viljams steidzās aiz viņiem, un nu jau 
ari pārējie mūki cēlās no soliem  un mudījās nopakaļ.

Gaisma jau bija uzaususi, un sniega sega kalna virsu darīja 
vel gaišāku. A iz baznīcas kora pie kūtīm, kur jau kopš vakar
dienas rēgojās liela, arcuku asinīm piepildīta muca, virs trauka 
malas vīdēja dīvains, gandriz krusta formas priekšmets, kas at- 
gadināja divas zem e iespraustas kārtis, kuras vēl tik jāapsien 
ar lupatām putnu biedēšanai.

Taču tās bija cilvēka kājas, cilvēka, kurš ar galvu uz leju 
iegremdēts asiņu traukā.

Abats pavēlēja izvilkt līķi (d iem žēl bija skaidrs, ka tādā 

necienīgā stāvoklī neviena cilvēciska būtne nevarētu palikt 
dziva ) no riebīgā šķidmma. Cūkgani vilcinādamies piegāja pie 
trauka un, ar asinīm nošļakstīdamies, izvilka no tā nelaimīgā 
asiņainās miesas. Kā jau iepriekš sacīju, asinis, tūliņ pec salie- 
šanas traukā kārtīgi izmaisītas un atstātas aukstumā, nebija 
sarecējušas, bet ta kārtiņa, kas klāja līķi un bija iesūkusies drā
nās, nu saka biezēt un liedza brāļiem pazīt tā vaibstus. Pienāca 
kalps ar spaini ūdens un iešļāca to nabaga mironim sejā, kāds 

cits pieliecies ar lupatu noberzēja tā vaigu. Un mūsu acīm at

klājās bāla seja, kas piederēja Salvamekas Venancijam, grieķu
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rakstu pratējam, ar kuru vakar bijām runājušies pie Adelmo 
grāmatām.

-V a r  jau būt, ka Adelm o pats laupīja sev dzīvību, -  teica 
Viljams, raudzīdamies šaja sejā, -  taču šis gan ne, un mēs ne
varam pieņemt, ka viņš gadījuma pēc uzkāpis uz mucas malas 
un ievēlies iekšā.

Viņam pienāca klāt abats. -  Brāli Viljam, kā redzat, abatijā 
notiek briesmu lietas, kuni izskaidrošanai būs vajadziga visa 
jūsu gudrība, tāpēc es jūs lūdzu, pasteidzieties!

-V a i viņš rīta lūgšanu laikā bija korī? -  norādot uz līķi, jau
tāja Viljams.

-  Nē, -  atbildēja abats, -  ievēroju, ka viņa vieta bija tukša.
-  Vai trūka vēl kāda?
-L iekas, ne. Vismaz es nemaniju.
Viljams vilcinājās, pirms uzdeva nākamo jautājumu, un to 

viņš iečukstēja abatam ausī, uzmanīdamies, lai citi nedabū 
dzirdēt: -  Vai Berengārijs bija savā vietā?

Abats uzmeta viņam apbrīnas pilnu mirkli, kurā jautās ari 
nemiers, -  kā pauzdams pārsteigumu, nojaušot, ka mans sko
lotājs tur aizdomās to pašu, pret kurn aizdomas bija cēlušās 
arī viņam, taču daudz saprotamāku iemeslu pēc. Tad viņš ātri 
attrauca: -  Jā, bija, viņa vieta ir pirmajā rindā, teju pie manas 
labās rokas.

-  Protams, -  teica Viljams, -  tas neko nenozīmē. Jo nedo
māju, ka, dodamies uz kori, kāds būtu gājis gar apsīdu, tātad 
iespējams, ka liķis te mircis jau vairākas stundas, varbūt jau no 
tā briža, kad visi devās pie miera.

-Jā, un kalpi ceļas ar rītausmu, tāpēc viņu uzgāja tikai ta

gad.
Viljams noliecās pār līķi, it kā miroņi viņam būtu pierasta 

lieta, saslapināja lupatu un kārtīgāk noberza Venancija seju. 
Pa to laiku pārējie mūki, pārbiedēti sastājušies visapkārt, 
cēla varenu troksni, bet abats centās tos noklusināt. Caur pūli
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šurpu lauzās Severins, kuram slarp citiem pienākumiem bija 
uzticētas ari rūpes par abatijas mirušo miesām. Ari viņš notu
pās līdzās manam skolotājam. Un es, lai dzirdētu viņu sarunu 
un varētu padot Viljamam tiru, slapju lupatu, pievienojos v i
ņiem, pārvarēdams bailes un riebumu.

-V a i tev ir gadījies redzēt slikoni? -  jautāja Viljams.
- N e  vienreiz vien, -  atbildēja Severins. -  Un, ja noprotu, 

ko tu gribi teikt, tie izskatās citādi -  to sejas ir piepampušas.
-Tā tad  šis vīrs bija jau miris, kad viņu kāds iemeta mucā.
-B e t  kāpēc tā būtu vajadzējis darīt?
-B e t  kāpēc viņu vajadzēja nogalināt? Mūsu priekšā ir 

kropla prāta darbs. Tagad derētu apskatīt, vai uz ķermeņa ir 
brūces vai sitienu pēdas. Vislabākais būtu aiznest miesas uz 
pirti, tur noģērbt, nomazgāt un kārtīgi izpētīt. Drīz tev tur p ie
biedrošos.

Severins, saņēmis abata atļauju, norīkoja cūkganus nest 
līķi, bet Viljams tostarp lūdza abatu pavēlēt mūkiem, lai d o 
das atpakaļ uz kori pa to pašu ceļu, pa kuru bija nākuši, un tā
pat sūtīt prom saimes ļaudis, lai laukums paliktu tukšs. Abats, 
iemesla nevaicājis, izpildīja viņa lūgumu. Tā mēs palikām vieni. 
Velkot ārā līķi, asinis bija šļakstījušās pāri malām un sniegs 

visapkārt mucai iekrāsojies sarkans, turklāt pakusis vietās, 
kur nesot izlaistījies ūdens, bet tur, kur bija gulējis mirušais, 
vīdēja liels, tumšs traips.

-  īsta putra, -  teica Viljams, norādīdams uz mūku un kalpu 
atstāto pēdu jucekli. -  Sniegs, mīļais, ir brīnišķīgs pergaments, 
kurā cilvēku miesas atstāj viegli salasāmas zīmes. Taču šis ir 
slikti noskrāpēts palimpsests, un, liekas, te nekā interesanta ne
izlasīsim. Uz baznīcas pusi sniegu nobradājuši mūki, bet no 

šejienes lidz kūtīm un zirgu staļļiem nomīņājuši kalpi. Vienigā 
neskartā vieta ir no kūtīm uz Torņēkas pusi. Raudzīsim, var
būt atrodam ko interesantu.

-B e t  ko jūs gribētu atrast? -  es jautāju.
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-Ja  viņš tai kublā neielikās pats, tad kads viņu uz turieni 
aiznesa, man domāt, jau mirušu. Un tas, kurš nes otra ķermeni, 
atstāj sniegā dziļākās pēdas. Tātad skaties, vai nemanīsi pedu 
nospiedumus, kas izskatās citādi nekā tie, kūms atstāja bļau- 

rigie mūki, sapostīdami mums visu pergamentu.

Tā ari darījām. Un tūliņ jāsaka -  pasarg, Dievs, mani no 
lielības! -  ka tas biju es, kurš kaut ko atklāja laucē starp mucu 
un Torņēku. T ie bija diezgan dziļi cilvēka pēdu nospiedumi, kas 
stiepās nenobradātajā sniegā, un, ka tūlīt ievēroja mans sko
lotājs, neskaidrāki neka kalpu un mūku atstātie -  tas nozī
mēja, ka tos aizvilcis svaigais sniegs, tātad iets bija pirms laba 
laiciņa. Taču mūsu vērību piesaistīja vēl kas: līdztekus pēdām 
stiepās vienlaidu sliede, it kā tur būtu vilkts kas smags. Un no 

asiņu mucas tā sniedzas līdz pat refektorija durvīm, kas atra
dās starp Torņēkas austrumu un dienvidu torni.

-  Refektorijs, skriptorijs, bibliotēka... -  novilka Viljams.
-  Atkal bibliotēka! Venancijs miris Torņēkā, visticamāk, bib

liotēkā.
-  Kāpēc tieši bibliotēkā?
-  Mēģinu iejusties slepkavas ādā. Ja Venancijs būtu miris 

vai nogalināts refektorijā, virtuvē vai skriptorijā, kāpēc lai 
viņu neatstātu turpat? Bet, ja viņš ņēma galu bibliotēkā, viņu 
noteikti vajadzēja iznest laukā -  gan tāpēc, ka bibliotēkā līķi 
neviens nebūtu atradis (ja nu slepkavam bija svarīgi, lai to at
rod?), gan tāpēc, ka slepkava varbūt negrib piesaistīt uzma

nību bibliotēkai.
-B e t  kamdēļ slepkavam būtu vajadzīgs, lai līķi atrod?
-N ezin u , es tikai izsaku pieņēmumu. Kas tev teica, ka slep

kava nogalināja Venanciju tāpēc, ka viņu ienīda? Varbūt viņš 
nogalināja, kā būtu nogalinājis jebkum, -  lai atstātu zīmi, kas 
pauž ko citu.

-  Omnis rnundi creatura, quasi liber et scriptura... -  es no

murmināju. -  Bet ko gan var paust tāda zīme?
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- T o  es nezinu. Bet neaizmirsti, ka pastav zimes, kas šķiet 

jēgpilnas, taču patiesībā neko nenozīmē, gluži kā “ti-ti-ti” vai “tu- 

tu-tū”...

-  Briesmīgi, -  es teicu, -  ja var nogalināt cilvēku, lai pateiktu 

“ti-ti-ti”!
-B riesm īgi, ja var nogalināt cilvēku, lai pateiktu Creclo in 

unum Deutn... -  atbildēja Viljams.

Tai brīdī pie mums pienāca Severīns. Līķis esot nomazgāts 

un mpīgi pārbaudīts. Nekādu briiču, nekādu sasitumu uz gal

vas. Miris kā no burvestības.

-  Vai ari kā no D ieva soda? -  vaicāja Viljams.

-Varbūt, -  atbildēja Severīns.
-B e t  no indes?
Severīns vilcinājās. -  Arī iespējams.

-V a i tev laboratorijā ir indes? -  noprasīja Viljams pa ce

ļam uz slimnīcu.

-Jā. Bet viss atkarīgs 1 10  tā, ko sauc par indi. Ir vielas, ku

ras mazās devās dziedē, bet lielās izraisa nāvi. Kā jebkurš prā

tīgs botāniķis es tās glabāju, taču lietoju piesardzīgi. Sava dārzā 

audzēju, piemēram, baldriānu. Citu zāļu novārījumā iepilināti, 

daži baldriāna pilieni nomierina sirdsklauves. Bet lielā dau

dzumā tas uzdzen miegu vai pat nonāvē.
-V a i tu uz līķa neievēroji nekādas īpašas, indes atstātas 

zīmes?
-N ev ien as  pašas. Bet daudzas indes zīmju neatstaj.

Bijām sasnieguši slimnīcu. Venancija miesas, pirtī apmaz

gātas, lagad bija atnestas šurp un gulēja uz Severina laborato

rijas lielā galda. Instrumenti, mēģenes un citi stikla un māla 

trauki man atgādināja alķīmiķa darbnīcu (par tām es biju dzirdē
jis tikai nostāstus). Garajos plauktos, kas stiepās gar ārsienu, 

bija sarindotas dažnedažādas pudelītes, krūkas un podiņi, 

pilni ar vielām visādās krāsās.
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-  Lielisks ārstniecisko zaļu krājums, -  sacija Viljams. -  Vai 

viss izaudzēts tepat jūsu dārzā?
- N e ,  -  teica Severīns, -  daudzas zāles, kas šaipusē neaug, 

man gadu gaitā no visām pasaules malām sanesuši mūki. Man 
ir gan retas un dāigas vielas, gan tādas, ko var viegli iegūt no 
vietējiem  augiem. Paskaties... malts agalings, tas nāk no Ķīnas, 
to es ieguvu no kāda arābu gudrā. Un te sukutras alveja no 
Indijas, lieliski aizvelk brūces. Dzīvsudrabs -  ceļ augšā no miro
ņiem vai, citiem vārdiem sakot, liek atgūties noģībušajiem. Ar
sēns -  ļoti bīstams, nāvīga inde tam, kas to norij. Gurķzāle noder 
slimām plaušām. Sārmene palīdz, ja lauzts galvaskauss. Mas- 

tikkoka sveķi palīdz atkrēpot un un ārstē bronhus. Mirres...
-T ā s , ko nesa Austrumu gudrie? -  es iejautājos.
-T ā s  pašas, bet paglābj arī no augļa izmešanas, un tās 

ievāc no koka, ko sauc Balsamodendron rnyrra. Un šis ir mū
mijs, ārkārtīgi reta viela, tā rodas, noārdoties mumificētiem 
līķiem, un no tās var pagatavot neskaitāmas brīnum spēcīgas 
zāles. Un Mandragola officinalis, labs miega līdzeklis...

- U n  miesaskāres rosinātājs, -  piebilda mans skolotājs.
- T ā  jau stāsta, bet pie mums to šim mērķim neizmanto. -  

Severīns pasmaidīja. -  Un tuiiya dara brīnumus ar redzi.
- U n  kas ir šis te? -  m oži ievaicājās Viljams, pieskardamies 

pie kāda akmens, kas gulēja plauktā.
-Tas? To man uzdāvināja pirms laba laiciņa. Domāju, ka tas 

ir Iapris amatiti jeb lapis ematitis. Esmu dzirdējis, ka tam pie
mītot dažādas dziednieciskas īpašības, bet vēl neesmu atklā
jis, kādas. Tu to pazīsti?

-Jā, -  teica Viljams, -  bet ne kā ārstniecisku līdzekli. -  Viņš 
izvilka no kabatas nazīti un lēnām tuvināja to akmenim. Kad 
nazis, ko Viljams pavisam lēni virzīja, sasniedza noteiktu at
tālumu, redzēju, ka tā asmens strauji sametas, it kā Viljams būtu 

sakustinājis roku, taču viņš to bija turējis mierīgi. Notinkšķē

dams nazis pielipa pie akmens.
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-R ed z i, -  Viljams man teica, -  tas ir magnēts!
-  Un kam tas noder?
-D ažād ām  lietām, vēlāk pastāstīšu. Bet vispirms, Severīn, 

es gribētu zināt, vai te nav kaut kas tāds, kas varētu nogalēt 
cilvēku.

Severīns apdomājās -  bridi, kas man likās pārāk garš tik 
vienkāršai atbildei, -  tad sacīja: -  Daudz tādu vielu. Es jau 
teicu, ka novilkt robežu starp zālēm  un indēm  ir gandrīz ne
iespējami, grieķi tās visas sauca par pharmacon.

-  Un pēdējā laikā nekas no tām nav pazudis?
Severīns atkal padomāja un atbildēja, uzsvērdams pēdē

jos vārdus: -  Nekas. Pēdējā laikā.
-  Un agrak?
-  Kas to lai zina! Neatceros. Esmu šajā abatijā jau trīsdes

mit gadus un slimnīcu pārzinu jau divdesmit piecus.

-Jā, cilvēka atmiņai tas par ilgu, -  piekrita Viljams. Tad 

negaidīti ieteicās: -  Vakar mēs runājām par zālēm, kas var iz
raisīt vīzijas. Kur tās atrodas?

Severīns atvēcinājās ar rokām, arī viņa seja pauda vēlēša
nos izvairīties no šis tēmas. -  Man jāpadomā. Te ir tik daudz 
brīnumainu vielu. Labāk parunāsim par Venanciju! Ko tu par 
to saki?

-M a n  jāpadomā, -  atteica Viljams.



P I R M Ā  S T U N D A ,

kuras laikā Upsalas Bencs viņiem šo to atklāj 
un Arundelas Berengārijs izsūdz noslēpumus, bet Adss 

uzzina, kas ir īstena grēku nožēla.

riesmīgais atgadījums bija satricinājis kopienas dzīvi. 
Līķa atradēju saceltās jukas bija pārtraukušas d iev
kalpojumu, lai gan abats tūlīt bija sūtijis mūkus atpa
kaļ uz kori aizlūgt par brāļa dvēseli.

Mūki dziedāja aizlūzušās balsis. Iekārtojāmies tā, lai varētu 
nopētīt viņu sejas izteiksmi brīžos, kad saskaņā ar liturģiju ka
puces tika paceltas. Pirmo ievērojām  Berengārija seju. Bāla, 
krampjaini savilkta, sviedriem  noplūdusi. Iepriekšējā dienā jau 
divas reizes bijām dzirdējuši mājienus par viņa īpašajām attie
cībām ar Adelmo, taču mūsu interesi saistija ne jau divu viena 
vecuma jaunekļu draudzība, bet gan izvairīgais tonis, kādā citi 
par to izteicās.

Viņam blakus ievērojām Maleahiju. Dnimu, uzacis sarau
kušu, neizdibināmu. Blakus Maleahijam -  tikpat nepieejama 
aklā Horhes seja. Toties Upsalas Bencs, retorikas pētnieks, ar 
kurn vakardien bijām iepazinušies skriptorijā, nemierīgi mīdī
jās, un mēs pamanījām viņa zaglīgo, uz Maleahija pusi mesto 
skatienu. -  Bencs ir satraukts, Berengārijs -  izbijies, -  secināja 

Viljams. -  Vajadzēs viņus tūliņ nopratināt.
-K āpēc?  -  es vientiesīgi jautāju.

-ln kviz itora  amats ir nežēlīgs, -  atbildēja Viljams. -  N ežē

līgs amats, jo jāsit paši vājākie un tad, kad to nespēks ir vis
dziļākais.

Un patiesi, tikko lūgsnas apklusa, mēs steidzāmies pie Benca,
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kas devās uz bibliotēkas pusi. Viņš nebūt nelikās priecīgs, iz- 
dzirdis Viljama saucienu, un mēģināja aizbildināties ar neatlie
kamiem darbiem. Likās, viņš deg  nepacietībā nokļūt skripto- 
rijā. Taču mans skolotājs viņam atgādināja, ka veic abata uzticētu 

izmeklēšanu, un aizvadīja viņu uz klosterdārzu. Apmetāmies 
uz margām, kas savienoja divas kolonnas. Bencs sēdēja un 
gaidīja, kad Viljams ierunāsies, palaikam raidīdams skatus uz 
Torņēku.

-Tā tad , -  iesāka Viljams, -  par ko īsti bija runa todien, kad 
jūs -  tu, Berengārijs, Venancijs, Maleahijs un Horhe -  strīdē
jāties par Adelm o marginālijām?

-Jūs jau vakar dzirdējāt. Horhe izteicās, ka neklājas ar smiek

līgiem zīmējumiem pieraibināt patiesību saturošas grāmatas. 
Bet Venancijs teica -  ja jau pats Aristotelis rakstījis par jokiem 
un vārdu spēlēm  kā labiem līdzekļiem  patiesības skaidrākai 
izpratnei, tad smiekli, būdami patiesības atklājēji, nevarot būt 
no ļauna. Horhe iebilda, ka, ja atmiņa viņu neviļot, Aristotelis 
to “Poētikas” grāmatā sacījis par metaforām. Un te nu esot divi 
satraucoši apstākļi: pirmkārt, “Poētika" ilgu laiku palikusi ne
zināma kristīga jai pasaulei — un tāds droši vien bijis Dieva 
prāts - , turklāt tā pie mums nonākusi no neticīgajiem mau
riem...

-  Bet latīniski to iztulkoja eņģeliskā Akvinas doktora draugs, -  
piezīmēja Viljams.

-  Arī es viņam lo  teicu! -  jau možāk turpināja Bencs. -  Grie
ķiski es lasu pavisam slikli un šo lielo grāmatu varēju iepazīt, 
lieši pateicoties Merbekas Vilhelma tulkojumam. Tā es viņam 
ari pateicu. Tad Horhe piebilda, ka otrs nemieru izraisošais ap- 
staklis esot tas, ka šaja grāmatā Stagirietis runā par dzeju, vis
nožēlojamāko no rakstu mākslām, kura pārtiek vienīgi no me
liem. Venancijs sacīja, ka ari psalmi ir dzeja, tajos izmantotas 
metaforas, bet Horhe noskaitās un teica, ka psalmi ir dievišķas 
iedvesmas raditi un metaforas izmanto, lai paustu patiesību,

138



turpretī pagānu dzejniekiem  tās kalpo, lai sludinātu melus, un 
tikai pašu priekam; šie vārdi mani dziļi aizvainoja...

-  Kāpēc?
-T ā p ēc , ka es nodarbojos ar retoriku, daudz lasu pagānu 

dzejniekus un zinu... vai, pareizāk, esmu pārliecināts, ka viņu 
vārdi pauž ari naturaliter, kristīgas patiesības... Un, ja es pa
reizi atceros, viss beidzās ar to, ka Venancijs ierunājās par ci
tām grāmatām un Horhe traki pārskaitās.

-  Par kādām grāmatām?
Bencs vilcinājās. -  Neatceros. Vai gan svarīgi, par kādām 

grāmatām tika runāts?
-  Pat ļoti svarīgi, jo mēs cenšamies saprast, kas noticis starp 

cilvēkiem, kuri dzivo ar grāmatām, starp grāmatām un no grā- 
matām, un tātad arī viņu vārdi par grāmatām ir no svara.

-T ie s a  gan! -  piekrita Bencs un pirmoreiz pasmaidīja, kļū
dams gaišāks no vaiga. -  Mes dzīvojam  grāmatām. Svētīga sū
tība šai pasaulē, kurā valda juceklis un pagrimums! Tad jūs 
varbūt sapratīsiet, kas todien notika. Venancijs, kas ļoti labi 
prot... prata grieķiski, ieminējās, ka “Poētikas" otro grāmatu 
Aristotelis veltījis tieši smiekliem un, ja tik izcils līlosofs veltījis 
sm iekliem veselu grāmatu, tad tiem jābūt svarīgai parādībai. 
Horhe atteica, ka daudzi svētie tēvi veltījuši veselas grāmatas 
grēkam, kas nenoliedzami ari ir svarīga, taču ļauna parādība, 
bet Venancijs atcirta, ka, ciktāl viņam zināms, Aristotelis par 
sm iekliem runājis kā par patiesības paudējiem un tikai labu. 
Tad Horhe izsmējīgi noprasīja -  vai tik viņam neesot gadījies 
lasit šo Aristoteļa grāmatu, un Venancijs atbildēja, ka vēl neviens 

nav varējis to izlasīt, jo tā vel nav atrasta, droši vien pazaudēta 

uz visiem laikiem. Un patiešām, neviens nekad nav lasījis “Poēti
kas” otro grāmatu, arī Merbekas Vilhelms nav to turējis rokās. 
Tad Horhe teica -  ja jau tā nav atrasta, tad, visticamāk, tāpēc, 
ka nekad nav tikusi sarakstīta, jo dievišķā Providence nav 
gribējusi, lai tiktu slavināti tukši nieki. Horhe ātri aizsvilstas
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dusmās, bet Venancijs viņu tīši izaicināja, tāpēc es, gribēdams 
nomierināt satrauktos prātus, teicu, ka mums pazīstamajā “Poē- 
tikas" daļā, tāpat “Retorikā” ir daudz gudni spriedumu par m ik

lām un to asprātību, un Venancijs man piekrita. Toreiz ar mums 
kopā bija ari Paeifiks no Tivoli, kuram ļoti labi pazīstami pa
gānu dzejnieki, un viņš teica, ka nepārspējamas esot Āfrikas 
dzejnieku mīklas. Viņš pat noskaitīja Simfosija mīklu par zivi:

Est domus in terris, clara quae voce résultat.
Ipsa domus resonat, tacitus sed non sonat hospes.
A tnbo tamen currunt, hospes simul et domus una.

Tad Horhe teica, ka Jēzus mums piekodinājis, lai mūsu vārdi 
būtu “jā, jā” un “ne, nē”, un viss cits nāk no ļauna; un tāpēc, lai 
nosauktu zivi, pietiek pateikt “zivs”, nevis slēpt tās jēdzienu 
aiz melīgas liekvārdības. Un piebilda, ka viņam neliekoties 
prātīgi ņemt afrikāņus par paraugu... Un tad...

-  Un tad?...
- T a d  atgadījās kaut kas man nesaprotams. Berengārijs 

sāka smieties, Horhe viņu aprāja, bet viņš teica, šim iešāvies 
prātā -  ja labi pameklētu pie afrikāņiem, varētu atrast ne tādas 
mīklas vien un ne jau tik vieglas kā ši par zivi. Maleahijs, kas 
bija turpat tuvumā, kļuva vai traks no dusmām, teju sagrāba 
Berengāriju aiz skausta un tūliņ aizsūtīja pie darba... Beren
gārijs, jus jau zināt, ir viņa palīgs...

-U n  tālāk?
-1 lorhe aizgāja, ta darīdams galu strīdam. Visi ķērāmies pie 

saviem darbiem, taču strādādams redzēju, ka vispirms Venan
cijs un pēc tam ari Adelm o pieiet pie Berengārija un tam ko 
prasa. No tālienes manīju, ka viņš liedzas, taču vēlāk abi atkal 
pie viņa atgriezās. Un tai vakarā pirms došanās uz refektoriju 

redzēju Berengāriju un Adelm o mnājamies klosterdārzā. Tā, 
tas ir viss, ko zinu.
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— Tātad tu zini, ka abi nesen noslēpumainos apstākļos mini- 
šie kaut ko lūdza Berengārijam, -  teica Viljams.

Bencs samulsa. -  Tā es neteicu! Es tikai, jums atbildēdams, 
pastāstīju, kas todien notika... -  Mazliet padomājis, viņš ner
vozi izgnida: -  Bet, ja gribat zināt manas domas, Berengārijs 
runāja par kaut ko, kas atrodas bibliotēkā, un tieši tur jums 

vajadzētu meklēt.
-K ā p ē c  tu domā, ka bibliotēkā? Un ko Berengārijs gribēja 

teikt ar vārdiem, ka labāk jāpameklē pie afrikāņiem? Vai viņš 
ieteica cītīgāk lasīt Āfrikas dzejniekus?

-V a r  jau būt, bet kāpēc Maleahijs pārskaitās? Galu galā tas 
atkarīgs no viņa -  dot vai nedot kādam lasīt Āfrikas dzeju grā
matas. Taču es zinu vēl ko: ja pašķirstīsiet bibliotēkas grāmatu 
katalogu, starp tām norādēm, kas vienīgi bibliotekāram sapro
tamas, ievērosiet nereti pavīdam vārdu Africa, un man pat ir 
gadījies atrast norādi Jtnis A/ricae. Reiz es sev palūdzu vienu 

no tā apzīmētām grāmatām, vairs neatminos, kuru, mani bija 
darījis ziņkam nosaukums, bet Maleahijs atteica, ka grāmatas 
ar tādu norādi ir gājušas zudībā. Ta, redz! Tāpēc es jums saku: 
pieskatiet Berengāriju, nenolaidiet no viņa bibliotēkā ne acu! 
Nekad jau nevar zināt...

-N e k a d  jau nevar zināt, -  atvadīdamies noteica Viljams. 
Tad viņš ņēmās staigāt pa klostedārzu, izteikdams man savus 
spriedumus: pirmkārt, Berengārijs vēlreiz kritis par upuri brāļu 
aprunām, otrkārt, liekas, ka Bencam tā vien gribētos iedabūt 
mūs bibliotēkā. Es teicu -  varbūt viņam gribas, lai mēs tur, 
augšā, atklātu ko tādu, ko gribētu zināt ari viņš; Viljams man 

piekrita, bet piebilda -  var gadīties, ka, norādīdams uz biblio
tēku, Bencs cenšas mūs aizmānīt prom no kādas citas vietas.
-  No kuras tad? -  es jautāju. Un Viljams atteica, ka to viņš ne
zinot, tā varot būt skriptorijs vai virtuve, koris, dormitorijs vai 
slimnīca. Iebildu, ka vēl vakar Viljams ļoti kārojis iekļūt bib
liotēkā, bet Viljams atcirta -  viņam patīkot kārot pēc tā, ko
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izvēlas viņš pats, nevis ko iesaka citi. Taču bibliotēka esot jāpa

tur acis, un nebūtu jau nemaz slikti tur iekļūt, lai gan apstākļi 
viņa ziņkārei neļaujot pārkāpt vietējās kārtibas un pieklājī
bas robežas.

Devāmies prom no klosterdārza. Bija beigusies mise, un 
kalpi un novici plūda laukā no baznīcas. Apgājuši tās rietumu 
galu, ieraudzījām pa transepta durvīm iznākam Berengāriju un 
caur kapiem ejam uz Torņēkas pusi. Viljams uzsauca; viņš ap- 
stājās un pagaidīja, lidz pienākam. Viņš izskatījās vēl vairāk 
satriekts nekā pirms laiciņa korī, un Viljams acīmredzot no
lēma izmantot viņa dvēseles stāvokli, tāpat kā bija izrikojies ar 

Bencu.
-  Tātad tu esi pēdējais, kurš redzējis Adelm o dzīvu, -  viņš 

tam teica.
Berengārijs sagrīļojās, kā grasīdamies krist ģīboni. -  Es? -  

viņš pārvaicāja vārgā balsī. Viljams savu jautājumu bija izmetis 
uz labu laimi, varbūt tāpēc, ka Bencs teicās abus redzejis pēc 
vesperes runājamies klosterdārza. Jautājums bija trāpījis mērķi, 
un skaidri varēja redzēt, ka Berengarijam prātā cita, patiešām 
pēdējā tikšanās; viņš aizlūzušā balsi izdvesa: -  Ko jūs gribat 
sacīt? Es biju kopā ar visiem citiem, redzēju viņu, kad devā
mies pie miera...

Viljams nolēma nedot viņam  atelpu. -  Nē, tu viņu redzeji ari 
vēlāk, un tev zināms vairāk, nekā gribi atklāt! Un tagad, kad ir 
jau divi līķi, tu vairs nedrīksti klusēt! Un tu ļoti labi zini, ka 
cilvēku var piespiest runāt ar dažādiem līdzekļiem!

Viljams vairākkārt bija man stāstījis, ka pat inkvizitora 
amatā vairījies no spīdzināšanas, taču Berengārijs viņu pār
prata (vai arī Viljama nodoms bija tikt pārprastam); katrā ziņā 
šie vārdi līdzēja.

-Jā, jā, -  izmocīja Berengārijs, izplūzdams nevaldāmās rau
dās, - e s  tonakt redzēju Adelm o, bet jau mirušu!

-K u r  tad? -  jautāja Viljams. -  Kraujas piekajē?
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-  Nē, nē, es viņu redzēju šeit, kapsētā; viņš klīda starp ka

piem kā ēna starp ēnām. Viņu saticis, es tūlīt sapratu, ka mana 

priekšā nav dzīvs cilvēks, viņa seja bija kā mironim un acis jau 

skatīja mūžīgās ciešanas. Protams, tikai nākamajā rītā, uzzinot 

par viņa nāvi, sapratu, ka esmu mnājis ar spoku, bet jau tobrīd 

man bija skaidrs, ka redzu vīziju, ka mani uzruna nolādēta 

dvēsele, lemurs... Ak Dievs, kādā aizkapa balsī viņš runāja!

-  Un ko viņš teica?
-  “Esmu nolādēts!” -  tā viņš teica. -  “Tas, ko tu redzi savā 

priekšā, no elles ir nācis, un ellē tam būs jāatgriežas.” Un es 
kliedzu, prasīdams: “Adelm o, vai patiesi tu nāc no elles? Saki -  

kādas ir elles mocības?” Mani kratīja drebuļi, jo nācu tieši no 

kompletorija, kur biju klausījies lasām briesmīgas lappuses 

par Dieva dusmām. Un viņš man teica: “Mūsu mēle nevar iz

teikt elles mocības, tik briesmīgas tās ir. Vai redzi,'’ viņš teica, 

“šo sofismu apmetni, kurā tērpos līdz šai dienai? Tagad tas no

spiež manus plecus kā augstākais no Parizes torņiem, kā srnaga- 

kais no pasaules kalniem, un nekad vairs es nespēšu no ta 

atbrīvoties. Šīs mocības ir dievišķā taisnīguma uzlikts sods par 
manu godkāri, par iedomām, ka mans ķermenis ir baudu rīks, 
par to, ka iztēlojos esam gudrāks par citiem, par to, ka tīksmi

nājos par briesmoņiem, kas, manas iztēles izloloti, dzemdināja 

vēl briesmīgākus neradījumus manā dvēselē, ar kuriem man 

būs jādzīvo mūžīgi. Vai redzi? Šī apmetņa odere ir ka kvēlojo

šas ogles un uguns liesmas, un tās dedzina mani par nešķisto 

miesas grēku, kuram ļāvos; ta ir uguns, kas mani svilinās un 

dedzinās mūžam. Sniedz roku, mans daiļais skolotāj,” viņš teica, 
“ lai šī tikšanās tev ir mācība, ar ko tev atlīdzinu mācības, kuras 

saņēmu no tevis! Sniedz roku, mans daiļais skolotāj!” Un viņš 

pakratīja savu liesmojošo pirkstu, un degošu sviedru lāse uz

krita man uz rokas, iededzinādama zīmi, ko nēsāju vairākas 

dienas, slēpdams no citiem. Tad viņš nozuda starp krustiem,
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bet no rīta uzzināju, ka miesas, kas mani tik ļoti bija izb iedē
jušas, atrastas guļam klints piekājē.

Berengārijs raudāja elsādams. Viljams viņam jautāja: -  Kā
pēc viņš tevi sauca par savu daiļo skolotāju? Jūs taču bijāt 
viena gada gājuma. Vai varbūt tu viņam ko iemācīji?

Berengārijs aizsedza seju, pārvilkdams kapuci zemu pār 
acīm, un sakņupa Viljamam pie kājām. -  Es nezinu, nezinu, 
kāpēc viņš mani tā nosauca! Neesmu viņam neko mācījis! -  
viņš šņukstēja. -  Tēvs, man bail, ļaujiet izsūdzēt grēkus, apžē
lojieties, nelabais plosa man iekšas!

Viljams viņu atstūma un palīdzēja piecelties. -  Nē, Beren- 
gārij, -  viņš teica, -  neprasi, lai uzklausu tavu grēksūdzi! N e
aizslēdz manas lūpas, atdarīdams savējās! To, ko gribu par tevi 
uzzināt, tu man pateiksi citādi. Un, ja neteiksi, atklāšu pats. 
Ja gribi, vari lūgt manu žēlastību, bet neprasi, lai ciešu klusu! 
Pārāk daudzi šai abatijā klusē. Saki man labāk -  kā tu varēji 
saskatīt viņa bālo seju, ja bija dziļa nakts, kā varēji apdedzināt 
roku, ja no debesīm nāca lietus, krusa un sniegs, un ko tu da- 
riji kapsētā? Runā, -  un viņš to parupji sapurināja aiz pleciem,
-  pasaki kaut to!

Berengārijs trīcēja pie visām miesām. -  Es nezinu, ko darīju 
kapsētā, neatceros. Nezinu, kā saskatiju viņa seju, varbūt man 
bija gaismeklis... nē... gaismeklis bija viņam, tad varbūt tā gaismā 
es viņa seju saskatīju...

-K ā  tad viņam rokās varēja būt gaismeklis, ja tonakt lija un 
sniga?

-T a s  bija uzreiz pēc kompletorija, un vēl nesniga, snigt 

sāka vēlāk... Atceros -  kad skrēju uz dormitoriju, jutu pirmās 
sniega brāzmas. Bēgu uz dormitoriju, rēgs bija nozudis pretējā 

virzienā... Vairāk neko nezinu, es jūs lūdzu, neizjautājiet mani, 
ja negribat uzklausīt grēksūdzi!

-Lab i, -  teica Viljams, -  tagad ej, ej uz kori, runā ar mūsu 
Kungu, ja jau negribi runāt ar cilvēkiem, vai arī ej sameklē
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mūku, kas varētu pieņemt tavu grēksūdzi, citādi, (ik ilgi grē
kus nesūdzējis, vari apgānīt sakramentus. Ej! Mēs vēl tiksimies.

Berengārijs skriešus metās prom. Viljams tiksmīgi berzēja 

rokas, kā biju viņu citkārt redzējis darām apmierinātības brī

žos.
-L a b i, -  viņš noteica, -  daudzas lietas tagad kļūst skaidras.
-  Skaidras, skolotāj? -  es brīnījos. -  Skaidras tagad, kad klāt 

nācis vel Adelm o rēgs?
-  Mīļais Ads, -  sacīja Viljams, -  tik rēgains tas rēgs nemaz 

nebija, turklāt citēja lappusi, ko jau esmu lasījis kadā spredi
ķotajiem domātā grāmatā. T ie  mūki laikam pārāk daudz lasa, 
jo satraukuma brīžos no jauna skata grāmatu izraisītās vīzijas. 
Es nezinu, vai Adelm o patiesi to visu teicis vai ari Berengārijs 
to dzirdēja, tāpēc ka viņam vajadzēja to dzirdēt. Svarīgākais, ka 
Berengārija stāstītais apstiprina vairākus manus pieņēmumus. 
Piemēram: Adelm o ir nonāvējies, un Berengārija vārdi mums 
apliecina, ka pirms nāves viņš klīdis apkārt ārkārtīgi uzbudi
nāts, pārdzīvodams kadu savai nodarījumu. Un satraukts un 
baiļu pārņemts viņš bija, jo kāds viņu bija pārbiedējis, varbūt 
sastāstīdams tieši to visu par elles mokām, ko vēlāk Adelm o tik 
meistarīgi atainoja Berengārijam. Un caur kapiem Adelm o gāja, 
jo nāca no kora, kur kādam bija uzticējis (varbūt grēksūdzē) 
savu grēku, bet šis “kāds” viņam bija iedvesis šausmas un no
žēlu. No kapiem, kā varēja noprast no Berengārija sacītā, viņš 

devies uz dormitorijam pretējo pusi. Tātad uz Torņēku vai ari, 
ticamāk, uz mūra zem āko daļu aiz kūtīm, kur, ka iepriekš seci
nāju, viņš varēja mesties lejā. Un to viņš ari darīja, pirms vētra 
bija sākusies, un tikai pēc tam zemes nogruvums aiznesa viņa 
līķi uz nogāzi starp ziemeļu un austrumu torņiem.

-  Bet degošo sviedm  lāse?
-V a i nu lā jau bija stāstā, ko viņš bija dzirdējis un pēcāk 

atkartoja, vai ari savā satraukumā un sirdsapziņas ēdās to iz 
tēlojās Berengārijs. Jo tu taču dzirdēji, ka stāstijums, kas
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liecina par Adclm o pārdzīvojumiem, pauž arī Berengārija no
žēlu. Turklāt, ja Adelm o nāca no kora, viņam rokās varbūt bija 
svece -  un dedzinošā lāse uz drauga rokas bija tikai vaska pi
liens. Taču Berengāriju tā dedzināja tāpēc, ka Adelm o šo no
sauca par savu skolotāju, pārmezdams, ka šis viņam iemācījis 
ko tādu, kas tagad viņu dzen nāvīgā izmisuma. Un Berengā- 
rijam tas labi zināms, viņš cieš, jo apzinās, ka iegrūdis draugu 
nāvē, likdams tam darīt, ko neklājas. Un, mans nabaga Ads, 
spriežot pēc visa, ko esam dzirdējuši par mūsu bibliotekāra 
palīgu, nav giīiti iztēloties, kas tas bija.

-L iekas, saprotu, kas starp viņ iem  noticis, -  es atteicu, 
kaunēdamies par savu apķērību. -  Bet vai tad mēs visi neti
cam žēlastības Dievam? Jūs sakāt, ka Adelm o varbūt bija sū
dzējis grēkus, -  tad kāpēc viņš mēģināja gandarīt pirmo grēku 
ar citu, vēl smagāku vai vismaz tikpat smagu?

-K ā d a  sacītais viņu dzina izmisumā. Es jau teicu -  kāds 

pārbiedēja Adelm o ar citātu no sprediķu grāmatas, bet Adelm o 
ar to pārbiedēja Berengāriju. Nekad agrāk sprediķotāju runas 
nav bijušas tik nežēlīgas, drausmas un biedējošas kā mūsu 
dienās, ar tām viņi cer iedzīt tautai dievbijību un bailes, tāpat 
ari dedzību un paklausību Dieva un cilvēku likumiem. N e
kad agrāk llagelantu gājieni nav dziedājuši tik daudz svēto 
dziesmu, ko iedvesmojušas Kristus un Jaunavas ciešanas, ne
kad agrāk vienkāršās tautas ticību nav centušies panakt, p ie
saucot elles mocības, ka tas tiek darīts pēdējos gados.

-Varbūt tā ir nepieciešamība pēc šķīstīšanās.
-A d s , es nekad vēl neesmu dzirdējis tik daudz aicinā

jumu nožēlot grēkus kā tagad, laikos, kad ne sludinātāji, ne 
bīskapi un pat ne mani «ordeņa brāļi vairs nav spējīgi iedves
mot uz patiesu greknoželu...

-B e t  trešais laikmets, eņģeliskais pāvests, Perudžas kapi- 
tuls... -  es apjucis murmināju.

- I lg a s  pēc pagājušā! Lielais grēku nožēlas laikmets ir
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beidzies, un tāpēc par grēku nožēlošanu var runāt pat ordeņa 
ģenerālkapituls. Pirms simt, divsimt gadiem  tas bija svaigs at
jaunotnes vējš. Tolaik ikviens, kurš aicināja atdzimt patiesai 
ticībai, nožēlojot grēkus, vienalga, ķeceris vai svētais, nokļuva 
uz sārta. Tagad par to runa kurš katrs. Par to spriež pat pa
vests. Netici cilvēka atdzimšanai, kad par to ninā galmi un kū
rija!

-B e t  brālis Dolčino... -  uzdrošinājos bilst, gribēdams uz
zināt ko vairāk par šo viru, kura vardu vairākas reizes biju 

dzirdējis pieminam iepriekšējā dienā.
-V iņ š  mira tikpat nešķisti, ka dzīvoja, jo ari viņš bija nā

cis pārāk vēlu. Bet ko tu par to zini?
-N e k o . Tāpēc jau jums jautāju...
-M a n  negribētos par to  runāt. Man iznāca sadurties ar 

dažiem  ta sauktajiem apustuļiem, varēju viņus labi iepazīt. 
Skumjš stāsts! Tas tev laupītu sirdsmieru. Vismaz mani tas sa
trauca. Bet vēl vairāk tevi satriektu mana nespēja tiesāt. Viņš 
bija cilvēks, kurš darīja neprātīgus darbus, mēģinādams piepildīt 
to, ko bija sludinājis ne viens vien  svētais. Pēkšņi es vairs ne
sapratu, kurš tai visā ir vainīgs, biju ka... apmāts, redzēdams, 

ka tās pašas pūsmas nāk no pretējām nometnēm, no svētajiem, 
kas sludina grēku nožēlu, un no grēciniekiem , kuri to m ēģi
nāja iedzīvināt, bieži uz citu rēķina... Bet nu es runāju par ko 
citu. Tom ēr ne, tas pats vien  ir: kad beidzās grēku nožēlas 
laikmets, nožēln iekiem  vajadzību pēc pašas nožēlas aizstāja 
nāves alkas. Savukārt tie, kuri, lai padarītu neiespējamu īsteno, 
nāvi nesošo nožēlu, slepkavoja prātu zaudējušos nožēlniekus, 

nāvi atlīdzinādami ar nāvi, dvēseles nožēlu aizstādami ar iz

tēles nožēlu, ar tieksmi pēc pārdabiskām, asiņu un ciešanu pil
nām vīzijām, saukdami tās par īstās nožēlas spoguli. Spoguli, 
kas vienkāršo ļautiņu, bet reizēm arī skolotu cilvēku iztele jau 
zemes dzīves laika iedzīvina elles mocības. Un viņi saka -  
tas tālab, lai neviens negrēkotu. Ar bailēm  viņi cer atturēt
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dvēseles no grēka un ir pārliecināti, ka šis bailes nomāks 
dumpības gani.

-B e t  vai patiesi tad vairs netiks grēkots? -  es satraukts vai
cāju.

-V iss  atkarīgs no tā, ko sauc par grēku, Ads, -  atbildēja 
mans skolotājs. -  Es negribētu būt netaisns pret šis zemes iedzi 
votājiem -  mītu šeit jau vairākus gadus - , taču man liekas, ka, 
pat ja itāļi, kuriem nepiemīt sevišķa tikumība, reizēm  negrēko, 
tad tikai baidīdamies no kāda elku dievekļa, kaut arī to sauc 
svētā vārdā. Viņi vairāk bija svēto Sebastiānu vai svēto An
toniju nekā Kristu. Ja šeit kādu vietu grib pasargāt tini un ne- 
apmīztu, vajag tik uzmālēt virs tās svēto Antoniju ar koka piķi 
rokās - un ar to pietiks, lai turētu pa gabalu no tās itāļus, kuri 

citādi miž pa suņu vīzei. Tā sludinātāju vainas pēc itāļiem draud 
atgriešanās pie vecajiem  aizspriedumiem; viņi vairs netic uz 
miesas augšāmcelšanos, tikai baidās no nelaimēm un ķer
meņa vainām, tāpēc bijā svēto Antoniju, nevis Kristu.

-B e t  Berengārijs nav itālis, -  es iebildu.
-T a s  nav svarīgi, es runāju par noskaņām, ko Baznīca un 

sludinātāju ordeņi izplatījuši pa visu pussalu un kas no šejie
nes izplatās arī citur. Un tās sasniedz ari šo godājamo abatiju, 
kurā mīt mācīti mūki.

-V ism az  tie negrēko! -  es nepiekāpos, gatavs pieņemt 
kaut šo n iecīgo mierinājumu.

-Ja šī abatija būtu speculum mundi, tev jau butu atbildēts.
-  Bet vai tā ir?
-L a i pastāvētu pasaules spogulis, vajag, lai pasaulei p ie

mistu forma, -  atbildēja Viljams, bet šī atbilde manam pus
audža prātam bija pārāk filosofiska.



T R E Š Ā  S T U N D A ,

kuras laikā viņi dzird prastu ļaužu ķildu, Aimāro no
Aleksandrijas dod neskaidrus mājienus, bet Adss prāto par 

svētumu un velna mēsliem. Pēc tam Viljams un Adss atgriežas 
skriptorijā, Viljams pamana kaut ko interesantu, taču pēc trešās 

sarunas par smieklu pieļaujamību viņam 
tomēr neizdodas aplūkot gribēto.

irms kāpām augšā uz skriptoriju, iegriezāmies vir
tuvē mazliet iestiprināties, jo kopš paša rīta nebi
jām vēl neko ēduši. Izdzēris kausu silta piena, es 
tūliņ jutos labāk. Dienvidu torņa pavardā jau plaik

snīja liesmas ka kalēja ēzē, bet. krāsnī cepās šīsdienas maize. 
Divi gani patlaban vilka nost adu tikko kautai aitai. Starp virtu
ves ļaudīm ievēroju arī Salvatori, kurš, mani ieraudzījis, savilka 
smaidā savu vilka purnu. Pamanīju, ka viņš pievāc no galda 
vakardienas cāļa paliekas un paslepšus dod tās ganiem, kuri, 
apmierināti smīkņādami, tās pagrūž zem  saviem adas uzsvār
čiem. Taču virspavārs, to manījis, uzklupa Salvatorem ar pār
metumiem: -  Mantzini, mantzini, tev abatijas labumus vaja
dzētu glabāt, nevis izšķiest!

-  Filii Dei sono, -  atbildēja Salvatore. -  Ciesu ha detto che 
facite per liti quello chefacite a uno di questi pueri!

-A k ,  tu, šekuma brālītis, minoritu perdelis! -  kliedza virs
pavārs. -  Tu vairs neesi pie saviem vazaņķiem! Par Dieva bēr
niem pratis panī pēties visužēligais abats!

Salvatores vaigs sadrūma, un viņš pārskaities apsviedās 

pret runātāju. - Non sono unfraticello minorita! Sono un mo- 
naco Sancti Benedicti! Merdre ā toy, bogomilo di merda!

-B o g o m ile  tā nešķīstene, kurai tu naktis grūd dirsā savu 
ķecera rīksti, tu, kuili tāds! -  pavārs brēca.

Salvatore pasteidzās izvadīt laukā ganus un, garām iedams,
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uzmeta mums norūpējušos mirkli. -  Brāli, -  viņš teica Vilja

mam, -  aizstāvi lu ordeni, kas nav manējais, pasaki viņam, ka 
filios Francisci non ereticos est! -  Un pēc tam iečukstēja man 
ausi: -  Jlle menteur, puah, -  un nospļāvās uz gridas.

Pavārs ar dunku mugurā izgrūda viņu ārā un aizcirta dur
vis. -  Cienītais kungs, -  viņš godbijīgi uznināja Viljamu, -  es 
nerunāju ļaunu ne par jūsu ordeni, ne par tā visusvētajiem 
brāļiem. Runāju par šo viltus minoritu un viltus benediktieti, 
kurš nav ne šis, ne tas.

-Z in u , no kurienes viņš nāk, -  samierinoši atteica Viljams,
-  bet tagad Salvatore ir tāds pats mūks kā tu, un tev viņš jā
ciena kā brālis.

-B e t  viņš baž degunu, kur nevajag! Mantziņa aizbilstamais 
būdams, pats iztēlojas sevi par mantzini. Dienu un nakti rīko
jas pa abatiju kā pa savu kabatu!

-K ā p ē c  nakti? -  jautāja Viljams. Pavārs atmeta ar roku, ka 
negribēdams runāt par necienīgām lietām. Viljams, neko vairāk 
nevaicājis, pievērsās savam piena kausam.

Mana ziņkārība auga augumā. Tikšanas ar Ubertīno, ne
skaidrie mājieni par Salvatores un mantziņa pagātni, arvien bie
žākā brālīšu un minoritu ķeceru piesaukšana, ko te dzirdēju, 
skolotāja izvairīšanās runāt par brāli Dolčino... Manā prātā 
pamazām virknējās agiāk skatīti tēli. Piemēram, ceļā vismaz 
divreiz bijām satikuši flagelantu gājienu. Pirmoreiz miestiņa 
iedzīvotāji uzlūkoja viņus kā svētos, bet otrā pilsētiņā dzir
dēju runājam, ka šie esot ķeceri, lai gan tie bija tie paši nožēl- 
nieki. Gani virtenē pa divi tie soļoja pa ielām, atmetuši pēdējās 
kauna paliekas, (ikko pieseguši gurnus. Katram rokās bija ādas 
pātaga, ar ko tas līdz asinīm šaustīja sev plecus, asaras lie
dams, il kā varēdams skatīt Pestītājā ciešanas, un ar žēlabai
nām dziesmām viņi piesauca palīgā to Kungu un Dievmāti. Ne 

tikai dienas laikā -  caurām naktīm tie, degošas sveces rokas 

sažņauguši, pat ziemas salā veseliem  pūļiem klīda no baznīcas
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uz baznīcu, krizdami kņūpus altāra priekšā. Un priesteri ar 
svecēm  un karogiem vadīja viņu gājienus, kuros soļoja ne tikai 
vienkāršas tautas viri un sievas, bet arī tirgoņi un augstdzi- 
inušas dāmas... Tad varēja skatīt nožēlas uzplūdus, zagļi at
deva laupijumu un nelieši atzinās noziegumos...

Taču Viljams nolūkojās uz viņ iem  saltā vienaldzībā, sacī
dams, ka tā neesot īstenā grēku nožēla. Viņš runāja, ka bija 
izteicies šorīt: lielais grēku nožēlošanas laikmets pagājis, un 
šis esot tikai veids, kā sludinātāji ievada sev tīkamās sliedēs 
pūļa dievbijību, lai to neapņemtu alkas pēc citas grēku nožē
las -  ķecerīgas, visus biedējošas. Taču es nespēju saskatīt at
šķirību, ja tāda vispār pastāvēja. Man likās, ka atšķirība slēpjas 
nevis vienu vai otru rīcībā, bet gan Baznīcas attieksmē pret 

vieniem  vai otriem.
Atcerējos sarunu ar Ubertīno. Viljams iespītigi bija centies 

viņu pārliecināt, ka Ubertīno mistiska (un ortodoksālā) ticība 

un ķeceru sagrozījumi teju ne ar ko neatšķiroties. Ubertīno ap
vainojās, kā jau cilvēks, kas šo atšķirību skaidri saskata. Un 
man šķila -  tieši tāpēc, ka spēja to saskatīt, viņš bija citāds. 
Viljams bija atkāpies no inkvizitora pienākumiem, jo bija zau
dējis spēju izšķirt. Tāpēc viņš izvairījās runāt ari par noslē
pumaino brāli Dolčīno. Bet tad jau sanāk (es sev teicu), ka 
Viljams zaudējis Dieva atbalstu, kurš ne tikai māca saskatīt 
atšķirības, bet ari apdāvina ar izšķiršanas spēju savus izredzē
tos! Ubertīno un Montefalko Klāra (gan grēcinieku ielenkta) 
tikai tāpēc nosargāja svētumu, ka viņ iem  piemita ši izšķirša
nas dāvana. Tieši tā un nekas cits ir svētuma pamats.

Bet kāpēc tad šīs atšķirības neredzēja Viljams? Viņš taču bija 
tik acīgs, dabā viņš manīja visniecīgākās nesaskaņas, prata 
sazimēt pat vissīkākās saites starp parādībām...

Kamēr gremdējos šajās domās, bet Viljams pabeidza dzert 

savu pienu, piepeši izdzirdām sveicienu. Tas bija Aleksandri- 
jas Aimāro, ar kurn bijām iepazinušies jau skriptorijā un kura
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sejas izteiksme man bija iespiedusies atmiņā: nemitīgs smīns, 
it kā viņš nekādi nespētu samierināties ar visu cilvēcisko būtņu 
ģeķību un tom ēr nepiegrieztu pārāk daudz vērības šai kos
miskajai traģēdijai. -  Nu, brāli Viljam, vai esat jau apradis ar šo 

neprāšu patversmi?
-Šķiet., ka ši klostera iemītnieku svētums un gudrība ir 

apbrīnas vērti, -  piesardzīgi atbildēja Viljams.
-T ā d i tie reiz bija. Tolaik, kad abati bija abati un biblio

tekāri vel bija bibliotekāri. Bet tagad -  jūs tak augšā redzē
jāt, -  viņš pamāja uz augšstāvu, -  tas pussprāgušais vācietis, 
kuram acis ka aklajam, pazem īgi uzklausa katnj vārdu, ko bilst 
tas aklais spānis ar acīm kā sprāgonim, -  tā vien liekas, kuru 
katru dienu būs klāt Antikrists! Vēl jau tiek skrāpēts perga
ments, bet jaunas grāmatas klāt tikpat kā nerodas... Mēs te 
augšā nīkuļojam, bet lejā, pilsētās, verd dzīvība... Savulaik mūsu 
abatijas pārvaldīja pasauli. Tagad imperators tās izmanto tikai 
kā vietu, kur viņa draugi var sastapties ar viņa ienaidniekiem 
(zinu šo to par jūsu misiju, jo mūki tenko, tenko... viņiem jau 
nekas cits neatliek), taču, lai pārvaldītu šis zemes lietas, viņš 
pats apmetas pilsētās. Mēs te augša kopjam labību un audzē 
jam vistas, bet lejā zīda baķi tiek mainīti pret linaudekla ritu
ļiem un audekla rituļi pret garšvielu maisiem, un tas viss ienes 
labu naudiņu. Mēs slēpjam savus dārgumus, bet tur, lejā, tiek 

uzkrātas arvien jaunas bagātības. Arī grāmatas, Un vēl skaistā
kas par mūsējām.

-Protam s, pasaulē rodas daudz jauna. Bet kāpēc, jūsuprāt, 
visā vainojams abats?

-T ā p ēc , ka viņš nodevis bibliotēku svešzemnieku rokās 
1111 pārvalda abatiju, it ka tā būtu tikai cietoksnis bibliotēkas 

apsargāšanai. Benediktiešu klosterim šajā zem e vajadzētu būt 
vietai, kur itāļi lemj par itāļu lietām. Ko gan itāļi dara tagad, 
kad tiem nav pat pāvesta? Viņi tirgojas un ražo, un ir bagātāki 
par pašu Francijas karali! Nu tad rīkosimies arī mēs tā! Mēs
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protam darināt skaistas grāmatas -  nu tad darināsim tās uni
versitātēm! Un paskatīsimies taču, kas notiek ielejā -  ar visu 
cieņu pret jūsu misiju, brāli Viljam, -  es ar to nedomāju impe- 
ratoru, bet to, ko dara florencieši un boloņieši. No šejienes 

mēs varētu valdīt pār piligrimu un tirgoņu ceļiem, kas savieno 

Itāliju ar Provansu. Atvērsim bibliotēku tautas valodā sarak
stītām grāmatām -  un šurp nāks ari tie, kuri vairs neraksta 
latīniski. Taču te visu nosaka saujiņa ārzemnieku, kuri jopro
jām vada bibliotēku tā, it ka Klini vel valdītu labais abats 
Odijons...

-A b a ts  taču ir itālis, -  piezīmēja Viljams.
-  Abatam te nav nekādas teikšanas, -  vē l arvien smīnē

dams, atbildēja Aimāro. -  Galvas vietā viņam ir bibliotēkas grā
matskapis. Turklāt ķirmju sagrauzts. Lai ieriebtu pāvestam, viņš 
ļauj, ka abatijā apmetas paklīduši brālīši... es domāju tos ķe
cerus, brāli, kas pametuši jusu svēto ordeni... un, lai izdabātu 
imperatoram, viņš sasauc šurp mūkus no visiem  ziemeļu klos
teriem, it ka mums pašiem tnīktu labu pārrakstītāju vai cil
vēku, kas prot grieķiski un arābiski, it kā Florencē vai Pizā 
nebūtu bagātu un dāsnu tirgoņu, kuru deli labprāt stātos or
denī, ja vien tas ļautu nostiprināt tevu vam un labo slavu. Taču 
šeit iecietība pret pasaulīgām lietām sastopama vienīgi tad, kad 
vāciešiem  jāatļauj... Ak Dievs, sasper zibeņiem  manu mēli, kas 

grasās runāt par nepiedienīgām  lietām!
-V a i tad abatijā notiek kas nepiedienīgs? -  ar izklaidīgu 

sejas izteiksmi jautāja Viljams, ieliedams sev vēl mazliet piena.
- A r i  mūks ir cilvēks, -  teica Aimāro. Tad piebilda: -  Bet 

šeit tie ir mazāk cilvēki nekā citur. Un skaidrs, ka es neesmu 
sacījis to, ko sacīju.

-Ļ o t i  interesanti... -  novilka Viljams. -  Un tas ir tikai jūsu 
viedoklis, vai arī tā te domā daudzi?

-D au d zi, daudzi! Daudzi 1 10  tiem, kuri tagad sēro par na
baga Adelm o nāvi, bet kuri neskumtu vis, ja viņa vietā bezdibeni
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būtu iegāzies kāds cits, kurš vazājas pa bibliotēku vairāk, neka 

tam pieklātos.
-  Ko jūs ar to gribat teikt?
-Jau tā esmu pateicis pārāk daudz. Visi šeit pārāk daudz 

runā -  vai esat ievērojis? No vienas puses, neviens vairs ne
ciena klusumu. No otras puses, to godā pārlieku. Taču šeit 
vajadzētu rīkoties, nevis runāt vai klusēt! Mūsu ordeņa ziedu 
laikos, ja kādam abatam nebija ķēriena uz valdīšanu, viņš dabūja 
sazāļota vīna kausu -  un lieta darīta. Saprotiet, brāli Viljam, es 
lo  visu nesaku, lai celtu neslavu abatam vai brāļiem, pasarg 
Dievs! Par laimi, es neesmu mēlnesis. Taču es nepriecātos, ja 
abats būtu jums licis izsekot mani vai kādu citu, kaut vai Paci- 
fiku no Tivoli vai Pjetro no Santalbāno. Mums nav nekādas 
daļas gar bibliotēku. Un tom ēr gribētos, lai ari mums būtu kāda 
teikšana. Tāpēc izvelciet dienasgaismā to čūsku pūzni, jus, 
kas esat sadedzinājis tik daudzus ķecenis!

-  Es nekad nevienu neesmu dedzinājis, -  sausi atbildēja 
Viljams.

-E s  tik tā -  teikšanas pēc, -  plati pasmaidīdams, noteica 
Aimaro. -  Veiksmīgas medības, brāli Viljam, -  un naktī esiet 
vērīgs!

-  Kāpēc ne dienā?
-T ā p ēc , ka dienā šeit ar labām zālēm ārstē, bet naktī ar 

ļaunām aptumšo prātu. Neticiet, ka mirstīga rokas pārmetu
šas Adelm o pār krauju vai iegrūdušas Venanciju asiņu mucā! 
Šeit kādam nepatīk, ja mūki paši izlemj, kurp iet, ko darīt un 
ko lasīt. Tad palīgā tiek ņemti ellišķi spēki vai elles draugi ne- 

kromanti, lai sajauktu ziņkārīgo prātus...
-V a i jūs runājat par tēvu botāniķi?

-Severins no Santemmerānas ir krietns cilvēks. Protams, 
vācietis tāpat kā Maleahijs...

Tā vēlreiz pierādījis, ka nebūt nav mēlnesis, Aimaro kāpa 
augšā pie darba.
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— Ko viņš mums īsti gribēja teikt? -  es jautāju.
-V isu  un neko. Abatijas jau vienm ēr bijušas vietas, kur 

mūki savā starpa cīnās par varu. Arī Melkas klosteris -  varbūt 
tev kā novicam to vēl nav nācies manīt. Taču Vācijā iekarot 
varu abatijā nozīm ē kļūt par noteicēju vietā, no kuras var pie
kļūt imperatoram. Šai zem ē viss ir citādi. Imperators ir tālu, pat 
ja viņam reizumis labpatīk ierasties Romā. Šeit nav galma, pat 
pāvesta galms nu ir prom. Te ir vienīgi pilsētas -  to tev vaja
dzēja ievērot.

— Protams, tās mani pārsteidza. Pilsētas šeit, Itālijā, ir pavi
sam citādas nekā manā zemē... Tās nav tikai dzīvojamās ap
metnes, bet vietas, kur tiek lemts -  un ne vienmēr tautas sa
pulcē laukumā, un pilsētas galva te ir varenāks par imperatoru 
vai pāvestu. Tās ir... kā mazas karalistes...

-B e t  to karaļi ir tirgoņi. Un viņu ieroči ir nauda. Naudas 
loma Itālijā ir pavisam citāda nekā tavā vai manā zemē. Nauda 
riņķo visur, taču lielākoties dzīvi pie mums nosaka un kārto 
preču maiņa: maina vistas un labības maisus, sirpjus un ratus, 
un nauda vajadzīga tikai šīs mantas iegādei. Turpretī itāļu pilsē
tās, kā būsi ievērojis, manta kalpo naudas ieguvei. Arī mācī

tāji un bīskapi, pat ticīgo ordeņi visus darījumus kārto naudā. 
Un tāpēc ir pats par sevi saprotams, ka sacelšanās pret varu 
izpaužas ka aicinājumi uz nabadzību, un pret varu saceļas tie, 
kas nav tikuši pie naudas, tāpēc katra nabadzības piem inē
šana izraisa tādus strīdus un nemieru, un visa pilsēta, sākot ar 
bīskapu un beidzot ar valdi, uzskata par savu ienaidnieku katru, 
kas pārak dedzīgi sludina atteikšanos no bagātības. Inkvizi- 
tori u zož nelabā smaku it visur, kur kāds mēģinājis sacelties 
pret velna meslu smirdoņu. Tagad tu saproti, kas prātā Aimāro. 
Ordeņa zelta laikos benediktiešu abatijas bija vietas, no kurie
nes gani varēja vadīt ticīgo ganāmpulkus. Aimāro grib atgriez

ties pie šīs vecās kārtības. Taču ganāmpulka dzīve ir mainīju
sies, un abatija spēs atkal nodibināt veco  kārtību ( 1 1 1 1  reizē
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atgūt kādreizējo slavu un varu) tikai tad, ja pieņems ganām
pulka jaunās paražas, pati mainīdamās. Un, tā kā šeit avis var 
valdit nevis ar ieročiem vai rituālu spožumu, bet ar naudu, tad 
Aimāro grib, lai visa abatija, ari bibliotēka, kļūtu par tās kalvi.

- U n  kāds tam visam sakars ar noziegum iem  vai nozie
gumu?

- T o  es vēl nezinu. Bet nu es gribētu kāpt augšā. Nāc!

Mūki jau bija ķērušies p ie darba. Skriptorijā valdīja klu
sums, taču tas nebija klusums, kas apņem mierīgas, darbīgas 
sirdis. Berengārijs, pats ieradies pavisam nesen, sagaidīja mūs, 
neslēpdams mulsumu. Pārējie muki pacēla acis no darba. Viņi 
zināja -  mēs esam ieradušies šeit, lai atklātu ko tādu, kas saistīts 
ar Venanciju, un viņu skatieni, pavērsti uz vienu pusi, tūdaļ 
piesaistīja mūsu uzmanību tukšajai vietai pie loga, kurš bija 
vērsts uz iekšējo astoņstūri.

Lai gan diena bija iegadījusies salta, skriptorijā nemaz tik 
auksts nebija. Ne velti tas bija ierīkots virs virtuves, 1 10  kuras 
augšup kāpa siltums, turklāt abi virtuves pavardu dūmvadi bija 
paslēpti pilastros, kas balstīja vītņu kāpnes rietumu un dien
vidu torņos. Ziemeļu torni zāles pretējā galā kāpņu nebija, to
ties tur kurējās liela krāsns, izplatīdama tīkamu siltumu. Pie
devām grīda bija nosegta ar salmiem, kas klusināja mūsu soļus. 
Tā vissliktāk apsildīts palika austrumu torņa kakts -  un pa

tiešām, es ievēroju, ka muki, kuru te bija mazāk nekā darba 
vietu, labprāt nesēžas pie galdiem, kas tur novietoti. Vēlāk, 

uzzinājis, ka kāpnes austrumu tornī ir vienīgās, kas ved ne ri
kai lejup uz refektoriju, bet ari augšup uz bibliotēku, es prātoju, 
vai tik zāles apsildīšana nav ierikota ar viltīgu aprēķinu, lai 
turētu mūkus tālāk 1 10  bibliotēkas un bibliotekāram būtu vieglāk 
uzraudzīt ieeju tanī. Tom ēr varbūt es pārspīlēju savu aizdo
mīgumu, kļūdams par sava skolotāja smieklīgu atdarinātāju, -
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tā man tūliņ ienāca prātā, -  jo vasarā no šādiem rēķiniem ne
būtu nekāda labuma, ja nu vienīgi (tā es sev teicu) vasarā šis 
gals būtu saules visvairāk apspīdētais un tāpēc atkal nebūtu 
iecienīts.

Nabaga Venancija galds bija novietots tā, ka sēdētāja mu
gura bijusi pievērsta krāsnij; droši vien  tā bija viena no viskā- 
rojamākām vietām. Tolaik es skriptorijos vel nebiju necik uzturē
jies, taču vēlāk tur aizvadīju lielu dzīves daļu, tāpēc zinu, kādas 
ciešanas pārrakstītājam, ilustratoram vai pētniekam sagādā 
garo ziemas stundu aizvadīšana pie rakstāmgalda, stingsto
šiem pirkstiem žņaudzot spalvu (ja pat siltā laikā pēc sešu 
stundu rakstīšanas piemetas briesmīgie mūku krampji un ik 
šķis smeldz kā sadragāts). Tāpēc uz rokrakstu malām nereti 
var atrast pārrakstītāju atstātas liecības viņu ciešanām (vai ne
pacietībai), piemēram, “Paldies Dievam, drīz satumsīs!” vai “Ak, 
ja man būtu kauss vīna!”, vai arī “Šodien ir auksts, gaismas nav, 
pergaments nelīdzens, neiet nekādā jēgā.” Ka apgalvo vecs sa
kāmvārds, trīs pirksti tur spalvu, bet strādā viss augums. Un 
viss smeldz.

Taču es sāku runāt par Venancija galdu. Tas, tāpat ka visi 

pie iekšlogiem  novietotie un pētniekiem  paredzētie, bija ma
zāks nekā pārējie, kuri stāvēja gar ārsienām un bija domāti 
pārrakstītājiem un ilustratoriem. Tom ēr arī uz Venancija galda 
stāvēja paliktnis -  droši vien pret to viņš atbalstīja abatijai uz 
laiku aizdotos rokrakstus, ko tulkoja. Zem  galda bija pazems 
plauktiņš, uz kura kaudzē bija samestas kopa nesasietas la
pas, un, tā ka tās visas klāja raksts latīņu valodā, secināju, ka 
tie ir Venancija pēdējie tulkojumi. Tās nebija grāmatas lappu
ses, tikai atsevišķas steidzīgā rokrakstā aprakstītas lapas, kam 

vēlāk jānonāk pārrakstītāja un ilustratora rokās. Tāpēc tās bija 
gnlti saburtojamas. Starp lapām bija kāda grāmata grieķu va
lodā. Cita atvērta grieķu grāmata balstījās pret paliktni -  tas bija 

sacerējums, pie kura Venancijs pēdējās dienās bija strādājis,
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veikdams savus tulkotājā pienākumus. Es tolaik vēl nepratu 
grieķiski, bet mans skolotājs teica, ka to sarakstijis kāds Lu- 
kians un tā stāstot pārcilvēku, kurš pārvērsts par ēzeli. Atcerējos 
līdzīgu Apuleja pasaku, ko novičiem  uz visstingrāko bija a iz
liegts lasīt.

-  Kāpēc Venancijs tulkoja šo grāmatu? -  Viljams jautāja bla
kus stāvošajam Berengarijarn.

- T o  lūdza kāds Milānas kungs, un pretī abatija saņems 

ārkārtas tiesības vīna darīšanā dažās austrumpuses muižās. -  
Un Berengārijs pameta ar roku tālumā, tūliņ piebilzdams:
-  Nedomājiet, ka abatija pārdodas lajiem! Taču pasūtītājs līda 
vai no ādas laukā, lai Venēcijas dodžs, kurš šo ārkārtīgi vēr
tīgo grieķu rokrakstu saņēmis no Bizantijas imperatora, to 
aizdotu mums, un, kad Venancijs pabeigtu tulkojumu, mēs būtu 
uztaisījuši divas kopijas -  vienu pasūtītājam, bet otm mūsu 
bibliotēkai.

-K u ra  tātad vāc arī pagānu pasakas, -  noteica Viljams.
-B ib lio tēka  ir gan patiesības, gan melu lieciniece, -ierunā- 

jās balss mums aiz muguras. Tas bija Horhe. Atkal viņš bija 
mani izbrīnījis (bet nākamajās dienas man vēl daudzreiz bija 
lemts brīnīties), ierazdamies tik pēkšņi un negaidīti, it kā nevis 
viņš, bet mēs būtu akli. Un es prātoju -  ko gan šis aklais dara 
skriptonjā? -  bet. vēlāk sapratu, ka Horhe ir klat vienmēr un 

visur. Viņš bieži uzturējās skriptorijā, sēdēdams uz soliņa pie 
krāsns, un likās uzraugām visu, kas notiek zālē. Reiz dzirdēju 
viņu no savas vietas skaļā balsi jautājam: “Kurš kāpj augšā?” -  
un viņš pagriezās pret Maleahiju, kas salmu klusinātiem so
ļiem devās uz bibliotēkas pusi. Visi mūki Horhi dziļi cienīja un 
bieži vērsās pie viņa, lasidami grūti izprotamus fragmentus, 
lūgdami atšķetināt kādu sholiju vai lūgdami padomu, kā at
tēlot dažu labu svēto vai dzīvnieku. Un viņš vērās tukšumā ar 
savam izdzisušajam acīm, kā skatīdams atmiņā vēl spilgtas lap
puses, un stāstīja -  viltus pravieši jaietērpj kā bīskapi, bet vardes

158



lai birstot viņiem  no lūpām, -  vai arī skaidroja, ar kādiem dārg
akmeņiem jāizrotā debesu Jeruzalemes mūri un ka arimaspi 
kartē jāattelo netālu no Pravieša Jāņa zemes, un piekodināja 
neattēlot briesmoņus vilinošus savā baismigumā, pietiekot, ja 
tie esot pazīstami kā simboli, taču ne pavedinoši vai atbai
doši līdz smieklīgumam.

Reiz dzirdēju viņu kādam sholistam iesakām, kā — saskaņā 
ar svētā Augustīna uzskatiem -  pareizāk, turklāt bez donā- 
tistu ķecerībām  interpretēt recapitulatio T ikon ija  darbos. 
Citu reizi dzirdēju, ka viņš dod padomus, kā, komentārus rak
stot, atšķirt ķecerus 1 10  shizmatiķiem. Vēl c itreiz viņš kādam 
padomu zaudējušam pētniekam ieteica grāmatu, ko sameklēt 
bibliotēkas katalogā, pat aptuveni norādīdams, kurā kataloga 
lappusē tā varētu būt ierakstīta, un drošinot piebilda, ka bib
liotekārs to noteikti došot, jo tas esot Dieva iedvesmots darbs. 
Citudien dzirdēju viņu apgalvojam, ka tāda un tāda grāmata 
gan esot norādīta katalogā, taču neesot vērts to meklēt, jo jau 
pirms gadiem  piecdesmit to sakapājušas peles un tā varot sa
birzt putekļos no visniecīgākajiem pieskārieniem. Vārdu sakot, 
viņš bija bibliotēkas atmiņa un skriptorija dvēsele. Nereti, iz- 
dzirdis mūkus mēļojam savā starpā, viņš atgādināja: “Steidzie
ties atstat patiesības liecību, jo tas laiks ir tuvi]!” -  norādīdams 
uz Antikrista atnākšanu.

Tātad Horhe teica: -  Bibliotēka ir gan patiesības, gan melu 
lieciniece.

— Protams, Apuleju un Lukiānu var vainot daudzās kļū
dās, -  sacīja Viljams. -  Taču šī pasaka zem  izdomājumu plī

vura slēpj arī morāli, jo rāda, cik dārgi nākas samaksāt par 

paša kļūdīšanos, turklāt man šķiet, ka stāsts par cilvēka pār

vēršanos ēzeli var liecināt arī par grēkā kritušas dvēseles meta
morfozi.

-  Var jau būt, -  noteica Horhe.
-T a ga d  man beidzot skaidrs, kāpēc tā strīda laikā, par kuru
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Venancijs vakar stāstīja, viņu tik ļoti aizrāva komēdijas prob
lēmas; tiešam, ari šādas pasakas var pielīdzināt senajam ko

mēdijām. Ne vienas, ne otras nestāsta par kādreiz patiesi d z īvo 
jušiem cilvēkiem, ka to dara traģēdijas; lzidora vārdiem sakot, 

tās ir izdomājumi -  Fabulae poetae a f a n  do  nominaventur 

quia non sunt res  f  a c ta  e sed tantum loquendo f ic ta e . . .
Vispirms nesapratu, kāpēc Viljams uzsācis šo diskusiju, 

turklāt ar vīru, ko zināja neesam līdzīgu jautājumu cienītāju, 
taču Horhes atbilde man pierādīja, cik smalki viltīgs ir mans 

skolotājs.

-T o d ie n  neviens nestrīdējās par kom ēdijām , tikai par 

smieklu pieļaujamību, -  Horhe iebilda, saraukdams pieri. Un 

es skaidri atcerējos, ka iepriekšējā dienā, kad šo strīdu bija 
pieminējis Venancijs, llo rhe tika apgalvojis, ka neko neatmi

noties.

- A k  tā, -  bezm pīgi novilka Viljams, -  es domāju, ka jūs 

runājāt par dzejnieku meliem  un asprātīgām mīklām...
-M ē s  ninājām par smiekliem, — sausi teica Horhe. -  Pa

gani rakstīja komēdijas, lai skatītājus sasmīdinātu, -  un tie bija 

pagānu maldi. Mūsu Kungs Jēzus nekad nestāstīja ne pasakas, 

ne komēdijas, viņš runāja skaidrās līdzības, kuras mums māca, 

kā izpelnīties paradīzi -  un kaut tā notiktu!

-N e v a n i saprast, -  teica Viljams, -  kāpēc jums tik nepie

ņemama ir doma, ka Jēzus smējies! Manuprāt, smiekli, tāpat kā 
vannas, noder, lai ārstētu gara un miesas kaites, sevišķi jau 
grutsirdību.

-Ja, vannas ir laba lieta, -  piekrita Horhe, -  ari pats Akvi- 

nietis tās iesaka, lai atvairītu skumjas, kas var kļūt par ļaunu 

kaislību, ja vien to iemesls nav ļaunums, kas iznīdējams tikai ar 

drosmi. Vannas atdod gara lidzsvam. Turpretī smiekli satricina 

miesu, izķēm o sejas vaibstus un padara cilvēku līdzīgu pēr

tiķim.
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-  Pērtiķi nesmejas, smiekli raksturīgi cilvēkam, tie ir viņa 
saprāta pazīme, -  teica Viljams.

- A r ī  vārdi ir cilvēka saprāta pazīme, bet ar vārdiem  var 
zaimot Dievu. Ne viss, kas raksturīgs cilvēkam, ir labs. Smiekli 
ir ģeķibas zīme. Smējējs netic tam, par ko smejas, taču nejūt 
arī naidu. Tātad smieties par ļauno nozīm ē -  nebūt gatavam 
ar to cīnīties, bet smieties par labo -  neatzīt spēku, ar kurn 
labais paštiecīgi izplatās. Tāpēc regulā teikts: Decimus bumi- 
litatis graclus est si non sit facilis ac promptus in risu, quia 
scriptum est: stultus in risu exaltat vocem suam.

-K vin tiliāns teicis, -  mans skolotājs viņu pārtrauca, -  ka 
smiekli jāapvalda, skanot cildinājuma dziesmām, lai neizrā
dītu necieņu, taču pārējā laikā tie visnotaļ veicināmi. Tacits 
slavina Kalpurnija Pizona ironiju, bet Plīnijs, jaunakais, rakstīja: 
Aliquando praeterea rideo, jocor, ludo, homo sum.

-V iņ i bija pagāni! -  atcirta Horhe. -  Regulā teikts: scurrili- 
tates vero vel verba otiosa et risum moventia aeterna clausum 
in omnibus locis damnarnus, et ad talia eloquia discipulum 
aperire os non permittimus.

-T a č u  tolaik, kad Kristus vārds jau tika godināts zemes 
virsū, Kirēnas Sinēzijs teica — dievišķā griba ir saskanīgi savi
jusi komisko un traģisko, -  un Elijs Spartietis rakstīja par im- 
peratom  Hadrianu, augstu tikumu un naturaliter kristīga 
gara cilvēku, kā viņš pratis pamīšus nodoties priekam un sku
mībai. Un, visbeidzot, arī Ausonijs iesaka apdomīgi samērot 
nopietno un rotaļīgo.

-B e t  Paolīno no Nolas un Aleksandrijas Klements mums 

piekodināja sargāties no šīm neldzībām, un Suplīcijs Severs 
raksta, ka neviens nekad nav redzējis svēto Mārtiņu ne dusmu, 
ne jautrības varā.

-T a ču  viņš piemin dažas šī svētā spiritualiter salsa atbil
des, -  atteica Viljams.

-T ā s  bija apķērīgas un gudras, nevis smieklīgas. Svētais
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Efraims ir sarakstījis pret mūku sm iekliem  vērstu parenēzi, 
un savā De habitu et conversatione monachorum  viņš liek 
mums pie sirds vairīties no nepiedienīgā un jautrā ka no čūsku 
indes!

-Tu rp retī Hildebcrts rakstīja: “Admittenda tibi joca sunt 
post sena quaedarn, sed tamen et dignis ipsa gerenda modis”. 
Un arī Solsberijas Jānis atzina mērenu līksmību, un galu galā 
Zālamans Mācītājs, no ka jūs tikko citējāt fragmentu, uz kura 

pamatojas jūsu regula, apgalvodama, ka smiekli ir ģeķības 
zīm e, -  tas pats Zālamans Mācītājs pieļauj vism az klusus 
smieklus, kas nāk no lēnprātīga gara.

-G ars  ir lēnprātīgs, vien īgi kad apcer patiesību un paveik
tos labos darbus, bet par patiesību un labiem darbiem ne
mēdz smieties. Tāpēc arī Kristus nesmējās. Smiekli rada šaubas.

-B e t  reizēm  šaubas ir svētīgas.
-N e red zu  tam nekāda pamata! Kad pārņem šaubas, jāgrie

žas pie kādas autoritātes, jāiedziļinās svēto tēvu vai doktoru 
darbos -  un šaubu iemesls zudīs. Liekas, jūs piekrītat strīdī
gām doktrīnām, tādām kā Parīzes loģiķu izdomājumi. Taču 
svētais Bernards labi prata stāties pretī tam kastrātam Abelā- 
ram, kurš visus jautājumus gribēja pakļaut auksta un nedzīva, 
Svēto rakstu neapgaismota prāta spriedumam, daudzinādams 
savu “tā tas ir, bet tā tas nav” . Saprotams, ka šīs bīstamās idejas 
pieņēmušie spēj tīksmināties arī par nelgu, kurš apsmej lietas, 
par kurām jāzina tikai viena vienīgā patiesība, kas jau teikta 
reizi par visām reizēm. Tāpēc smejoties nelga teic savā sirdi: 
Dem  non esi.

-G odāta is Horhe, man liekas, jūs esat netaisns, saukdams 
Abelāni par kastrātu, -  jūs taču zināt, ka šai nožēlojamajā stā
voklī viņš nonāca cita cilvēka zemiskuma pēc...

-  Paša grēku pēc! N o  savas lielmanīgās ticības cilvēka pra
tām! Kad tapa izsmieta vienkāršo ļaužu ticība, apgānīti Dieva 
noslēpumi (va i vismaz tos centās apgānīt nelgas un ģeķ i),

162



pārdroši lika runāts par visaugstākajām lietām un ņirgts par 
tēvu ticību, kuri uzskatīja, ka šie svetie jautājumi drizāk jā
slēpj, nevis jāatklāj.

-  Nekādi nevaru piekrist, godātais Horhe! Dievs grib, lai 

liekam lietā savu prātu, izskaidrodami to, uz ko Raksti mums 
nav devuši atbildi. Un, iekāms mēs noticam kādam pieņēmu
mam, mums vispirms jāpārbauda, vai tas ir pieņemams, jo 
mūsu prātu ir radījis Dievs, un tas, kas tik mūsu prātam, nevar 
nepatikt dievišķajam saprātam, par kuni savukārt zinām vie
nīgi to, ko ar analoģijas vai bieži vien ar nolieguma palīdzību 
esam atvedinājuši no pašu prāta norisēm. Tad nu iznāk, ka 
reizēm, lai sagrautu kāda absurda, prāta atstumta pieņēmuma 
viltus autoritāti, kā labs līdzeklis var noderēt arī smiekli. N e
reti smiekli palīdz sajaukt galvu ļaundariem un atklāj viņu muļ
ķību. Stāsta, ka svētais Maurs, kurn pagāni iemetuši verdošā 
ūdenī, žēlojies, ka vanna esot pārāk auksta, un pagānu vald
nieks, gribēdams pārbaudīt, savā muļķībā iegrūdis roku ūdeni 
un applaucējies. Tā šī svētā jokošanās padarīja smieklīgus ti
cības ienaidniekus.

Horhe nosmīkņāja. -  Arī sludinātāju atstāstītajos notiku

mos var uziet daudz blēņu. Verdošā ūdenī iegremdēts svētais 
cieš Kristus vārdā un pūlas apvaldīt kliedzienus, nevis dzen 
bērnišķīgus jokus ar pagāniem.

-R ed za t nu! -  teica Viljams. -  Šis stāsts jums liekas prātam 
nepieņemams, un jūs to apsūdzat smieklīgumā! Kaut ari klu
sēdams un valdīdams par savām lūpām, jūs tomēr par kaut 
ko smejaties un gribat, lai ari es to neņemtu nopietni. Jūs sme
jaties par smiekliem, taču smejaties!

Horhe atmeta ar roku, pauzdams nepatiku. -  Mēļodams 
par smiekliem, jūs mani ievelkat tukšās pļāpās. Vai jūs zināt, 
ka Kristus nekad nesmējās?

-N eesm u  par to pārliecināts. Kad viņš aicināja farizejus 

mest pirmo akmeni, kad jautāja, kā vaigs redzams uz nodevās
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maksājamās monētas, kad rotaļājās ar vārdiem, sacīdams "Tu 
es Petrus”, -  manuprāt, viņš izteicās asprātīgi, lai samulsinātu 
grēciniekus un uzturētu savu mācekļu garu. Asprātības viņam 
netrūkst arī, kad viņš atteic Kaiafam: “Tu to saki.” Un Hiero- 
nīms, komentēdams Jeremijas grāmatu, kur Dievs teic Jeruza

lemei: “Nudavifernora contra faciem tuam, to skaidro: “sive 
nudabo et relevabo femora et posteriora tua”. Tātad pat 
Dievs izjoko tos, kurus grib sodīt. Un jums ļoti labi zināms, ka 
tolaik, kad ciņa starp kliniešiem  un cisterciešiem  bija vis- 
asāka, pirmie izsmiedami pārmeta otrajiem, ka šie nenēsājot 
bikses. Bet Speculum Stultorum tiek stāstīts par ēzeli Bm- 
nello, kurš prāto, kas gan notiktu, ja naktī spēji sacēlies vējš 
nopūstu segas un mūki ieraudzītu savas pudenda...

Apkārt stāvošie mūki smējās, bet Horhe iedegās dusmās.
-  Jūs gribat ieraut manus brāļus ārprātīgo dzīrēs! Zinu, ka 
franciskāņu vidū pieņem ts p ielab ināties tautai ar šādām 
glupībām, un uz jūsu jociņiem  atbildēšu ar rindu, ko dzirdēju 
no viena jūsu sludinātāja: Turn podex carmen extultit horri- 
dulum.

Pārmetums bija tā kā par asu -  Viljams gan bija ninājis izai
cinoši, taču Horhe tagad viņu apvainoja ar muti maitājam 
gaisu. Prātoju, vai tik vecā mūka mpjā atbilde nenozīmē uz
aicinājumu pamest skriptoriju. Taču vēl pirms brīža tik karei
vīgais Viljams piepeši kļuva padevīgs kā jērs.

-  LUdzu, piedodiet, godātais Horhe! -  viņš teica. -  Mana 
mute nodeva manas domas, taču negribēju izrādīt pret jums 
necieņu. Varbūt jums ir taisnība un es kļūdos.

Horhe, dzirdēdams šos pazemības pilnos vārdus, noburk
šķēja kaut ko, kas varēja paust gan apmierinātību, gan p ie
došanu, un viņam neatlika nekas cits kā atgriezties savā vietā. 
Mūki, kuri pamazām bija sapulcējušies ap strīdniekiem, aiz
gāja atpakaļ pie saviem darba galdiem. Viljams atkal notupās 
pie Venancija galda un sāka rakņāties pa papīriem. Ar savu
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pazem īgo atbildi viņš bija izpelnījies dažus mirkļus miera. Un 
tas, ko viņš šajā laika sprīdī paguva ieraudzīt, viņu iedves
moja tās nakts meklējumiem.

Taču tie patiesi bija tikai daži mirkļi. Tūliņ piesteidzās Bencs, 

izlikdamies, ka, Viljama un Horhes sarunā klausoties, aizmir
sis uz Venancija galda savu rakstāmirbuli, un, iečukstējis Vil
jamam ausī, ka viņam kas steidzami atklājams, nolika tikša

nos aiz pirts. Lai Viljams dodoties prom  pirmais, viņš pats tam 

drīz vien sekošot.
Viljams brīdi vilcinājās, tad pasauca Maleahiju, kurš no sa

vas vietas pie bibliotekārā galda bija vērojis visu notiekošo, 
un, pamatojot savu lūgumu ar abata dotajām pilnvarām (n e
aizm irsdam s uzsvērt šīs p riekšrocības ), pieprasīja nolikt 
kādu par uzraugu Venancija galdam, jo izmeklēšanai esot no 
svara, lai visu dienu neviens tam neietu tuvumā, līdz viņš 
pats varēšot atgriezties. To  visu viņš noskaldīja skaļā balsī, tā 
likdams ne tikai Maleahijam uzraudzīt mūkus, bet arī mūkiem 
pieskatīt Maleahiju. Bibliotekāram atlika vienīgi piekrist, un 
mēs ar Viljamu devāmies prom.

Ejot cauri sakņu dārzam uz pirts pusi, kas atradās turpat 
blakus slimnīcas ēkai, Viljams noteica:

-L iekas, daudziem netīk, ka es pieduru nagus kaut kam, 
kas stāv uz Venancija galda vai zem  tā.

-  Un kas tas varētu būt?
-  Man ir iespaids, ka to nezina pat tie, kuriem nepatīk mana 

rakņāšanās.
-T a d  jau Bencam nemaz nav, ko teikt, un viņš tikai cenšas 

dabūt mūs prom no skriptorija?
- T o  mēs tūlīt redzēsim, -  atbildēja Viljams. Un patiešām, 

pēc mirkļa Bencs bija klāt.



S E S T Ā  S T U N D A ;

no Benca dīvainā stāstījuma par abatijas dzīvi viņi uzzina 
noslēpumus, kas nedara godu šķīstības miteklim.

enca stāsts bija diezgan juceklīgs. Patiesi, likās, ka 
viņš mūs atsaucis šurp, tikai lai aizvilinātu no skrip- 
torija, taču šķita ari, ka, nespēdams izgudrot kaut 
cik ticamu aizbildināšanos, Bencs mums atklāj daļu 

patiesības, kas gan ari viņam pašam nav līdz galam skaidra.
Viņš teica, ka no rīta esot bijis vārdos atturīgs, bet tagad, 

pamatīgi apdomājies, uzskatot, ka Viljamam jāzina visa patie
sība. Tai sarunā par smiekliem Berengārijs pieminējis finis A f- 
ricae. Kas tas esot? Bibliotēka ir noslēpumu pilna, un tajā glaba- 
jas vesels lērums grāmatu, kas nekad nav izsniegtas mūkiem 
lasīšanai. Bencu esot dziļi iespaidojuši Viljama vārdi par visu 
pieņēmumu racionālu pārbaudi. Viņaprāt, mūkam, pētn ie
kam, esot tiesības iepazīt visu, kas nobēdzināts bibliotēkā, -  
un ugunīga naida vārdus viņš veltīja Suasonas koncilam, kas 
bija vērsies pret Abelāru; Bencarn runājot, es sapratu, ka šo 
jauno mūku, kas aizrāvies ar retoriku, plosa neatkarības alkas 
un viņam ir bezgala gmti pakļauties abatijas kārtībai, kas cen
šas iegrožot viņa prāta zinātkāri. Man allaž bija mācīts uz šādu 
kārību raudzīties neuzticīgi, taču zināju, ka manam skolotā
jam tādi uzskati tīri labi patīk, un redzēju, ka Bencs viņam  ir pa 
prātam un viņš tam uzticas. Vārdu sakot, Bencs apgalvoja, ka 
viņam neesot zināms, par kādiem noslēpumiem runājušies 

Adelm o, Venancijs un Berengārijs, tom ēr viņam patiktu, ja šie 
skumjie notikumi palīdzētu izgaismot bibliotēkas kartību, un
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viņš nezaudējot cerību, ka Viljams, atrisinājis šo lietu, lai arī cik 
samudžināti liekoties visi pavedieni, pratīšot atrast veidu, ka 
pārliecināt abatu atlaist vaļīgāk prāta dzīvei uzliktos žņaugus, 
kas tik ļoti nomāc mūkus, kuri, tāpat kā viņš, Bencs, ieradušies 
no tālienes, lai pamielotu savus prātus ar bibliotēkas neaiz
sniedzamajās krātuvēs paslēptajiem brīnumiem.

Esmu pārliecināts, ka Bencs no visas sirds cerēja tieši uz 

tādu izmeklēšanas iznākumu, taču vienlaikus, ziņkārības m o
cīts, gribēja -  kā jau Viljams to bija nojautis -  pirmais parakņā
ties pa Venancija galdu un, lai turētu mūs no tā pa gabalu, bija 
gatavs šo to pastāstīt. Lūk, ko viņš atklāja.

Berengāriju pārņēmusi (un lielai daļai muku tas vairs ne
esot bijis noslēpums) neprātīga kaislība pret Adelrno, ta pati 
nelaimīgā kaislība, par kuru Dieva dusmas ķērušas Sodomu un 
Gomoru. Tā Bencs izteicās, varbūt saudzēdams manu jaunību, 
taču ikvienam, kurš pusaudža gadus aizvadījis klosterī, pat ja 
paša šķīstība nosargāta, ir nācies dzirdēt par šādām kaislībām 
un reizēm pat vairīties no tās upuru izliktajiem slazdiem. Vai 
tad es pats, jauns mūciņš būdams, Melkā nebiju saņēmis no 
vecākiem  mūkiem vēstulītes ar dzejām, kādas laji parasti velta 
sievietēm? Mūka solījums mūs pasargā no grēka pūžņiem, kas 
ir sievietes miesa, taču bieži uzvedina uz citām kļūdām. Un vai 
gan lai noklusēju, ka vēl šobaltdien mani, vecu mūku, sagrābj 
dienvidus dēmons, kad kori manam skatam gadās aizkavē
ties pie kāda noviča bezbārdainās sejas, tīras un svaigas kā 

jaunai meitenei?
To nesaku, apšaubīdams savu izvēli, kas man likusi iet mūka 

ceļu, bet gan lai attaisnotu daudzus, kuriem šī svētā nasta izra
dās par smagu. Un varbūt lai attaisnotu Berengārija baismo 
noziegumu. Taču no Benca vārdiem izrietēja, ka viņa nodalījums 
bijis vēl smagāks, jo ar draudiem un pierunāšanu viņš mācē
jis panākt no citiem mūkiem to, no kā tikumībai un piedienī
bai vajadzēja viņus atturēt .
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Tātad jau labu laiciņu mūki smīkņājuši par maigajiem 
skatieniem, ko Berengārijs raidījis uz Adelm o pusi, kurš, lie
kas, bijis glits jauneklis. Taču Adelm o, pilnībā iegrimis savā 
darbā, kas bijis viņa vienīgais prieka un baudas avots, nemaz 

nelicies zinis par Berengārija kaislību. Bet, kas zina, varbūt 
ari viņa sirds dziļumos, pašam neapjaušot, slēpusies nosliece 
uz šo grēku. Svarīgākais, ka Bencs teicās dzirdējis Adelm o un 
Berengārija sarunu, kuras laikā Berengārijs, piem inēdams 
kādu noslēpumu, kurn Adelm o lūdzis atklāt, piedāvājis ne
šķīstu vienošanos -  un pat visnevainīgākais lasītājs spēj iedo
māties, par ko bijusi runa. Un Bencam licies, ka viņš dzird 
Adelm o izrunājam piekrišanas vārdus teju ar atvieglojumu. It 
ka -  Bencs uzdrošinājās minēt -  viņš pats neko citu nemaz 
nekārotu un viņam vajadzētu tikai atrast ieganstu, lai apmieri
nātu miesas dziņas. Un, pēc Benca domām, tas liecinot, ka 
Berengārija solītajam noslēpumam jābūt saistītam ar gudrī
bas mīklām, jo tā Adelm o būtu varējis sevi mānīt, ka piekāp
jas miesas grēkam, tikai lai remdētu prāta vēlmes. Un cikreiz 
viņu pašu -  Bencs smaidot atzinās -  esot apņēmusi tik ne
valdāma prāta iekāre, ka viņš, lai to apmierinātu, būtu gatavs 

izdabāt citu miesaskārei pat pret paša miesas gribu!

-V a i jums nav gadījušies brīži, -  viņš jautaja Viljamam,
-  kad jūs būtu ar mieru darīt vispeļamākos darbus, lai tikai 
turētu savās rokās gadiem  ilgi meklētu grāmatu?

-  Pirms vairākiem gadsimtiem viedais un visutikumigais Sil
vestrs II atdāvināja neizsakāmi vērtīgu debess globusu, lai 
iegūtu kadu manu skriptu, liekas, Lukāna vai Stacija, -  teica 
Viljams. Tad prātīgi piebilda: -  Tā gan bija debesu lode, nevis 
paša tikumība.

Bencs piekrita, ka savā dedzībā aizrāvies par mēru, un 
turpināja stāstu. Adelm o nāves nakti viņš, ziņkārības dzīts, esot 

abiem  sekojis. Un pēc dievkalpojuma redzējis tos kopā do
dam ies uz dorm itoriju . Ilg i viņš gaidījis p ie savas celles

168



puspievērtajām durvīm turpat netālu no viņējām un, kad klu
sums jau skāvis aizmigušos mūkus, redzējis Adelm o ieslīdam 
Berengārija cellē. Miegs vairījies no Benca, un tā viņš palicis 

nomodā, lidz dzirdējis atveramies Berengārija celles durvis 

un pa tām teju skriešus izmetamies Adelmo, ko draugs velti 
pūlējies aizkavēt. Adelm o un Berengārijs tam pa pēdām nokā
puši apakšstāvā. Bencs piesardzīgi tiem  sekojis; lejas gaiteņa 
galā viņš ieraudzījis kaktā ierāvušos Berengāriju, kurš, trīcē
dams pie visām miesām, stingi vēries Horhes durvis. Bencs 
nojautis, ka Adelm o meties pie vecākā brāļa kājām, lai grēk
sūdzē uzticētu savu nodarījumu. Un Berengārijs drebējis, zi
nādams, ka viņa noslēpums tiek atklats, lai arī grēksūdzes 
sakraments liegs Horhem to izpaust citiem.

Tad iznācis Adelmo; bāls no vaiga viņš atstūmis draugu, 
kurš mēģinājis uzsākt sarunu, izsteidzies laukā no dormitorija 
un, apmezdams līkumu baznīcas apsīdai, pa ziemeļpuses dur
vīm (k o  nem ēdz slēgt pat nakti) iegājis kori. Droši vien viņš 
gribējis lūgties. Berengārijs gājis nopakaļ, taču nespēris kāju 
baznicā, tikai, rokas lauzīdams, riņķojis starp kapu kopiņām,

Bencs, prātodams, ko nu lai dara, pēkšņi tuvumā nomanījis 
ceturto stāvu. Arī tas bija sekojis abiem  draugiem, bet, pro
tams, nebija ievērojis Benca klātieni, jo viņš slēpās, piekļāvies 
pie kapsētas malā augoša ozola stumbra. Nācējs bijis Venan- 

cijs. Berengārijs, viņu ieraudzījis, ierāvies kapakmeņu aizsegā, 
un ari Venancijs iegājis kori. Tad Bencs, baidīdamies tikt pa
manīts, atgriezies dormitorijā. Nākamajā rītā kraujas piekājē 
atrasts Adelm o līķis. Vairāk nekas Bencam neesot zināms.

Jau tuvojās pusdienu laiks. Mans skolotājs neko vairs ne
jautāja, un Bencs mūs pameta. Mēs vēl brītiņu uzkavējāmies 
aiz pirts un pēc tam laiciņu pastaigājāmies dārzā, apdomā- 
dami dīvainos jaunumus.

-K rū k lis , -  p iep eš i b ilda V iljam s, n o liec ies  ap lūkot 

kādu ziem igi kailu krūmu. -  Mizas uzlējums lieti der pret
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hemoroīdiem. Bet šis ir arctium lappa, tā svaigu sakņu ap
liekamie dziedē ēdes.

-Jūs esat viedīgāks par Severīnu, -  es viņam teicu. -  Bet 
tagad sakiet man -  ko jūs domājat par Benca vārdiem?

-M īļa is  Ads, tev derētu iemācīties domāt pašam ar savu 
galvu! Visticamāk, Bencs mums teicis taisnību. Turklāt viņa 
stāsts sakrīt ar šorīt dzirdēto Berengārija stāstījumu, kurā dar
bojas rēgs. Mēģini prātā atjaunot notikušo! Tātad Berengā- 
rijs un Adelm o kopā pastrādā visai riebīgu grēku. Un Beren- 
gārijs droši vien atklāj Adelm o kādu noslēpumu, kas mums 
diem žēl tāds arī paliek. Adelm o, pret .šķīstību un dabas liku
miem noziedzies, alkst drīzāk to  kādam uzticēt un saņemt 
grēku piedošanu. Tālab viņš steidz pie Horhes, kurš savā bar
dzībā, par ko mums bija iespeja pārliecināties, netaupa biedē
jošus pārmetumus. Varbūt viņš nedod Adelm o grēku atlaidi, 
varbūt uzliek neizpildāmi smagu grēku izpirkumu -  to mēs 
nezinām un no Horhes nemūžam neuzzināsim. Adelm o skrien 
uz baznīcu, lai kristu ceļos altāra priekšā, taču sirdsapziņas 
mokas nespēj remdēt. Tad ierodas Venancijs. Nezinām, par ko 
viņi runā. Iespējams, ka Adelm o uztic Venancijam noslēpumu, 
kurn kā dāvanu (vai kā samaksu) saņēmis no Berengārija, bet 
kurš zaudējis jebkuru nozīmi, kopš daudz briesmīgāks no
slēpums svilina viņu pašu. Kas notiek ar Venanciju? Varbūt, 
tās pašas nevaldāmās ziņkāres vadīts, kas šodien apsēdusi 
arī mūsu Bencu, viņš, par u zzin ā to  līksm odam s, pamet 
Adelm o vienu viņa ēdās. Adelm o, sajuties visu atstāts, nolemj 
nonāvēties un, izmisuma mākts, iziet ārā kapsētā, kur sastop 

Berengāriju. Viņš tam saka baismus vārdus, sviež sejā tā vainu 

un sauc to par sava pagrimuma skolotāju. Esmu pārlieci
nāts, ka Berengārija stāsts, ja tam noloba visas vīzijas, ir patie
sīgs. Adelm o viņam teic tos pašus nosodījuma vārdus, ko dzir
dējis 1 10  Horhes. Tad satriektais Berengārijs pagriežas uz vienu 
pusi, bet Adelm o dodas uz pretējo -  nonāvēties. Un tam seko
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notikumi, kam teju bijām liecinieki. Visi ir pārliecināti, ka 
Adelm o noslepkavots, bet Venancijam šādi rodas iespaids, ka 
uzzinātais noslēpums ir vēl svarigaks, nekā viņš domājis, -  
un jaunais mūks turpina meklējumus uz savu galvu. Līdz 
kāds viņu aptur, pirms vai pēc tam, kad viņš sasniedzis gribēto.

-K a s  viņu nogalināja? Berengārijs?
-Varbūt. Vai arī Maleahijs, kura pienākums ir sargāt bib

liotēku. Vai varbūt kāds cits. Berengārijs turams aizdomās 
tieši tāpēc, ka viņš ir pārbijies, turklāt zināja, ka viņa noslē
pums ir Venancija rokās. Ari Maleahijs ir jātur aizdomās, jo 
viņš, būdams bibliotēkas neaizskaramības sargs, varēja at
klāt, ka to kāds pārkāpis, un pārkāpēju nogalēt. Horhe zina 
visu par visiem, viņam uzticēts arī Adelm o noslēpums, un viņš 
negrib, ka es atklātu, ko varējis paust Venancijs... Daudzi fakti 
liek aizdomām vērsties pret viņu. Bet saki tu man -  kā akls 
sirmgalvis var nogalināt puisi speķa gados, turklāt ka viņš, lai 
arī cik sparīgs būdams, varētu aizgādāt tā līķi līdz asiņu kub
lam? Un galu galā kāpēc slepkava nevarētu izrādīties tas pats 
Bencs? Viņš, nez kādu apsvērumu vadīts, varēja mums same
lot. Un kāpēc mēs aizdomās turamo lokā iekļaujam tikai tos, 
kuri piedalījās strīdā par smiekliem? Varbūt noziegumam bija 
citi cēloņi, kam nav ne visniecīgākā sakara ar bibliotēku. Katrā 
ziņā tagad mums vajag divu lietu: noskaidrot, kā nakts laikā 
var iekļūt bibliotēkā, un iegul gaismekli. Par pēdējo gādāsi tu. 
Pusdienu laikā iegriezies virtuvē un paņem kādu...

-  Nozagt?
-N ē ,  aizņemies par godu un slavu mūsu Kungam!
-N u , ja tā, varat uz mani paļauties.
-L ie lisk i! Noskaidrosim ari, kur ir ieeja Torņēkā, -  mēs 

taču redzējām, no kurienes vakarnakt iznira Maleahijs. Šodien 
izpētīšu baznīcu un īpaši to kapelu. Pēc stundas dosimies 
pusdienās. Pēc tam mūs gaida tikšanās ar abatu. Arī tu drīk
stēsi tajā piedalities, jo es teicu, ka man nepieciešams sek
retārs, kurš pierakstītu visu runāto.



D E V Ī T Ā  S T U N D A ,

kuras laikā abats lepni izrāda savas abatijas dārgumus 
un baiļu pilns ninā par ķeceriem, un beigu beigās Adsam 

uzmācas šaubas, vai viņš rīkojies pareizi, 
dodamies plašajā pasaulē.

batu sastapām baznīcā galvenā altāra priekšā. 
Viņš uzraudzīja dažu noviču darbu; no kādas 
glabātavas tie bija izvilkuši veselu svēto trauku 
krājumu -  biķerus, dievmaizīšu traukus, zelta 

šķīvjus un arī kmcifiksu, ko nebiju manījis rīta lūgšanu laikā. 

Es nespēju apvaldīt sajūsmas saucienu -  tik žilbinoši skaistas 
bija šīs svētās lietas. Bija pats dienas vidus, un gaisma strau
mēm plūda iekšā pa kora un vēl jo vairāk -  pa fasādes lo 
giem, tās stari krustodamies pieplūdināja visu baznīcu un kā 
balts ūdenskritums lija pār altāri.

Katrs kauss, katra lieta pauda sava materiāla skaistumu: 
starp zelta dzelteno mirdzu un ziloņkaula cēlo  baltumu redzēju 
zibam daždažādu krāsu un formu dārgakmeņus; sazīmēju ta
jos hiacintus, topāzus, rubīnus, safīrus, smaragdus, hrizolītus, 

oniksus un karbunkulus, tāpat jašrnu un ahātus. Reizē at- 
klāju vel vienu brīnumu, ko no rīta, sākumā lūgsnu aizgrābts, 

vēlāk šausmu pārņemts, nebiju manījis: altārsega bija no tira 
zelta un arī pats altāris, lai no kuras puses to uzlūkotu, šķita 
pilnībā darināts no šīs cēlas vielas.

Abats pasmaidīja par manu pārsteigumu. -  Šie dārgumi, ko 
jūs skatāt, -  viņš teica, pievērsies manam skolotajam, -  un citi, 
ko vēl skatīsiet, ir dievbijības un pazemības gadsimtu man
tojums, šīs abatijas svētuma un varas liecība. Šīs zemes vald
nieki un varenie, bīskapi un arhibīskapi ziedoja mūsu altārim
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un tā kalpošanas traukiem savus amata gredzenus, zeltlietas 
un dārgus akmeņus, kas liecināja par viņu diženumu, vēlē
damies, lai tie šeit tiktu pārkausēti par godu tam Kungam un 
šai vietai. Kaut arī šodien mus māc dziļas sēras par otru nelai
m īgo brāli, mēs, apzinādamies savu zudību, nedrīkstam aiz
mirst Visuaugstākā spēku un varu. Tuvojas svētās Ziemsvētku 
dienas, un mēs jau sākam spodrināt, altara traukus, lai varētu 
nosvinēt mūsu Pestītāja dzimšanu ar visu pienācīgo spozmi 
un dižumu. It visam jāatmirdz vistīrākajā gaisma... -  viņš p ie
bilda, cieši lūkodamies Viljamā; vēlāk sapratu, kāpēc viņš ar 
tādu lepnumu stāsta par savai darbošanos, -  jo, mūsuprāt, p ie
dienas un nāk par svētību nevis slēpt svētos ziedojumus, bet 
gan celt tos gaismā.

-Protam s, -  pieklājīgi teica Viljams, -  ja jūsu ekselence 
uzskata, ka šādi mums piedien teikt tā Kunga godību, tad 
jūsu abatija cildinājumu mākā ir sasniegusi pilnības augstumus.

-  Un tā tam jābūt, -  apliecināja abats. —Ja pēc D ieva gribas 
un praviešu vēlējum iem  zelta krūzes un bļodas, tāpat mazi 
zelta kausi Zālamana templī noderēja kazu, telēnu vai telīšu 
asiņu uzkrāšanai, tad vēl jo vairāk zelta kausi un dārgi akmeņi, 
un visas starp radītajām lietām visvairāk vērtās ir lemtas, lai 
tajas ar dziļu pazemību un neizmērojamu bijību glabātu Kris
tus asinis! Pat ja mūsu miesas augšāmcēlušās taptu līdzīgas 
serafimu un ķembu miesām, pat tad tās ve l nebutu cienīgas 
uzņemt tik neizsakāmi dārgu upuri...

-S lava  tam Kungam! -  es bijīgi teicu.
-D a u d z i iebilst, ka šim svētajam mērķim pietiekot ar d ie

višķi iedvesmotu prātu, tīru sirdi un ticības pilnu apņēmību. 
Un mēs pirmie dedzīgi un visā pilnībā piekrītam, ka šis lietas ir 

vissvarīgākās, taču uzskatām, ka godība jāpauž ari ar svēto 
trauku skaistumu un greznību, jo galu galā ir pareizi un tais
nīgi, ka atdevigi kalpojam mūsu Pestītājam ar visām lietām, kā 
Viņš -  atdevīgi un nešķirodams -  aprūpēja mūs ar visu vajadzīgo.
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-T ā d a  vienm ēr ir bijusi jusu ordeņa vareno pārliecība, -  
piekrita Viljams, -  uti man stāv atmiņā, cik skaisti par baznī
cas rotājumiem rakstīja dižais un augstu godātais abats Sužērs.

- T ā  ir, -  teica abats. -  Vai redzat šo krucifiksu? Vēl tas 
nav pabeigts... -  Ar bezgalīgu maigumu viņš paņēma to ro
kas un svētlaimīgs uzlūkoja. -  Te vel trūkst dažu pērļu, pa
gaidām neesmu atradis tādas, kuras pēc lieluma derētu. Svētais 
Andrejs reiz vērsās p ie Golgātas krusta, teikdams, ka Kristus 
locekļi to rota kā pērles. Un ar pērlēm  jātop rotātam šim lielā 
brīnuma necilajam atspulgam. Taču es uzskatīju, ka šai vietā, 
virs pašas Pestītāja galvas jāiestiprina visskaistākais no d i
mantiem -  tāds, kādu jums droši vien vēl nav nācies redzēt. -  
Un viņa bijīgās rokas, garie, bālie pirksti glāstīja lielākos dārg
akmeņus, kas bija iestiprināti svētajā kokā vai, pareizāk sa
kot, ziloņkaulā, jo tieši no šīs žilbi baltās vielas bija darināti 
kmsta šķērši.

- K a d  tīksm inos par v is iem  šiem  D ieva  nama dārgu
miem, daudzkrāsu akmeņu valdzinājums mani atrauj no ik
dienas rūpēm, 1111 cēlas pārdomas, kas taustāmo pārvērš ne
tveramajā, liek man domāt par svēto tikumu dažādību -  un tad 
man šķiet, ka atrodos, ja tā var teikt, dīvainā Visuma jomā, kas 
nav nedz iegrimusi zemes dubļos, nedz arī pilnīgi atbrīvoju
sies dievišķā skaidrībā. Un man šķiet, ka ar Dieva žēlastību 
esmu mistiskā aizrautībā pacelts no šīs zemākās pasaules 
kādā augstāka...

Viņš nināja, pievērsis seju vidusjomam. Un dienas spīdek
lis īpašā labvēlībā lēja gaismas straumes pār viņa seju un ro
kām, ko viņš jūtu degsm ē bija papletis kā krusta zams. -  Katra 
radība, -  viņš turpināja, -  redzama vai neredzama, ir gaisma, 
ko pasaulē raidījis Gaismas Tēvs. Šis ziloņkauls, šis onikss, 
pat šie akmens mūri, kas mūs skauj, ir gaisma, jo jūtu tos labus 
un skaistus esam, aptveru, ka tie atbilst saskaņas likumiem, ka 

to veids un iedaba atšķiras no citiem veid iem  un iedabām, ka
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to skaits ir ierobežots un kārta nezūd un ka tie meklē savam 
svaram atbilstošu vietu. Un, jo manis uzlūkotās vielas ir vēr
tīgākas, jo skaidrāk tas man top atklāts, un, ja uz cēlonibas 
nesasniedzamajiem pilnības augstumiem es kāpju no seku 

augstākajām izpausmēm, jo spožākā gaisma man atmirdz d ie
višķais Radītāja spēks -  un cik gan nepārprotami par aug
stāko cēlonību man stāsta tādas apbrīnojamas sekas kā di

manti un zelts, ja to spēj paust pat kukaiņi un mesli! Un tāpēc, 
kad šajos dārgakmeņos saskatu to pārlaicīgo būtību, mana 
dvēsele raud prieka un aizkustinājuma asaras — un ne jau aiz 
pasaulīgas tukšības vai bagātību mīlestības, bet gan šķisti m ī
lot pirmo, bezcelon īgo  Cēloni.

-Pa ties i, šī ir vistīkamākā no visām teoloģijas mācībām, -  
īsteni pazem īgi bilda Viljams, un es nopratu, ka viņš lietojis to 
āķīgo domas figūru, ko retoriķi sauc par ironiju; pirms tās gan 
kā zīmi un pamatojumu pieklātos lietot pronunciatio, taču 
Viljams nekad tā nemēdza darīt. Ši iemesla pēc abats, kurš 
retorikas figūni lietošanā bija daudz manīgāks, Viljama teikto 
saprata burtiski un, joprojām  mistiskas aizgrābtības varā, 
piebilda: -  Tas ir vistiešākais veids, kādā varam saskarties 

ar Visaugstāko, materiāla teofānija.
-K h e ... mm... -  Viljams pieklājīgi nokremšļojās. Ta viņš 

darīja vienmēr, kad gribēja vērst sarunu uz citu pusi. Un tas 
viņam padevās varen veikli, jo tāds nu bija viņa paradums -  un 
esmu pārliecināts, ka tas raksturīgs visiem  viņa zemes iemīt
niekiem, -  katm savu runu iesākt ar ievada krekšķināšanu, 
it kā jau nobriedušās domas izklāstīšana viņam  sagādātu 
neizsakāmas prata pūles. Turklāt biju ievērojis -  jo ilgāk 
viņš kreksteja pirms runāšanas, jo ciešāk bija pārliecināts par 

sava sakāmā patiesīgumu.
-K h e ... mm... -  Viljams ņurdēja. -  Mums vajadzētu ap

spriest gaidāmo tikšanos un disputu par nabadzību...
-Nabadzība ... — noteica abats, vē l iegrimis paša domās, it
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kā viņam būtu grūti atgriezties no tiem augstajiem Visuma 
lokiem , kuros aizgrābtībā viņu bija pacēluši dārgie akmeņi.
-  Patiešām, tikšanās...

Un viņi ņēmās raiti apspriest notikumus, kas man jau bija 
zināmi vai ko uzzināju, klausīdamies viņu sarunā. Kā jau ma
nas patiesās hronikas sākumā minēts, runa bija par divkāršu 
strīdu, kurā no vienas puses bija saķērušies imperators ar pā
vestu, bet no otras -  pāvests ar franciskāņiem, kuri Perudžas 
kapitulā -  kaut ari ar daudzu gadu novēlošanos -  bija pieņē
muši spirituāļu tēzes par Kristus nabadzību; runa bija ari par 
sarežģītajām saitēm, kas vienoja franciskāņus ar impēriju: to 
pinekls, kopš spēlē ar man vēl neizprotamiem nodom iem  bija 
iesaistījušies svētā Benedikta abati, no savienību un pret
statu trijstūra bija pārvērties četrstūrī.

Es nekad neesmu skaidri izpratis iemeslus, kuru vadīti 
benediktiešu abati sniedza patvērumu un aizstāvību francis- 
kāņu spirituāļiem, pirms vēl pats Svētā Franciska ordenis bija 
noteikti piekritis viņu paustajiem uzskatiem. Spirituāļi sludi
nāja atteikšanos no visiem pasaulīgajiem labumiem, turpretī 
mana ordeņa abati bija izvēlējušies ne mazāk cildināmu, taču 
gluži pretēju ceļu, kura žilbinošās liecības skatīju arī todien. 
Manuprāt, mūsu abati uzskatīja, ka pārliecīga pāvesta vara no
zīmē arī pārliecīgu bīskapu un pilsētu varu, bet nosargāt ne
skartu savu vani cauri gadsimtiem mans ordenis varēja tikai 

nemitīgā cīņā ar ordeņiem  nepiederošajiem  priesteriem un 
pilsētu tirgoņiem, uzņemdamies būt par tiešu starpnieku starp 
debesīm  un zemi un padomdevēju valdniekiem.

Bieži man bija gadījies dzirdēt sakām, ka Dieva tautu veido 
gani (jeb  mācītāji), suņi (jeb  kareivji) un avis -  tauta. Vēlāk 
ievēroju, ka šo pašu teicienu var dažādi pārveidot. Benedik- 

tieši bieži nināja nevis par trim kārtām, bet gan par divām 
lielām gmpām, no kurām viena kārto un pārrauga zemes, bet 
otra -  debesu lietas. Tos, kuri rūpējās par zemes lietām, varēja
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iedalīt garīdzniekos, laicīgajos kungos un tautā, bet pāri šim 
trejslānim valdonīgi pacēlās orclo monachorum, Dieva tau
tas un debesu tiešā saikne; un mūkiem nebija nekā kopīga ar 

pasaulīgajiem ganiem, priesteriem un bīskapiem -  nejēgām 
un izvirtuļiem, kuri nonākuši pilsētu interešu varā, kuru ga
nāms pulks nebija vairs labie un uzticamie zemnieki, bet tir
goņi un amatnieki. Benediktiešu ordenim  nebija nekas iebil
stams, ka vienkāršos ļaudis pārvalda pie ordeņiem nepiede
rošie garidznieki, ja vien  tiesības noteikt šo attiecību galīgo 
kārtību tiek mūkiem, kuri ir jo cieši saistīti ar visas šīszemes 
varas avotu -  impēriju, tāpat kā tie vienoti ar visas debesu 
varas avotu. Manuprāt, tas arī bija īstais iemesls, kāpēc bene
diktiešu abati, gribēdami atjaunot impērijas diženumu un sa
mazināt pilsētu varu (kurās kopīgi valdīja bīskapi un tirgoņi), 
uzņēmās aizstāvēt franciskāņu spirituāļus, lai gan to uzska
tiem viņi nekādi nepiekrita, -  to klātiene bija izdevīga, jo no
deva impērijas rīcībā daudz labu, pret pāvesta neierobežoto 

varu vēršamu siloģismu.
T ie bija iemesli, kuri, kā secināju, vedināja abatu Aboni sa

darboties ar imperatora sūtni Viljamu un būt par starpnieku 
franciskāņu ordeņa un pavesta troņa pārrunās. Patiešām, nemi
tīgo strīdu karsonī, kas pat apdraudēja Baznīcas vienotību, 
Česenas Mikēle, jau agrak pāvesta vairākkārt aicināts uz Aviņ- 
jonu, beidzot piekrita pieņemt ielūgumu, jo negribēja, ka viņa 
ordenis neglābjami sanaidotos ar apustuļa vietnieku. Francis
kāņu mestrs vienlaikus gribēja gan paust sava ordeņa pārlie
cību, gan saņemt pāvesta piekrišanu, jo nojauta, ka bez viņa 
atbalsta neizdosies ilgi palikt par ordeņa vadoni.

Taču daudzi mēģināja Mikēli pārliecināt, ka pāvests aicina 
viņu uz Franciju, lai ievilinātu lamatās, apsūdzētu ķecerība un 
sarīkotu prāvu. Tāpēc tika ieteikts pirms Mikeles brauciena uz 
Aviņjonu sarīkot pārrunas. Marsīlijam radās vēl labāka doma: 

kopā ar M ikēli sūtīt ari imperatora legātu, kas pāvestam
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izklāstītu imperatora atbalstītāju uzskatus. Un ne tik daudz, lai 

mainītu vecā Kaoras Žaka pārliecību, cik Mikeles atbalstam, 
kurš, būdams imperatora legācijas loceklis, nevarētu tik viegli 
krist par upuri pāvesta atriebībai.

Tom ēr arī šajā nodomā vēl bija daudz neskaidrību, un to 
nevarēja tūdaļ īstenot, tāpēc radās iecere sarīkot im pera
tora legācijas locekļu un dažu pāvesta pilnvaroto iepriekšēju 
tikšanos, kuras laikā tiktu apspriesta abu pušu nostāja un 
noslēgta vienošanās par nākamo tikšanos, kad tiktu lemts 
par Itālijas pārstāvju drošību. Pirmo tikšanos bija uzticēts sa
rīkot Viljamam no Bāskervilas. Vēlāk viņam Aviņjonā vajadzētu 
pārstāvēt impērijas teologu viedokli, ja vien viņš secinātu, ka 
šādā ceļojumā nedraud briesmas. Uzdevums nebija viegls, jo 
varēja nojaust, ka pāvests, kurš Aviņjonā gribēja skatit Mi
ķeli vienu pašu, lai tādejādi vieglāk piespiestu viņu pakļauties, 
sūtīs uz Itāliju pārstāvjus, kuriem būs piekodināts par katru 
cenu izjaukt imperatora sūtņu braucienu uz Aviņjonas galmu. 
Pagaidām Viljams bija darbojies apbrīnojami veikli. Pēc ilgām 
apspriedēm ar dažu labu benediktiešu abatu (mūsu ceļojuma 
daudzo apstāšanos iem esls) viņš izvēlējās abatiju, kurā nu 
bijām ieradušies, jo bija zināms, ka abats ir uzticīgs impērijai, 
tomēr, pateicoties savām diplomāta spējām, labi ieredzets pā
vesta galmā. Tātad abatija bija neitrāla teritorija, kurā varētu 
satikties abu pušu pārstāvji.

Taču pāvesta iebildum iem vēl nebija gala. Viņš zināja, ka, 
spērusi kāju uz abatijas zemes, viņa iegācija nonāks abata 
pakļautībā; tā ka bija gaidāms, ka tajā piedalīsies arī pie or
deņiem  nepiederīgi garīdznieki, pāvests nepiekrita šai kartī

bai, paziņodams, ka baidās no imperatora izliktām lamatām. 

Tāpēc viņš izvirzīja noteikumu, ka viņa sūtņu neaizskaramību 
nodrošināšot Francijas karaļa strēlnieku pulks, kuni vadīšot 

Jāņa uzticības persona. Pa ausu galam biju to dzirdējis, kad 
Viljams Bobio apspriedās ar pāvesta vēstnieku: viņi centās
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noteikt šī strēlnieku pulka pilnvaras vai, pareizak sakot, mēģi
nāja vienoties, kas īsti jāsaprot ar pāvesta legatu neaizskara
mību. Beigu beigās tika pieņem ts aviņjoniešu piedāvātais 
formulējums, kas likās saprātīgs: kareivju un viņu komandiera 
pakļautībā nonāk “ ikkatrs, kurš jebkādā veidā mēģinātu ap
draudēt pāvesta legācijas locekļu dzīvību vai arī vardarbīgi 
ietekmēt to izturēšanos un lēmumus”. Tolaik šķita, ka šie no
teikumi ir formalitāte un ārišķība, toties tagad, pēc pēdējiem  
notikumiem abatijā, Abonē bija satraukts un neslēpa savu ne
mieru no Viljama. Ja līdz pāvesta misijas ierašanās brīdim abu 
noziegumu veicējs būs palicis nezināms (jāteic, ka nākamajā 
dienā abata satraukumam bija lemts pieaugt, jo bija jau trīs 
noziegum i), tad nāksies piekrist, ka šajos mūros uzturas kāds, 
kurš ir spējīgs vardarbīgi ietekmēt pāvesta legātu izturēšanos 
un lēmumus.

Noklusēt notikušās ļaundarības nebūtu bijis jēgas, jo, ja 

atgadītos vēl kas ļauns, pāvesta sūtņi domātu, ka tā ir sazvē
restība, kas vērsta pret viņiem. Tāpēc bija tikai divas iespējas: 
vai nu Viljams noskaidro slepkavu pirms legācijas ierašanās 
(un abats cieši uzlūkoja Viljamu, it kā klusi pārmezdams, ka 
viņš vēl joprojām neko nav atrisinājis), vai ari nāksies atklāti 
brīdināt pāvesta pārstāvi par notikušo un lūgt sadarbību, uzti
cot viņam stingm abatijas pārraudzību tikšanās laika. Šī iespēja 
abatam nebija pa prātam, jo tas nozīmētu daļēju atteikšanos 
no savas varas un mūku pakļaušanu franču uzraugiem. Taču 
riskēt nedrīkstēja. Gan Viljamu, gan abatu ērcināja šāda noti
kumu pavērsiena iespēja, bet citas izvēles nebija. Viņi vienojās, 
ka galīgo lēmumu pieņems nākamajā dienā; pagaidām atlika 
vien paļauties uz Dieva žēlastību un Viljama apķērību.

-D arīšu  visu iespējamo, jūsu ekselence, -  teica Viljams.
-  Tom ēr nesaprotu, kā šie notikum i varētu kaitēt pārru
nām. Pat pāvesta sūtnis spētu saskatīt atšķirību starp kāda 

trakā vai asinskāra, vai varbūt vienīgi nomaldījušās dvēseles
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darbiem  un tiem  sm agajiem  jautājumiem, kūms apspriest 
šeit sapulcēsies godprātīgi ļaudis.

-Jūs tā domājat? -  jautāja abats, cieši vērdamies Viljamā.
-  Neaizmirstiet -  aviņjonieši zina, ka ierodas satikties ar mi- 
norītiem, tātad cilvēkiem , kuri bīstami radniecīgi brālīšiem 
vai citiem, par brālīšiem vēl lielākiem  neprāšiem -  ķeceriem, 
kas apgānījušies ar noziegum iem, -  te abats klusināja balsi, -  

kuru priekšā šeit notikušās neģēlības, lai ari cik briesmīgas 
būtu, izkūp kā migla saulē!

-B e t  tas taču pavisam kas cits! -  moži iesaucās Viljams.
-  Nevar mērīt ar vienu mēru Penidžas kapitula minorītus un 
ķeceru pulkus, kuri, pārpratuši evaņģēlija vēsti, cīņu pret ba
gātībām izvērta personīgas atriebēs un bezprātīgos slaktiņos...

- N a v  pagājis ilgs laiks, kopš dažas jūdzes no šejienes 
viens tāds pulks, kā jums labpatikās to nosaukt, dedzinādams 
un laupīdams nopostīja Verčelli bīskapa zemes un Novārās 

kalnienes, -  sausi atteica abats.
-Jūs runājat par brāli Dolčīno un apustuliskajiem...
- P a r  viltus apustuļiem, -  izlaboja abats. Atkal es dzirdēju 

pieminam brāli D olčīno un viltus apustuļus -  un atkal p ie
sardzīgās balsīs, teju ar baiļu pieskaņu.

- P a r  viltus apustuļiem, -  labprāt piekrita Viljams. -  Bet 
viņiem  taču nebija nekā kopīga ar minorītiem...

- G a n  vieni, gan otri v ien līdz padevīgi ticēja Kalabrijas 
Joahiam, -  abats turējās pretī, -  varat par to apjautāties savam 
brālim Ubertino.

-M a n  jūsu ekselencei jāatgādina, ka tagad viņš ir jūsu brā
lis, -  teica Viljams, pasmaidīdams un viegli paklanīdamies, it 
kā apsveikdams abatu ar guvumu, ko iemantojis viņa ordenis, 
pieņemdams vīru ar tādu slavu.

-Z in u  jau, zinu. -  Abats pasmaidīja. -  Un jūs zināt, ar kā
dām brālīgām rūpēm mūsu ordenis uzņēma spirituāļus, kad 
pār viņiem nāca pāvesta dusmība. Nerunāju vienīgi par Ubertino,
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bet ari par citiem, ne tik ievērojam iem  brāļiem, par kuriem zi

nāms maz, bet kurus derētu labāk iepazīt. Jo ir gadījies, ka 

pieņemam bēgļus minorītu ģērbos, bet vēlāk izrādījies, ka da

žādi apstākļi kaut uz īsu brīdi vadījuši viņu takas pārāk tuvu 

dolčīniešiem...
-  Arī šeit? -  vaicāja Viljams.

- A r ī  šeit. Jums atklāju lietas, par kurām patiesībā zinu 

pārak maz, katrā ziņā nepietiekami, lai apsudzētu. Taču jūs 
izmeklējat šīs abatijas notikumus, un būs labāk, ja to zināsiet. 

Un teikšu, ka man ir aizdomas, atkartoju -  aizdomas, kas pa

matojas uz manis dzirdēto un nojausto: tumši brīži ir bijuši 

mūsu mantziņa dzīvē, kurš šeit pirms vairākiem gadiem  iera

dās, sekodams minorītu plūsmai.
-M antzin is? Varādžinas Remīgijs ir dolčīnietis? Man viņš 

šķiet visai miermīlīgs radījums, turklāt nedomāju, ka māsa Na

badzība viņam būtu īpaši mīļa... -  teica Viljams.

-  Patiešām, es nevani mantzinim neko pārmest un augstu 
vērtēju viņa pakalpojumus, par kuriem ir pateicīga visa mūsu 

kopiena. Taču to es jums stāstu, lai parādītu, cik viegli atrast 

saistību starp brāli un brālīti.

-A tļaušos iebilst, ka jūsu ekselence atkal ir netaisns, -  

Viljams viņu pārtrauca. -  Mēs runājām par dolčīniešiem, nevis 

brālīšiem, par kuriem var sarunāt visu ko, pat īsti nezinot, par 

ko tieši tiek mnāts; brālīši ir daudz un dažādi, taču asinis viņi 

nekad nav izlējuši. Ļaunākais, ko viņiem  var pārmest, ir neap

dom īgie centieni īstenot to, ko atturīgāk un patiesā D ieva mī

lestībā sludināja spirituāļi, un šajā ziņā robeža starp vieniem 

un otriem patiešam ir grūti novelkama...

-B e t  brālīši ir ķeceri! -  abats viņu asi aprava. -  Viņi ne

apmierinājās, sludinādami Kristus un apustuļu nabadzības 

doktrīnu, kura, lai gan es tai nepiekrītu, var lieti noderēt cīņā 

pret aviņjoniešu lielmanību. Brālīši no šīs doktrīnas izvedināja
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praktisku siloģismu, saskatīja tajā tiesības dumpoties, laupīt 
un dzīt izvirtību!

-  Kuri brālīši?

-V isa  viņu suga. Labi zināt, ka viņi apgānījušies neizsa
kāmos noziegumos, ka viņi neatzīst laulību, noliedz elli un 
pieļauj sodomiju, viņi piekrit baismajām Drygontbie un Bul
gārijas bogomilu ķecerībām...

-  Lūdzu, nejauciet dažādas lietas! -  sacīja Viljams. -  Jūs 
runājat, it ka nebūtu atšķirības starp brālīšiem, patarīņiem, 
valdiešiem, katariem un pat Bulgārijas bogom iliem  un Dra- 
govicas ķeceriem!

-T ād as ari nav, -  noskaldīja abats, -  tadas nav, jo viņi visi 
ir ķeceri, nav, jo viņi grib izjaukt šīspasaules kārtību un arī 
impērijas kārtību, kuru jūs, šķiet, atbalstāt! Pirms kādiem simt 
gadiem  vai vel senāk Brešas Arnaldo sekotāji dedzināja d iž
ciltīgo un kardinālu namus, un tie bija Lombardijas patarīņu 

ķecerības augļi. Par šiem ķeceriem  zinu šausmīgus nostāstus, 
lasīju tos Eisterbahas Cesarija darbos. Veronas Svētā Gedeona 
baznīcas kanoniķis Everardo ievērojis, ka virs, ko viņš bija 
uzņēmis sava namā, ik nakti devies prom no mājām kopā ar 
sievu un meitu. Viņš jautājis -  neatminos, kuram no šīs trijot
nes, -  uz kurieni gan viņi ejot un ko darot. Nāc līdzi un re
dzēsi, esot bijusi atbilde, un viņš sekojis tiem kādā plašā pa

zem es namā, kur pulcējušies abu dzimumu ļaudis. Ķeceru 
priesteris dziļā klusumā teicis lāstu un zaimu pilnu runu, aici
nādams samaitāt savu dzīvi un paražas. Tad nodzēsta svece 
un ikviens meties virsu savai blakusstāvētājai, nešķirodams, 
likumīga sieva vai neprecēta meita, atraitne vai jaunava, 
kundze vai kalpone un pat (tas ir visbriesmīgākais, Kungs, 
piedod, ka mana mute pauž šis briesmu lietas!) vai paša meita 
vai māsa. Everardo, to vērodams un pēc dabas būdams viegl
prātīgs un miesaskārīgs jauneklis, izlicies kļūstam par viņu mā

cekli; viņš tuvojies, vairs neatceros, vai nu sava viesa meitai,
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vai kādai citai meitenei un, kad svece nodzēsta, ar to grēkojis. 
D iem žēl tā viņš turpinājis vairāk nekā gadu, līdz viņa skolo
tājs ieteicies, ka šis jauneklis, kurš tik uzcitigi apmeklējot vi
sus saietus, pats drīz varēšot mācīt neofītus. Tad nu Everardo 
sapratis, kādā bezd iben i kritis, un spējis atsvabināties no 
kārdinājumiem, teikdams, ka viņu šajā namā vilinājušās ne
vis ķecerības, bet gan meitenes. Tad šie viņu padzinuši. Tada, 
ka redzat, ir visu veidu ķeceru, patarīņu, kataru, joahimiešu 
un spirituāļu dzīve, tādi viņu tikumi! Un nav jau brinums: viņi 

netic ne uz miesas augšāmcelšanos, ne uz elli kā sodu par 
ļaundarībām, tāpēc uzskata, ka nesodīti var darit visu. Viņi 
pat sevi sauc par catharoi, tas ir, tīrajiem.

-A b o n ē , -  teica Viljams, -  jūs nošķirts mītat šajā brīnišķī
gajā, svētajā abatijā, tālu prom no pasaules grēcīguma. Dzīve 
pilsētās ir daudz sarežģītāka, nekā jūs domājat, un jums zi
nāms, ka arī kļūdās un ļaunā maldos ir atšķirīgas pakāpes. Lats 
bija daudz mazāks grēcinieks nekā pārējie viņa pilsētas iedzī
votāji, kurus netiklas domas pārņēma, pat uzlūkojot Dieva sū
tītus eņģeļus, un Pētera nodevība bija nieks, salīdzinot ar Jū
das nodevību, un patiesi, pirmā tapa piedota, bet otra ne. N e
drīkst pielīdzināt patarīņus katariem. Patariņi bija kustība, kas 
tiecās atjaunot tikumību, nepārkāpjot svētās mātes Baznīcas 
likumus. Viņi gribēja tikai pilnīgot garīdznieku dzīvesveidu.

-A pga lvodam i, ka nedrīkst pieņemt sakramentus no ap
gānījušos garīdznieku rokām...

-V iņ i maldījās, bet tie bija vien īgie viņu mācības maldi. 
Viņi nekad nav aicinājuši pārkāpt D ieva baušļus...

-B e t  pirms vairāk nekā divsimt gadiem  Brešas Arnaldo 

Romā sacītie sprediķi patarīņu garā pamudināja zemnieku 
pūļus dedzināt dižciltigo un kardinālu namus.

-A rn a ld o  savā atjaunotnes kustībā mēģināja iesaistīt ari pil
sētu valdes vīrus. T ie viņam nesekoja, tāpēc viņš atrada piekritē
jus nabagu un atstumto pūļos. Viņš nav vainojams par spam
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un niknumu, ar kādu tie uzņēma viņa aicinājumus izskaust, 
pilsētu netiklību.

-P ilsēta  vienmēr ir netikla.

-T a ga d  D ieva tauta mīt ari pilsētā, un jūs, tas ir, mēs, esam 

tās gani. Un tā ir nesaticības vieta, kur prelāts, bagātnieks, 
sludina tikumību nabadzīgiem  un izsalkušiem. Šāda stāvokļa 
pec izcēlās patarīņu nemieri. Viņus var saprast, un viņi pelnījuši 
žēlastību. Katari ir pavisam kas cits. Tā ir no austrumiem ieva
zāta ķecerība, kas nepakļaujas Baznīcas mācībai. Nezinu, vai 
viņ i patiesi pastrādā un ir pastrādājuši noziegumus, kuros 
viņus vaino. Zinu tik, ka viņi atsakās no laulības saitēm un 
noliedz elli. Prātoju, vai tik vairumu ļaundarību viņiem  ne- 
piedēvē, vien balstoties uz šim viņu patiešām zemajām d o 
mām.

-Jūs man gribat teikt, ka katari nav sajaukušies ar patarī- 
ņiem un tie abi ir kas vairāk nekā divas no tā paša velna ne
skaitāmajām izpausmēm?

-G rib u  teikt, ka daudzas no šīm ķecerībām neatkarīgi no 
doktrīnas, ko tās sludināja, izpeln ījās vienkāršo ļaužu at
balstu, jo piedāvāja viņ iem  citādas dzīves iespējas. Gribu teikt, 

ka bieži vien šie ļaudis neko daudz par doktrīnu nezina. Un 
gribu teikt -  nereti ir gadījies, ka vienkāršo ļautiņu pūļi sa
jauc katam sludināto mācību ar patarīņu sludināto un to savu
kārt ar spirituaļu pausto. Vienkāršo ļaužu dzīvi, Abonē, neap
gaismo gudrība un modrās atšķiršanas spēja, kas dara mūs 
viedus. To nomāc slimības un nabadzība, tā stostās neziņa. 
Parasti pievienošanās kādam ķecem  pulkam daudziem  no 
viņ iem  ir tikai veids, kā izkliegt savu izmisumu. Kardināla 
namu var nodedzināt gan ar vēlm i piln īgot garīdzniecības 
dzīvi, gan lai apliecinātu neticību viņa sludinātajai ellei. Taču 
allaž tas notiek tāpēc, ka pastāv šīszemes elle, kura mīt ga
nāmpulks, kura gani mēs esam. Un jus lieliski zināt, ka, tāpat 

kā ļaudis neatšķir bulgāru baznicu no priestera Liprando
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mācības, tā impērijas varenie un viņu piekritēji bieži vien ne
atšķir spirituālus no ķeceriem. Nereti gibelīnu grupas, lai p ie
varētu savus pretiniekus, atbalstīja tautā kataru noskaņas. 
Manuprāt, viņi rīkojās ļauni. Un tagad zinu, ka šis pašas grupas, 
gribēdamas atbrīvoties no šiem vienkāršajiem ļautiņiem, kas 

bija kļuvuši pārāk dedzīgi un bīstami, vēlāk piedēvēja tiem 
svešas ķecerības un tā visus nosūtīja uz sārta. Un es redzēju -  

zvēm  jums, Abonē, redzēju ar paša acīm  viscildināmākos, vis
tikumīgākos vīrus, nabadzības un šķīstības piekritējus, taču 
bīskapu ienaidniekus, ko šie Baznīcas varenie nodeva laicīgās 
varas, tiklab brivpilsētu ka impērijas dienestu, rokas, apsūdzot 
izvirtībā, sodomijā un citās nešķīstībās, kurās varbūt bija vai
nojami citi, tikai ne šie. Vienkāršie ļaudis ir kā kaujami lopi, 
kurus var izmantot, lai iedragātu pretinieka varu, un upurēt, 
kad tie vairs nav vajadzīgi.

-T ā ta d  kas īsti bija kopā ar brāli Dolčino un viņa neprā
šiem, ar Gerardo Segalelli un tiem slepkavnieku pūļiem -  ļaun- 
darigie katari vai cildināmie brālīši, bogom ilu  sodornīti vai 
atjaunotāji patariņi? Sakiet man, brāli Viljam, -  jūs, kas tik 
daudz zināt par ķeceriem, ka pats liekaties viens no viņiem, -  
atbildiet -  kurā pusē ir taisnība? — abats jautāja, neslēpdams 
viltīgu smīnu.

-R e iz ē m  ne vienā, ne otrā, -  skumji atteica Viljams.
-R ed za t nu, pat jūs vairs nespējat atšķirt ķeceri no ķecera! 

Man vismaz ir stingri spriedumi. Zinu, ka ķeceri ir tie, kuri 
apdraud kārtību, pēc kuras tiek pārvaldīta Dieva tauta. Un es 
aizstāvu impēriju, jo tā man šo kārtību var nodrošināt. Un cī
nos pret pāvestu, kas piešķir ga r īgo  varu pilsētu bīska

piem -  tie slēdz savienību ar tirgoņiem  un amatnieku ģ il
dēm  un kārtību nosargāt nepratīs. Mēs to esam glabājuši cauri 
gadsimtiem. Un attiecībā uz ķeceriem  man ir padomā vēl 
kāds labs likums -  to izsaka atbilde, ko  Arnalds Amalriks, 
Sito abats, deva tiem, kuri viņam vaicāja, ko darīt ar ķecerībās
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apsūdzētās Bezje pilsētas iedzīvotājiem : “Nogalin iet visus, 
gan Dievs pazīs savējos!”

Viljams nodūra skatienu, brīdi klusēja un tad teica: -  Bezjē 
tika iekarota, un mūsējie neskatījās ne uz iemītnieku cilmi, ne 
dzimumu, ne vecumu, ta ka teju divdesmit tūkstoši mira no 
zobena. Pēc slaktiņa pilsētu izlaupīja un nodedzināja.

-A r i  svētais karš ir karš.
— Arī svētais karš ir karš. Tāpēc svētajiem kariem varbūt 

nevajadzētu notikt. Bet ko gan es te melšu! Esmu šeit, lai 

aizstāvētu Ludviķa tiesības, kurš tāpat ar uguni posta Itāliju. 
Ari es esmu ierauts dīvainu savienību spēlē. Dīvaina ir spiri- 
tuāļu un impērijas savienība, dīvaina i rtā,  kas impēriju vieno 
ar Marsiliju, kurš pieprasa dot varu tautai. Dīvaina ir ari ši starp 
mums abiem, tik dažādu paražu un nodomu vadītiem. Taču 
mums ir divi kopīgi mērķi: veiksm īgi sarīkot tikšanos un 
notvert slepkavu. Tāpēc mēģināsim sadarboties mierā!

Abats papleta rokas. -  Sniedziet man miera skūpstu, brāli 
Viljam! Ar tik viedīgu cilvēku kā jūs varētu ilgi apspriest smal
kākos teoloģijas un morāles jautājumus. Taču mēs nevaram 
nodoties vien gudru sarunu baudām, ka to dara Parīzes skolo
tāji. Jums taisnība -  mums priekšā stāv grūts uzdevums un 
jarikojas vienoti. Bet par šiem jautājumiem es runāju tāpēc, ka, 
manuprāt, te ir kāda saikne, saprotat? Iespējama saikne, vai 
arī citi to var saskatīt starp šeit notikušajiem noziegum iem  un 
jūsu brāļu paustajām tēzēm. Tāpēc es jūs brīdināju, un tāpēc 
mums jāapsteidz visas aviņjoniešu aizdomas un apvainojumi.

-V a i man tas būtu jāsaprot kā jūsu ekselences norādījums, 
kurp vērst savus meklējumus? Vai uzskatāt, ka neseno slep
kavību cēloņi varētu slēpties ar kāda mūka ķecerīgo pagātni 
saistītos ticības noziegumos?

Abats brīdi klusēja, vērdamies Viljamā, taču viņa seja neko 

nepauda. Tad viņš teica: -  Šo skumjo notikumu inkvizitors 
esat jūs. Un jums pieklājas būt aizdomu pilnam, pat ja šīs
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aizdomas būtu nepamatotas. Es esmu tikai kopienas tēvs. Un 
atkārtoju -  ja es zinātu, ka mana mūka pagātne dod pamatu 
nopietnām aizdomām, es pats jau laikus būtu izrāvis šo nezāli. 

Jums zināms viss, kas zināms man. Un ceru, ka man nezināmais 

nāks gaismā, pateicoties jūsu gudrībai. Katrā ziņā par visu 
pirmām kārtām pavēstiet man! -  Viņš atvadījās un izgāja no 
baznīcas.

-  Šis notikums kļūst aizvien juceklīgāks, mīļais Ads, -  teica 
Viljams, drūms no vaiga. -  Medijam  kādu rokrakstu, inte
resējamies par dažu pārāk ziņkārīgu muku gudriem strīdiem 
un citu pārāk miesaskām mūku izrīcībām, un, re, arvien no
teiktāk iezīmējas vēl citas pēdas pavisam cita virzienā. Mant
zinis tātad... Un kopā ar mantzini te ieradies ari tas savādais 
radījums Salvatore... Bet tagad mums jāliekas atpūsties, ja jau 
naktī esam iecerējuši palikt nomodā.

-T ā ta d  jūs joprojām neatmetat domu šonakt iekļūt biblio
tēka? Nepametīsiet šis pirmās pēdas?

-  Nekādā ziņā! Un kas var apgalvot, ka tās ir divu dažādu 
veidu pēdas? Turklāt šis stāsts par mantzini var būt v ie 
nīgi abata iedomas.

Viņš nogriezās uz svētceļnieku patversmes pusi. Pie tās 

sliekšņa apstājies, viņš ierunājās, ka turpinādams pārtraukto 

sarunu:
-  Galu galā abats mani aicināja izmeklēt Adelrno nāvi, do 

mādams, ka jauno mūku vidū notiek tumšas lietas. Tagad Ve- 
nancija nāve rada citādas aizdomas; varbūt abats nojauš, ka 
noslēpumu atslēga slēpjas bibliotēkā, bet negrib, ka to at
klāju. Un tad nu viņš man norāda uz mantzini, lai novirzītu 
manu uzmanību 1 10  Torņēkas...

-B e t  kāpēc lai viņš negribētu, ka...
-  Neuzdod pārāk daudz jautājumu! Jau pašā sākumā abats
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teica, ka bibliotēka ir neaizskarama. Gan jau viņam ir savs 
iemesls. Varbūt ari pašam abatam ir kas slēpjams, tikai iepriekš 
viņš nedomāja, ka Adelm o nāvi varētu kaut kādi saistīt ar 
viņa paša slepenajām darīšanām; tagad viņš aptvēris, ka šis 
notikums plešas plašumā un var skart, arī viņu. Un tāpēc ne
grib, ka tiktu atklāta patiesība vai vismaz ka to atklātu es...

-T a d  jau mēs esam nonākuši Dieva pamestā vietā, -  es 
teicu, zaudējis dūšu.

-V a i tev ir gadījies būt tādās, kur D ievam  patiktos uztu

rēties? -  jautāja Viljams, nolukdamies manī no saviem aug
stumiem.

Tad viņš raidīja mani atpūsties. Guldamies nospriedu, ka 
nevajadzēja gan tēvam sūtīt mani plašajā pasaule -  tā izrā
dījusies daudz sarežģītāka, neka biju domājis. Man bija nā
cies uzzināt pārlieku daudz.

-Sa iva  tne ab ore leonis, -  es lūdzos, grimdams miegā.



ļ

P Ē C V E S P E R E S ;

kaut ari nodaļa ir īsa, tās laikā sirmais Alinardo 
pastāsta interesantas lietas par labirintu 

un veidu, ka tajā iekļūt.

tmodos neilgi pirms zvaniem, kas aicināja uz 
vakara mielastu. Jutos apskurbis no miega, jo die
nas miegs līdzinās miesas grēkam: jo vairāk tas 
gūts, jo vairāk vēl gribētos, un cilvēks jutās ne

laimīgs, vienlaikus baudījis un nepiesātinājies. Viljama cellē 
nebija, acīmredzot viņš bija piecēlies labu laiciņu agrāk. Ne
ilgi meklējis, sastapu viņu iznākam 110 Torņēkas. Viņš man teica, 
ka bijis skriptorija, šķirstījis katalogu un vērojis mūku darbu, 
gaidīdams iespēju tuvoties Venancija galdam un to picnā- 
cigi pārbaudīt. Taču aizvien kāds no mūkiem pratis atrast 
tādu vai citādu ieganstu, lai neļautu viņam izpētīt rokrakstus. 
Vispirms pienācis Maleahijs, lai parādītu Viljamam vērtīgas 
miniatūras. Tad ar tīrajiem niekiem viņu kavējis Bencs. Un, kad 
viņš jau noliecies, lai veiklu savu pārbaudi, apkārt sācis trī- 
ņāties Bercngārijs, uzstājīgi piedāvādams palidzību.

Beigu beigās Maleahijs, redzēdams, ka manam skolotajam 
padomā nopietni pievērsties Venancija rakstu izpētei, skaidri 
un gaiši viņam pateicis, ka varbūt pirms mirušā mantu aiz
tikšanas labāk būtu saņemt abata atļauju; pat viņš, bibliote
kārs, ievērojis kārtību un atturējies no to apskates; katrā ziņā 
lidz šim galdam neviens neesot tuvojies, kā Viljams lūdzis, un 
netuvošoties, līdz to atļaušot abats. Viljams viņam aizrādījis, ka 
esot saņēm is abata atļauju veikt izmeklēšanu visā abatijas 
teritorijā, uz ko Maleahijs smīnīgi atbildējis ar pretjautājumu -
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vai abats viņam piešķīris arī tiesības brīvi izrīkoties skripto- 
rijā un, nedod Dievs, bibliotēkā? Tad Viljams sapratis, ka nav 
īstais bridis mēroties speķiem  ar bibliotekāru, kaut ari muku 
satraukums un grozīšanās ap Venancija papīriem tikai pastip
rinājuši viņa vēlēšanos ielūkoties tajos pēc iespējas drīzāk. Tad 
viņš nolēmis neraisīt nesaskaņas, bet nakti šeit katrā ziņā at
griezties, lai arī nezinādams, kādā veidā. Viņa galvā jau rosījās 
drošas atspēlēs domas, un, ja tās nebūtu zinību slāpju iedves

tas, tās būtu varējušas likties iespītīgas un pat peļamas.
Pirms devāmies uz refektoriju, izmetām loku pa kloster- 

dārzu, lai dzedrajā vakara gaisā aizgainītu miegainību. Tur, 
domās iegrimuši, pastaigājās vēl daži muki. Dārza malā, kas 
piekļāvās klosterdarza vaļējam sānam, ieraudzījām mūžveco 
Alinardo no Grotaferrātas, kurš, miesās nevarīgs, vadīja savas 
dienas darza starp augiem  vai baznīcā lūgdamies. Viņš sē
dēja uz arkādes ārējām margām un, kā likās, nejuta aukstumu.

Viljams teica pāris sveiciena vārdu, un sirmgalvis atplauka 
priekā, ka viņam veltīts kāds nieks vērības.

-Skaidra diena, -  noteica Viljams.
-S lava tam Kungam! -  atbildēja vecais.
-Skaidra debesīs, bet drūma uz zemes. Vai jūs labi pazināt 

Venanciju?
-  Kādu Venanciju? -  pārvaicāja vecais. Tad viņa acis iemir

dzējās. -  Ā, to m inišo zēnu! Zvērs klīst pa abatiju...
-  Kāds zvērs?
-  Lielais zvērs, kas izkāpj no jūras... Septiņas galvas un des

mit ragi, un uz ragiem desmit ķēniņa kroņi, un uz galvām zaimu 
vārdi. Zvērs, kas līdzīgs pardelim, un viņa kājas kā lāča kājas 
un viņa mute kā lauvas mute... Es to redzēju...

-  Kur jūs lo  redzējāt? Bibliotēkā?
-B ib liotēkā? Kāpēc tur? Jau ilgus gadus neesmu bijis skrip- 

torijā un nekad neesmu redzējis bibliotēku. Turp neiet neviens. 
Savulaik pazinu tos, kuri tur kāpa...
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-Kurus? Maleahiju, Berengāriju?
- N e  jel! -  Vecais nosmēja aizsmakušu smiekliņu. -  Senāk. 

To  bibliotekāru, kas bija pirms Maleahija, pirms tik dau

dziem  gadiem...

-  Kā viņu sauca?
-N eatm inos, viņš mira, kad Maleahijs vēl bija jauns. IJn 

pazinu to, kurš bija bibliotekārs pirms Maleahija skolotāja, -  
viņš bija jaunais bibliotekāra palīgs, kad es biju jauns... Taču 

bibliotēkā neesmu kāju spēris. Labirints...

-  Bibliotēka ir labirints?
-  “Hunc mundum tipice laberinthus dénotât ille, ” -  dziļ

dom īgi citēja AJinardo. -  “Intranti largus, redeunti sed nirnis 
artus. ’’ Bibliotēka ir dižens labirints, pasaules labirinta atspulgs. 

Ieiet vari, bet nezini, vai iziesi. Nevajag doties aiz Hērakla sta

biem. ..
-T ā ta d  jūs nezināt, ka var iekļūt bibliotēkā, kad Torņēkas 

durvis aizslēgtas?
- K ā  nu ne! -  smējās vecais. -  Daudzi to zina. Jāiet caur 

osāriju. Var jau tam iziet cauri, bet netīkas. Mirušie mūki to 

sargā.
-V a i tie paši, kuri naktīs ar gaismekļiem klīst pa bib lio

tēku?
-  Ar gaismekļiem? -  Vecais šķita pārsteigts. -  Nav gadījies 

neko tādu dzirdēt. Mirušie mūki mīt osārijā; kauli no kap
sētas pamazām grimst lejup un pulcējas tur, lai sargātu eju. Vai 

esi ievērojis altāri tajā kapelā, kas ved  uz osāriju?

- T a  ir trešā pa kreisi, skaitot no transepta, vai tiesa?
-Trešā? Var jau būt. Tā, kuras altāri grezno akmenī cirsti 

skeleti. Ceturtais galvaskauss no labās, piespied acu dobu 

ļos... un jau esi osārijā. Bet neej vis, es tur nekad neesmu gājis! 

Abatam nepatīk.

- U n  zvērs, kur jūs redzējāt zveiu?
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-Zvēru ? A, Antikristu... Viņš tuvojas, tūkstošgade apritē

jusi, mēs visi viņu gaidām...

-Tū kstošgade apritēja pirms trim gadsimtiem, bet viņš 
neatnāca...

-Antikrists nenāk tūliņ pēc tūkstošgades beigām . Kad 

tūkstoš gadu pagājuši, sākas taisnīgo valstība, tad nāk Anti

krists, lai maldinātu taisnīgos, un visgalā būs briesmiga kauja...

-B e t  taisnīgajiem jāvalda tūkstoš gadu, -  teica Viljams.

-  Tad vai nu tie valdījuši no Kristus nāves līdz pirmā gadu 

tūkstoša beigām  -  un tieši tolaik bija jānāk Antikristam - , vai 
arī tie vēl nav valdījuši un Antikrists ir tālu.

-Tū kstošgade jāskaita nevis no Kristus nāves, bet gan 
no Konstantīna pasludinājuma. Un tieši tagad tā pagājusi...

-T ā tad  beidzas taisno valstība?

-N ezin u , es to vairs nezinu... Esmu noguris. Ir tik grūti rē

ķināt. Svētlaimīgais no Liebanas to prata -  prasi Horhem, viņš 

ir jauns, labāk atceras... Taču tas laiks ir ienācies. Vai tad ne

dzirdēji septiņas bazūnes?

-K ād as  septiņas bazūnes?

-V a i neesi dzirdējis, kā mira pirmais zēns, ilustrators? Kad 

pirmais eņģelis ņēma savu bazūni un bazūnēja, tad kmsa un 

uguns, asinīm sajaukti, krita uz zemi. Un, kad otrais eņģelis 

bazūnēja, trešā daļa jūras tapa par asinīm... Vai tad otrais zēns 

neņēma galu asiņu jūrā? Sargieties trešās bazūnes! Mirs trešā 

daļa jūras radījumu. Dieva sods pār mums! Visa pasaule ap 

abatiju ir ķecerību pārņemta... man teica, ka Romas troni nācis 

izvirtis pāvests, kurš lieto dievmaizītes, piekopdams nekro- 

mantiju, un baro artām  savas murēnas... Un arī pie mums kāds 

ir pārkāpis aizliegumu, lauzis labirinta zīmogus...

-  Kurš jums to teica?
-D zirdē ju  -  visi sačukstas, ka abatijas mūros ienācis grēks. 

Vai tev ir lēcas? -  viņš piepeši jautāja, vērsdamies pie manis.
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Jautājums mani pārsteidza. -  Nē, lecu man nav, -  es apmul

sis teicu.
-  Nākamreiz atnes! Es tās sūkāju pa muti -  redzi, šo nabaga 

bezzobaino muti, -  kamēr tās atmiekšķējas. Tas raisa siekalas, 
aqua fons vitae. Vai rit atnesīsi man lēcas?

-Jā, nt atnesīšu jums lēcas, -  es atbildēju. Bet viņš jau snauda. 
Atstājām viņu sēžam un devāmies uz refektoriju.

-  Ko jus domājat par viņa teikto?
-V iņ š  iegrimis simtgadīgu veču dievišķajā neprātā. Viņa 

vārdos grūti atšķirt patieso no nepatiesā, 'lāču domāju, ka 
viņš mums pateicis priekšā, kā iekļūt Torņēka. Apskatīju ka
pelu, no kuras pagājšnakt iznāca Maleahijs. Tur patiesi ir ak
mens altāris, kura pamatni rotā galvaskausi. Šovakar pamē

ģināsim.
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pēc kompletorija Adss un Viljams iekļūst Torņēkā, 
sastop tur noslēpumainu apmeklētāju un atrod 

slepenrakstu ar nekrornantu zīmēm; viņi iegūst un tūliņ 
atkal zaudē grāmatu, kuras meklējumi turpināsies vēl 

daudzās nodaļās, bet Viljama aceņu nolaupīšana nav pēdējā 
no šīs stundas nelaimēm.

akariņas noritēja klusumā. Bija pagājušas tikai 
kādas divpadsmit stundas, kopš atrasts Venan- 
cija līķis, un visi paslepšus meta skatienus uz 
tukšo vietu pie galda. Kad pienāca kompletorija 

laiks, virtene, kas devās uz baznīcas kori, atgādināja bēru gā
jienu. Dievkalpojuma laiku nostāvējām jomā, neizlaizdami no 
acīm trešo kapelu. Apgaismojums bija niecīgs, tāpēc, kad ierau
dzījām no tumsas iznirstam Maleahiju un dodamies uz savu 
solu, tik un tā nespējām saprast, tieši no kurienes viņš iznācis. 
Drošības pēc ierāvāmies dziļāk sanu joma ēnā, lai neviens 
neievērotu, ka paliekam baznīcā pec kompletorija. Zem  ska- 
pulāra man bija paslēpta lampiņa, vakariņu laikā nočiepta vir
tuvē. Vēlāk to aizdedzām  no liela bronzas trijkāja, kas šeit lies
moja cauram naktīm. Dakts bija jauna un eļļas diezgan, gaismas 
vajadzēja pietikt ilgam laikam.

Mūsu nodoms mani tā satrauca, ka nespēju sakopot d o 
mas lūgsnām; tās paskrēja pārsteidzoši ātri. Mūki nolaida ka
puces un virknē lēni gāja laukā, lai dotos katrs uz savu celli. 

Baznīca palika tukša, trijkāja plaiksnu izgaismota.
-La iks, -  teica Viljams. -  Pie darba!
Piegājām pie trešās kapelas. Altāra pamatne patiesi atgā

dināja osāriju: vērotajam varēja uzdzīt bailes galvaskausu rinda 
ar tukšiem acu dobuļiem  -  meistarīgs akmens kalums -, izv ie
tota virs stilba kaulu grēdas. Viljams klusām atkārtoja no Alinardo
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dzirdētos vārdus -  “ceturtais galvaskauss no labās, piespied 
acu dobuļos” . Viņš iebaza pirkstus šīs miesas nesegtās sejas 

acu dobuļos -  un tūdaļ izdzirdām apslāpētu čīkstoņu. Altā

ris, griezdamies ap neredzamu asi, sakustējās un atvāza skatie

nam melnu caurumu. Manis turētās eļļas lampiņas gaisma sa
skatījām tajā miklus pakāpienus. Nolēm ām  doties pa tiem lejā, 

brīdi apspriedušies, vai būtu vērts aizvēit aiz sevis ieeju. Viljams 

teica, ka labāk ne, jo neesot zināms, vai pēcāk pratīsim to at

vērt. Turklāt iespēja tikt pieķertiem  paliekot abējādi, jo, ja 

kāds šai stundā te nāktu ar nolūku iekļūt ejā, viņš tik un ta 

mācētu iedarbināt vērējierīci, slēgtās akmens viras viņu neaiz

kavētu.
Veikuši kādu duci pakāpienu, nonācām gaitenī, kura abos 

sānos pletās nišas, kādas vēlāk man gadījās redzēt ne vienās 

vien katakombās. Taču ši bija pirmā reize, kad biju nokļuvis 

osārijā, un manas bailes nebija mazās. Gadsimtiem ilgi te tika 

krāti mūku kauli; no zemes izraktus, tos sabēra nišās, necenšo

ties ievērot kādreizējos miesas apveidus. Dažuviet bija sabērti 

tikai sīkie kauliņi, citur -  glītās piramīdveida kaudzēs stingri 

cits uz cita sakrauti galvaskausi; aina pavērās patiesi baisma, 

īpaši ēnu un atblāzmu spēlēs, ko meta mūsu gaismeklis. Kādā 

nišā redzēju vienigi rokas, neskaitāmas rokas, kuru pirksti bija 

saslēgušies neatraisāmā nāves tvērienā. Iebrēcos, jo šajā mirušo 

valstībā uz bridi šķitos samanām ēnā žigli kustamies ko dzīvu 

un pīkstigu.
-Žurkas, -  mani drošināja Viljams.

-  K o te meklē žurkas?

-  Viņas, tāpat kā mēs, te ir tikai garāmejot, jo osā rija gai

tenis ved uz Torņēku, tātad uz virtuvi. Un pie bibliotēkas gar

dajām grāmatām. Vai tagad saproti, kāpēc Maleahijam tik drūms 
vaigs? Pienākums viņam liek doties te cauri divreiz dienā, ik 

rītu un ik vakaru. Viņam patiešām nav iemesla jautrībai.
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-B e t  kāpēc Evaņģēlijā nav rakstīts, ka Kristus būtu smē
jies? -  es nez kāpēc pavaicāju. -  Vai tad Horhem taisnība?

- N a v  mazums tādu, kas prātojuši, vai Kristus ir smējies vai 

nav. Mani tas īpaši neinteresē. Lai gan domāju, ka viņš nesme
jas vis, jo, būdams viszinīgs, kā jau tas D ieva dēlam pieklājas, 
zināja, kādi būsim mēs, kristieši. Bet, raugi, esam klāt!

Patiesi, gaitenis, paldies Dievam, beidzās un pakāpienu rinda 
veda augšup; kad bijām pa tiem  uzkāpuši, vajadzēja tikai at
stumt dzelzī kaltas cietkoka durvis -  un mēs nokļuvām vir
tuvē aiz pavarda, tieši zem  vītņu kāpnēm, kas veda uz skripto- 
riju. Kāpjot likās, ka augšstāvā saklausām kādu troksni.

Mirkli sastingām klusumā, tad es teicu: -  Tas nav iespējams. 
Neviens pirms mums te nav ienācis...

-Ja pieņemam, ka tā ir vienīgā ieeja Torņēkā. Pagājušajos 
gadsimtos šeit bijis cietoksnis, un jābūt vēl citiem, mums nezi
nāmiem slepeniem  ceļiem. Kāpsim paklusām! Mums nav ne
kāda lielā izvēle. Ja nodzēsīsim gaismekli, neredzēsim, kurp 
ejam, ja atstāsim degot, brīdināsim to, kurš ir tur augša. Vienīgā 
cerība, ka viņš (ja tur vispār kāds ir) baidās vēl vairāk nekā 
mēs.

Iekļuvām skriptorijā pa dienvidu torni. Venancija galds at
radās zāles pretējā pusē. Telpa bija plaša, bet mēs, uz priekšu 
virzīdamies, ap sevi izgaismojām tikai dažas olektis sienu. Ce
rējām, ka pagalmā nav neviena, kas varētu ievērot logos at
spīdam gaismu. Galds izskatījās neskarts, bet Viljams, tūliņ no
liecies pārbaudīt rokrakstus uz apakšējā plauktiņa, nepatī
kami pārsteigts nošķendējās.

-V a i kaut kā triīkst? -  es vaicāju.
-Š od ien  redzēju te divas grāmatas, vienu no tām grieķu 

valodā. Un tieši ta ir pazudusi. Kāds to pievācis, turklāt lielā 
steigā, jo viena lapa nokritusi uz grīdas,

-B e t  galdu taču uzraudzīja!
-  Protams. Varbūt kāds te piegrūdis nagus pavisam nesen.
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Un var būt, ka joprojām ir šeit. -  Viljams pagriezās pret. tumsu 
un lika balsij aizviļņot starp kolonnām: -Ja  esi šeit, piesargies! -  
Man ta šķita slavējama doma: kā skolotājs tikko bija teicis, 
labāk, lai tas, kurš mums iedveš bailes, baidās vairāk par mums.

Viljams paņēma pie galda kājas atrasto lapu un tuvināja acīm. 
Mani viņš lūdza, lai radot gaismu. Pievirzīju lampiņu tuvāk un 
ieraudzīju, ka pergamenta augšdaļa ir neaprakstīta, bet apakš
daļu klāj sīksiki burti, kuru piederību tikai ar grūtībām pazinu.

-T a s  ir grieķiski?
—Jā, bet es īsti labi nesaprotu. -  Viljams izvilka no ģērba 

priekšas acenes, stingri uzsēdināja uz sava deguna kā jātnieku 
seglos un vēl zemāk noliecās pār lapu.

-T a s  ir grieķiski, ļoti sīks, piedevām  paviršs rokraksts. Pat 
ar acenēm grūti salasīt. Derētu vairāk gaismas. Panāc tuvāk...

Viņš turēja pergamentu tuvu sejai, un es savā muļķa prātā 
nevis nostājos viņam aiz muguras, acu augstumā, turēdams gais

mekli, bet gan tieši priekšā. Viljams lūdza, lai paeju iesāņus, 
un, man virzoties sāniski, liesma gandrīz aizskāra lapu no 
apakšpuses. Skolotājs apveltīja mani ar dunku, pārmezdams, 
ka es gribot rokrakstu sadedzināt, bet tad pārsteigts novaidē
jās. Skaidri redzēju, ka lapas augšdaļā bija parādījušās dažas 
miglotas zīmes dzelteni brūnā krāsā. Viljams, licis padot gais
mekli viņam, virzīja to visgarām lapai un, turēdams liesmu cieši 
klāt, sildīja pergamentu no apakšas, sargādamies aizdedzināt. 
Un lēnām, it ka neredzama roka vilktu vārdus: Mane, Tekel, 
Fcires, -  redzeju, kā pamazām, pamazām, Viljamam virzot lam
piņu, no liesmas mēlītes kāpjošajos dūmos nom elnē lapas 

mugura, lappuses baltajā laukumā cita pēc citas parādās zī
mes, kādas neatrast nevienā rakstībā, ja nu vien īgi nekro- 
mantu lietotajā...

-L ie lisk i! -  noteica Viljams. - Kļūst arvien aizraujošāk! -  
Viņš pavērās apkārt. -  Būs labāk, ja nepakļausim šo atra
dumu mūsu noslēpumainā viesa nenovīdībai, ja vien viņš vēl
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ir te... -  Skolotājs noņēma acenes un nolika uz galda, tad ru- 

pigi saritināja pergamentu un noglabāja ģērba kabatā. Vēl ne- 
atguvies no pārsteidzošo notikumu virknes izraisīta apmul

suma, jau gatavojos lugt Viljamam, lai paskaidro, kad mūs 
iztrūcināja spējš, dobjš troksnis. Tas nāca no austmmu torņa 
kāpnēm, kas veda uz bibliotēku.

-G rā b  viņu, viņš ir tur! -  iebrēcās Viljams, un abi metāmies 
topus, viņš ātrāk, es Ienāk, jo nesu gaismekli. Dzirdēju kādu 
aizķeram ies un pakrītam un pieskrējis ieraudzīju Viljamu, 
kurš kāpņu galā pētīja smagu sējumu ar metālā kaltiem vā
kiem. Tai pašā bridi izdzirdām citu troksni, šoreiz tajā galā, no 
kura tikko bijām atskrējuši. -  Ak es, stulbenis! -  Viljams iesau
cās. -  Ātri atpakaļ pie Venancija galda!

Es sapratu -  kāds bija stāvējis tumsā mums aiz muguras 
un metis grāmatu, lai aizmānītu mūs projām.

Atkal Viljams bija veiklāks par mani un pirmais sasniedza 
galdu. Viņam sekodams, starp kolonnām saskatīju bēgošu ēnu, 
kura ienira rietumu torņa kāpnēs.

Sparīgi iegrūdu lampiņu Viljamam rokās un aklajā tumsā 
metos uz kāpņu pusi. Tobrīd jutos kā Kristus kareivis, kas stā
jies cīņā pret visiem elles leģioniem ; kvēloju degsmē sagrābt 
nepazīstamo un nodot sava skolotāja rokās. Gandrīz velšus 
novēlos lejā pa kāpnēm, pidamies tērpa stērbelēs (zvēru, tā 
bija vienīgā reize manā mūžā, kad nožēloju savu iestāšanos 
mūku kārtā!), bet topašubrīd man prātā iešāvās mierinoša 
doma, proti, ka pretinieku kavē tās pašas neērtības. Vel vai
rāk -  ja viņš bija pievācis grāmatu, ari rokas viņam bija aizņem
tas. No aizkrāsnes klupšus ieklupu virtuvē; zvaigžņotās nakts 
gaismā, kas blāvi pildīja plašo telpu, saskatīju ēnu, kurai dzinos 

pakaļ, ieslīdam refektorijā un aizveram durvis. Metos turp; pu
lēdamies tās atvērt, zaudēju dažus mirkļus, iegāju, pavēros vis

apkārt -  un neviena nemanīju. Ārdurvis joprojām aizbultētas. 
Apmetos riņķī. Tumsa un klusums. Tad ieraudzīju blāzmu, kas
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tuvojās no virtuves puses, un ar muguru piekļāvos p ie mūra. 
Uz refektorija sliekšņa parādijās uguns apgaismots stāvs. Es 
iekliedzos. Tas bija Viljams.

-P r o m  ir? Tā jau domāju! Pa durvim viņš neizgāja. Vai viņš 
neiespruka osārija ejā?

- N ē ,  viņš ieskrēja šeit, tikai nezinu, ka izkļuva laukā!
-E s  taču tev teicu, ka ir vēl citas ejas un veltīgi tās meklēt. 

Visticamāk, šobrid mūsu draugs jau lien ārā no ejas labi tālu 
no šejienes. Un viņam lidzi ir manas acenes.

-Jūsu acenes?
-T ie š i tā. Viņš nevarēja atņemt man šo lapu, tāpēc apķē

rās nolaupīt, no galda manus acu stiklus.
-  Kāpēc?
-T ā p ēc , ka viņš nav muļķis. Dzirdējis mani runājam par 

šiem pierakstiem, saprata, ka tie ir svarigi, un nodomāja, ka 
bez acenēm  nebūšu spējīgs tos salasīt, skaidri zinādams, ka 

nedrīkstēšu rādīt lapu citiem. Patiesi, tagad ir tā, it ka man tās 
vairs nebūtu.

-  Bet kā gan viņš zināja par jūsu stikliem?
-  Nu, vispirms jau vakar par tiem runājos ar brāli stiklinieku 

un tad vēl šorīt biju tos uzlicis, pētīdams Venancija papīrus. 
Tātad nav mazums ļaužu, kuri var zināt, cik svarīgs man šis 
priekšmets. Patiesi, parastu rokrakstu es vel spētu salasīt, tik 
ne šo, -  un viņš atritināja noslēpumaino pergamentu, -  kura 

grieķiskā apakšdaļa ir pārlieku sīka, bet augšējā pārlieku ne
skaidra...

Viljams norādīja uz zīmēm, kas bija burvestigi parādījušās 
uguns pieskārienos. -  Venancijs gribējis paturēt slepenībā 
kādu svarīgu ziņu un lietojis tinti, kas rakstot neatstāj nekādas 
pēdas un saskatāma, tikai ja to karsē. Vai ari rakstījis ar citrona 
sulu. Bet, tā kā es nezinu, kadu vielu Venancijs lietojis, un z ī
mes var atkal nozust, tu, kam ir labas acis, centies tās, cik spē
dams precīzi, pārrakstīt un, ja iespējams, mazliet palielini!
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Un tā es ari darīju, nezinādams, ko pārrakstu. Tās bija čet
ras piecas patiešām velnišķas rindas, un te es attēloju tikai da
žas pirmās zīmes, lai lasītājam rastos nojausma, kads noslē
pums nu bija mūsu acu priekšā:

ogģJnitpĢ ^ © R p  X-J/io*ui£o%
Kad biju pārrakstījis, Viljams uzmeta manam darbam acis, 

diem žēl bez acenēm, turēdams lapu izstieptā rokā. -  Tas, pro

tams, ir slepenraksts, un nāksies to atšifrēt, -  viņš teica. -  Z ī
mes ir pavirši vilktas, un tu varbūt pārrakstīji vēl sliktāk, bet 
tas noteikti ir zodiakālais alfabēts. Redzi, pirmajā rindiņa... -  
Viljams atbīdīja lapu vēl tālāk un sasprindzinādamies p ie 
miedza acis. -  Strēlnieks, Saule, Merkūrijs, Skorpions...

-  Un ko tie nozīmē?
-Ja Venancijs butu bijis vientiesīgs, viņš būtu lietojis vis

parastāko zodiakālo rakstību: A -  Saule, B -  Jupiters... Tadā 
gadījumā pirm o rindu varētu lasīt kā... m ēģin i pierakstīt: 
RAIĢASVL... -  Viņš aprāvās. -  Nē, tā nekas nesanāk, un Ve
nancijs nebija vientiesis. Viņš pārkārtojis alfabētu pec sava prata, 
un man jāatklāj šifrs.

-V a i tas maz iespējams? -  brīnīdamies vaicāju.
-Jā, tam, kurš kaut nedaudz pazīst arābu gudrības. Labā

kos kriptogrāfijas traktātus sacerējuši neticīgo pētnieki, un Oks
fordā man bija izdevība dažus no tiem izlasīt. Bēkonam bija 
taisnība, kad viņš teica, ka gudrība iegUstama ar valodu prasmi. 
Abu Bakrs Ahmads ben Ali ben Vašija an Nabati pirms vairakiern 

gadsimtiem sarakstīja “Grāmatu par dievbijīgā vira nevaldāma
jām alkām saprast seno rakstu noslēpumus”, tajā viņš izklāstī
jis daudzus likumus, kas pielietojami, sastādot un atšifrējot sle
penus alfabētus, kuri noder gan maģijas mērķiem, gan sarak
stei starp karaspēka daļām, gan karaļu un viņu sūtņu saziņai. 
Esmu ielūkojies arī citās arābu grāmatās, kurās uzskaitīts
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milzums āķīgu paņēmienu. Var, piemēram, aizstāt burtus citu 
ar citu, var rakstīt vārdus no beigām  vai ari apvērst ačgārni, 
bet rakstit tikai katru otro burtu un tad atkal pārējos pareizā 
kārtībā, var aizvietot burtus, kā šajā gadījumā, ar zodiaka zī

mēm, bet vispirms katram burtam piešķirot pa skaitlim un pēc 
tam -  jau pēc cita alfabēta -  pārvēršot skaitļus zīmēs...

- U n  kuru no šiem paņēmieniem lietojis Venancijs?
-Vajadzētu  pārbaudīt visus šos un vēl daudzus citus. Bet 

pirmais priekšnoteikums, lai atšifrētu slepenu vēsti, ir atmi
nēt, ko rakstītājs gribējis pateikt.

-T a d  jau vairs nav vajadzības to atšifrēt! -  es smējos.
- T u  mani pārproti. Var iedomāties, ko vēstītu pirmie vārdi, 

un tad pārbaudīt, vai no tiem atvedinātais likums der visam 
pārejam tekstam. Piemēram, Venancijs noteikti ir pierakstījis, 
kā iespējams iekļūt flnisAfricae. Un, ja es pieņemu, ka tieši to 
pauž šīs rindas, man prātā pats no sevis veidojas noteikts 
ritms... Paskaties uz pirmajiem trim vārdiem -  nepievērs uz
manību zīmēm, ņem vērā tikai burtu skaitu -  II1I1I1I IIII1 1IIIIII... 
Un tagad mēģini sadalīt vārdus pa zilbēm, katrā likdams vis
maz divus burtus, un noskaiti skaļā balsi: ta-tā-ta, ta-ta, tā-ta- 
ta... Vai tev nekas nenāk prātā?

-  Nē, man ne.
-M a n  gan. SecretutnJ'inisAfricae... Bet, ja tā, pēdējā vārda 

pirmajam un sestajam burtam jāsakrīt, un tā patiesi ir; lūk, 
divreiz atkārtojas Zem es simbols, un pirmā vārda pirmajam 
burtam S būtu jāsakrīt ar pēdējo otrajā vārdā: un patiešām, 
atkārtojas Jaunavas zime. Varbūt esam uz pareizā ceļa! Taču 
tikpat labi tā varētu būt sagadīšanās. Jāatrod atbilsmju likums.

-  Kur to atrast?
-G a lvā . Tas jāizdomā. Un tad jāpārbauda, vai der. Pārbau

dot visas iespējas, ši spēlīte man prasīs veselu dienu. Taču ne 

vairāk, jo nav slepenraksta -  iegaumē to! -  kuru nevarētu iz

lasīt, ņemot talkā kādu nieku pacietības. Bet mums jāsteidzas,
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ja vēl gribam apmeklēt bibliotēku. Turklāt bez acenēm nekādi 
nevarēšu izlasīt rokraksta otm  da|u, un tu nevari man lidzēt, jo 
tavam acīm šis zīmes...

-  Graecurn esi, non legitur, -  pazemots nobeidzu.

-G lu ž i pareizi! Redzi nu, Bēkonam bija taisnība. Mācies!
Bet nezaudēsim dušu! Ņemsim pergamentu un tavus pierak
stus un kāpsim augšā! Jo šonakt pat desmit elles leģioni ne
spēs mūs aizkavēt.

Es pārmetu kmstu. -  Bet kurš varēja mūs apsteigt? Bencs?
-B en cs  alktin alkst uzzināt, kas slēpjas Venancija papīros, 

bet tik ļauni joki man nešķiet viņa garā. Beigu beigās viņš 
mums piedāvājās par sabiedroto, turklāt viris neizskatās tik 
drosmīgs, lai naktī ielauztos Torņēkā.

-T ā tad  Berengārijs? Vai Maleahijs?
-Berengārijs man liekas istais, kurš varētu pastrādāt ko 

tamlīdzīgu. Viņš ir atbildīgs par bibliotēku, un viņu grauž paš
pārmetumi par kāda tās noslēpuma izpaušanu; nojautis, ka 

Venancijs ieguvis kāroto grāmatu, viņš varbūt gribēja nolikt 
to atpakaļ. Uznest to augšā neizdevās, un šobrīd viņš no
glabā sējumu cituviet, un, ja Dievs būs lēmis, varēsim viņu 
pieķert, kad viņš nesis grāmatu uz bibliotēku.

-B e t  tas varēja būt ari Maleahijs, līdzīgu nolūku vadīts.
-  Nedom āju vis. Maleahijam bija atliku likām laika pār

baudīt Venancija galdu, kad viņš šeit palika viens pats, lai 
aizslēgtu Torņēku. Es to labi apzinājos, bet nevarēju novērst. 
Tagad mēs zinām, ka viņš to nav darījis. Turklāt īstenībā nav 
ne mazākā iemesla turēt aizdomās Maleahiju, jo viņš neva
rēja zināt, ka Venancijs iekļuvis bibliotēkā un kaut ko paņē

mis. To zina Berengārijs un Bencs, un to zinām mēs abi. No 
Adelm o grēksūdzes to varēja uzzināt Horhe, taču, protams, ne 
jau viņš bija tas, kurš tik veikli drāzās lejā pa vītņu kāpnēm...

-T ā tad  Berengārijs vai Bencs...
-U n  kāpēc ne Pacifiks 110 T ivo li vai kāds cits no šodien
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sastaptajiem mūkiem? Vai stiklinieks Nikola, kuram zināms 

par manām acenēm? Vai tas savādais radījums Salvatore, kurš, 
kā mums teica, naktis klīstot apkārt, darīdams diezin ko? |ā- 
piesargās, ka nesašaurinām aizdomās turamo loku tikai tā
pēc, ka Benca vārdi mūs aizvadījuši pa šo ceļu. Varbūt Bencs 
gribēja mūs maldināt.

-B e t  jums viņš šķita atklāts.
-  Protams. Taču atceries -  laba inkvizitora visupirmais pie

nā kurus ir turēt aizdomās tos, kuri šķiet esam atklāti.
-  Riebīgs gan tas inkvizitora amats! -  es teicu.
-T ā p ē c  es to pametu. Taču redzi, man atkal nakas ar to 

nodarboties. Bet nu kāpsim augšā!



N A K T S ,

kad Adss un Viljams beidzot iekļūst labirintā, 
redz savādas vīzijas un, kā jau tas labirintos 

parasts, apmaldās.

evāmies atpakaļ uz skriptoriju, šoreiz pa austrumn 
kāpnēm, kuras vijās līdz pat aizliegtajam stāvam, 
ar augstu paslieto lampiņu gaismodami ceļu. Ap
cerēju, ko Alinardo bija teicis par labirintu, un gai- 

diju briesmu lietas.
Biju pārsteigts, kad, beidzot nokļuvuši tur, kur mums neklā

jās spert kāju, ieraudzījām pašauru septiņsienu telpu bez logiem, 
kurā jautās, kā visā šai stāvā, sastāvējies gaiss un pelējuma 
smaka. Nekā baismīga.

Telpai, ka jau teicu, bija septiņas sienas, bet tikai četrās no 

tām starp siena iemūrētām kolonnām vidēja paplatas durvju 
ailas, ko vainagoja apaļloka arkas. Pie gludajām sienām slē
jās milzu skapji, pilni rūpīgi sakārtotu grāmatu. Pie katra skapja 
redzēju plāksnīti ar skaitli un gluži tāpat pie katra plaukta: droši 
vien tie paši numuri, ko bijām skatījuši katalogā. Telpas vidū 
stavēja galds, ari nokrauts ar grāmatām. Putekļu kārtiņa uz vi
siem sējumiem bija pavisam plāna, tātad (ie bieži tika slaucīti. 
Arī uz grīdas putekļus nemanīja. Virs vienas no durvju ailām uz 
sienas bija uzgleznota paliela kartuša, kas vēstīja vārdus: Apo- 
calypsis lesu Christi. Kaut arī burti šķita senlaicīgi, krāsas ne
bija padzisušas. Kā vēlāk pārliecinājāmies arī citās telpas, šie 
uzraksti patiesībā bija dziļi iegravēti mūrī un tad piepildīti ar 
krāsvielu, kā to m ēdz darit, ar freskām izrotājot baznicas.

Izgājām pa vienu no durvju ailām. Iekļuvām nākamajā istabā;
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šinī bija logs ar alabastra plātnēm stiklu vietā, divas grāmatu 
sienas un viena durvju aila, tieši tāda kā tā, pa kurn nupat 
bijām ienākuši, un pa to varēja iekļūt nākamajā istabā; ari 
te divas grāmatu sienas un logs, kā ari vienas durvis, kas v i
dēja mums priekšā. Abās telpās virs durvīm bija uzraksti, pec 
izskata tādi paši kā pirmajā, tik ar citu satum. Otrās istabas 
uzraksts vēstīja: Super thronos viginti quatuor, bet trešās: No- 
men illi mors. Lai arī šīs abas telpas bija mazākas nekā tā, 
caur kuru bijām ienākuši bibliotēkā (turklāt pirmā bija sep- 

tiņstūra, bet šīs divas -  četrstūra formas), iekārtojums ne ar ko 
neatšķīrās: grāmatu skapji un galds istabas vidū. Iegājām nā
kamajā telpā. Tajā nebija ne grāmatu, ne uzraksta. Zem  loga 
slējās akmens altāris. Šai istabā bija trejas durvju ailas: viena, 
pa kum bijām ienākuši, olra, kas veda uz jau redzēto septiņ- 
sienu zāli, bet trešā mus aizveda uz nākamo telpu, kuras v ie 
nīgā atšķiriba no iepriekšējam bija uzraksts Obscuratus est sol 
et aer. No šejienes varēja doties tālāk uz istabu, kuras durvju 
uzraksts vēstīja: Facta est granclo et ignis; šajā citu izeju vairs 
nebija, te nonākušiem atlika vien doties atpakaļ.

-Padom āsim ! -  teica Viljams. -  Piecas četrsienu telpas, 
mazliet trapecveidīgas, kaira pa logam, un tās lokā izvietotas 
ap septiņsienu istabu bez logiem , kurā ir kāpnes. Man tas šķiet 
vienkārši. Esam austrumu tornī, no ārpuses katrā no piecām 
sienām ir redzams pa logam. Viss sakril. Tukšā istaba, tāpat kā 
baznīcas koris, ir vērsta pret austrumiem -  tā, lai rīta saule 
apspīdētu altāri, un tas man liekas pareizi un dievbijīgi. Vie- 
nīgā viltība šeit, manuprāt, ir logu alabastra rūtis. Dienā caur 
tām plūst rāma gaisma, bet naktī cauri neizlaužas pat mēness 

stari. Labirints nav nekāds dižais. Tagad paskatīsimies, kurp 

ved divas pārējās septiņstūni telpas durvis! Manuprāt, nebūs 
grūti orientēties.

Taču mans skolotājs maldījās: bibliotēkas celtniekiem bija 

piemitis daudz vairāk meistarības, nekā domājām. Nezinu,
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kā gadījās, kā ne, bet, tikko pametām austrumu torni, telpu 

kartiba mums sajuka. Dažās bija divas, dažās tris durvju ailas. 
Un katrā pa logam, pat tajās, kurās iekļuvām no logotām tel

pām, domādami, ka virzāmies uz Torņēkas vidu. Visās bija 
vienādi skapji un galdi, kārtīgi izvietotās grāmatas šķita pilnīgi 
vienādas un nelidzēja saprast, kur atrodamies. Mēģinājām va
dīties pēc uzrakstiem. Reiz jau bijām gājuši caur istabu, kurā 
rakstīts īn cliebus Mis, un mums rādījās, ka esam tajā atkal at
griezušies. Labi atcerējāmies, ka durvis iepretī logam veda uz 
telpu ar uzrakstu Primogenitus mortuoru.ni, taču iekļuvām 
citā istabā, kurā bija rakstīts Apocalypsis Iesti Christi, bet tā ne
bija septiņsienu zāle, no kuras bijām uzsākuši savu ceļu. Tas 
mūs pārliecināja, ka reizumis vienādi uzraksti atkārtojas da
žādās telpās. Atradām divas istabas ar Apocalypsis vienu aiz 
otras un tūlīt pēc tām kādu, kura pauda Ceciclit de coelo Stella 
magna.

Uzrakstu izcelsme neradīja šaubas, tās bija rindas no Jāņa 
Atklāsmes grāmatas, tikai nebija skaidrs, kāpēc tās rota šos 
mūrus un kādā secībā izvietotas. Vēl vairāk apjukām, atklā
juši, ka daži uzraksti -  to nebija d a u d z - ir  sarkanā, nevis melnā 
krāsā.

Pēkšņi atkal nokļuvām pirmajā septiņsienu telpā (to  mēs 
pazinām, jo te bija kāpņu gals), nogriezāmies pa labi un cen
tāmies virzīties no telpas telpā taisni vien. Izgājuši cauri trim 

istabām, atdūrāmies pret aklu sienu. V ienīgās duivis mūs 
ieveda telpā, kurā ari bija tikai vienas durvis; pa tām izgājuši, 
šķērsojām četras istabas, lidz atkal atdūrāmies pret sienu. 
Atgriezāmies iepriekšējā istabā ar divām ailām un izgājām pa 
to, kura vēl nebija pārbaudīta, iekļuvām jauna istabā un no 
tās atkal tajā pašā septiņsturu zālē.

-K ā  sauca to pēdējo istabu, no kuras griezāmies atpakaļ? -  
jautāja Viljams.

Bridi padomājis, teicu: -  Equus albus.
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-L ab i, sameklēsim to vēlreiz! -  Tas nenācās gnīli. N o tās, 
ja vien negribējām atkal mērot jau noietu ceļu, varēja iekļūt 
tikai telpā, ko sauca Gratia nobis et pax; no tās izgājām pa 
durvim, kas, mūsuprāt, uz kāpnēm atpakaļ neveda. Un, pa

tiešām, nonācām  In cliebus illis un Primogenitus mortuo- 
rum telpa (kas zina, vai tās bija nesen redzētās?) un visgalā 
sasniedzām tādu, kādu, šķiet, vē l netikām skatījuši: Tertia 
pars terrae combusta est. Tobrīd vairs nejēdzām, uz kurn pusi 
no austrumu torņa esam noklīduši.

Pacēlis gaism ekli, iegriezos nākamajā istabā. Baismigu 
apmēru ķēms, miesām rēgaini plūstot un viļņojot, nāca man 

virsū.
-Velns! -  es iebrēcos un, riņķi sviezdamies, teju nom ez

dams lampiņu, ietriecos Viljamam krūtis. Viljams paņēma 
gaismekli, pastūma mani malā un apņēmīgi -  es pat teiktu, 
parvarigā apņēm ībā -  devās uz priekšu. Ari viņš kaut ko 
ieraudzīja, jo pēkšņi sastinga. Tad spēra vēl dažus soļus, pa
cēla lampiņu augstāk un laida vaļā smējienu.

-Patiešām  atjautīgi. Spogulis!
-  Spogulis?!
-Jā , mans brašais bruņiniek! Vēl nesen skriptorijā īstam 

naidniekam tu meties pakaļ nevaldāmā drosmē, bet tagad 
nobīsties pats no sava atspulga! Tas ir spogulis, kas tavu at- 
spidumu palielina un izkropļo.

Viņš paņēma mani aiz rokas un pieveda pie sienas, kura 
atradās iepretī durvju ailai. Viļņotā stikla plātnē, ko tagad gaisma 
apspīdēja no tuvienes, ieraudzīju mūsu abu attēlus, sm iek
līgi izķēmotus, -  tie mainīja veidu un lielumu, mums attāli

noties vai tuvinoties.
- T e v  derētu palasīt, kādu optikas traktatu, -  teica Viljams 

jautru vaigu, -  tāpat kā to noteikti darījuši bibliotēkas cē
lāji. Labākos sarakstījuši arābi. Alhasens ir sacerējis darbu De 
aspectibus, kurā viņš, pamatodams savu teoriju ar precīziem
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ģeom etriskiem  piem ēriem , apraksta spoguļu spēku. Atka
rībā no virsmas izliekuma daži spoguļi var palielināt visniecī
gāko attēlu (un vai gan manas acenes ir citādas?), citi nīda to 
apvērstu vai šķību, vai ari viena priekšmeta vietā atspīd divi 
un divu vietā četri. Vel citi, kā, lūk, šis, punduri pārvērš par 
milzi un milzi par punduri.

-K u n gs  Jēzu! -  es novaidējos. -  Tad šīs ir tās vīzijas, ko 
daži teicās redzējuši bibliotēkā?

-Varbūt. Patiešām atjautīga doma! -  Viņš izlasīja uzrak
stu uz sienas virs spoguļa: -  Super thronos viginti quatuor. 
Tādu mēs jau redzējām, tikai tā bija telpa bez spoguļa. Un šajā 
nav arī loga, lai gan tā nav septiņsienu. Kur mēs esam? -  Viņš 
paraudzījās visapkārt un piegāja pie grāmatu skapja. -  Ads! 
Bez tiem sasodītajiem oculi ad legendutn nespēju saburtot, 
kas rakstīts uz šim grāmatām. Nolasi man kadu nosaukumu!

Paņēmu pirmo patrāpījušos grāmatu. -  Skolotāj, te nav 
rakstīts...

-K ā  -  nav? Redzu, ka ir rakstīts! Ko tu lasi?
-E s  nelasu. Tie nav alfabēta burti un nav arī grieķu, tos 

es prastu pazīt. Izskatās pēc tārpiņiem, čūsķelēm vai mušu ķē- 
žiern...

-  Ak tā, tas ir arābiski. Vai ir vēl citas tādas?
—Jā, dažas. Bet, reku, viena latīniski, paldies Dievam! Al... 

AI Kuvarismi Tabulae...
- A l  Kuvarism i “Astronom ijas tabulas” Batas Adelarda 

tulkojumā! Ļoti reta grāmata! Kas tālāk?
- īs a  ibn Ali De oculis, Alkindi De radiis stellatis...
-  Un tagad paskaties uz galda!

Atvēni biezu sējumu, kas stāvēja uz galda: De bestiis. Man 
atšķiras lappuse, ko rotāja miniatūra, kura attēloja brinum 
skaistu vienradzi.

-L ielisks darbs! -  noteica Viljams; attēlus viņš varēja sa
skatīt tīri labi. -  Un šī?
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Izlasīju: — Liber monstrorum de diversis generibus. Ari te 

ir skaisti attēli, bet liekas senatnīgāki.

Viljams noliecās pār lapu. -  Šos zīmējuši iru mūki vismaz 

pirms pieciem  gadsimtiem. Grāmata ar vienradzi ir daudz 

jaunāka, manuprāt, franču darinājums. -  Atkal varēju tik no- 

brīnīties par sava skolotāja zināšanām. Iegājām  nākamajā 

telpā un tad vēl četrās -  visās bija logi un neskaitāmi sējumi 
svešās mēlēs, ari dažas okulto zinātņu grāmatas - , līdz atdū

rāmies pret sienu un dabūjām griezties atpakaļ, jo pēdējās p ie

cas istabas virknējās cita aiz citas, neļaudamas iekļūt pārējās 

telpās.

-S p riežo t pēc sienu izliekuma, mums vajadzētu būt kādā 

no torņu piecstūriem, -  teica Viljams, -  taču te nav septiņ- 

stūra vidustelpas, tā ka es varbūt kļūdos.

-B e t  logi? -  es vaicāju. -  Kā te var būt tik daudz logu? 
Nav iespējams, ka visas istabas būtu pavērstas uz ārpusi!

- T u  aizmirsi vidusaku; daudzi no redzētajiem logiem  ve
ras uz astoņstūra serdi. Ja būtu diena, gaismas dažādība mums 

atklātu, kuri ir iekšējie un kuri ārējie logi, varbūt pat ļautu 
atminēt istabas vērsumu pret sauli. Taču nakti nav nekādas 

atšķirības. Griezīsimies atpakaļ!

Atgriezām ies telpā ar spoguli un devām ies uz trešajām 

durvīm, pa kurām, kā mums likās, vēl nebijām gājuši. Redzē

jām priekšā aizstiepjamies triju vai četru istabu rindu; pē

dēja no tām šķita atmirdzam blāvs gaišums.

- T u r  kāds ir! -  izdvesu slāpētā balsī.

-  Ja tur kāds ir, tad mūsu gaismekli viņš jau ir pamanījis, -  

teica Viljams, tom ēr ar plaukstu aizsegdams liesmu. Labu bridi 

nekustējām ne no vietas. Gaišums joprojām  viegli plandījās, 

nekļūdams ne spilgtāks, ne blāvāks.

-Varbūt tā vienkārši ir lampiņa, nolikta, lai iedvestu mū

kiem, ka bibliotēkā mīt aizgājēju dvēseles, -  teica Viljams.
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-T o m ē r  vajadzētu noskaidrot. Tu paliec šeit un turi gaismekli 
aizklātu, bet es piesardzīgi došos uz priekšu!

Joprojām kaunēdamies par savu pārbili spoguļa istabā, 
gribēju atgUt drošo stāju Viljama acis. -  Nē, iešu es, jūs pa
lieciet šeit! Zagšos nemanāmi, esmu sīkāks un vieglāks. T ik
līdz pārliecināšos, ka briesmas nedraud, es jus pasaukšu.

Un tā ari darīju. Gar sienām slīdēdams, izlavījos cauri trim 

istabām zaglīgi kā kaķis (vai kā novics, kurš zogas uz virtuvi 
nočiept gabaliņu siera, -  Melkā šādos gājienos biju nepār
spējam s). Sasniedzu apgaism otās telpas slieksni un, aiz 
durvju labējās kolonnas slēpdamies, ielūkojos iekšā. Istabā 
neviena nebija. Uz galda bija nolikts aizdegts gaismeklis, no 
kura cēlās viegla dūmu strūkla. Ta nebija parasta eļļas lam
piņa kā mums, tā drīzāk atgādināja vaļēju kvepekli, kurā bez 
liesmas, oglītēm  kvēlojot, kaut kas gruzdēja. Saņēmu drosmi 

un gāju iekšā. Uz galda blakus kvēpeklim  stāvēja atvērta grā
mata spilgtās krāsās. Piegāju klāt un atšķirtajā lappusē ierau
dzīju četras čūskas: dzeltenu, sārtu, tirkīza un izdegušas ze
mes krāsā. Bija tur ari baisa paskata zvērs, pūķis ar desmit 
galvām, kas ar asti birdināja zem ē debesu zvaigznes. Piepeši 
redzēju, ka pūķis pieņemas augumā; žilbās zvīņas saslējās 
kā mežs, tas atrāvas no lappuses un sāka riņķot man ap galvu. 
Saļimstot atpakaļ, manīju, ka istabas griesti slīgst un gāžas pār 
mani, tad izdzirdu it kā tūkstoš čūsku šņākšanu, kas šķita ne
vis biedējoša, bet drīzāk vilinoša, un manā priekšā parādījās 
gaismas ieskauta sieviete; tā tuvināja man savu seju, ar dvesmu 
skardama man vaigu. Atstūmu viņu, turklāt likās, ka manas 
pastieptās rokas skar grāmatskapja sējumus, bet tie pieņemas 
bezgala apmēros. Vairs nejautu, kur atrodos, un nenojēdzu, 
kur debesis, kur zeme. Istabas vidū pamanīju stāvam Beren- 
gāriju; derdzīgi smaidīdams, viņš uzlukoja mani ar neķītru ska
tienu. Ar plaukstām aizklāju seju -  un savas paša delnas man 
šķita kā krupja ķetnas, glumas un plēvotas. Laikam iekliedzos,
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tad sajutu mutē šķērmi skābenu garšu un, sajēgu zaudē
dams, iegrimu bezgalīgā tumsā, kas vērās zem  manis aizvien 

dziļāka.
Atguvos pēc kāda laika, kurš man rādījās mūžību garš, 

juzdams sitienus, kas dobji dārdēja galvā. Gulēju zemē, un 
Viljams man pliķeja pa vaigiem. Bijām jau citā telpā, un mans 
skatiens, apkārt slidot, izlasīja uzrakstu: Requiescant a labo- 
ribus suis.

-C e lie s , celies, Ads! -  man čukstēja Viljams. -  Nekas nav 

noticis...
-Tu r... - e s  čukstēju, vēl neatguvies no murgiem. -Zvērs...
- N a v  nekāda zvēra! Es tevi, sajēgu zaudējušu, atradu gu

ļam pie galda, uz kura stāvēja brīnišķīga mozarābu apoka
lipse, atšķirta lappusē, kur mulieramictasolestāv puķa priekšā. 
Bet no smakas nopratu, ka esi saelpojies ko nelāgu, un tūliņ 
iznesu tevi laukā. Ari man sāp galva.

— Bet kas tas bija?
-N e k ā  tur nebija. Tur gruzdēja vīzijas izraisošas vielas, 

pēc smakas pazinu, ka tās ir arābu zāles, varbūt tās pašas, ko 

Kalnu Vecis deva saostīties saviem  slepkavniekiem , pirms 
tos sūtīja pie darba. Nu mēs esam atklājuši vīziju noslēpumu. 
Kāds šeit naktīs novieto burvju zālītes, lai iedvestu nevēla
miem apmeklētājiem, ka bibliotēku sargā velnišķi spēki. Un 

ko tad tu redzēji?
Juceklīgi, kā nu atcerējos, izstāstīju Viljamam savu vīziju. 

Viņš iesmējās, sacīdams: -  Tavā vīzija daļēji atdzīvojās grā
mata skatītais, turklāt tu ļāvi vaļu paša kārēm un bailēm. Tieši 
tādu iespaidu panāk šāda veida zālītes. Rit par to vajadzēs 
aprunāties ar Severinu; esmu pārliecināts, ka viņš zina vairāk, 

nekā liek mums manīt. Tās ir zāles, vienkārši zāles, un nav 
vajadzīgi nekādi nekromantu burvesti, par kuriem runāja stik
linieks. Kvēpinām ās zāles, spogu ļi... Šo zināšanu krātuvi 
sargā daudz apķērīgu izgudrojumu. Zinātne tiek izmantota, lai
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aizklātu, nevis lai apgaismotu. Man tas nepatīk. Bibliotēkas 
neaizskaramību un drošību pārrauga kropls prāts. Ši mums 
bija smaga nakts; būtu laiks tikt no šejienes laukā. Tu nejūties 

labi, tev derētu ūdens un svaigs gaiss. Nav jēgas censties at
vērt šos logus, tie ir pārāk augstu un varbūt jau gadu desmi

tiem nevirināti. Kā gan viņ iem  varēja ienākt prātā, ka Adelmo 
meties ārā pa kādu no tiem?

Tikt laukā, teica Viljams. It ka tas būtu tik vienkārši! Zinā
jām, ka bibliotēkā var iekļūt tikai pa austmmu torni. Bet kur 
mēs šobrīd atradāmies? Bijām p iln īg i zaudējuši orientēša
nās spēju. Klīdām pa bibliotēku, bīdamies, ka vairs nekad ne
tiksim no tas arā, -  es, joprojām streipuļodams un nelabuma 
mocīts, Viljams, par mani norūpējies un nikns, ka no viņa z i

nāšanām nav nekāda labuma, -  taču šie klaiņojumi mums, 
pareizāk sakot, Viljamam, iedvesa labu domu, kas varēja no
derēt nākamajā dienā. Vajadzēja atgriezties bibliotēka -  pro
tams, ja mēs vispār tiktu no tās laukā, -  ar koka nodeguli vai 
ko citu, ar ko atstāt zīmes uz sienām.

-  Lai izkļūtu no labirinta, -  skandēja Viljams, -  ir tikai viens 
lidzeklis. Katrā jaunā eju knistā, kur vēl nav būts, atnākšanas 
ceļš jāiezīmē ar trijām zīmēm. Ja no iepriekš atstātajām zīmēm 
redzams, ka šajā krustojumā jau esi bijis, eja, pa kuru esi at
nācis, jāiezīmē tikai ar vienu zīmi. Ja visas ejas būs iezīmētas, 
atliks vienīgi griezties atpakaļ pa to pašu ceļu. Taču, ja krus

tojuma vēl ir viena vai vairākas ejas, uz kurām vēl nav zīmju, ir 
jāizvēlas kāda no tām un jāiezīmē ar divām zīmēm. Ja uz iz
vēlētās ejas jau ir viena zīme, jāpievelk vēl divas, lai ari uz 

tās būtu trīs. Tā var apstaigāt visas labirinta ejas, ja vien, no
klustot kmslcelēs, neiegriežas nevienā ejā, uz kuras ir trīs zī
mes, -  protams, ja vien vēl atlikuši neiezimēti ceļi.

- K ā  jūs to zināt? Esat labirintu pazinējs?
- N ē ,  es tikai citēju senu, reiz lasītu tekstu.

-U n , ievērojot šos noteikumus, var izkļūt laukā?
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- C i k  man zināms, gandrīz nekad. Tik un lā pamēģināsim! 
Turklāt tuvākajās dienās man būs acenes un pietiekami daudz 
laika, lai labāk apskatītu grāmatas. Varbūt ceļu, ko nespējām 
atrast, sekodami uzrakstiem, mums atklās grāmatas.

-Jum s būs acenes? Ka tad jūs tās atgūsiet?
-T e ic u , ka man tās būs. Likšu izgatavot citas. Manuprāt, 

stikliniekam nagi niez izmēģināt ko jaunu. Ja tikai viņam būs 
piemēroti rīki stikla gabaliņu slīpēšanai, jo pašu stiklu viņa 
darbnīcā ir atliku likām.

Mums tā klimstot un ceļu meklējot, pēkšņi kadas telpas 
vidū sajutu, ka neredzama roka noglāsta man vaigu, sadzir
dēju pār šo un blakustelpu aizvilnījam  vaidu, kas nevarēja 
būt ne cilvēka, ne dzīvnieka izdvests, il ka no istabas istabā 
klistu rēgs. Man vajadzēja būt jau apradušam ar bibliotēkas 
pārsteigumiem, taču atkal pārbijos un palēcu atpakaļ. Ari Vil
jams droši vien bija manījis ko līdzīgu, jo apstājās, ķerdams pie 

vaiga, un, augstu pacēlis gaismekli, vērās visapkārt.
Viņš nopētīja liesmiņu, kas tagad likās kustīgāka, tad ap

laizīja pirkstu un paslēja uz augšu.
-V iss  skaidrs, -  viņš teica un noradīja man pa labi un pa 

kreisi. Sienās aptuveni cilvēka auguma bija divas šauras at
veres; pieliekot pie tām roku, varēja just no āra plūstošo auksta 
gaisa strāvu, bet, tuvinot ausi, saklausīt šalkoņu, it kā laukā 
pūstu vējš.

-  Bibliotēkai taču nepieciešama vēdināšana, -  teica Viljams,
-  citādi te nebūtu, ko elpot, īpaši jau vasarā. Pa šim sprau
gām arī nāk vajadzīgais mitrums, lai pergamenti nepārkalstu. 

Taču cēlāju apķērība ar to vel nebeidzas. Iebūvēdami sprau
gas noteiktā leņķī, viņi panākuši, ka vējainās naktīs pa tām 

iekļuvušās gaisa plūsmas cērtas vienotrai pretī un krustoda
mās rada mūsu dzirdētos trokšņus. Un tie kopā ar spogu
ļiem  un kvēpināmām zālēm  iedveš bailes pārdrošiem ienācē
jiem, kuri, tāpat kā mēs, nepazīst šo vietu. Pat mēs pirmajā
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bridi domājām, ka sejā mums dveš regi. Un to samanījām ti

kai tagad, jo laukā sacēlies vējš. Tā ari šis noslēpums ir atklāts. 
Bet tik un tā mēs nezinām, kā izkļūt no šejienes!

Tā runādamies, klīdām bez kadas jēgas, jau cerību zaudē
juši, vairs nepūlēdamies lasīt uzrakstus, kas visi šķita vienādi. 
Uzgājām  vēl vienu septiņstūru telpu un apstaigājām visas 
tuvējās istabas, bet izeju neatradām. Griezāmies atpakaļ jau 
redzētās telpās, klīdām kādu stundu, nemēģinādami noprast, 
kur atrodamies. Visgalā Viljams nosprieda, ka mēs esot zau
dējuši un neatliekot nekas cits kā atgulties kādā no istabām 
cerībā, ka nākamajā dienā Maleahijs mūs atradis. Gauzdamies 
par sava lieliska pasākuma nožēlojam o galu, pēkšņi nokļuvām 
zālē, no kuras lejup veda kāpnes. Kvēli patencinājām debesis 
un priecīgi kāpām lejup.

Virtuvē tūdaļ metāmies aiz pavarda un steidzāmies prom 
pa osārija gaiteni, un varat man ticēt, ka kailo galvaskausu 
mironīgās vīpsnas man šķita mīļu draugu smaidi. Sasniedzām 
baznīcu, izgājām no tās pa ziemeļu portālu un laimīgi apsēdā
mies uz kapu akmens plātnēm. Dzedrais nakts gaiss man likās 
dievišķs balzams. Ap mums staroja zvaigznes, un bibliotēkas 
vīzijas šķita tik tālas...

-C ik  brīnišķīga ir pasaule 1111 cik riebīgi -  labirinti! -  es 
atvieglots teicu.

- C i k  skaista būtu pasaule, ja pastāvētu likums, ar kuru 
izzināt labirintus... -  atbildēja mans skolotājs.

— Kura d iez patlaban stunda? -  jautāju.
-Esm u zaudējis laika nojēgu. Taču būs labāk, ja tiksim savā 

cellē, pirms iezvana matutinu.
Devāmies gar baznīcas kreiso sānu, pagājām garām por

tālam -  es novērsos, lai neredzētu Apokalipses vecajos (super 
thronos viginti quatuor!), -  un, šķērsojuši klosterdārzu, sa
sniedzām svētceļnieku namu.

Durvis stāvēja abats un bargi uz mums nolūkojās. -  Es jūs
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meklēju visu nakti, -  viņš teica Viljamam. -  Nevarēju jūs at
rast ne cellē, ne baznīcā.

-M ē s  te izsekojām kādas pēdas... -  acim redzami samul
sis, neskaidri bilda Viljams.

Abats viņu ilgi un cieši uzlūkoja, tad teica lēnā un bargā 
balsī: -  Es jūs meklēju tūliņ pēc kompletorija. Berengārija kori 
nebija.

- K o  jūs sakāt! -  Viljams iesaucās, līksms no vaiga. Kā nu 

ne -  tagad viņam bija skaidrs, kurš slēpies skriptorijā.
-  Viņš nebija korī kompletorija laikā, -  turpināja abats, -  un 

arī pēcāk neatgriezās sava cellē. Drīz zvanīs uz rila lūgsnām, 
redzēsim, vai viņš parādīsies. Citādi man šķiet -  vai tik nav 
notikusi jauna nelaime...

Uz rīta lūgsnām Berengārijs neieradās.



T R E Š Ā
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N O  L A U D Ē M  L Ī D Z  P I R M A J A I  S T U N D A I ;

šai laikā pazudušā Rerengārija cellē tiek atrasta 
asiņaina lupata, bet tas arī viss.

atlaban rakstīdams jūtos tikpat noguris, kāds 
biju tonakt, pareizāk, torīt. Ko lai saku? Pēc d iev
kalpojum a abats sūtīja satrauktos mūkus pār
meklēt abatiju, taču velti.

Ap laudēm kāds mūks, pārbaudīdams Berengārija celli, zem 
salmu pīteņa atrada ar asinīm notraipītu baltu drānu. Abats 
drānas atrašanā saskatīja ļaunu zīmi. Tuvumā stāvošais Horhe, 
padzirdis par asinīm, izbrīnīts pārvaicāja: -  Asinis? -  Bet Ali- 
nardo, uzzinājis par atradumu, papurināja galvu un teica: -  Nē, 
nē, ar trešo bazūni nāve nāk pār ūdeņiem...

Viljams aplūkoja auduma gabalu un noteica: -  Tagad viss 
skaidrs.

-  Kur tad ir Berengārijs? -  viņam jautāja.
-  Nezinu, -  viņš atbildēja. Aimāro, to izdzirdējis, pavērsa 

acis pret debesīm un tad pačukstēja Pjetro no Santalbāno:
-  Tādi jau tie angļi ir!

Ap pirmo stundu, kad saule jau bija uzlēkusi, kalpus aiz
sūtīja pārmeklēt kalna piekāji un krauju zem  mūriem. Viņi 
atgriezās ap trešo stundu, neko neatraduši.

Viljams man paziņoja, ka neko vairāk mēs nevarot darīt, 
mums atliekot vien īgi gaidīt tālākos notikumus. Un devās 
uz kalvi, kur iegrima možā sarunā ar Nikolu, stiklinieku.

Es aizgāju uz baznīcu, kur tobrīd tika noturēta mise, un 
iekārtojos iepretim  vidusportālam. Tur d ievbijīgā noskaņā 
iesnaudos un gulēju ilgi; galu galā jauniem miegs vairāk ne
pieciešams nekā vecajiem, kuri jau tik daudz gulējuši un pošas 
mūžīgai dusai.
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kuras laika Adss skriptorijā apcer sava ordeņa vēsturi 
un grāmatu likteņus.

ad izgāju no baznicas, nogurums bija mazinājies, 
taču galva joprojām  smaga, jo mušu miesas spēj 
īsti baudīt mieru un atpūtu vienīgi naktī. Uzkāpu 
skriptorijā, palūdzu Maleahijam atļauju un sāku 

šķirstīt katalogu. Izklaidīgi slidinādams acis pār lappusēm, 
kas šķīrās manā priekšā, patiesībā vēroju mūkus.

Mani satrieca miers, ar kādu viņi nodevās darbam, it kā 
viens no viņu brāļiem netiktu izmisīgi meklēts pa visu abatiju 
un divi citi nebūtu gājuši bojā noslēpumainos apstakļos. Tieši 
tur ari slēpjas mūsu ordeņa vareniba, es sev teicu, -  daudzus 
gadu simteņus tādi paši mūki kā šie ir bijuši liecinieki bar
baru iebrukumiem, redzējuši gan izpostām klostems, gan lies
mas pazudam veselas karalistes, taču allaž atdevīgā mīlestībā 
līkuši pār pergamentiem un tintēm, pusčukstus lasot līdzi vār
dus, kurus, saņēmuši no zudušajiem gadsimtiem, nodevuši 
tālāk nākamajiem. T ie nemitējās lasīt un pārrakstīt, pat tuvo
joties tūkstošgadei, -  kāpēc tad lai viņi to nedarītu tagad?

Vakar Bencs bija atzinies, ka ir gatavs krist grēkā, ja vien tas 
līdzētu iegūt kādu retu grāmatu. Viņš nemeloja un nejokoja. 
Protams, mūkam jānul grāmatas, taču pazemīgā cieņā, nevis 

tukšā iedom ībā tiecoties apmierināt paša ziņkāri. Pasaulīgie 
iekāro sava tuvākā sievu, garīdznieki alkst varas un bagātību, 
bet mūkam vislielākais kārdinājums ir zināšanas.

Šķiru katalogu, un manu acu priekšā ņirbēja noslēpumaini 
nosaukumi: Quinti Sareni de rnedicamentis, Phaenomenct,
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Liber Aesopi de naturel animalium, Liber Aetbici peronymi de 
cosmographia, Libri très quos Arculpbus episcopus Adarn- 
nano escipiente de locis sanctis ultramarinis designavit con- 
scribendos, Libellus Q. Iidii Hilarionis de origine tnundi, So
liņi Polyshistor de situ, orbis terrarum et mirabilibus, Alma- 
gestbus... Vairs nebrīnījos par to, ka noziegumu noslēpums 
saistīts ar bibliotēku. Šiem mūkiem, kas savu mūžu bija veltījuši 
rakstu mākslai, bibliotēka bija gan debesu Jeruzaleme, gan pa
zemes pasaule pie pašām šīszemes un elles robežām. Ta val
dīja pār viņu prātiem ar saviem  solījumiem un aizliegumiem. 
Viņi dzīvoja ar to, tai un varbūt pret to, grēcīgi cerēdami kādu 
dienu lauzt visas tās noslēpumu atslēgas. Kāpēc gan lai viņi 
neriskētu ar dzīvību, apmierinādam i savu zinātkāri, kāpēc 
lai neslepkavotu, cenzdamies nosargāt kādu no citiem gre iz
sirdīgi glabājamu noslēpumu?

Protams, tas viss ir prāta lepnības kārdinājums. Pavisam ci
tādu muku -  pārrakstītāju iztēlojās mūsu ordeņa svētais di

binātājs: tam bija jāspēj pārrakstīt, nesaprotot rakstīto, paze
mīgi ļaujoties D ieva gribai, rakstīšanai bija jā lop  par viņa 

lūgsnu un viņa lūgsnai jaizpaužas rakstot. Kāpēc viss mainī
jies? Un šis nav vienīgais mūsu ordeņa klupiens! Tas kļuvis 
pārlieku varens, abati mērojas spēkā ar karaļiem. Vai tad še
jienes abats nav kā monarhs, kurš ar savu varas zizli cenšas 
izlīdzināt nesaskaņas starp citiem monarhiem? Klosteros uz
kratās gudrības pārvērtušās par maināmām precēm, par augst
prātības un lielības avotu un dzinuli godkārei; ka bruņinieki 
lepojas, izrādīdami savas bruņas un karogus, tā abati lepni iz

rāda miniatūrām rotātos sējumus... Un dižojas arvien vairāk 
(kāds neprāts!), lai gan gudrības palmas zars jau izslīdējis no 

viņu rokām -  arī baznīcskolās, pilsētu ģildēs un universitā
tēs pārraksta grāmatas un sacer jaunas, iespējams, pat labāk 
par mums: varbūt te slēpjas daudzu nelaimju cēlonis.

Šī abatija īstenībā varbūt bija viena no pēdējām, kas varēja
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lepoties ar gudrības radīšanas un pārradīšanas pilnīgo māku. 
Un varbūt tieši tāpēc mūki vairs negribēja samierināties ar 
svēto pārrakstīšanas darbu vien; alkdami pēc jauna, arī viņi 
tiecās dot savu artavu pasaules izziņā. Un es neskaidri nojautu 

(tagad, gadu pieredzes bagātināts, to skaidri zinu) -  viņi ne
apzinās, ka tādējādi tuvina savas izredzētibas galu. Jo, ja šis 
jaunās zinības, ko viņi alkst radīt, brīvi izplūdīs ārpus mūriem, 
kas gan atšķirs šo svēto vietu no jebkuras baznicskolas vai 
pilsētas universitātes? Turpretī, slēpumā turētas, tas sagla
bātu pievilcības vērti un speķu, tās nemaitātu tukšie strīdi un 
urdīgā godkāre, kas grils pārsijāt sic et mm sietā ikkatru 
noslēpumu un mēru. Jā, tieši tāpēc -  es sev teicu -  bibliotēku 

ieskauj klusums un tumsa. Bibliotēka ir gudrības krātuve, taču 
nosargāt gudrību tā var, vienīgi liedzot to pat mūkiem. Gudrība 
nav kā monētas, kuras nemainās pat visnecienīgākajos da
rījumos, drīzāk tā līdzinās greznam  tērpam, kas nodilst, valkājot 
un citu acis kārdinot. Vai tad tieši tā nenotiek ari ar pašām grā
matām, kuru lapas sabirst, krāsas un zeltījums izblāv, ja tas 
aizskar pārlieku daudzas rokas? Tepat netālu no manis sē
dēja Pacifiks no Tivoli un šķirstīja senu sējumu, kura lapas 
mitrumā bija salipušas kopā. Ar mēli viņš apslapināja īkšķi 
un rādītājpirkstu, lai varētu tās pāršķirt, un no katra viņa 
pieskāriena šīs lappuses zaudēja kaut ko no sava spēka. Šķirot 
tās tika locītas, pakļautas gaisa iedarbībai, uz tām nolaidās pu
tekļi; tie grauzīsies arvien dziļāk sīkajās, šķīrēja pirkstu ie lo 
cītajās rieviņās, un pelējums metīsies uz lapu stūrīšiem, ko 
mīkstus un vārīgus padarījušas siekalas. Tāpat kā pārliecīgs 
maigums dara kareivi gļēvu un gaudenu, tā ari neapvaldīta 
ziņkāre un savtīga mīlestība aplaiž grāmatu ar nāvējošu sli
mību.

Kur gan ir glābiņš? Saudzēt grāmatas nelasītas un neaiz

skartas? Vai manas bažas ir pamatotas? Un ko par to teiktu 
mans skolotājs?
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Netālu strādāja rubrikators Magnuss no Jonas; viņš tikko ar 
pumeku bija nogludinājis pergamentu un tagad to mīkstināja 
ar krītu, lai pēc tam nopulētu gludu jo gludu. Viņam blakus 
cits ilustrators, Rabano no Tolēdo, bija piestiprinājis lapu pie 
paliktņa un abās sānu malās iedurstījis sīkus caurumiņus, 
starp kuriem tagad ar tievu metāla irbuli vilka vieglas līme
niskas līnijas. Drīz vien  abas šīs lapas p iepildīs krasas un 

formas, lappuse kļUs līdzīga relikvārijam, un mirdzoši zīm ē
jumu dārgakmeņi rotās Svēto rakstu auduma dievbijīgi vilktās 
zīmes. Šo abu brāļu dienas, es prātoju, paiet šīszemes para
dīzē, radot jaunas grāmatas, tādas pašas kā tās, kuras ne
novēršami iznīcina laiks... Tātad bibliotēku nevar apdraudēt 
nekādi pasaulīgi spēki, tātad tā ir dzīva un nemitīgi atdzim
stoša... Bet, ja tā ir dzīva, kāpēc bailīgi liedz savus krājumus 
tiem, kuri alkst zināšanu? Varbūt atvērtība ir tā, pēc kuras alkst 
Bencs, varbūt tieši pēc tās bija ilgojies Venancijs?

Biju pagalam sapinies un paša domu satraukts. Jutu, ka šie 
prātojumi nepieklājas novicam, kura vienīgais uzdevums ir 
cītīgi un pazem īgi ievērot regulu -  un to es arī darīju visus 
turpmākos gadus, vairs neuzdodams veltus jautājumus, kamēr 
pasaule visapkārt mutuļoja aizvien postīgāka asiņu un neprāta 

vētrā.
Bija pienācis brokastu laiks, un es devos uz virtuvi; biju jau 

paguvis iedraudzēties ar pavāriem , un viņi man allaž pa
taupīja labākos kumosus.



S E S T Ā  S T U N D A ;

tās laikā Adss uzklausa Salvatores pagātnes noslēpumus, 
kūms tik viegli nemaz nevar pārstāstīt un kuri liek 

Adsam iegrimt bažīgās pārdomās.

irtuvē ēzdams brokastis, ieraudzīju kaktā Sal- 

vatori, kurš, droši vien saderējis mieru ar virs- 
pavāru, tagad līksms tiesāja nost jērgaļas pirāgu. 
Viņš to šķūrēja mutē tik negausigi, neļaudams 

nokrist zem ē ne kripatiņai, ka likās, viņš nebūtu ēdis deviņas 
mūžības un nevarētu vien beigt tencināt Dievu par šo ēdma- 
ņas brīnumu.

Salvatore piemiedza man ar aci un savā dīvainajā mēlē no
teica, ka esot jāatēdas par visiem  bada gadiem. Sāku viņu 
izvaicāt. Un viņš man pastāstija par savu m okošo bērnību kādā 
ciemā, kur nemitīgi gāzis lietus, raža allaž nopuvusi uz lauka, 
gaiss bijis nešķīsts un indīgu izgarojumu sagandēts. Palu ūdeņi 
mēnešiem ilgi neatkāpušies no tīrumiem, un, ja izskalotajās 
vagās iesējuši mēru graudu, ražā saņēmuši sieciņu, bet no 
iesēta sieka viss aizgājis neražā. Kungu sejas bijušas tikpat 
bālas kā zemnieku, tomēr zemnieki mimši biežāk. -  Laikam 
jau tāpēc, -  noķiķinājās Salvatore, -  ka to bija krietni vairāk... -  
Sieks labības maksājis piecpadsmit naudas gabalus, bet mērs -  
veselus sešdesmit, sprediķotāji sludinājuši pasaules galu, bet 

Salvatores vecāki un vecvecāki teikuši, ka tādi laiki p iedzī
voti jau ne reizi vien, un nosprieduši, ka pasaules gals nāk 
nākdams ik mīļu dienu. Driz vien bijušas apēstas visas putnu 

maitas un izķerti pat visnožēlojamākie zemes rāpuļi, un pa
klīdušas valodas, ka ciemā kāds sācis atkašņāt kapus. Salva
tore īsti meistarīgi, it kā būtu pieredzējis histrions, notēloja, kā
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šie “nelabi ļauži” nākamajā dienā pēc kāda nelaimīga bērēm 
ar pirkstiem rakuši kapsētas zemi. -  >1^ni, ņam! -  viņš ņurdēja, 
bāzdams mutē jērgaļas pīrāgu, taču viņa sejā es skatīju iz
misuša cilvēka sašķobītos vaibstus, ēdot līķi. Tad citi, vēl 

ļaunāki par pirmējiem, negribēdami rakņāties svētītā zemē, kā 
lielceļa laupītāji pasākuši slēpties mežos, lai uzkluptu ceļi
niekiem. Caks! rādīja Salvatore -  nazi pie rīkles! un -  Ņam! -  
Bet paši ļaunākie 110 ļaunākajiem  pievilinājuši bērnus ar 
kādu ābolu vai olu un tad tos nokāvuši. Lai gan pirms ēšanas, 
Salvatore skaidroja ar gluži nopietnu vaigu, tos vienmēr iz
vārījuši. Vel viņš stāstīja par kādu vīru, kas ieklīdis ciemā un 
par lētu naudu pārdevis vārītu gaļu. C iem inieki nevarējuši 
vien nopriecāties par tādu veiksmi, bet tad mācītājs paziņojis, 

ka tā esot cilvēka gaļa, un saniknotais pūlis tirgoni saplo
sījis gabalu gabalos. Bet jau tajā pašā nakti kāds ciema vīrs 
gājis un atracis nogalinātā kapu, un ēdis cilvēkēdāja gaļu, bet 
ciems, uzzinājis notikušo, arī šim pielēmis nāvi.

Un ne to vien man pastāstīja Salvatore. Jūklainiem vārdiem, 
piespiezdams mani atcerēties to nieku, ko pratu provansiešu 
valodā un itāļu izloksnēs, viņš man atklāja, kā aizbēdzis no 
dzimtā ciema, kā klaiņojis pa pasauli. Viņa stāstā es saklau
sīju līdzību ar dažiem  jau agrāk, ceļā dzirdētiem nostāstiem, 
un tagad tas savijies ar neskaitāmiem citiem, ko dzirdēju vē
lāk, tāpēc neesmu īsti drošs, vai nepiedēvēju Salvatorem pie
dzīvojumus un noziegumus, ko paveikuši citi, kas dzīvojuši 
pirms vai pec viņa, jo tagad viņi visi manā nogurušajā prātā 
saplūduši vienā tēlā -  un iztelei taču piemīt spēks, kas sa
vieno kopā zelta ideju un kalna ideju, radot ideju par zelta 
kalnu.

Ceļojuma laikā bieži biju dzirdējis Viljamu pieminam vien
kāršos ļaudis; ar šiem vārdiem daudzi viņa ordeņa brāļi apzī
mēja ne tikai tautu, bet ari neskolotos. Šis izteiciens man vien

mēr bija šķitis pārlieku izplūdis, jo itāļu pilsētās biju saticis
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tirgoņus un amatniekus, kuri gan nepiedereja pie priesteru 
kārlas, tom ēr bija skoloti, kaut arī savas atziņas vairs nepauda 
latiņu valodā. Turpreti daudzi tirāni, kuri tobrid valdīja pus
salā, bija gatavie nejēgas gan dievvārdos, gan medicīnā, nezi
nāja ne loģiku, ne latīņu valodu, tom ēr nepiederēja ne pie 
trūcīgajiem, ne vienkāršajiem. Tāpēc esmu pārliecināts, ka 
mans skolotājs, runādams par “vienkāršajiem ļaudīm”, lietoja 
pārāk izplūdušu apzīmējumu. Taču Salvatore nenoliedzami 
bija vienkāršu ļaužu, cēlies no ciema, ko gadsimtiem ilgi mā
cis trūkums un kungu uzliktie spaidi. Viņš bija vienkāršu ļaužu, 
bet nebija muļķis. Salvatore alka pēc citādas pasaules, un, 
pēc viņa vārdiem, tolaik, kad viņš aizbēdzis no tēva mājām, 
viņa sapņu zem e ļoti atgādinājusi Leiputrijas ielejas, kur no 
kokiem riet medus, zaros aug siera rituļi un vijas smaržīgas 
desu virtenes.

Šo cerību vadīts un negribēdams atzīt, ka šī pasaule ir asaru 
leja, kur (kā man mācīts) pat netaisnību ir iedibinājusi Pro
vidence, lai saglabātu visu lietu līdzsvaru, kaut arī mums grūti 
to izprast, Salvatore klīda pa dažadiem  novadiem  -  no dzim 
tas Monferrātas uz Ligūriju, tad augšup uz Provansu un vis- 
galā uz Francijas karaļa zemēm.

Salvatore klīda pa pasauli, ubagodams un palaizdams na
gus, palaikam izlikdam ies par slimnieku, palaikam stādā
mies dažādu kungu kalpībā, lai drīz vien  atkal aizlavītos 
savos ceļos. No viņa stāstījuma nopratu, ka viņš pievienojies 
arī klaidoņu pulkiem, ko nākamajos gados arvien biežāk re
dzēju vazājamies pa visu Eiropu: viltus mūki, šarlatāni, krāp

nieki un blēži, plukatas un skrandaiņi, spitālīgie un gaudeņi, 
apkārtklimsti garīdznieki un dziedoņi, šmaucēji, žonglieri, al
gotņi kropļotiem  locekļiem , blandoņas studenti, klīstoši ebreji 
un no neticīgo gūsta ar sabeigtu garu izbēguši kristieši, bē
guļojoši trimdinieki un neprāši, noziedznieki ar nošņāptām 
ausīm un sodomīti, un kopa ar viņiem  klejojoši amatnieki -
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audēji, varkaļi, galdnieki, nažu trinēji, grozu pinēji, mūrnieki, 
mālderi, -  un aiz viņ iem  vesela varza visādu citādu salašņu: 
mānekļi, šķelmji, miglas pūtēji un dūmu laidēji, mangotāji, 

d iedeln ieki, dāvanlaši un naktsložņas, siki zaglēn i un lie 
lāki zagļi, nešķisti mācītāji un viltus kanoniķi, visādi nelieši, 
kuri pārtika no ļautiņu lētticības, -  pāvesta bullu un zīmogu 
viltotāji, indulgenču tirgotāji, viltus paralitiķi, kas gūlās priekšā 
baznīcu durvīm, no klosteriem aizlaidušies slaisti, relikviju pār
devēji, grēku piedevēji, gaišreģi un pūšļotāji, hiromanti un 
nekromanti, blēži -upurnaudu vācēji, visu veidu izvirtuļi, mū
ķeņu un jaunavu pavedinātāji un piesmējēji, krītamas kaites, 
augoņu, audzēju, tūskas un ģikts simulētāji, un kur tad vēl tie, 
kam padevās vājprāta tēlošana. Bija tādi, kuri prata piestip
rināt pie miesas ipašus apsējus, kas atgādināja nedzīstošas čū
las, citi pieņēmās pilnus vaigus ar asinssarkanu šķidrumu un 
spļāva asiņainas krēpas ka īsti diloņslimnieki, vēl citi kliboja 
ar kniķiem  bez jebkādās vajadzibas un piedevām  lieliski iz 
taisījās slimi ar krītamo kaiti, pampumiem, kraupi un kašķi; 
šie krāpnieki tīstījās pārsējos, iezieda miesu ar safrānu, nēsāja 
dzelžus uz rokām un apsējus ap galvu; smirdēdami tie rāpās 
iekšā baznīcās un tēloja krītamās kaites lēkmes laukumu vidū -  

putas spļaudami, acis pārgriezuši, laida pa nāsīm asinis, kas 
bija pagatavotas no kazeņu sulas un cinobra, -  vārdu sakot, 
darīja visu, lai izdiedelētu maizi un naudu 110 dievbijīgiem  ļau

tiņiem, kuriem prātā jo labi bija iegūluši svēto tēvu aicinājumi 
sniegt žēlastības dāvanas: dalies savā riecienā ar izsalkušo, p ie
ņem savā namā to, kam nav pajumtes, tuvosimies jel Kristum, 
uzņemsim un mielosim  Kristu, jo, kā ūdens dzēš liesmas, tā mī- 
lestibas dāvanas dzēš mūsu grēkus!

Ari vēlāk pēc šeit aprakstītajiem laikiem ceļos gar Donavu 
redzēju un vēl tagad redzu šo vazaņķu barus -  tāpat kā dē

moni, tie iedalāmi leģionos, kam katram savs vārds: klenderi, 
aizcipas, dirbeņi, slapsteņi, savedēji un patapinātāji, dabūteņi,
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prātā salauzušies, plikstilbji, apviksteņi un kankaraini, d ie 
deln ieki, izspiedēji un svešas mantas iešņaucēji, pampeņi 
un nomēreņi, glūniķi, knakstitaji, braucītāji un pesteļotāji, žāksti 
un māžekļi, uknši, kuprīši, tizlie un līkie, apmātie un apsēstie.

Kā dubli un gļotas tie plūda pa pasaules ceļiem, sajaukda
mies kopa gan ar naida un nemiera cēlājiem, gan patiesās 
ticības sludinātājiem, gan ķeceriem, kas klīda, jaunus upurus 
savai mācībai meklēdami. Allaž bijies vienkāršo ļaužu, kuri 
sludināja un piekopa nabadzību, pāvests Jānis pirmais uzsāka 
cīņu pret klaiņojošajiem ubagiem  -  sludinātājiem, kuri, pec 
viņa vārdiem, pievilināja ziņkārīgos, vēcinādami raibām zī
mēm apgleznotus karogus, teikdam i sprediķus un izkrāp
dami naudu. Vai šim pāvestam, izvirtušajam simonietim, bija 
taisnība, kad viņš klaiņojošos brāļus, kas sludināja šķīsto 
nabadzību, pielīdzināja plukatu un laupītāju bariem? Tolaik, 
kādu nieku paceļojis pa itāļu pussalu, es pats vairs nespēju 
dot skaidai atbildi uz jautājumiem, kas man nelika miera. Biju 
dzirdējis par Altipašo brāļiem, kuri sprediķodami pēc patikas 
gan draudēja ar izslēgšanu no baznīcas, gan solīja indulgen- 
ces, atlaizdami laupīšanas un asinsgrēkus, par noteiktu nau
das summu piedodam i slepkavības un pārkāptus zvērestus; 
klausītājiem tie lika noprast, ka viņu uzturētajā slimnīcā, kam 
tik centīgi tika vākti ziedojumi, ik dienas upurējot teju ap simt 
mišu un no ievāktajiem labumiem tiekot sarūpēts pūrs d i
viem  simtiem nabadzīgu jaunavu. IJn vēl biju dzirdējis par brāli 
Paolo Klibiķi, kurš vientuļš mita gāršā netālu no Rieti; viņš 
lielījās tieši no Svētā Gara saņēmis atklāsmi, ka miesas akts 

neesot grēks, un tādējādi pievilināja meitenes, kuras krita viņam 
par upuri un kuras viņš sauca par māsām: vispirms viņš lika 
tām ļauties pletnes cirtieniem pa kailu augumu, tad piecreiz 
mesties pie zemes krusta veidā, un tad, pirms jaunpievērstās 
stādīja priekšā Dievam, viņš no tām pieprasīja to, ko pašam 
labpatikās saukt par miera skūpstu. Vai tā bija patiesība? Un
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kas gan bija kopīgs eremītiem, kuri teicās esam apskaidroti, un 
nabaga brāļiem, kas, patiesu grēknožēlu piekopdami, klīda pa 
Itālijas ceļiem , visas garīdznieku kārtas un jo sevišķi bīskapu 
ienīsti, kurn alkatīgo un grēcīgo dabu tie nesaudzīgi atklāja?

No Salvatores stāsta, kas manā prātā sajaucās ar visu agrāk 
dzirdēto, nespēju tikt skaidrībā par kop īgo  un atšķirīgo, viss 
rādījās juklaini vienāds. Un ari pats Salvatore reizēm  man šķita 
kāds no leģendā aprakstītajiem Turennas kroplajiem  d ie 
delniekiem , kas laidusies bēgt, kad šiem  garām nesti svētā 

Mārtiņa pīšļi, brīnumdarītāji, baiļodamies, ka svētais varētu 
viņus izdziedēt un laupīt peļņas avotu, bet., pirms vēl tie pa
guvuši aizjozt līdz pilsētas robežām, viņus panākusi un so
dījusi svētā žēlsirdība un tie tapuši dziedināti, un tādējādi, 
atgūstot locekļu spēku, saņēmuši sodu par savu blēd īgo dīk
dienību. Taču mūka dzīvnieciskajā vaigā atspīdēja maiga gaisma, 
kad viņš man stāstīja, kā, dzīvojot kopā ar šīm zagļu un va
zaņķu bandām, pirmoreiz izdzirdis franciskāņu sludinātājus, 
tādus pašus staiguļus un bēgujus ka viņš, un sapratis, ka 
nabadzīga klaidoņa dzīve nav jāuzlūko kā smags kaists, bet 
gan kā līksmas atdevības izpausme. Un kopš tā laika viņš p i

nies ar dažnedažādām grēknožēlnieku grupām un sektām -  
viņš tās minēja izkropļotos nosaukumos, bet to mācības at
stāstīja pagalam greizi. Izlobīju, ka viņš bijis kopā arpatarīņiem 
un valdiešiem  un varbūt ari ar katariem, arnaldiešiem un hu- 
miliātiem un, pa pasauli klīzdams, pārgājis no grupas grupā, 
arvien ciešāk pārliecinādamies, ka viņa klaidonība ir īpaša mi
sija, un darīdams Kungam par godu to, ko agrāk bija darījis, 
domādams vienīgi par savu vederu.

Bet cik ilgi un kur viņš klīda? Ja pareizi sapratu, pirms ga

diem  trīsdesmit Salvatore bija p ievienojies kadai Toskānas 
minoritu kopienai 1111 apvilcies franciskāņu mūka ģērbu, lai 
gan iesvētību netika saņēmis. Domāju, ka tur viņš bija apguvis 
to nieku latīņu valodas, ko runādams mistroja ar daždažādām
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mēlēm, kuras viņš, nabaga apkārtstaigulis bez dzimtenes, bija 
salasījies savos ceļos un aizguvis no klejojumu biedriem, sākot 
ar manas zemes a lgotņ iem  un beid zo t ar dalmāciešu bo- 
gomiliem. Tur viņš esot pievērsies grēknožēlai -  tā viņš apgal

voja, izsaukdamies -  “Penitenziagite!” (un es atkal dzirdēju 
vārdu, kas bija piesaistījis Viljama uzmanību) - to m ē r  šķiet, ka 
arī viņu pieņēmušo minorītu uzskati bijuši visai apšaubāmi, jo, 
saniknojušies uz tuvējās baznīcas kanoniķi, kurš apsūdzēts 
laupīšanā un citas nelietībās, tie kādu dienu iebrukuši garīdz
nieka mājā, nolidinājuši saimnieku pa kāpnēm, no kā grēci
nieks ņēmis galu, bet pēc tam izlaupījuši baznīcu. Bīskaps tiem 
uzsūtījis karaspēku, un brāļi aizlaidušies kur kurais, bet Sal- 
vatore atkal ilgi klejojis pa Ziemeļitāliju ar ubagojošu minorītu 
bandu -  “brālīšiem”, kuri vairs neatzina ne likumus, ne kārtību.

Tad viņš aizklimtis līdz Tulūzas novadam, kur viņu iejūs- 
mojušas runas par dižu krusta karagājienu. Un kadu dienu tur 
sapulcējies milzīgs bars ganu un trūkumcietēju, lai kopīgi šķēr
sotu jūni un cīnītos pret ticības ienaidniekiem. Un tie dēvēju
šies par ganeļiem. Taču patiesībā to vienīgā vēlm e bijusi aiz
bēgt no savas nolādētās zemes. Bijuši viņiem  ari divi vadoņi, 
kas labi pratuši sludināt maldu mācības: viens -  110 savas baz
nīcas par netiklību padzīts mācītājs, bet otrs -  110 Svētā Bene
dikta ordeņa atkritis muks. Šie abi tik veikli jauca lētticīgajiem 
prātus, ka tie sekoja viņiem  veseliem  pūļiem, un pat pusaugu 

zēni pret vecāku gribu pameta tīrumus un tukšām kabatām, 
tarbu kaklā un nūju rokās steidza tiem pakaļ kā paklausīgs 
ganāmpulks, tā izveidodam i draudīgu pūli. Vairs tie neklausīja 
ne saprata, ne taisnīguma balsij, un vien īgie padomdevēji tiem 
bija lupjš spēks un pašu griba. Beidzot viņi bija brīvi, un brīvība 
un neskaidrās cerības pēc apsolītajām zem em  turēja šo pūli 
nemitīgā skurbumā. Viņi siroja pa ciem iem  un pilsētām, p ie

vākdami visu, kas trāpījās pa ķērienam, un, ja kādu no viņu 

biedriem  saņēma ciet, tie uzbruka cietumam un ieslodzīto
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atbrīvoja. Kad viņi ielauzās Parīzes cietoksnī, lai atsvabinātu 
dažus savējos, kas bija krituši kungu gūstā, un kads no pilsētas 
priesteriem mēģināja viņiem  pretoties, viņi to sagrāba un no
galēja, nometot lejā pa cietokšņa kāpnēm, un tad izlauza cie
tuma durvis. Tad vir.ii nostājas kaujai Svētā Žermēna laukā, taču 
neviens neuzdrīkstējās stāties viņiem  pretī, un tā viņi pameta 
Parīzi un devās uz Akvitānijas pusi. Un slaktēja visus ebrejus, 

ko satika ceļā, un piesavinājās viņu bagātības...
-  Kāpēc tieši ebrejus? -  es vaicāju.
- U n  kāpēc ne? -  atvaicāja Salvatore. Un paskaidroja, ka 

visu mūžu no sludinātājiem dzirdējis -  ebreji esot kristietī
bas ienaidnieki un raušot bagātības, atraudami tās nabaga 
kristīgajiem. Jautāju viņam -  vai tad bagātības nerauš ari kungi 
un bīskapi, saņemdami desmito tiesu, — varbūt ganeļi necīnī
jās ar saviem īstajiem ienaidniekiem? Viņš atbildēja, ka tajās 

reizēs, kad īstie ienaidnieki pārāk stipri, esot jāizvēlas vājāki. 
Nodomāju, ka vienkāršie ļautiņi savu vārdu iemantojuši tieši 
savu vienkāršo domu un lētticības pēc. Tikai šīspasaules vare
nie vienm ēr skaidri apzinās, kas ir viņu īstenie ienaidnieki. 
Kungi negribēja, ka ganeļi apdraudētu viņu mantību -  un, v i
ņiem par laimi, ganeļu vadoņi sludināja, ka lielas bagātības 
sev sagrābušies ebreji.

Jautāju Salvatorem -  kurš iedvesa pūlim, ka jauzbrūk ebre
jiem? Viņš to neatcerējās. Manuprāt, tādās reizēs, kad, miglainu 
solījumu vilināti, sapulcējas tūkstošgalvaini pūļi un pieprasa, 
lai solītais tūdaļ tiktu izpildīts, nevienam vairs nav skaidrs, 
kurš ko teicis vai sludinājis. Nospriedu, ka ganeļu vadoņi lai 
kam bija mācījušies klosteros un bīskapiju skolās un runa ja 

kungu valodā, lai arī prata to iztulkot ļaudīm saprotamos vār
dos. Un ganeļi nezināja, kur meklējams un kādos grēkos vaino
jams pāvests, toties zināja, kur atrast ebrejus. Galu galā viņi 
aplenkuši lielu, augstu torni, kurš piederējis Francijas kara
lim un kurā bariem vien sabēguši pārbiedētie ebreji. Un tie
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drosmīgi aizstāvējušies -  nokāpuši kaujai pie torņa sienām un 
metuši akmeņus un baļķus. Tad ganeļi aizdedzinājuši torņa 
durvis un smacējuši ieslēgtos ar uguni un dūmiem. Un ebreji, 
nevarēdami glābties, nosprieduši, ka labāk pašiem padarīt sev 
galu nekā mirt no neapgraizīto rokas, tāpēc lūguši drosmīgāko 
no saviem vīriem, lai tas viņus nonāvē ar zobenu. Šis piekritis 
un atņēmis dzīvību vismaz pieciem  simtiem. Tad viņš izgājis 
no torņa kopā ar ebreju bērniem un lūdzis, lai ganeļi šo no
kristot. Bet ganeļi atteikuši: tu apkāvi savus ļaudis, bet pats 

Trešā gribi paglābties 110 nāves? Un sakapājuši viņu gabalos. Bēr- 
diena nus gan pataupījuši 1111 nokristījuši. Tad viņi devušies uz Kar- 

kasonu, ceļa bez mitas slepkavodam i un laupīdami. Beidzot 
Francijas karalis nospriedis, ka ganeļi pārkāpuši pēdējās robe
žas, un pavēlējis, lai visas pilsētas, kurām tie dotos cauri, cīnī
tos ar viņiem, un pieteicis pat aizstāvēt ebrejus, it kā tie būtu 
karaļa ļaudis...

Kāpēc karalis piepeši izrādīja tik lielu labvēlību ebrejiem? 
Varbūt tāpēc, ka viņu pārņēma apjausma, ko nevaldāmais ga- 
neļu pūlis, plezdamies arvien lielāks, varētu pastrādāt visā ka
ralistē. Tieši tāpēc viņš sajuta tēvišķu žēlumu pret ebrejiem, 
kuri turklāt bija vajadzīgi karalistes tirdzniecībai; bija pienā
cis brīdis atbrīvoties no ganeļiem  tā, lai visi godīgie kristieši 
varētu apraudāt to noziegumus. Taču daudzi kristieši nepakļā
vušies karaļa gribai, spriezdami, ka nav pareizi aizstāvēt ebre
jus, kas vienm ēr bijuši kristīgās ticības ienaidnieki. Un daudzu 
pilsētu iemītnieki, kuri bijuši parādā ebreju augļotājiem, prie
cājušies, ka ganeļi tos soda par viņu bagātībām. Tad karalis, 
piedraudot ar nāvi, aizliedzis ganeļiem  palīdzēt. Viņš savācis 
lielu karaspēku un devies pret tiem  ciņā, un daudzi tikuši no
kauti, bet citi sabēguši mežos, kur vairums tāpat ņēmuši galu. 
D rīz vien  ganeļu pulks bijis satriekts, bet gūstā saņemtos ka
raļa kalpi pa d iviem  trim dučiem  reizē kāruši augstākajos 
kokos, lai to līķi būtu visiem par mūžīgu biedināšanu un ne
viens vairs neuzdrīkstētos traucēt karalistes rnieni.
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Dīvainākais, ka Salvatore šos notikumus man atstāstīja kā 
visslavčjamāko varoņdarbu virkni. Viņš joprojām bija pārlieci
nāts, ka ganeļu varza gatavojusies karot par Kristus kapu, lai 
to atbrīvotu no neticīgajiem, -  un man nekādi neizdevās viņu 

pārliecināt, ka šis svētīgais darbs paveikts jau Pētera V ien
tuļnieka un svētā Bernarda laikos, kad pie valdīšanas bija svē
tais Francijas Luijs. Šā vai tā, uz neticīgo zem ēm  Salvatore ne
devās, jo viņam steigšus bija jālaižas prom no Francijas. Viņš 
nonācis Novarras apvidū; par talaika notikumiem viņš runaja 
gaužam īsi un izvairīgi. Galu gala viņš nokļuvis Kasālē, kur 
apmeties minorītu klosteri (domāju, ka tieši tur viņš sastapa 
Remigiju), un tas noticis tieši tobrīd, kad daudzi no minorītiem, 
pāvesta vajāti, mainījuši savus muku ģērbus un meklējuši pa
tvērumu citu ordeņu klosteros, lai netiktu sadedzināti sārtā. 
Atcerējos to dzirdējis arī no Ubertino. Salvatores dažādos dar

bos pieredzējušās un prasmīgās rokas (kuras viņš sākumā, 
brīvo klejojumu laikā, bija ievingrinājis negodīgos darbos, bet 
vēlāk, klīzdams Kristus mīlestības vārdā, visnotaļ svētītos) 
bija novērtējis mantzinis un tūdaļ viņu pieņēmis sev par pa
līgu. Un tā viņš jau daudzus gadus mītot šeit, daudz nerūpēda
mies par ordeņa lietām, bet gādādams par vīna pagrabiem un 
klētīm, un šeit viņš varot ēst nezogot un slavēt to Kungu, 
nebīstoties no sārta.

Tādu stāstu viņš man pavēstīja, locīdams iekšā kumosu 

pēc kumosa, bet es netiku gudrs, ko viņš tajā sadomājis un ko 
noklusējis.

Ziņkāri pētīju Salvatori ne tik daudz viņa pārsteidzošo pie
dzīvojumu pec, bet drīzāk tāpēc, ka viņa dzīve man šķita ap
kopojam neskaitāmos notikumus un kustības, kas vērta ta
laika Itāliju tik saistošu un neizprotamu.

Kas gan izrietēja no viņa runas? Tāda cilvēka tēls, kura dzīve 
bijusi raibu raibā un kurš spējīgs nogalināt savu tuvāko, pat 
neapjaušot, ka tas ir noziegums. Tomēr, kaut arī tajos laikos ir
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visi Dieva iestādīto likumu pārkāpumi man šķita vienādi ļauni, 
es jau sāku aptvert daudzas lietas, par kurām dzirdēju runā
jam, tāpēc sapratu, ka slaktiņš, ko pastrādājis gluži vai ekstā- 
tiskas aizgrābtības pārņemts pūlis, kas sajaucis Dieva liku
mus ar velna kārdinājumiem, atšķiras no atsevišķas slepkavī
bas, ko klusumā izperinājis un paveicis vēss, viltīgs prāts. Un 
man šķita, ka šādu otrējo ļaundarību Salvatore nebūtu spē
jīgs nodarīt.

Taču es gribēju izprast abata neskaidros mājienus, turklāt 

mani bija apsēdušas domas par brāli Dolčīno, par kunj gan
drīz neko nezināju, lai gan jutu viņa ēnu klājamies pār dau- 

dzām sarunām, ko biju pēdējā laikā dzirdējis.
Tāpēc es pēkšņi noprasīju: -  Vai savos ceļojumos tev nav 

gadījies iepazīt brāli Dolčīno?
Tādu Salvatores atbildi es nebiju gaidījis: viņš izbolīja savas 

jau tā izvelbtās acis, sāka mest krustus un nomurmināja dažas 
aprautas frāzes valodā, ko man .šoreiz neizdevās saprast. Taču 
tie man likās atrunu vai nolieguma vārdi. Līdz šim Salvatore 
bija mani uzlūkojis ar labvēlību un uzticēšanos, es pat teiktu -  
draudzīgi, bet šajā brīdī viņš man raidīja naidīgus skatienus. 
Un ar kādu ieganstu steigšus nozuda.

Mana ziņkārība bija nokaitēta līdz pēdējam. Kas gan bija 
šis mūks, kura vārds spēja iedvest citos tādas šausmas? N o
spriedu, ka ilgāk vairs nedrīkstu mocīties neziņā. Tad man 
prātā iešāvās glābjoša doma. Ubertīno! Viņš pats bija minējis 
Dolčīno vārdu jau pirmajā mūsu tikšanās vakarā, un viņam 
bija zināms itin viss par brāļu, brālīšu un citu kopienu pēdējo 

gadu labajiem un ļaunajiem darbiem. Kur varēju viņu šajā 

laikā meklēt? Protams, baznīcā, lūgsnās iegrimušu. Un, izman
todams savu brīvo bridi, tūdaļ devos turpu.

Taču Ubertīno tur neatradu, un man nelaimējās viņu sastapt 
līdz pat vakaram. Tā paliku kaistam neapmierinātā ziņkārē, 
lai gan netrūka citu notikumu, par kuriem tūlīt stāstīšu.



D E V Ī T Ā  S T U N D A ,

kuras laikā Viljams stāsta Adsam par ķecerību plašo upi, 
par vienkāršo ļautiņu nozīmi Baznīcas dzīvē, par savām 

šaubām, vai iespējama vispārējo likumu izzināšana, 
un pie reizes izklāsta, kā atšifrējis Venancija 

atstatās nekromantiskās zīmes.

tradu Viljamu kalve pie Nikolas, kur abi darbo

jās ar varenu aizrautību. Uz galda viņi bija sa
rindojuši daudzus nelielus stikla rimbulīšus, kas 
laikam bija pagatavoti jau agrak, lai tos iestipri

nātu kādā vitrāžā. Dažus no tiem viņi ar īpašiem instrumen
tiem bija smalki noslīpējuši līdz vajadzīgajam biezumam. Viljams 
patlaban tos pielaikoja, turēdams acu priekšā. Tostarp Nikola 
kalējiem deva norādījumus, kā izgatavot staklīti, kurā vēlāk 
tiktu iestiprināti izraudzītie stikliņi.

Viljams īgni burkšķēja, jo pagaidām piemērotākais no stik
liem bija smaragda zaļumā, -  viņš nevēloties, lai pergamenti 

atgādinātu zāļainas pļavas! Nikola aizgāja, lai pārraudzītu ka
lēju darbu. Kamēr Viljams knibinājās ap saviem stikliņiem, at
stāstīju viņam neseno sarunu ar Salvatori.

-T a s  virs ir daudz ko pieredzējis, -  viņš atteica, -  varbūt 
tiešām bijis kopā arī ar dolčīniešiem. Šī abatija ir īsts mikro
kosms, un, kad šeit ieradīsies pavesta Jāņa legāti un brālis Mi- 
kēle, nudien nekā vairs netrūks!

-Skolotā j, -  es ieteicos, -  es vairs neko nesaprotu.
-  Ko tu nesaproti, Ads?

-Pirm kārt, nesaprotu atšķirības starp dažādām ķecem gru- 
pām. Bet par to jums pavaicāšu vēlāk. Tagad mani nomoka 
jautājums par pašām atšķirībām. Man radās iespaids, ka, runājot 
ar Ubertino, jūs mēģinājāt viņam pierādīt, ka visi ir vienādi -

Trešā
dūma

235



Trešā
diena

gan svētie, gan ķeceri. Turpreti, apspriezdamies ar abatu, jūs 
pūlējāties izskaidrot atšķirības starp ķeceriem , ka ari starp 
ķeceriem  un ortodoksāļiem. Tas ir, Ubertīno jūs pārmetāt, ka 
viņš šķir vienādos, bet abatam, ka viņš pielīdzina atšķirīgos.

Viljams nolika savus stiklus uz galda. -  Miļais Ads, -  viņš 
teica, -  mēģināsim  nospraust atšķirības, izmantojot Parīzes 
skolu terminus. Tātad tās apgalvo, ka visiem  cilvēkiem  piemīt 
kopīga substanciālā forma, -  vai tiesa?

-Protam s, -  es atteicu, lepns par savām zināšanām, -  tic ir 
dzīvnieki, bet saprātīgi, un to īpatnība ir spēja smieties.

-Ļ o ti labi! Tom ēr Toms atšķiras no Bonaventūras, jo Toms 
ir paresns, bet Bonaventūra kalsns, un var gadīties, ka L'gočone 
ir ļauns, lai gan Francisks ir labs, un Aldemārs ir flegmātiķis, 
turpreti Agilulfs -  holēriķis. Vai tā ir?

-  Protams.
-Tā tad  tas nozīmē, ka dažādos cilvēkos kopīgs ir viss, ko 

nosaka substanciālā forma, bet atšķirīgs tas, kas atkarīgs no 

akcidences jeb virspuslgajām īpašībām.
-  Bez šaubām.
- U n  tātad, kad es Ubertīno saku, ka tai pašai cilvēciskajai 

dabai savā izpausmju daudzveidībā raksturīga gan milestiba 
uz labo, gan tieksme uz ļauno, es cenšos viņu pārliecināt par 
cilvēciskās dabas tāpatību. Bet, kad vēlāk abatam apgalvoju, 
ka katars atšķiras no valdieša, es uzsveni viņu atšķirīgās īpašī
bas. Tās uzsveru tāpēc, ka bieži gadās -  sadedzina kādu val- 
dieti, piedēvējot viņam katara īpašības, un otrādi. Bet, sadedzi
not cilvēku, tiek iznicināta viņa individuālā būtība, tātad kon

krēts esamības akts, kas taču pats par sevi ir bijis labs vismaz 

Dieva acīs, kurš cilvēku uzturējis pie dzivibas. Vai tas tev nešķiet 
pietiekams iemesls, lai uzsvērtu atšķirības?

—Jā, skolotāj! -  sajūsmināts atteicu. -  Tagad es saprotu, 

kāpēc tā runājāt, un man patīk jūsu filosofija.
- T ā  nav mana, -  atbildēja Viljams, -  un pat nezinu, cik tā
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laba. Bet galvenais, ka tu saprati. Nu ķersimies pie tava otra 
jautājuma.

-N e la im e  tā, -  es teicu, -  ka jūtos gatavais nejēga. Vairs 
nespēju saskatīt pa( virspusigās atšķirības starp valdiešicm, 

katariem, Lionas nabagiem, humiliātiem, begīniešiem, pincokē- 
riem, lombardiešiem, joahimiešiem, patarīņiem, apustuliska- 
jiem  brāļiem, nabaga lombardiešiem, arnaldiešiem, vilhelmi- 
tiem, brīvā gara brāļiem un luciferiešiem. Ko lai daru?

-M anu  nabaga Ads, -  Viljams pasmējās un maigi iedun

kāja mani pa skaustu, -  saprotu tavas grūtības! Redzi, pēdē
jos divus gadsimtus, varbūt jau ilgāk mūsu pasaulei pāri brāžas 
neiecietības, cerību un izmisuma vētras, turklāt, visas reizē... 
Nē, tā nav nekāda laba analoģija! Labāk iztēlojies plašu, ūde
ņiem bagatu upi; tūkstošiem jūdžu tā plūst stingros krastos, 
un tu zini, kur upe un kur krasts un cieta zeme. Bet tad kādu 
bridi upe pārvēršas -  varbūt aiz noguruma, jo tecējusi pārāk 

ilgi un pārāk tālu, varbūt tāpēc, ka tuvojas jūra, kas uzņem sevi 
visas upes, reizē tās iznīcinādama. Un upe kļūst par deltu. Var 
būt vēl var atšķirt galveno straumi, taču no tās uz visām pusēm 
atzarojas neskaitāmas sāņteces; dažas atkal saplūst kopā, un 
vairs nevar saprast, kura no kuras iztek, brīžam pat nesaproti, 
vai tā vēl upe vai jau jūra...

-Ja  saprotu jūsu alegoriju, upe ir Dieva pilsēta jeb tais
n īgo valstība, kas tuvojas tūkstošgadei un neziņā un gaidās 
zaudē savu noturību; rodas gan patiesi, gan viltus pravieši, un 
viss saplūst plašā līdzenumā, kur notiks Harmagedonas kauja...

-G lu ž i tā es to nedomāju. Lai gan tiesa, ka starp mums, 

franciskāņiem, allaž dzīvas ir domas par trešo laikmetu un 
Svētā Gara valstības iestāšanos. Nē, šoreiz es tev gribēju pa
skaidrot, ka Baznīcas organisms, kas gadsimtiem ilgi bijis arī 
visas sabiedrības organisms, Dieva tauta, ir pārsātinājies un 
izplūdis, uzkrājis sevī atmetas no visām zemēm, kurām tecējis 
cauri, un tā zaudējis savu tīrību. Varētu teikt, ka deltas sāņteces
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ir upes centieni pēc iespējas drīzāk sasniegt jūru jeb attīrīša

nos. Taču mana alegorija nav pilnīga, gribēju vienīgi, lai saproti, 
ka atzarojas, saplūst un sajaucas neskaitāmās ķecerību un 
atjaunošanās kustību straumes, kad upe tās vairs nespēj notu
rēt savos krastos. Manai neveiksmīgajai alegorijai tu vari vēl 
pievienot tāda cilvēka tēlu, kurš ar varu mēģina atjaunot upes 
krastus, taču viņa pūles ir veltīgas. Daži atzarojumi tiek aiz
bērti, citi pa mākslīgiem kanāliem novadīti atpakaļ upē, bet 
liela daļa tek, kā tecējuši, jo neviens nespēj savaldīt daudzas 

straumes, un labāk lai upe zaudē daļu savai Ūdeņu, ja vien 
paliek skaidri izšķirama galvenā gultne.

-E s  sajēdzu arvien mazāk.
-E s  ari. Neprotu runāt līdzībās. Neņem  vēra šo salīdzinā

jumu ar upi! Labāk mēģini saprast, ka daudzas no tevis minē
tajām kustībām ir radušās vismaz pirms diviem  simtiem gadu 
un jau iznīkušas, bet citas dzimušas nesen.

-T aču , runājot par ķeceriem, tos aizvien min visus kopa.
-Taisn ība, 1111 tas ir viens no veidiem , kā ķecerība izplatās, 

un tāpat viens no tās iznīcināšanas paņēmieniem.

-A tk a l nesaprotu.
- A k  Dievs, cik tas ir sarežģīti! Labi... Iztēlojies, ka tu esi sa

biedrības tikumu reformators un kopā ar dažiem  dom ubied
riem apmeties kalna galā, lai dzīvotu nabadzībā. Un pēc kāda 
laiciņa redzi, ka pie tevis ierodas daudz ļaužu, pat 110 tālām 
zemēm, un tie sauc tevi par pravieti vai jaunu apustuli un tev 
seko. Kā tev šķiet -  vai viņi patiesi ieradušies tevis un tavas 
mācības pēc?

-N ezin u , tā es ceru. Kāpēc tad lai tie nāktu?

-T ā p ēc , ka 110 saviem tēviem  tie saklausījušies nostāstus 

par citiem reformatoriem 1111 leģendas par vairak vai mazāk 
pilnīgām kopienām un viņi domā, ka tavējā ir viena no tām.

- T ā  katra kustība manto citu kustību sekotājus.
-Protam s, jo lielākoties tām pievienojas vienkāršie ļaudis,
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kas neizšķir doktrīnas smalkumus. Tom ēr tikumu reforma

toru kustības dzimst dažādās vietās un veidos, un ari to dokt
rīnas atšķiras. Piemēram, bieži jauc katarus un valdiešus. Taču 

starp viņ iem  ir liela atšķirība. Valdieši sludināja tikumu reformu 
Baznīcas iekšienē, bet katari sludināja citādu baznīcu, citādu 
Dieva redzējumu un citu morāli. Katari uzskatīja, ka pasauli 
šķeļ divi naidīgi spēki -  labais un ļaunais, un bija izveidojuši 
savu baznīcu, kuras ticigos iedalīja pilnīgajos un parastajos, 
un tai bija ari savi riti un sakramenti; viņi bija radījuši ļoti 
stingru hierarhiju, visai līdzīgu mūsu mātes -  Baznīcas iekar- 
tai, turklāt katariem ne prata nenāca graut pastāvošās pārval
des formas. Tādēļ tiem pievienojās arī cilvēki, kuru rokās bija 
vara, turīgie un zemvalži. Viņi negribēja pārveidot pasauli, jo, 
viņuprāt, laba un ļaunā pretruna ir mūžīga un neiznīcināma. 
Toties valdieši (un kopā ar viņ iem  ari arnaldieši un nabaga 
lombardieši) gribēja radit jaunu pasauli, kas balstītos uz naba
dzības ideāla; viņi pulcināja savās rindas trūcīgos, lai dzīvotu 
kopienā un pārtiktu no savu roku darba. Katari atmeta Baznī
cas sakramentus, bet valdieši saglabāja visus, atmetot vienīgi 
mutisko grēksūdzi.

-T a d  kāpēc viņus jauc un par viņ iem  runā kā par vienu un 
to pašu nezāli?

-  Es jau tev teicu -  tieši ši jaukšana viņus uztur dzīvīgus, un 
tā viņus arī iznicina. Viņiem  pievienojas aizvien jauni piekri
tēji, kurus aizrāvušas citas, agrākas kustības; tie tic, ka pieslē
jušies tam pašam cerību un dumpīguma vilnim, bet viņus izskauž 
inkvizitori, kuri vieniem  p iedēvē citu maldus, un, ja kādas kus
tības sektanti pastrādā noziegumu, tas tūdaļ tiek piedēvēts it 
visam kustībām un visiem  sektantiem. Inkvizitori noziedzas 
pret patiesību, jo jauc gluži atšķirīgas doktrīnas, un reizē vi
ņiem ir taisnība, jo, ja kādā pilsētā dzimst, pieņemsim, arnal- 
diešu kustība, lai pieslejas arī tie, kuri cituviet būtu kļuvuši par 

katariem  vai va ld iešiem . Brāļa D olčīno apustuļi sludināja
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garīdznieku un kungu fizisku iznīcināšanu un pastrādāja ne
skaitāmus varasdarbus, bet valdieši noliedz vardarbību un tā- 
pat brālīši. Taču esmu pārliecināts, ka brāļa Dolčīno grupai 
piebiedrojās daudzi, kas jau bija sekojuši brālīšu vai val- 
diešu sludinātajam. Vienkāršie ļaudis neizvēlas savu ķecerību, 
Ads, viņi pieslejas tam, kurš sludinādams iet cauri viņu cie
mam vai pilsētas laukumam. Un to izmanto viņu ienaidnieki. 
Tā ir smalka demagoģijas māksla -  iestāstīt tautai, ka pastāv 
viena vienīga ķecerība, kas vienlaikus liedz miesas baudas 
un atļauj kopošanos; tādējādi ķecerība šķiet velnišķīgu pret
runu mistrojums, kas apvaino veselo  saprātu.

-T a d  jau dažādās ķeceru sektas nav saistītas? Un tikai 
nelabā viltību pēc neskolots cilvēks, kurš gribētu būt joahi- 
mietis vai spirituālis, krīt kataru nagos, un otrādi?

- N e  gluži tā. Mēģināsim vēlreiz no sākuma, bet, nudien, 
Ads, galvoju, ka cenšos tev skaidrot, pats nebūdams īsti drošs 
par savu taisnību! Manuprāt, ir maldīgi uzskatīt, ka vispirms 
rodas ķecerība un tikai pēc tam vienkāršie ļaudis, kuri to pie
ņem (tā sevi pazudinādami). Patiesībā vispirms ir vienkāršo 
ļaužu apstākļi un tikai tad ķecerība.

-  Ka tā?
—Tu labi zini, kā pieņemts attēlot Dieva tautu. Liels ganām

pulks gan krietnu, gan nekrietnu aitiņu, ko uzrauga un satur 
kopā ganusuņi -  kareivji jeb, citiem vārdiem sakot, laicīgā vara -  
imperators un kungi, bet tos savukārt vada gani -  garīdznieki, 
dievišķā Vārda skaidrotāji. Tīrā idille!

-T a ču  tā nav patiesīga. Gani un suņi plēšas savā starpā, jo 
kā vieni, lā otri grib iegūt visu varu.

-Nūj a,  un tieši tāpēc ganāmpulks noiet no ceļa. Aizņemti 
savstarpējos ķīviņos, gani un suņi atstāj novārtā savus ganā
mos. Un daļa avju noklīst.

-  Kā -  noklīst?

-T ā s  vairs nepieder pie ganāmpulka. Rodas zemnieki, kuri
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vairs nav zemnieki, jo tiem nav zemes vai ari tā, kas tiem p ie

der, nespēj tos pabarot, un pilsētnieki, kuri nav pilsētnieki, jo 
nepieder ne pie vienas ģildes vai korporācijas. T ie ir nožēlo
jami nabaga ļautiņi, kas var krist par laupījumu kuram katram. 
Vai tev ir gadījies redzēt pa ciem iem  klīstam spitālīgo pulkus?

—Jā, reiz redzēju kopā ejam veselu simtu. Gaudeni tie v il
kās ar saviem  kruķiem -  bālām, pūstošām miesām, pietūku
šiem plakstiņiem, asiņaini stmtojošām acīm. T ie nežēlojās un 
nekliedza, vien smilkstēja ka ievainoti dzīvnieki.

-K ristīga ja i tautai viņi ir sveši -  tie, kuri atrodas ārpus 
ganāmpulka. Ganāmpulks ienist viņus, bet viņi neieredz ga
nāmpulku. Viņi kāro ganāmpulka nāvi un gribētu redzēt visus 
spitālīgus ka viņi paši.

—Jā, es atceros stāstu par karali Marku: daiļajai Izoldei viņš 
bija pielēmis navi uz sārta, bet atnaca spitālīgie un teica kara
lim, ka sārts esot pārāk niecīgs sods un viņiem  zināms kas 
ļaunāks. “Karali,” viņi sauca, “atdod Izold i saviem spitālīga
jiem, lai tā p ieder mums visiem! Slimība uzkurina mūsu iekāri, 
dod viņu mums, skaties, skaties, kā lupatas pielipušas pie mūsu 

čūlājošām brūcēm, kopā ar tevi viņa tērpās smalkās, vāverā- 
diņām oderētās drānās un rotājās dārgiem  akmeņiem, bet, kad 
viņa ieraudzīs spitālīgo galmu, kad viņai būs jāienāk mūsu bū
dās un jaliekas mūsu guļvietās, tad viņa patiesi aptvers savu 
grēku un vēl raudās pēc glābjošā sārta!”

-D ie zg a n  savāda lasāmviela Svētā Benedikta ordeņa no- 
vicam! -  iedzēla Viljams, un es nosarku, zinādams, ka novi- 
cam neklājas lasīt mīlestības romānus, taču Melkas klosterī 
starp mums, zēniem, šis grāmatiņas riņķoja no rokas rokā, nak

tis mēs tās lasījām sveces gaismā. -  Nav svarīgi, -  turpināja 
Viljams, -  galvenais, ka esi sapratis, ko gribēju teikt. Atstum
tie, spitālīgie gribētu visus aizraut sev lidzi pazušanā. Un, jo 
vairāk tu tos atstumsi, jo ļaunāki tie kļūs, jo vairāk tos iztēlo

sies kā lemuru baru, kas vēlas tevi pazudināt, jo tālāk tie būs
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atstumti. To  saprata svētais Francisks, un viņa pirmais solis 
bija -  apmesties uz dzīvi kopā ar spitālīgajiem. Dieva tauta 
nekļūs krietnāka, līdz tajā atkal neiekļausies atstumtie.

-B e t  jūs runājāt par citiem  atstumtajiem; ne jau spitālī

gie rada ķeceru kustības.
-Ganām pulku ve ido  it kā koncentriski apļi -  no mazāka

jiem centra līdz plašiem tālākajā malā. Spitālība ir visu atstumto 
simbols. Svētais Francisks to saprata. Viņš negribēja palīdzēt 
tikai slimajiem, tad viņa rīcība būtu vien sīks un nevarīgs žēl
sirdības akts. Viņa izvēle nozīmēja ko citu. Vai tev kāds ir stās
tījis par viņa sprediķi putniem?

- A k  jā, esmu dzirdējis šo aizkustinošo stāstu un apbrino- 

jis svēto, kurš baudīja maigo Dieva radībiņu sabiedrību! -  es 
dedzīgi atsaucos.

-T ā tad  tev stāstīts greizi vai, pareizāk sakot, tu esi dzir
dējis lagad ordeni pieņem to nostāsta variantu. Kad Francisks, 
vērsies pie pilsētniekiem un maģistrātiem, redzēja, ka tie viņu 
nesaprot, viņš devās uz kapsētu un teica sprediķi kraukļiem, 
vārnām un žagatām -  maitasputniem, kuri pārtikā no līķiem.

-  Kādas šausmas, -  es iesaucos, -  tātad tie nebija labie 

putniņi!
- T ie  bija plēsīgie putni, atstumtie putni, līdzīgi spitālīga

jiem. Franciskam droši vien bija prātā Apokalipses rindas, kas 
pauž: “Es redzēju eņģeli, tas stāvēja saulē un sauca stiprā balsī 
visiem putniem, kas lidoja augsti pie debesīm: nāciet, pulcējie
ties Dieva lielajā mielastā ēst ķēniņu un virsnieku, un vareno 
miesas, zirgu un jātnieku, visu svabado un vergu, mazo un 

lielo miesas!”
-T a d  jau Francisks gribēja aicināt atstumtos uz dumpi?
- N ē ,  to gribēja varbūt vienīgi D olčīno un viņa ļaudis. At

stumtos, kas bija gatavi dumpim, Francisks gribēja atkal pie

vienot D ieva tautai. Lai saliedētu ganāmpulku, bija jāatgūst 
atstumtie. D iem žēl Franciskam tas neizdevās, un to tev saku
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ar lielām sirdssāpēm. Lai atgūtu atstumtos, viņam bija jadar- 
bojas Baznīcas iekšienē, bet, lai darbotos Baznīcas iekšienē, 
bija jāpanāk savas regulas atzīšana: tā radās jauns ordenis, un 
jaunais ordenis atkal kļuva par noslēgtu apli, kas atstumtos 
atstāja ārpusē. Tagad tu saproti, kāpēc pastāv brālīšu un joahi- 
miešu grupas -  tās atkal pulcē ap sevi atstumtos.

-M ē s  taču runājām nevis par Francisku, bet gan par to, kā 
vienkāršie un atstumtie ļaudis rada ķecerības.

-  Patiešām! Runājām par tiem, kas noklīduši no avju ga
nāmpulka. Gadsimtiem ilgi, kamēr pāvests un imperators tur
pina plēsties par varu, tic aizvien mīt atstumtībā, tie ir patiesie 
spitālīgie, bet spitālības apsēstie ir vien īgi Dieva dots tēls, lai 
mēs saprastu šo apbrīnojamo parabolu un, sacīdami “spitālī
gie", domātu “atstumtie, nabagie, grūtdieņi, bez zemes palikušie, 
pilsētās niecinātie” . Taču mēs to nesaprotam, mūs vajā spi
tālības noslēpums, jo neesam izpratuši tās simbolisko iedabu. 
N o  ganām pulka padzītie  allaž bijuši gatavi uzklausīt un 
paust tālāk katru sprediķi, kas, balstoties uz Kristus vārda, pa
tiesībā apsūdzētu suņu un ganu rīcību un solītu, ka reiz tie to
mēr saņems pelnito sodu. Varenie to vienm er labi sapratuši. Ja 
atstumtie atgrieztos ganāmpulkā, valditaju vara un privilēģi
jas ietu mazumā, tāpēc visi atstumtie, kas skaidrāk aptvēruši 
savu atstumtību, tikuši apzīm ogoti ar ķeceni vārdu neatka
rīgi no viņu sludinātās mācibas. Savukārt atstumtība viņus pa
darījusi aklus, neviena doktrīna viņus neinteresē. Tāda ir ķece
rības ilūzija. Ikviens ir ķeceris, un ikviens ir ortodokss, kustības 
sludinātajai ticībai nav nekādas nozīmes, svarīgas ir tikai cerī
bas, ko tā rada. Katra ķecerība ir atstumto stāvokļa izpausme. 

Ja redzi ķecerību, zini -  aiz tās stāv spitālīgie. Un visām cīņām 
pret ķecerību ir tikai viens mērķis: lai spitālīgie neizārstētos 
no savas slimības. IJ11 ko gan var prasīt no pašiem spitālīga
jiem? Lai tie Trīsvienības dogmā vai eiharistijas definīcijā iz
šķirtu, kas pareizs un kas maldīgs? Nē, Ads, tas ir spēlītes mums,
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mācitajiem vīriem! Vienkāršajiem ļaudīm ir citas rūpes. Tikai, 
redzi, viņi tās cenšas atrisināt nepareizā veidā. Un tāpēc kļūst 
par ķeceriem.

-  Bet kāpēc daži viņus atbalsta?
-T ā p ēc , ka izmanto viņus savās interesēs, kas reti ir saistī

tas ar ticības lietām, bet jo  bieži ar cīņu par vani.
-  Vai tāpēc Romas baznīca apsūdz ķecerībā visus savus 

pretiniekus?
-Protam s, un tieši tāpēc tā atzīst, par ortodoksu ticību tās 

ķecem kustības, ko spēj pakļaut savai ietekmei, vai arī tās, ko 
spiesta pieņemt tāpēc, ka tās kļuvušas pārāk ietekmīgas un 
nebūtu prātīgi ar tām naidoties. Taču nav stingru likumu, viss 
atkarīgs no cilvēkiem  un apstākļiem. Tāpat rīkojas ari laicī
gie kungi. Pirms piecdesmit gadiem  Padujas komūna izdeva 
rīkojumu, ka tas, kurš nogalinājis garīdznieku, sodāms ar nau
das sodu viena denārija vērtībā.

- T ik  vien?

- T ik  vien . Šādi m ēģināja uzkurināt pilsētn ieku naidu 
pret garīdzniekiem, jo pilsēta tolaik karoja pret bīskapu. Vai 
tagad saproti, kāpēc vēl nesen Kremonā imperatora piekritēji 

atbalstīja katarus -  ne jau ticības apsvērumu pēc, bet vienigi 
lai iespītētu Romas baznīcai. Bieži vien pilsētu valdes mudinā
jušās ķecerus tulkot evaņģēlijus tautas valodā: tā jau sen kļu
vusi par pilsētu mēli, bet latiņu valodā runā vien Roma un 
klosteri. Un tās atbalstīja valdiešus, kuri apgalvoja, ka it visi, 
vīrieši un sievietes, veci un jauni, drīkst mācīt un teikt spredi
ķus un tāds, kurš pirms desmit dienām kļuvis par mācekli, jau 
var meklēt kādu, kas to pieņemtu par skolotāju...

- T ā  taču viņi iznicināja v ien īgo  atšķirību, kas padara ga

rīdzniekus neaizstājamus! Bet kāpēc reizēm gadās, ka tās pa
šas pilsētu valdes sāk apspiest ķecerus un palīdz Baznīcai tos 
nogādāt uz sārta?

-T ā p ēc , ka laicīgie kungi, kuri runā tautas valodā, atjēdz,
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k;i pārliecīga ķeceru savairošanās var apdraudēt ari viņu tiesī
bas. Jau Laterānas koncila 1179- gadā (redzi, ka šie notikumi 
sākušies jau teju pirms divsimt gadiem ) Valters Maps brīdināja 
par to, kas notiks, ja pārāk uzticēsies valdiešiem, tumšiem un 

neizglītotiem ļautiņiem. Ja pareizi atceros, viņš teica, ka tiem 
neesot pastāvīgas mītnes, bez īpašuma tie klīstot apkārt -  ba
sam kājām, viss viņiem  kopīgs, un kaili tie sekojot kailajam 
Kristum; pagaidām tie izturoties tik pazemīgi, jo esot atstumti, 
bet, tiklīdz iegūšot vairāk vaļas, patriekšot visus. Tāpēc vēlāk 
pilsētas sāka atbalstīt ubagotājordeņus un īpaši mūs, francis- 
kāņus, jo mes līdzējām iedibināt līdzsvaru starp nepiecieša
mību pēc grēknožēlas un pilsētas dzīvi, starp Baznīcu un pil

sētniekiem, kuriem rūpēja vienīgi to veikali...
- U n  tā tika panākts līdzsvars starp mīlestību uz Dievu un 

mīlestību uz mantu?
- N ē ,  tā tika iegrožotas garīgās atjaunotnes kustības: tās 

iepludināja pāvesta atzīta ordeņa ietvaros. Taču nekur netika 
novadītas dziļumā mutuļojošās strāvas. Un tās izlaužas virs
pusē -  gan kā flagelantu gājieni, kas nevienam nedara ļaunu, 
gan kā bruņotu dumpinieku bandu sirošana -  tādu, kādu bija 
sapulcinājis brālis Dolčino, -  gan kā velnišķīgi rituāli, ko p ie
minēja Ubertīno, stāstīdams par Montefalko brāļiem...

-B e t  kuram bija taisnība? Kuram ir taisnība, un kurš mal

dās? -  es apjucis vaicāju.
-  Katram bija sava taisnība, un visi maldījās.
-  Un jūs, -  es iesaucos, dumpīguma gara pārņemts, -  kurn 

pusē esat jūs, un kāpēc nesakāt man, kur meklējama patie

sība?
Viljams brīdi klusēja, pret gaismu aplūkodams kadu no 

apstrādājamām lēcām. Tad nolaida roku un lika man caur 
liekto stikliņu aplūkot uz galda guļošās knaiblites. -  Paska

ties! -  viņš man teica. -  Ko tu redzi?
-K na ib les, mazliet lielākas.
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-T ā tad  vienīgais, ko varam darit, ir ieskatīties labāk.
-T a ču  knaibles ir un paliek knaibles!
- A r ī  Venancija pieraksti joprojām būs tie paši pieraksti, kad 

ar šis lēcas palīdzību būšu tos izlasījis. Bet varbūt, izlasījis šos 
pierakstus, es izzināšu kādu daļu patiesības. Un varbūt mēs 
spēsim ko darīt abatijas dzives labā.

-  Bet ar to nepietiek!
-E s  pateicu vairāk, nekā tu saklausīji, Ads. Šī nav pirmā 

reize, kad es tev pieminu Rodžeru Bekonu. Varbūt viņš nebija 
visu laiku gudrākais vīrs, taču allaž esmu apbrīnojis viņa ti
cību nākotnei, kas likusi kvēlot viņa zināšanu alkām. Bekons 
ticēja vienkāršo ļaužu spēkam, to vajadzībām, to radošajam 
garam. Viņš nebūtu bijis labs franciskānis, ja nebūtu uzska
tījis, ka ar vienkāršo ļaužu, nabagu, grūtdieņu, neizglītoto muti 
bieži runā pats Dievs. Ja viņam būtu bijusi iespēja labāk iepa
zīt brālīšus, viņš tiem būtu veltījis vairāk uzmanības neka or
deņa provinciāļiem. Vienkāršajiem ļaudīm piemit kas pārāks 
par mācito doktoni gudrību, kuri bieži vien aizmaldās vispā
rīgo likumību meklējumos. Vienkāršie ļaudis intuitīvi nojauš 
atsevišķo. Taču ar šo nojautu vien nepietiek. Viņi noskārš savu 
patiesību, kas varbūt ir īstenāka par Baznīcas doktoru atrasto, 
bet pēcāk to izšķiež neapdomātā rīcība. Ko darīt? Atklāt vien
kāršajiem ļaudīm zinātnes gudrības? Tas būtu pārak primitīvi 
un reizē pārāk sarežģīti. Turklāt -  kuras gudrības? Tās, kuras 
glabājas Abonēs bibliotēkā? Franciskāņu skolotāji daudz prā
tojuši par šo jautājumu. Dižais Bonaventūra teica, ka mācīto 
vīru uzdevums ir piešķirt jēdzienisku skaidrību patiesībai, kas 

ietverta vienkāršo ļaužu rīcībā...

-T ā p a t kā Perudžas kapituls un Ubertīno savos rakstos 
pārveidoja teoloģiskos spriedumos vienkāršo ļaužu aicinājumu 
uz nabadzību, -  es iestarpināju.

-Jā, bet, kā redzi, tas notiek ar novēlošanos un, kad tas 
noticis, vienkāršo ļaužu patiesība jau pārvērtusies par vareno
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patiesību, kura labāk noder imperatoram Ludviķim nekā na
badzīgās dzīves brālim. Kā tuvoties vienkāršo ļaužu pieredzei, 
saglabājot tās darbīgo spēku, tās spēju pārveidot un uzlabot 
pasauli? Šis jautājums nodarbināja Bekonu. “Quod enim lai- 
cali ruditate turgescit non habet effectum nisi fortuito, ” viņš 
teica. Vienkāršo ļaužu dzīves p ieredze parasti izraisa mežonī
gas un nekontrolējamas sekas. “Sed opera sapientiae certa lege 
vallantur et in finetn debitum efficaciter diriguntur. ” Un tas 
nozīmē, ka, arī darot praktiskus darbus, vai tā būtu mehānika, 
zemkopība vai pilsētu pārvalde, nepieciešama sava veida teo
loģija. Viņš uzskatīja, ka jaunajai dabas zinātnei jākļūst par 
mācīto vīru lielo kopīgo darbu, lai, izmantojot īpašās zinības 
par dabas procesiem, vadītu un saskaņotu vajadzības, kas, lai 
arī juceklīgas, tomēr dibinātas un taisnīgas, ir visu vienkāršo 
ļaužu centienu pamatā. Jaunā zinātne, jaunā dabas maģija! Tikai 
jāpiebilst: pēc Bēkona domam, šis lielais darbs jāvada Baz
nīcai, bet, manuprāt, to viņš apgalvoja vien īgi tāpēc, ka viņa 
laikos zinātnieku kopiena nebija šķirama no garīdznieku ko
pienas. Mūsdienās viss ir mainījies; arī ārpus klosteriem, baznī
cām un pat universitātēm rodas jauni gudrie. Piemēram, mūsu 
gadsimta lielākais filosofs šajā zem ē bija nevis mūks, bet gan 
aptieķnieks. Es runāju par to florencieti, kura poēmu noteikti 
būsi dzirdējis pieminam. Pats gan to neesmu to lasījis, jo nesa
protu viņa tautas valodu, bet d iez vai šis darbs man patiktu, jo 
tajā viņš vesta par parādībām, kas ir pārak tālas mūsu tiešajai 
pieredzei. Taču domāju, ka viņš aprakstījis visviedākās lietas, 
kas pieejamas cilvēka izpratnei, -  elementu un visa Kosmosa 
uzbūvi un valstu pārvaldīšanu. Un, tā kā gan es, gan mani 
draugi šobrīd uzskatām, ka pasaulīgās pārvaldes vara pienākas 

nevis Baznīcai, bet likumdevējai tautas sapulcei, arī šo jauno, 
cilvēcīgo teoloģiju, kas ir dabas filosofija un pozitīvā maģija, 

visdrīzākajā nākotnē radīs, manuprāt, tieši zinātnieku kopiena.
-  Brīnišķīga doma, -  es teicu, -  bet vai tas ir iespējams?
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-B ek on s  tam licēja.
- U n  jus?
- A r i  es tam ticēju. Taču, lai tam ticētu, ir jābūt pārliecībai, 

ka vienkāršajiem ļaudīm ir taisniba, jo viņiem  piemīt atsevišķā 
nojauta, kas ir vienīgā labā un pareizā. Taču, ja vienigā labā ir 
atsevišķo parādību nojauta, tad ka gan zinātne varēs secināt 
universālās likumības, kuras izskaidrojot un izmantojot var 
sākt darboties pozitīvā maģija?

-Jā, patiešām, -  es novilku, -  kā?
- T o  es vairs nezinu. Oksfordā daudz par to diskutēju ar 

savu draugu Okainas Viljamu, kurš tagad uzturas Aviņjonā. Viņš 
manī viesa šaubas. Proti, ja vienīgā patiesā ir nojauta, kas uztver 
atsevišķo, tad ir gandrīz neiespējami pierādīt apgalvojumu, ka 

vienādas iedabas parādības izraisa vienādas iedabas sekas. 
Tas pats ķermenis var būt karsts vai auksts, rūgts vai salds, 
mitrs vai sauss tikai kādā noteiktā vietā un apstākļos, bet citos 
ne. Kā gan es varu atklāt universālās sakarības, kas vieš kār- 

tibu lietu pasaulē, ja nespēju pakustināt ne pirksta, neradot 
bezgalīgu daudzumu aizvien jaunu parādību, jo mana pirksta 
kustība maina visas telpiskās attiecības starp manu pirkstu un 
apkārtējiem objektiem? Taču, balstoties tieši uz šādām attiecī
bām, mans prāts uztver saikni starp atsevišķām parādībām, -  
bet kurš var galvot, ka tā ir universāla un noturīga?

-T o m ē r  jūs zināt, ka noteikts stikla biezums atbilst noteik
tai redzes spējai, un, tikai zinādams šo attiecību, jūs varat iz
gatavot brilles, kas ne ar ko neatšķiras no pazaudētajām. Kā 
gan citādi jūs to spētu?

-A p ķ ēr īga  atbilde, Ads! Patiešām, es izvirzīju apgalvojumu, 
ka noteikts stikla biezums atbilst noteiktai redzes spējai. Un 
to es izvirzīju tāpēc, ka daudzas reizes par lo  liecināja mana 
pieredze par atsevišķo. Tā jau ir -  tie, kuri peta ārstniecisko 
zāļu īpašības, skaidri zina, ka visi kādas augu sugas vienā

die pārstāvji vienādi ietekmēs vienādi uzņemigus pacientus,
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tāpēc arī botāniķi var formulēt apgalvojumu, ka noteikts augs 

palīdz drudža slimniekiem, tāpat kā es apgalvoju, ka visas 

noteikta veida lēcas vienādi uzlabo vienādi sliktu redzi. Z i
nātne, par kurn runāja Bēkons, neapšaubāmi balstās tieši uz 

šādiem apgalvojumiem. Ievēro, tie ir spriedumi par parādībām, 
nevis pašas parādības! Zinātne nodarbojas ar šādiem apgal

vojumiem un terminiem, bet termini savukārt apzīmē atsevišķās 

parādības. Saproti, Ads, -  man jābut pārliecinātam, ka mani 
apgalvojumi ir pareizi, jo esmu tos secinājis no pieredzes, taču, 

lai varētu iegūt šādu pārliecību, man bija jāpieņem, ka pastāv 

universālas likumības. Un tomēr par tām es nedrīkstu spriest, 

jo doma par šādu universālu likumību un noteiktas lietu kār
tības pastāvēšanu padarītu Dievu par to gūstekni, taču Dievs ir 
absolūti brīvs, un Viņam pietiktu gribēt, lai pārveidotu pasauli.

-Tā tad , ja es pareizi saprotu, jūs rīkojaties un zināt, kāpēc 
tā rīkojaties, bet nezināt, kāpēc zināt to, ka zināt, kā rīkoties?

Ar lepnumu atzīstos, ka Viljams man veltīja apbrīnas pilnu 

skatienu. -  Varbūt tā ari ir... Katrā ziņā tagad tev skaidrs, cik 

maz esmu pārliecināts par savu patiesību, pat ja tai ticu.

-Jūs esat vēl lielāks mistiķis par Ubertīno! -  es pasmējos.

-Varbūt. Bet, kā redzi, es pētu dabā sastopamās parādī

bas. Un ari mūsu pašreizējā izmeklēšanā es negribu zināt, kurš 
no šiem  mūkiem ir labs un kurš -  ļauns, es vienīgi gribu no

skaidrot, kurš vakarnakt bija skriptorijā, kurš nolaupīja ace

nes, kurš, velkot pa zem i kāda cita līķi, atstāja pēdas sniegā un 

kur palicis Berengārijs. Tie būs fakti, kurus pēc tam mēģināšu 

sasaistīt, ja vien būs iespējams, jo nav viegli izzināt, kurš cē lo 

nis izraisījis tās vai citas sekas; pietiktu eņģelim  pakustināt 

vienu spārnu, lai viss mainītos, -  tāpēc nevajag brīnīties, ja 

reizēm  nevar pierādīt, ka viena parādība ir par cēloni kādai 
citai. Un tomēr allaž jācenšas to panākt, ko arī es šobrīd dam.

-  Jūsu dzīve nav viegla, -  es sacīju.
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-T o m ē r  es atradu Melni, -  atteica Viljams, atgādinādams 

par abata zirgu, ko pirms divām dienām bija palīdzējis atrast.
-Tā tad  tomēr pasaulē pastāv kārtība! -  es uzvaroši iesaucos.
-T ā ta d  nedaudz kārtības pastāv manā nabaga galvā, -  

Viljams atbildēja.
Šai bridi atgriezās Nikola un lepni radīja mums gandrīz 

pabeigto aceņu staklīti.
-  Un, kad es šo staklīti uztupināšu uz sava nabaga deguna, -  

Viljams turpināja, -  varbūt tad manā nabaga galvā kārtības 
būs vēl par kādu nieku vairāk.

Ieradās kāds novics 1111 pavēstīja, ka abats vēloties apspries
ties ar Viljamu un gaidot viņu dārzā. Mans skolotājs bija spiests 

atlikt savus pētījumus uz vēlāku laiku, un mēs steidzāmies uz 
tikšanās vietu. Kad izgājām no kalves, Viljams piepeši iebelza 
sev pa pieri, it kā tikai tagad būtu atcerējies ko svarīgu.

-S ta rp  citu, es atšifrēju Venancija kabalistiskās zīmes! -  
viņš teica.

-Visas?! Kad?
-K a m ē r tu gulēji. Bet nezinu, kuras tu sauc par visām. At

šifrēju tās, kuras parādījās, karsējot virs lampiņas. Tās, kuras 

tu pārrakstīji. Grieķu tekstam varēšu ķerties klāt vienīgi tad, 
kad man būs jaunas acenes.

-  Nu? Vai tur bija aprakstīts finis Africae noslēpums?

-Jā, un šifra atslēga bija diezgan vienkārša. Venancijs bija 
izmantojis divpadsmit zodiaka zīmes un astoņus simbolus, 
kas apzīm ē piecas planētas, abus gaismekļus un Zemi. Kopā 
divdesmit zīmes. Tas ir pietiekami, lai aizstātu latiņu alfabēta 
burtus, ņemot vērā, ka ar vienu un to pašu burtu var apzīmēt 
pirmo skaņu vārdos unutn un velut. Burtu kārtība mums zi
nāma. Bet kā varētu būt izkārtotas zīmes? Vispirms iedomājos 
debesu sfēru kārtību, pieņemot, ka zodiakālais kvadrants no
vietots vistālāk. Tātad Zeme, Mēness, Merkūrijs, Venēra, Saule 

un tā joprojām, un pēc tam zodiaka zīmes to tradicionālajā
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secībā, tā, kā tās rindo ari Seviljas Isidors -  sākot ar Aunu un 
pavasara saulgriežiem un beidzot ar Zivīm. Izmantojot šo šifra 
atslēgu, Venancija rakstītais iegūst jēgu.

Viņš man parādīja pergamentu, uz kura lieliem  latīņu bur
tiem bija pārrakstījis atšifrēto vēsti: Secretum finis Africae ma
nus supra idolutn age primum et septimum de qiuiluor.

-V a i skaidrs? -  viņš noprasīja.
- “Roka virs tēla darbina pirm o un septīto no četriem...” -  

galvu grozīdams, atkārtoju. -  Nem az nav skaidrs!
- T e v  taisnība. Vispirms vajadzētu uzzināt, ko Venancijs ap

zīmējis ar idolutn. Vai tas ir tēls, rēgs, kāds veidols? Turklāt 
kas ir šie četri, kuriem ir gan pirmais, gan septītais? Un kas al
tiem jādara? Jākustina, jāstumj, javelk?

-T a d  jau mēs neko neesam uzzinājuši un mīņājamies tur
pat, kur bijuši, -  vilies skumji novilku.

Viljams apstājās un uzmeta man visai nelaipnu skatienu.
-  Manu zēn, -  viņš teica, -  tavā priekšā stāv nabaga francis- 
kānis, kurš ar savu pieticīgo zināšanu palīdzību un to nieku 
prāta veiklības, par kuru viņš var pateikties tā Kunga bezgalī
gajai žēlsirdībai, dažu stundu laikā ir atšifrējis slepenrakstu, 

kura autors bijis pārliecināts, ka tas paliks nepieejams it v i
siem, izņemot viņu pašu... Un tu, nožēlojamais, tumsonīgais 
nejēga, uzdrošinies apgalvot, ka mīņājamies turpat, kur bijuši?!

Neveikli atvainojos. Biju aizskāris sava skolotāja patmīlību, 
lai gan zināju, cik ļoti viņš lepojas ar saviem ātrajiem un pre
cīzajiem spriedumiem. Viljams patiesi bija paveicis apbrīnas 
vērtu darbu, un tā nebija viņa vaina, ka viltīgais Venancijs ne 
vien  bija paslēpis savus atklājumus zem  zodiakālā alfabēta 

slepenraksta, bet arī paudis tos kā neatminamu mīklu.
-N ek a s , nekas, -  Viljams pārtrauca manu atvainošanos.

-  Galu galā tev taisnība, mums vēl zināms pārāk maz. Ejam!



V E S P E R E ,

kuras laikā viņi atkal runā ar abatu; Viljams izsaka dīvainas 
domas par iespējām atklāt labirinta noslēpumu, 

un viņam tas izdodas visracionālākajā veidā.
Pēc tam viņi ēd apceptu sieru.

bats mūs sagaidīja ar drūmu un norūpējušos 
vaigu. Rokās viņš turēja kādu lapu.

-T ik k o  saņēmu vēstuli no Konkas abata, -  
viņš teica. -  Viņš man paziņo lā vira vārdu, kuram 

Jānis uzticējis vadīt franču kareivjus un apsargāt pāvesta de
legāciju. Viņš nav ne karavīrs, ne galminieks, turklāt vienlai
kus būs ari delegācijas loceklis.

-R e ts  visdažādāko tikumu kopojums, -  nemierīgi attrauca 

Viljams. -  Kurš gan tas būs?
-B ern ardo  Gī jeb Bernardo Gvidoni, kā jums labpatīk viņu 

saukt.
Viljamam pār lūpām izlauzās izsauciens viņa dzimtajā va

lodā, ko nevarējām saprast nedz es, nedz abats, un varbūt tā 
bija labāk, jo tā tonis nebija nekāds maigais.

-Š ī  vēsts mani neiepriecina, -  viņš tūdaļ piebilda. -  Ber
nardo ilgus gadus ir bijis bargākais ķeceni apkarotājs Tulūzas 

novadā, un viņš sarakstījis Practica officii inquisitionis here- 
tice pravitatis, rokasgrāmatu visiem  tiem, kuru pienākums ir 
vajāt un iznicināt valdiešus, begīniešus, pincokērus, brālīšus 
un dolčīniešus.

- T o  es zinu. Esmu lasījis ari grāmatu; apbrīnojama no dok
trīnas viedokļa!

-  No doktrīnas viedokļa apbrīnojama, -  atzina Viljams. -  Viņš 
ir padevīgs Jāņa kalps, tas viņam  pēdējos gados uzticējis
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daudzas misijas Flandrijā un Ziemeļitālijā. Pat tad, kad viņu 
iecēla par Galīcijas bīskapu, viņš ne reizi neparādījās savā 
diacēzē un turpināja inkvizitora darbību. Biju pārliecināts, ka 
tagad gan viņš kā bīskaps uzturas Lodēvā, taču izrādās, ka 
Jānis viņu atkal liek pie darba, turklāt tieši šeit, Itālijas ziem e
ļos. Kāpēc taisni Bernardo un vel kā kareivju komandieris?

-  Atbilde ir pavisam vienkārša, -  atteica abats, -  un tā ap
stiprina manas bažas, kurās ar jums dalījos vakar. Jums labi 
zināms -  lai ari nevēlaties man piekrist - , ka Perudžas kapi- 

tula apstiprinātas dogmas par Kristus un Baznīcas nabadzību 
(kaut ari tām netrūkst teoloģiska pamatojuma) neatšķiras no 

tēzēm, ko sludina, lai gan krietni neapdomīgākā veidā, dau
dzas ķeceru kustības. Pavisam vienkārši pierādāms, ka Čese- 
nas Mikēles uzskati, kurus pieņēmis arī imperators, saskan ar 
tiem, ko pauduši Ubertino un Andželo  Klarēno. Tiktāl abas de
legācijas spēs vienoties. Bet G vidon i ir gana veikls, lai m ēģi
nātu pieradīt (un, domāju, viņš centīsies to darīt), ka Peru
džas tēzes ir tās pašas, ko pauž brālīši un viltus apustuļi. Vai 
jūs man piekrītat?

-V a i tā uzskatat jūs vai vienīgi sakāt, ka to apgalvos Ber

nardo Gvidoni?
-  Pieņemsim, ka es saku -  to apgalvos viņš, -  piesardzīgi 

atteica abats.
-T a d  ari es varu piekrist. Bet tas jau bija paredzams. Gribu 

teikt, ka jau iepriekš bija zināms, ka diskusija varētu tikt ieva
dīta šādā gultnē -  ari tad, ja Bernardo tajā nepiedalītos. V ie
nīgi Bernardo tas izdosies daudz veiklāk nekā vārdos mazāk 
atjautīgajiem kūrijas pārstāvjiem, tāpēc, ielaižoties strīdā ar 

viņu, jābūt divkārt piesardzīgiem.
—Jā, taču neaizmirsīsim sarežģījumus, par kurieni runājām 

vakar, -  teica abats. -  Ja līdz rītdienai neatradīsim ļaundari, 

kas pastrādājis divus, bet varbūt pat trīs noziegumus (pasargi 
mūs, Dievs, no šādas nelaimes!), būšu spiests uzticēt Bernardo
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abatijas pārraudzību. N o  cilvēka, kuram piešķirtas tik augstas 
pilnvaras kā Bernardo (turklāt neaizmirsīsim, ka tas noticis 
ar mūsu piekrišanu), es nedrīkstu slēpt, ka abatijā notikušas 
un joprojām notiek neizskaidrojamas lietas. Citādi, kad viņš 

pats lo  atklās vai (nedod Dievs!) notiks jauns noziegums, viņam 
būs pilnīgas tiesības apgalvot, ka pret viņu vērsta sazvēres
tība...

-T a s  tiesa, - bažīgi nomurmināja Viljams. -  Nekas cits ne
atliek. Mums jābūt. uzmanīgiem un modri jāuzrauga Bernardo, 
kad viņš mēģinās notvert noslēpumaino slepkavu. Varbūt tā 
būs pal labak, jo Bernardo, aizņemts ar noziedznieka meklē
šanu, mazāk dedzīgi iesaistīsies diskusijās.

-Bernardo, aizņemts ar noziedznieka meklēšanu, ievēro
jami kaitēs manai autoritātei -  lūdzu, neaizmirstiet to! Šo bē
dīgo notikumu pēc es pats savā klosterī pirmo reizi būšu spiests 
dalīties ar kādu savā varā -  tas ir kas nepieredzēts ne tikai šis 
abatijas, bet arī visa Klini ordeņa vēsturē! Es būtu gatavs uz 
visu, lai lo  novērstu. Un vienīgā iespēja izvairīties no šādas 
situācijas būtu -  atteikties uzņemt delegācijas.

-  Es pazemīgi lūdzu jūsu ekselenci apdomāties, pirms pie
ņemat šādu lēmumu! -  teica Viljams. -  Jūsu rokās ir impera
tora vēstule, kurā jo dedzīgi tiekat aicināts...

-E s  zinu, kas mani saista ar imperatoru, -  abats viņu asi 
pārtrauca, -  un tas zināms ari jums. Un lātad labi zināt, ka 

diem žēl man nav iespējams atkāpties. Taču šis stāvoklis ir ār- 
kārtigi nepatīkams. Kur ir Berengārijs, kas ar viņu noticis, ko 
esat noskaidrojis?

-Esm u tikai mūks, kurš pirms vairākiem gadiem veiksmīgi 
vadījis inkvizīcijas izmeklēšanu. Jūs zināt, ka patiesību nav 
iespējams noskaidrot divu dienu laikā. Turklāt vai esat man 
devis visas iespējas to veikt? Vai man ir pieejama bibliotēka? 
Vai vienmēr vani paļauties uz jūsu atbalstu, kad uzdodu mū

kiem jautājumus, ko uzskatu par nepieciešamiem?
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-Neredzu  sakara starp noziegumiem un bibliotēku, -  uza
cis raukdams, atbildēja abats.

-A de lm o bija ilustrators, Venancijs -  tulks, Berengārijs -  
bibliotekāra paligs... -  pacietigi skaidroja Viljams.

-Tādā  gadījumā visi sešdesmit mūki ir saistīti ar biblio
tēku -  tieši tāpat, ka viņi saistīti ar baznīcu. Kāpēc tad jūs at
risinājumu nemeklējat baznīcā? Brāli Viljam, šo izmeklēšanu 
jūs veicat pēc mana rīkojuma, tātad arī nepārkāpjot tos iero
bežojumus, ko lūdzu jūs ievērot. Galu galā šajos mūros nāka
mais pavēlnieks pēc Dieva -  pēc Viņa gribas un žēlastības -  
esmu es. Un tas būs jāņem vērā ari Bernardo. No otras puses, -  
viņš piebilda jau rāmākā balsi, -  nav teikts, ka Bernardo šeit 
ierodas tieši mūsu tikšanās dēļ. Konkas abats man raksta, ka 
Gvidoni ierodoties Itālija, lai dotos tālāk uz dienvidiem. Viņš 
raksta arī, ka pāvests esot lūdzis kardinālu Bertrando no Po- 
džeto ierasties šeit no Boloņas un uzņemties Aviņjonas dele
gācijas vadību. Varbūt Bernardo galvenais mērķis ir satikties 
ar kardinālu...

-...kas varētu būt vēl lielāks ļaunums ar vēl tālāk ejošām 
sekām. Bertrando ir galvenais ķeceru apkarotājs centrālajā 
Itālijā. Ši divu dedzīgāko ķecerību apspiedēju tikšanās varētu 
ievadīt jaunu cīņu pret ķeceriem šajā zemē un beigu beigās 
vērst to arī pret franciskāņu kustību...

-P a r  to mēs nekavējoties brīdināsim imperatoru, -  teica 
abats. -  Taču šādā gadījumā briesmas nebūs tūlītējas. Būsim 
modri... Palieciet vesels!

Abatam attālinoties, Viljams brīdi domīgi klusēja. Tad man 
teica: -  Galvenais, Ads, lai mēs tagad nepadotos steigai. Tad, 
kad nepieciešams uzkrāt daudz sīku atsevišķās pieredzes 
faktu, steigā neko nevar atrisināt. Iešu atpakaļ uz kalvi, jo bez 
acenēm grieķisko manuskriptu nevarēšu salasīt, un bez tām 
šonakt nav vērts pat atgriezties labirintā. Bet tu ej noskaidro, 
vai nav kādu jaunumu par Berengāriju!
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Tieši šajā bridi pie mums piesteidzās Nikola no Morimondo, 
nesdams ļaunas ziņas. Cenšoties gludāk noslīpēt labāko lēcu, 
uz kurn Viljams bija licis tik lielas ceribas, Nikola to bija salau
zis. Otrs stikliņš, kurš varbūt to būtu varējis aizstāt, bija iesprā
dzis, kad viņš mēģinājis to iestiprināt staklitē. Nikola izmisis 
cēla rokas pret debesim. Bija pienācis vesperes laiks, un par 
zemi jau nolaidās krēsla; darbu turpināt vairs nebija iespējams.
-  Vēl viena zaudēta diena, -  riigti novilka Viljams, apspiez
dams (kā pats man vēlāk atzinās) vēlēšanos ķerties pie rīk
les neveiklajam stikliniekam, kurš jau tapai bija pagalam sa
šļucis un nelaimīgs.

Pametām izmisušo stiklinieku un gājām apvaicāties pēc 
jaunumiem par Berengāriju. Protams, neviens viņu nebija 
atradis.

Jutām, ka mūsu izmeklēšana nonākusi stnipccļā. Kādu bridi 
staigājām pa klosterdārzu, spriezdami, ko iesākt. Taču pec neilga 
laiciņa manīju, ka Viljams iegrimis dziļās domās un neko nere
dzošām acīm veras tālumā. Mūsu pastaigas sakumā biju redzē
jis viņu 110 ģērba kabatas izvelkam tā auga stiebriņus, ko viņš 
ievāca iepriekšējās nedēļās; tagad Viljams tos lēni košļāja, it 
kā gūdams no auga sulām rāmu uzbudinājumu. Viņš šķita 
aizklīdis netveramā tālumā, tomēr ik pa laiciņam viņa acis 
iedzalkstījās, itin kā prāta tukšumā būtu iedegusies jauna doma, 
tad viņš atkal iegrima dīvainajā, vienlaikus stingajā un modrajā 
reibonī. Piepeši viņš iemnājās: -  Protams, varētu...

-  Ko varētu?
-  Es prātoju par iespējām orientēties labirintā. Tas nav vien

kārši, bet varētu izdoties... Galu galā mēs zinām, ka izeja atro
das austnimu tornī. Tagad iedomājies, ka mūsu rīcībā būtu ma
šīna, kas mums pateiklu, kurā pusē ir ziemeļi. Kas notiktu?

-Mums vienkārši vajadzētu pagriezties uz labo pusi -  un
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nies ietu uz austrumiem. Vai arī, pagriezušies uz pretējo pusi, 
zinātu, ka ejam uz dienvidiem. Bet, pat ja mums būtu tāda bri 
numu mašīna, mēs tik un tā noklīstu, jo drīz vien atdurtos pret 
kādu sienu, kas mums aizšķērsotu taisno ceļu; tāpēc jau labi
rints ir labirints... -  es spriedu.

-Jā, taču mašīna, par kuni es runāju, ziemeļus norādītu 
vienmēr -  ari tad, ja mēs mainītu gājienā virzienu, tā ik brīdi 
mums ziņotu, uz kuru pusi jāiet.

-Tas būtu brīnišķīgi! Bet kur lai tādu mantu ņem? Tur
klāt tai butu jaspej noteikt ziemeļu puse ari naktī, slēgtā telpā, 
kur neredz ne sauli, ne zvaigznes... Domāju, ka tādu mašīnu 
nav redzējis pat jūsu Bekons! -  es smiedamies teicu.

-Tom ēr tu maldies, -  atbildēja Viljams, -  šāda mašīna ir 
radīta, un to jau lietojuši daži kuģinieki. Tai nav vajadzīga ne 
saule, ne zvaigznes, jo tā izmanto kada brīnumaina akmens 
spēku. Līdzīgu akmeni mēs redzējām slimnīcā pie Severīna -  
atminies, to, kas pievilka dzelzi! Šo akmeni pētījis Bēkons un 
vēl kāds pikardiešu mags, Marikūras Pjērs, kurš sīki aprak
stījis tā lietošanas iespejas.

-  Un jus mācētu tādu mašīnu uztaisīt?
-Tas neesot nemaz tik grūti. Akmeni var izmantot, lai pa

veiktu visdažādākos brīnumus, pat izgatavotu mašīnu, kas 
kustas bez apstājas, kaut ari to nedarbiņa nekādi arēji spēki. 
Taču visvienkāršāko izgudrojumu aprakstījis kāds arābs, 
Baileks al Kabajaki. Jāņem ar ūdeni pildīts trauks un jāieliek 
tajā gabaliņš korķa, kurā iepriekš iedurta dzelzs adata. Tad ja- 
ņem magnētiskais akmens un lokiem vien jābrauka pa ūdens 
virsu apkārt peldošajam korķim, līdz adata iegūsi tās pašas 
īpašības, kas piemīt akmenim. Tad adata (un tā darītu ari ak
mens, ja vien spētu griezties ap savu asi) pagriežas ar smailgali 
pret ziemeļiem -  un nu tu vari kustēties ar ūdens trauku, ka tev 
labpatīk, jo adata allaž pagriezīsies uz ziemeļu pusi. Tātad, ja 
tu uz ūdens trauka malām, vadoties pēc norādītā ziemeļu
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virziena, būsi atzīmējis ari pārējās debess puses, tu vien
mēr zināsi, kurp tev jaiet, lai sasniegtu bibliotēkas austrumu 
torni.

-Apbrīnojami! -  es iesaucos. -  Bet kāpēc adata vienmēr 
pagriežas pret ziemeļiem? Es redzēju, ka akmens pievelk dzelzi, 
un tas nozīmētu, ka milzīgs dzelzs daudzums pievelk pašu 
akmeni. Bet tad jau... tad uz Ziemeļzvaigznes pusi, paša ze
meslodes galā atrodas lieli dzelzs krājumi!

-D aži patiešām tā ir sprieduši. Adata nenorāda precīzi uz 
jūrnieku zvaigzni, bet gan uz punktu, kura krustojas debesu 
meridiāni. Un tas pierāda apgalvojumu, ka hic lapis gerit in se 
similitudinem coeli un magnēta poli savu vērsumu pieskaņo 
debesu, nevis Zemes poliem. Un tas ir brīnišķīgs piemērs kus
tībai, kas izraisīta no attāluma, nevis ir tiešu, materiālu cēloņu 
radīta; šajā jautājumā iedziļinās mans draugs Jandunas Jānis 
brīžos, kad imperators viņam neliek velt it visus spēkus Aviņ- 
jonas sagraušanai...

-  Nu tad iesim pie Severīna un paņemsim akmeni un trauku, 
un ūdeni, un korķi... -  es satraukts steidzināju.

-Lēnāk, lēnāk! -  noteica Viljams. - Nezinu, kā tas nākas, 
taču es vēl nekad neesmu redzējis nevienu mašīnu, kas, precīzi 
aprakstīta filosofu darbos, būtu tikpat precīza savā mehānis
kajā darbibā. Bet zemnieka sirpis, ko nekad nav aprakstījis 
neviens filosofs, darbojas vienmēr... Nez kā vēl būs, kad riņķo
sim pa labirintu ar gaismekli viena roka un ūdens trauku 
otrā?... Pagaidi, man iešāvās prātā cita doma! Mašīna noradītu 
ziemeļus ari tad, ja mēs atrastos ārpus labirinta, vai ne?

—Jā, tikai tad tā mums vairs nebūtu vajadzīga, jo mēs va
rētu redzēt sauli un zvaigznes, -  es atteicu.

-Z inu, zinu... Bet, ja mašīna darbojas gan iekšpusē, gan 
ārpusē, vai tāpat nevajadzētu darboties ari mūsu galvai?

-Mūsu galvai? Protams, tā darbojas arī ārpusē, un patie
šām, no lauka mēs ļoti labi zinām Torņēkas vērsumu pret
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debess pusēm! Tikai, iekša iekļuvuši, vairs nenieka nesa
protam!

-T ieš i tā. Bet tagad uz brīdi aizmirsti mašīnu! Domas par to 
mani pamudināja domāt arī par dabas un mūsu prāta liku
mībām. Tad redzi: mums jāizdomā veids, kā mēs no ārpuses 
varētu aprakstīt Torņēkas uzbūvi tikpat labi kā no iekš
puses...

-  Kā tas iespējams?
-  Ļauj man padomāt, tam nemaz nevajadzētu būt tik grūti...
-U n  metode, par kuru stāstījāt vakar? Vai tad jūs negri

bējāt izstaigāt labirintu, iezīmējot ceļu ar ogli?
-  Nē, -  viņš teica. -J o  vairak par to domāju, jo šaubīgāka tā 

man liekas. Varbūt es isti labi neatceros to likumu, vai varbūt, 
lai varētu klīst pa labirintu, nepieciešama krietna Ariadne, kas 
gaida uz sliekšņa, turēdama pavediena galu. Taču tik gani 
pavedienu nav. Un, pat ja būtu (pasakas bieži vēsta patiesību), 
tas nozīmētu, ka no labirinta var izkļūt tikai ar palīdzību no 
ārienes. Iekšienē darbojas tie paši likumi, kas ārpusē. Tāpēc, 
Ads, ņemsim talkā matemātikas zinātnes! Jo, kā teicis Averroess, 
vienīgi matemātikā mums tieši zināmās lietas sakrīt ar abso
lūti zināmajām.

-Redzat nu, jus tomēr atzīstat universālās zināšanas!
-Matemātikas zinātne sastāv no pieņēmumiem, ko mūsu 

prāts formulējis tādējādi, lai tie vienmēr izrādītos patiesi -  vai 
nu tāpēc, ka tie ir bijuši patiesi jau no laika gala, vai ari tāpēc, 
ka matemātika tikusi radīta agrāk par pārējām zinātnēm. Ari 
bibliotēku radījis matemātiski domājoša cilvēka prāts, jo bez 
matemātikas labirintu nav iespējams izveidot. Tātad mūsu 
matemātiskie pieņēmumi jāstāda pretī bibliotēkas cēlāja pie
ņēmumiem, un šis sastatīšanas rezultāti būs zinātniski, jo ma
temātika ir terminu zinātne par terminiem. Taču izbeidz mani 
nemitīgi ievilkt metafiziskās diskusijās! Kāda muša tev šodien 
iekodusi? Ja jau tev ir teicama redze, labāk sameklē kādu
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pergamenta gabaliņu, kādu tāfeliti, rakstāmo... Ak tev jau ir 
pie rokas? Lieliski, Ads! Iesim apmetīsim riņķi ap Torņēku, 
kamēr vēl nav pavisam satumsis.

Diezgan ilgi riņķojām ap Torņēku un no ārpuses krietni 
aplūkojām austrurnu, dienvidu un rietumu torņus, kā art sie
nas, kas tos savienoja. Pārējā ēkas daļa slējās virs nepieeja
mas kraujas, bet saskaņā ar simetrijas likumiem tā nevarēja 
daudz atšķirties no tās, ko varējām izpētīt.

Un to, ko mēs izpētījām, Viljams balsi apkopoja un lika, 
lai precīzi pierakstu uz tāfelītes: katrā sienā bija pa diviem, 
bet katrā torni -  pa pieciem logiem.

-Tagad padomāsim! -  teica mans skolotājs. -  Katrā istaba 
redzējām vienu logu...

-Ja neņem vērā tās istabas ar septiņām sienām, -  es pie
bildu.

-Tas ir dabiski, jo septiņsienu istabas atrodas torņu centrā.
-U n  vēl tās dažas, kurām nebija ne logu, ne septiņu sienu.
-Tās pagaidām neņem vērā! Vispirms atradīsim likumu un 

tad mēģināsim pamatot izņēmumus. Tātad varam secināt, ka 
ikviena torņa ārmalā ir piecas istabas un divas istabas katrā 
sienā starp torņiem, un katrā no šīm istabām -  pa logam. Bet, 
ja no istabas ar logu ejam uz Torņēkas vidu, atkal nokļūstam 
telpā ar logu. Tas liecina, ka ir ari logi, kas veras uz ēkas serdi. 
Saki -  kādas formas ir vidusaka, ko var redzēt no virtuves un 
skriptorija?

-  Astoņstūra.
-Lieliski! Un katrā no astoņām sienām vietas pietiktu di

viem logiem. Tas nozīmē, ka gar katm no astoņstūra sāniem 
izvietotas divas istabas. Vai pareizi?

—Jā, bet kur paliek tās istabas bez logiem?
-Kopum ā tām vajadzētu būt astoņām. Jo, redzi, tām tel

pām, kuras atrodas torņu centrā, ir septiņas sienas; piecas 
no tām kopīgas ar piecām torņa ārējām istabām. Bet ar ko
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saskaras pārejās divas sienas? Blakus nevar būt istabas, kas 
izvietotas gar ārsienām, jo tad tajās būtu logi, un tieši šī paša 
iemesla pēc tas nevar būt istabas gar vidus astoņstūri, tur
klāt šādas istabas būtu nesamērigi garas. Mēģini labāk uzzi
niet bibliotēkas plānu, kāda tā varētu izskatīties no augšas! 
Redzi -  pie katra torņa jābūl pa divām istabām, kas saskaras ar 
septiņstūru telpu un arī ar divām vidusistabām pie astoņstūru 
akas.

Mēģināju uzmest zīmējumu, kā bija ieteicis mans skolo
tājs, -  un no manām lūpām izlauzās uzvaras sauciens. -  Tad 
jau mums viss skaidrs! Ļaujiet man saskaitīt... Bibliotēkā ir 
piecdesmit sešas istabas, no kurām četras ir septiņstūru, bet 
piecdesmit divas -  četrstūru, un no šīm pēdējām astoņas ir 
bez logiem, divdesmit astoņas izvietotas gar Torņēkas ārsie
nām, bet sešpadsmit gar vidusaku!

-  Un katrā no četriem torņiem ir piecas četrstūrainas tel
pas un viena ar septiņiem stūriem... Bibliotēka celta saskaņā 
ar debesu harmonijas likumiem, te var saskatīt daudzas ap
brīnojamas jēgpilnas sakarības...

-Brīnišķīgs izgudrojums! -  es teicu. -  Bet kāpēc tad tajā 
ir tik grūti orientēties?

-Tāpēc , ka nekādām matemātikas likumībām neatbilst 
durvju aiļu izvietojums. No dažām telpām var nokļūt vairākās 
citās, no dažām -  tikai uz vienu, un ļoti iespējams, ka ir telpas, 
no kurām nevar likt nekur tālāk. Ja paturēsi prātā šo apstākli 
un neaizmirsīsi, ka tur trūkst gaismas un nevar vadīties pēc 
saules vai zvaigznēm (un kur tad vēl spoguļi un vīzijas!), tu 
sapratīsi, kāpēc labirintā apjūk un nomaldās ikviens, kas tajā 
ielauzies, turklāt šos pārdrošniekus satrauc pašu nemierīgā 
sirdsapziņa. Atminies, kāds izmisums mūs pārņēma vakar
nakt, kad nepratām atrast izeju! Vislielākais juceklis, kas pa
nākts ar vislielākās kārtības palīdzību: manuprāt, apbrīno
jams aprēķins! Bibliotēkas cēlāji bijuši lieli meistari.
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-  Kā tad mēs tur orientēsimies?
-  Nu, tas vairs nebūs grūti. Ņemsim tevis zīmēto plānu, kam 

vairāk vai mazāk vajadzētu atbilst bibliotēkas telpu izvie
tojumam, un, tikko būsim iekļuvuši pirmajā septiņsturu telpā, 
tūlīt sameklēsim vienu no bezlogu istabām; no turienes, no
griežoties aizvien pa labi, pēc trim četrām istabām mums atkal 
vajadzētu nokļūt tornī, un tas nevarētu būt neviens cits kā zie
meļu tornis; tur mēs atkal atradīsim bezlogu telpu, kuras kreisā 
siena robežosies ar septiņsturu zāli, bet mēs dosimies pa labi 
un līdzīgā veidā nokļūsim nākamajā, rietumu torni.

—Jā, ja vien no katras istabas varētu iekļūt visas blakus
istabās...

-  Patiešām! Tāpēc mums būs vajadzīgs tavs plāns -  tajā 
iezīmēsim tās sienas, kurās nav durvju, lai zinātu, kā esam no
virzījušies 110 pareizā ceļa. Tas nebūs grūti.

-V a i varam būt droši, ka tas izdosies? -  es vaicāju apjucis, 
jo Viljama priekšlikums man šķita pārlieku vienkāršs.

-  Izdosies! -  atbildēja Viljams. -  Omnes enitn causae effec- 
tuum naturalium danturper lineas, angulos et figūras. Aliter 
enim irnpossibile est scire propter quid in illis, — viņš citēja.
-  Šie vārdi pieder vienam no dižajiem Oksfordas skolotājiem. 
Bet diemžēl visu mēs vēl nezinām. Esam noskaidrojuši, kā ne
nomaldīties bibliotēkas istabās. Tagad mums jāizdibina, vai pa
stāv kāds likums, pēc kura šajās telpās izvietotas grāmatas. 
Apokalipses rindas mums neko daudz neatklāj, turklāt dau
dzas no tām atkārtojas vairākās istabās...

-La i gan 110 apustuļa Jāņa grāmatas varētu izvēlēties krietni 
vairāk par piecdesmit sešām rindām!

-  Bez šaubām. Tas nozīmē, ka derējušas tikai dažas noteik
tas rindiņas. Dīvaini! Šķiet, ka viņiem būtu bijušas mazāk nekā 
piecdesmit... trīsdesmit... divdesmit... Pie Merlina bārdas!

-K ā  bārdas?...
-Tas ir kāds manas zemes burvis, bet nav svarīgi... Viņi 
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izmantojuši divdesmit rindiņas, tieši tik, cik alfabētā burtu! 
Skaidrs, ka tā! Katra istaba apzīmēta ar kadu burtu -  un kopā 
tie veido tekstu, kas mums jānoskaidro!

-  Kā zivs vai krusta formā veidots figurdzejolis, vai ne?
-Aptuveni tā, turklāt man šķiet, ka tolaik, kad bibliotēka

celta, šādi dzejoļi bija ļoti iecienīti.
-  Bet kur teksts sākas?
- N o  lielākās kartušas, no septiņstūru telpas austrumu 

torni, kur atrodas ieeja... vai ari... Nu protams, no sarkanajiem 
uzrakstiem!

-  Bet to ir daudz!
-Tātad ir daudz tekstu vai daudz vārdu. Tagad pārzīmē 

skaidrāk un nedaudz lielāku savu karti, un pēcāk bibliotēkā 
iezīmēsi ne tikai durvju un slēgto sienu, un logu izvietojumu 
un vieglītēm ievilksi mušu ceļu, bet ierakstīsi ari uzrakstu sā- 
kumburtus un kā ists ilustrators pacentīsies izcelt sarkanos!

-K ā  gan tā, -  es apbrīnas pilns teicu, -  jūs atminējāt bib
liotēkas miklu, aplūkodams šo celtni no ārpuses, bet, iekš
pusē būdams, nespējāt atminēt?

-Tāpat Dievs pazīst pasauli, jo, pirms vēl tā tika radīta, 
Viņš, iztēlodamies lo savā prātā, itin ka aplūkoja to no ārpu
ses; turpretī mēs nespējam izzināt pasaules likumus, dzīvo
dami taja iekšā, pabeigtā un gatavā.

-Tātad lietas var izzināt, aplūkojot no ārpuses?
-T ik a i cilvēka roku radītās, jo mēs savā prātā varam at

minēt visas to radītāja veiklās darbības. Bet ne dabai piederī
gās, kuras nav cilvēka prata darbs.

-Ber, lai izpētītu bibliotēku, mums arto  pietiks, vai ne?
-  Pietiks, -  atteica Viljams. -  Bet tikai lai izpētītu biblio

tēku. Tagad iesim atpūsties! Nevaru neko iesākt lidz ritrītam, 
kad -  es ceru - man atkal būs acenes. Tāpēc labāk laikus iet 
gulēt un rīt agrāk piecelties. Un man vēl jāpadomā.

-  Bet vakariņas?
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-A k , pareizi! Vakariņu laiks jau garām. Mūki aizgāja uz 
kompletoriju. Bet varbūt virtuve vēl nav aizslēgta. F.j sameklē 
ko ēdamu!

-  Nozagt?
-Palūdz... Kaut vai savam jaunajam draugam Salvatorem.
-T a d  nozags viņš!
-V a i tu esi sava brāļa sargs? -  Viljams man noprasija kā no 

Bībeles. Taču redzēju, ka viņš tikai joko un grib teikt, ka Dievs 
ir bezgala labs un piedodošs. Tāpēc devos meklēt Salvatori 
un drīz sastapu viņu pie zirgu staļļiem.

-Skaists gan! -  es teicu, lai uzsāktu sarunu, pamādams uz 
Meļņa pusi. -  Man patiktos ar viņu izjāt.

-  No se puede. Abbonis est. Ma non bisogna un buon ca- 
vallopercorrereforte... -  Un viņš man norādīja uz kādu neglītu 
zirģeli. -  Anco quello sufficit... Vide illuc, tertius equi...

Man bija jāsmejas par Salvatores ķēmīgo latiņu valodu. -  Un 
ko tu ar to darīsi? -  es viņam noprasīju.

Un šis mūks man sastāstīja dīvainas lietas. Viņš teica, ka 
jebkuru zirgu, pat visvecāko un klibāko kleperi, varot pada
rīt par vēl straujāku auļotāju nekā Melnis. Vajagot tikai 
auzām piejaukt kādu zālīti, ko sauc satirion, iepriekš to 
smalki saberžot, turklāt ierivēt zirga paslēpenes ar brieža tau
kiem. Tad vari kāpt zirgam mugurā, bet, pirms iespied tam 
sānos piešus, tas jāpagriež ar purnu pret austrumiem un trīs
reiz tam ausī klusu jāiečukst vārdi: “Gaspar, Melhior, Merhi- 
sard!” Zirgs laidīšoties auļos kā vējš un stundas laika pieveik
šot attālumu, kas Melnim pa spēkam tikai astoņas stundās. 
Bet, ja tam kaklā pakārtu virteni no tāda vilka zobiem, kuru 
zirgs pats skriedams nospēris, tad lopiņš vispār vairs nebūtu 
nogurdināms.

Apjautājos, vai viņš šos burvestus pārbaudījis. Aplaidis
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visapkārt aizdomu pilnu skatienu, Salvatore pieliecās man 
tuvāk (taisnību sakot, viņa elpa nebija patīkama) un atteica, ka 
tas esot ļoti grūti, jo tagad satirion augot vienīgi bīskapu un 
to sabiedroto, bruņinieku, dārzos, kuri to izmantojot savas va
ras vairošanai. Aprāvu viņa stāstu, teikdams, ka mans skolo
tājs grib pavadīt šo vakaru savā cellē, lasīdams grāmatas, un 
veļas turpat ieturēties.

-  Gādāju es, -  Salvatore atteica. -  Taisu el casio inpastelletto.
-V a i apceptu sieru? Kā to gatavo?
-  Facilis. Pigli el casio cbe non sia troppo vecchio, ne troppo 

insalalo e tagliato in feteline a boconi quadh o sicut te piace. 
Et postea metumi un poco cie butierro o vero cle structo fresco 
ā rechauffer sobre la brasia. B dentro rāmos aponerdue fette 
de casio, e come tepare sia tenero, zucbarum etcannella stipra 
positurum du bis. Et mandalo subito in tabula, cbesevole man- 
giarlo caldo caldo.

-  Lai tad ari būtu apcepts siers, -  es teicu. Un, piekodinājis, 
lai gaidu, Salvatore aizsteidzās uz virtuvi. Viņš atgriezās apmē
ram pēc pusstundas, nezdams ar drānu pārklātu šķīvi. Smarža 
bija tīkama.

- Š e ! -  viņš teica un sniedza man ari prāvu, ar eļļu piepil
dītu lampiņu.

-Priekš kam? -  es vaicāju.
-Š a is  pas, moi, -  viņš vienaldzīgi noteica. -  Fileiscb tuo 

magister vuole ire in loco buio esta nocbe.
Acīmredzot Salvatore zināja krietni vairāk, nekā es būtu 

varējis iedomāties. Neko lieki neprašņājis, nesu ēdienu Vilja
mam. Paēdām, un es gāju uz savu celli. Vai, pareizāk sakot, 
izlikos, ka dodos turp. Gribēju vēl satikt Ubertīno, tāpēc pasle- 
pus atgriezos baznīcā.



PĒC K O M P L Ē T A S ,

kad Ubertīno stāsta Adsam par brāli Dolčīno, bet citus, 
līdzīgus stāstus Adss atceras pats vai izlasa bibliotēkā; 

pēc tam viņš sastop meiteni, skaistu un baismu 
ka kaujai nostājies karaspēks.

tradu Ubertīno, kā parasti, nosligušu ceļos Jau
navas tēla priekšā. Klusēdams nometos viņam 
blakus un kādu bridi (atzīstos šai grēkā) izli
kos iegrimis lūgsnā. Tad saņemu drosmi un viņu 

uzrunāju.
-Svētais tē v , - e s  b ild u ,-va i drīkstu lūgt jūsu padoma 

gaismu?
Ubertīno mani uzlūkoja, pieslējās kājās, atbalstījies pret 

manu roku, un aizvadīja mani līdz solam, kur abi piesēdām.
Viņš aplika roku man ap pleciem un pievilka tik cieši klāt, 

ka jutu sejā viņa elpu.
-M ans mīļais dēls, -  viņš teica, -  visu, ko šis nabaga vecais 

grēcinieks var darīt tavas dvēseles labā, viņš darīs ar prieku. 
Kas tevi satrauc? Vai kārības? -  viņš mani klaušināja, un arī 
viņa balsī saklausīju satraukumu. -  Miesas kārības?

-N ē , -  es nosarkdams atbildēju, -  drīzāk prāta kārības, jo 
tas kāro izzināt pārāk daudz...

-Tas nav labi! Visu zina tikai tas Kungs, Debesu Ķēniņš. 
Mūsu daļa ir vienīgi apbrīnot un pielūgt Viņa gudrību.

-B e t mūsu daļa ir ari atšķirt labu no ļauna un saprast 
cilvēciskās kaislības. Esmu novics, bet reiz kļūšu mūks un 
priesteris -  un man būs jāiemācās atšķirt labu no ļauna, lai, 
zinādams, kur un kā izpaužas ļaunais, varētu mācīt citiem no 
tā sargāties.
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-Tas tiesa, zēn! Tad ko tu vēlētos izzināt?
-Ķecerības nezāli, -  es droši atbildēju. Tad vienā elpas 

vilcienā nobēru: -  Dzirdēju stāstām par kādu ļaunu cilvēku, 
kurš ievedinājis neceļos daudzus citus, par brāli Dolčīno.

Ubertino brīdi klusēja. Tad teica: -  Tiesa. Tu dzirdēji viņu 
pieminam, kad runājāmies ar brāli Viljamu. Bet tie ir derdzīgi 
notikumi, un, par tiem runājot, man sāpēs sažņaudzas sirds, 
jo tie rāda... jā, šajā ziņā tev būtu derīgi uzzināt par tiem un 
gūt atziņu... Tātad, kā jau teicu, tie rāda, kā dedzīga grēku no
žēla un alkas šķīstīt pasauli var izraisīt varas darbus un slak
tiņus.

Viņš iekārtojās solā ērtāk un palaida savu tvērienu vaļi 
gāk, roku tomēr paturēdams man uz skausta, it kā šādi gri
bētu iedvest man savai gudribu vai varbūt savas ticības degsmi.

-Š ie  notikumi sākās vēl pirms brāļa Dolčīno, -  viņš tur
pināja, -va irāk  nekā pirms sešdesmit gadiem, kad es vel biju 
bērns. Tas notika Parmā. Tur sāka sludināt kāds Gerardo Se- 
galelli; viņš aicināja uz grēku nožēlošanu un, klizdams pa 
ielām, sauca “Penitenziagite/”, kas viņa, nemācīta cilvēka, va
lodā nozīmēja: “Penitentiam agite, apptopinquabit enirn reg- 
nutn coelorum.” Viņš aicināja savus mācekļus līdzināties 
apustuļiem un gribēja, lai viņa sekta tiktu saukta par apus
tuļu ordeni un tās ļaudis staigātu pa pasauli ubagodami, pār
tikdami vienīgi no žēlastības dāvanām...

-Tāpat kā brālīši, -  es teicu. -  Vai tad tā dzivot nav pie
kodinājis Dievs un jūsu Francisks?

—Jā, -  nopūzdamies piekrita Ubertino, un viņa balsī ieska
nējās vieglas šaubas. -  Bet Gerardo laikam pārspīlēja. Viņš un 
viņa ļaudis tika apsūdzēti, ka tie vairs neatzistot ne garīdz
nieku autoritāti, ne piedalīšanos misēs, ne grēksūdzi, un tikai 
dīki klaiņojot.

-  Bet šo pašu apvainojumu izvirzīja ari franciskaņu spiri- 
tuaļiem. Un vai tad minorīti pašlaik neapstrīd pāvesta autoritāti?

Trešā
diena

267



Trešā
diena

-Pāvesta autoritāti jā. Bet tie nenoliedz garīdzniecību. Mēs 
taču paši esam garīdznieki. Nav viegli tikt skaidrībā par šim 
lietām. Robeža, kas šķir labu no ļauna, ir tik netverama... Ge- 
rardo kaut kur pieļāva kļūdu un aptraipījās ar ķecerību... Viņš 
lūdza, lai viņu uzņemot minoritu ordeni, taču mūsu brāļi viņu 
atraidīja. Tā nu viņš augas dienas vadīja franciskāņu baznīcā 
un tur skatīja gleznojumus, kas attēloja apustuļus, apāvušos 
sandalēs un ar platiem apmetņiem pār pleciem. Tad viņš uzau
dzēja garus matus un bārdu, uzāva sandales un apjozās ar 
mazo brāļu virves jostu, jo ikviens, kurš grib dibināt jaunu ko
pienu, allaž kaut ko aizgūst no Svētā Franciska ordeņa.

-Tad  jau viņš bija uz pareizā ceļa!
-U n  tomēr nomaldījās... Staigādams baltā tunikā artai pāri 

apņemtu baltu apmetni, gariem matiem, viņš drīz izpelnījās 
svētā slavu starp vienkāršajiem ļaudīm. Viņš pārdeva savu 
mājeli, bet saņemto naudu nedz tērēja, nedz ari izdalīja naba
giem; ar naudas zuteni rokās nostājies uz liela akmens, no kura 
kādreiz tikuši nolasīti varasvīru rīkojumi, viņš piesauca klāt 
blēžus, kas turpat netālu meta kauliņus, un svieda naudu to 
barā, teikdams, lai ņem, kas grib. Un šie dīkdieņi savāca naudu 
un, lādot dzīvo Dievu, gāja to nospēlēt, bet naudas devējs to 
dzirdēja un nesarka.

-B e t  Francisks ari atteicās no visas savas mantas, un 
šodien es no Viljama dzirdēju, ka viņš sludinājis vārnām un 
kraukļiem, un spitālīgajiem, tas ir, pabirām, ko bija atstūmusi 
sabiedrība, kura sevi uzskatīja par tiklu un dievbijīgu...

-Jā. Tomēr Gerardo kļūdījās. Francisks nekad nav stā
jies pret svēto Baznīcu, un Evaņģēlijā teikts, ka dāvanas jā- 
dod nabagiem, nevis blēžiem un spēlmaņiem. Gerardo dāva
nas nenesa labu algu, jo viņš deva ļauniem ļaudīm. Viņš ļauni 
sāka, ļauni turpināja, un ļauns bija viņa gals, jo pāvests Gre- 
gorijs X viņa kopienu aizliedza.
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— Varbūt šis pāvests nebija lik tālredzīgs kā tas, kurš at
zina Franciska ordeņa regulu...

-Jā, bet Gerardo kaut kur pieļāva kļūdu, turpretī Fran
cisks labi zināja, ko dara. Un galu galā, manu zēn, -  šie 
govju un cūku gani, kas tik pēkšņi bija pārtapuši viltus apus
tuļos, tikai gribēja dzīvot bez darba un rūpēm, pārtikdami no 
žēlastības dāvanām, ko saņēma no ļaudīm, kūms labdarībai 
ilgi un pacietīgi ar savu varonigo nabadzības piemēru bija 
audzinājuši mazie brāļi! Un ne jau tas vien, -  viņš tūlīt pie
bilda. -  Lai līdzinātos apustuļiem, kuri vēl bija jūdi, Gerardo 
Segalelli likās apgraizīties, kas ir pretrunā ar apustuļa Pāvila 
piekodinājumu galatiešiem. Un tu taču būsi dzirdējis -  daudz 
svētu vīru ir pareģojuši, ka Antikrists nāks no apgraizīto cilts... 
Taču Gerardo rīkojās vēl ļaunāk, viņš pulcēja ap sevi vienkār
šos ļaudis un teica viņiem: “Sekojiet man vīna dārzā,” -  un tie, 
kuri viņu nepazina, iegāja svešā dārzā, domādami to piede
ram Gerardo, un ēda svešas ogas...

-V a i tad minoriti aizstāv svešu īpašumu? -  es nekaunīgi 
iebildu.

Ubertino uzmeta man bargu skatienu. -  Minoriti grib dzī
vot nabadzībā, bet šādu dzīvi viņi neuzspiež citiem. Tu ne
drīksti tīkot pēc svešas mantas, ja negribi, lai godīgie kristieši 
tevi sauc par zagli un laupītāju. Tieši tā sauca Gerardo. Un vēl 
par viņu teica (bet ņem vērā, ka nezinu, vai tā taisnība, paļau
jos vienīgi uz brāļa Salimbenes vārdiem, kurš pazina šos ļau
dis), ka Gerardo, lai pārbaudītu savu gribasspēku un notu
rību, gulējis kopā ar sievietēm, ar tām nekopodamies, -  taču, 
kad viņa mācekļi mēģinājuši sekot skolotāja piemēram, iz
nākums bijis pavisam citāds... Ak, tās nav lietas, par kurām 
būtu jāstāsta zēnam, sieviete ir nešķīstību trauks... Gerardo vel 
aizvien klaigāja "Penitenziagite!”, bet tikmēr kāds viņa mācek
lis, Gvido Putadžo, iekāroja pārņemt savās rokās sektas va
dību un ceļoja apkārt lielā greznībā, šķiezdamies ar naudu
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un rīkodams lepnas dzīres ka Romas kardināli. Un fad starp 
abiem izcēlās negants strīds par varu, un šim ķīviņam sekoja 
nešķisti notikumi. Tomēr joprojām daudzi nāca pie Ge
rardo -  un ne tikai zemnieki, bet. arī pilsētnieki, viri no amat
nieku ģildēm, un Gerardo tiem vēlēja novilkt drānas, lai kaili 
tie kalpotu kailajam Kristum, un sūtīja viņus pasaulē slu
dināt, bet pats sev iegādājās baltu rupja audekla ģērbu bez 
piedurknēm, kura ietērpies vairāk atgādināja ākstu nekā mā
cītāju. Viņi mitinājās zem klajas debess, bet reizēm ielauzās 
baznīcās, iztraucējot godigu kristiešu sanāksmes, un, padzi
nuši sprediķa teicēju, paši kāpa kancelē. Un reiz Svēta Orso 
baznīcā Ravennā viņi bīskapa troni nosēdināja mazu bērnu. 
Un teicās esam Floras Joahima doktrīnas mantinieki...

-B e t  to pašu apgalvoja arī franciskāņi, -  es iesaucos,
-  ari Gerardo no Borgo Sandonīno, ari jūs!

-Nom ierin ies, zēn! Floras Joahims bija izcils pravietis, 
viņš pirmais saprata, ka Francisks sāks Baznicas atjauno
šanu. Taču viltus apustuļi izmantoja viņa mācību, lai attais
notu savas neprātīgās izdarības. Segalelli vadaja sev lidzi arī 
apustulieni, kaut kādu Tripiju vai Ripiju, kura apgalvoja, ka šai 
piemītot pravietošanas dāvanas. Sievieti -  saproti?!

-B et, tēvs, -  es mēģināju iebilst, -  jūs pats viņuvakar 
mnājāt par Montefalko Klāras un Folinjo Andželas svētumu...

-V iņas bija svētas! Dzīvoja pazemībā, atzina Baznicas 
varu un nekad nemēģināja uzdoties par pravietēm! Turklāt 
viltus apustuļi, tāpat kā daudzi ķeceri, apgalvoja, ka ari sie
vietes varot staigat no pilsētas uz pilsētu sludinādamas. Un 
viņi nešķīra precētas no neprecētām un nevienu šķīstības 
zvērestu neuzkatīja par nepārkāpjamu. Īsi sakot -  jo negribu 
tevi ilgi mocīt ar šo skumjo notikumu pārstāstiem, turklāt to 
sarežģītos līkločus tu tik un ta nespratīsi -  Parmas bīskaps 
Obico beigu beigās nolēma saņemt Gerardo ciet. Bet tad no
tika kaut kas pagalam dīvains -  un šis gadījums tev labi
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parādīs, cik vāja ir cilvēka daba un cik viltprātīga ķecerības 
nezāle. Jo drīz bīskaps atbrīvoja Gerardo, sēdināja pie sava 
galda, smējās par viņa jokiem un lureja savā namā āksta vieta.

-B e t kāpēc?
-Nezinu... Lai gan tomēr nojaušu. Bīskaps bija dižciltīgs 

un nesatika ar pilsētas tirgoņiem un amatniekiem. Un var
būt viņam gluži labi patika tas, ka Gerardo pret tiem vērsās 
savos nabadzības sprediķos un, kad bija atmetis ubagdā- 
vanu vākšanu, ķērās pie laupīšanas. Visbeidzot iejaucās pa
vests, un bīskapam vajadzēja vērsties pret Gerardo ar visu 
bardzību. Tā Gerardo beidza savas gaitas uz sārta ka nelabo
jams ķeceris. Tas viss notika mūsu gadsimta sākumā.

-U n  kā šie notikumi saistīti ar brāli Dolčīno?
-Ļo ti cieši saistīti -  un tas tev palīdzēs saprast, ka ķeceru 

mācības dzīvo, kaut paši ķeceri jau iznīcināti. Šis Dolčino bija 
ārlaulības dels kādam mācītājam, kurš kalpoja Novārās 
diocēzē (tā atrodas nedaudz uz ziemeļiem no šejienes). Daži 
gan apgalvo, ka viņš dzimis citur -  Osolas ielejā vai Roman- 
jāno. Bet tas nav svarīgi. Viņš bija jauneklis ar asu prātu un labi 
izglītots, taču aplaupīja savu aizgādni, mācītāju, kurš bija rū
pējies par viņa izglītību, un aizbēga uz austmmiem, uz Tren- 
tas pilsētu. Tur viņš turpināja Gerardo iesākto sludināšanu, 
taču ķecerībā pārspēja savu priekšgājēju. Dolčino apgalvoja, 
ka esot vienīgais patiesais Dieva apustulis, ka mīlestībā it 
visam jābūt kopīgam, ka ikvienam atļauts gulties ar jebkum 
sievieti un nevienu nedrīkstot apsūdzēt netiklībā, pat ja tas 
guļ gan ar sievu, gan meitu...

-V a i viņš patiesi to sludināja, vai viņam tikai piedēvē 
šādus vārdus? Esmu dzirdējis, ka ari spirituāļi tikuši apsū
dzēti Montefalko brāļu grēkos...

-  De hoc sutis, -  Ubertīno mani asi pārtrauca. -  Tie vairs 
nebija brāļi, tie bija ķeceri! Un viņu samaitātībā vainojams 
tieši Dolčino. Labāk klausies tālāk! Pietiek zināt Dolčīno
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pārējos nodarījumus, lai viņu droši nosauktu par ļaundari. Kā 
viņš iepazina viltus apustuļu mācibu, es nezinu. Varbūt agrā 
jaunībā viņš bija dzīvojis Parmā un klausījies Gerardo. Ir 
zināms, ka pēc Scgalelli nāves viņš uzturēja sakarus ar tā 
mācekļiem Boloņas novadā. Un droši zināms, ka savu slu
dināšanu viņš iesāka Trentā. Tur viņš paveda kādu daiļu, 
dižciltīgu jaunavu, vārdā Margarita, bet varbūt ta pavedināja 
viņu ka Eloīze kādreiz Ābelam -  jo, iegaumē, tieši ar sie
vietes palīgu velns ielaužas virieša sirdī! Tad Trentas bīs
kaps patrieca Dolčino no savas diocēzes, un viņš, tolaik jau 
savācis vairāk nekā tūkstoti sekotāju, uzsāka tālu gājienu uz 
dzimto novadu. Un pa ceļam viņa mācekļu pulkam pievie
nojās citi ķecerigo runu maldinātie, iespējams, ari valdieši, kas 
mita kalnos, kūms viņi šķērsoja, bet varbūt pats Dolčino jau 
iepriekš bija cerējis apvienoties ar valdiešu ķeceriem šeit, 
ziemeļos. Sasniedzis Novārās apvidu, viņš atrada savām ķe
cerībām labi sagatavotu augsni, jo Gatināras pilsētiņas iedzi 
votāji bija padzinuši Verčelli bīskapa vasaļus, kas viņa vārdā 
pārvaldīja apkārtējās zemes. Tā nu ļaudis uzņēma Dolčino 
salašņas ka labus sabiedrotos.

- K o  ļaudīm bija nodarījuši bīskapa vasaļi?
-Nezinu  un neņemos par to spriest. Taču, kā redzi, ķece

rība bieži biedrojas ar dumpošanos pret kungiem, tāpēc ķe
ceri, kas sākumā sludinājuši svēto nabadzību, krīt par laupi- 
jumu varas un vardarbibas kārdinājumam. Verčelli pilsētā 
risinājās dzimtu karš, un to savā labā izmantoja viltus apustuļi, 
bet naidigās dzimtas savukārt izmantoja ķecem radītās jukas 
savās interesēs. Dižciltīgie kungi pulcēja algotņus, lai lau
pītu pilsētniekus, bet pilsētnieki lūdza aizstāvību Novārās bīs
kapam.

-C ik  samezglots stāsts! Un kuni pusē bija Dolčino?
-  Nezinu, pats par sevi. Bet viņš iesaistījās šajās ķildās, jo tās 

deva iespēju nabadzības vārdā sludināt karu pret svešu īpa-
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Slimu. Dolčino ar saviem mācekļiem, kuru skaits jau bija sa
sniedzis iris tūkstošus, apmetās kādā kalnā, ko sauc par 
Kailo kalnu, un pārvaldīja šo vīriešu un sieviešu pūli, kas dzī
voja nešķistā kopībā. No turienes viņš saviem ticīgajiem 
sūtīja vēstules, skaidrodams savu ķecerīgo doktrīnu. Viņš tcica 
un arī rakstīja, ka viņa un sekotāju ideāls esot nabadzība, vi
ņus nesaistot nekādas ārējās pakļautības saites un viņš, Dol
čino, esot Dieva sūtīts, lai iztulkotu pravietojumus 1111 izskaid
rotu Jauno un Veco Derību. Visus priesterus, sludinātājus un 
minoritus viņš sauca par velna kalpiem un ikvienu atbrīvoja 
no pienākuma tiem kļausit. Un Dieva tautas mūžā viņš izšķīra 
četrus posmus. Pirmais bijis Vecās Derības laikmets, patriarhu 
un praviešu laiks pirms Kristus atnākšanas, kad laulība vēl bi
jusi laba, jo cilvēkiem bijis jāvairojas; otrais bijis Kristus un 
apustuļu laikmets -  šķīstības un svētuma laiks. Tad iestājies 
trešais laikmets, kad pāvestiem vispirms bijis jāuzkrāj pasau
līgas bagātības, lai varētu pārvaldīt tautu, bet, kad ļaudis sā
kuši attālināties no Dieva mīlestības, nācis svētais Benedikts 
un sprediķojis pret pasaulīgajiem īpašumiem. Kad arī Bene
dikta mūki sākuši uzkrāt mantību, nākuši svēta Franciska un 
svētā Dominika brāļi un vēl bargāk par Benediktu sludinā
juši pret pasaulīgo varu un mantu. Un visbeidzot tagad, kad 
daudzu prelātu dzīve atkal nonākusi dziļā pretrunā ar bauš
ļiem un labajām mācībām, ir pienākušas trešā laikmeta bei
gas un visiem jāalgriežas pie apustuļu sludinātā.

-Tad  jau Dolčīno mācīja to pašu, ko bija mācījuši fran- 
ciskāņi un no viņiem visdedzīgāk Spirītuāļi, tātad arī jūs, tēv!

- T ā  gan, bet viņš no tā visa atvedināja neģēlīgu silo
ģismu. Dolčino apgalvoja, ka šim trešajam laikmetam jādara 
gals, visnežēlīgākajā veidā nobeidzot visus garīdzniekus un 
mūkus. Viņš teica, ka visus baznīcas prelatus, kanoniķus, aba
tus, mūkus un mūķenes, it visus, kas pieder pie minorītu, vien
tuļnieku vai sludinātāju ordeņiem, ari pašu pāvestu Bonifāciju

Trešu
diena

18 273



Trešā
diena

driz no zemes virsas izskaudīšot viņa, Dolčino, izvēlēts im
perators, un tas būšot Sicīlijas Fridriķis.

-B e t vai lad tas nebija tas pats Fridriķis, kurš ar lielu lab
vēlību uzņēma Sicīlijā no Umbrijas padzītos spirituāļus? Un 
vai tagad minoriti nelūdz imperatoru, kaut ari šoreiz tas ir 
Ludviķis, satriekt pāvesta un kardinālu laicīgo varu?

-Ķecerībai un neprātam (kas ir viens un tas pats) rak
sturīgi sagrozīt vislabākās un pareizākās domas un vērst tās 
pret Dieva un cilvēku iestādītiem likumiem. Minoriti impera
toram nekad nav lūguši nokaut citus garīdzniekus.

Viņš maldījās, tagad to zinu. Jo, kad pēc dažiem mēnešiem 
Bavārietis Romā iedibināja savu kārtību, Marsilijs un citi 
minoriti izrīkojās ar pāvestam uzticīgajiem garīdzniekiem 
tieši tā, kā bija nodomājis Dolčino. Ar to es negribu teikt, ka 
Dolčino būtu bijusi taisnība vai ka Marsilijs būtu kļūdījies. 
Es tikai sāku prātot -  ipaši pēc šīs pēcpusdienas sarunas ar 
Viljamu -  vai vienkāršie ļaudis, kuri sekoja Dolčino, spēja at
šķirt spirituāļus, kas deva solījumus, no Dolčino, kurš tos 
ari izpildīja? Varbūt viņa vienīga vaina bija vēlēšanās pār
vērst par istenibu to, ko par patiesi ticīgiem atzīti viri pauda 
vienigi mistisku noslēpumu veidā? Un varbūt vienīgā atšķi
rība starp ķeceriem un svētajiem ir tā, ka pēdējie pacietīgi 
gaida, līdz Dievs piepildīs praviešu solījumus, un necenšas 
to panākt ar pasaulīgiem līdzekļiem? Tagad par to esmu 
cieši pārliecināts un zinu ari, kur Dolčino pieļāva kļūdu: ne
drīkst mainīt pastāvošo lietu kārtību, lai gan jo dedzīgi pēc 
šīm pārmaiņām jāalkst. Taču tovakar biju nonācis pretru- 
nigu domu varā.

-P ie  tam ķecerība vienmēr nes lepnibas zīmogu, -  Uber- 
tino turpināja. -  Savā otrajā vēstulē, kas sarakstīta 1303. gadā, 
Dolčino sevi dēvēja par apustuliskās kopienas augstāko 
vadoni, par saviem vietniekiem ieceldams viltus pilno Mar
garitu (sievieti!), Londžīno no Bergāmas, Frederiko no Novārās,
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Alberto no Karentino un Valderiko no Brešas. Un murgoja par 
četriem nākamajiem pāvestiem -  diviem labiem, tie būšot pir
mais un pēdējais, un diviem ļauniem, otro un trešo. Pirmais 
bija Celestins, otrais -  Bonifācijs VIII, par kuru pravieši saka: 
“Tavas sirds lepnība likusi tevi negodā, tu, kas miti klinšu plai
sās.” Par trešo pāvestu Jeremija teiktu: “Lūk, lauva!” -  un, kāds 
negods, Dolčīno par šādu pāvesta goda vēl neieceltu lauvu 
turēja Sicīlijas Fridriķi. Ceturtais pāvests Dolčīno vēl nebija zi
nāms, bet tam bija jābūt svētajam, eņģeliskajam pāvestam, par 
kuru runājis jau abats Joahims. Tam bija jābūt paša Dieva iecel
tam, un viņa laikā Dolčīno un tā ļaudis (tolaik veseli četri tūk
stoši) saņemtu Svētā Gara svētību un Baznīca liktu atjaunota 
un šķīstīta un saglabātu savu šķīstību līdz pasaules galam. 
Savukārt pēdējo trīs gadu laikā pirms svētā pāvesta atnākša
nas tiktu iznicināts viss pastāvošais ļaunums. IJ11 Dolčmo to 
mēģināja darīt saviem spēkiem, it visur nesdams karu un asins
izliešanu. Taču nelabais mēdz pasmieties par saviem sukubiem, 
jo ceturtais pāvests bija tieši Klements V, kurš pret Dolčīno 
izsludinaja krusta karu. Un bija pēdējais laiks to darīt, jo savas 
vēstulēs Dolčīno bija sācis sludināt ar īsteno ticību nekādi ne
saderīgas lietas. Viņš apgalvoja, ka Romas baznīca esot netikle, 
ka garīdzniekiem nevajagot klausīt, ka visa garīgā vara jau esot 
pārgājusi viņa apustuliskās sektas rokās un vienīgi šie apustuļi 
veidojot jauno baznīcu; ka apustuļi varot atcelt laulības sakra
mentu, ka pestīti tapšot vienīgi sektas locekļi, bet nevienam 
pāvestam neesot tiesību un varas atlaist grēkus, ka nevajagot 
maksāt desmito tiesu, ka dzīvot bez šķīstības zvērestiem esot 
Dievam tīkamāk nekā tos ievērot, ka iesvetita baznīca esot tik
pat piemērota lūgšanām kā zirgu stallis un mežā Kristu varot 
slavināt tikpat labi kā dievnamos.

-V a i viņš patiešām to apgalvoja?
-  Protams, viņš pats tā rakstīja. Diemžēl viņš pastrādāja vēl 

ļaunākas lietas! Apmeties Kailajā kalnā, viņš sāka izlaupīt
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ielejas ciemus, lai apgādātu ar pārtiku savu nometni, vardu 
sakot, uzsāka īstu kam pret visiem apkārtnes iedzīvotājiem.

-  Un visi bija pret viņu?
- T o  es nezinu. Varbūt kāds viņu tomēr atbalstīja, jo, kā es 

tev jau teicu, viņš bija iepinies vietējo nesaskaņu murskuli. Tā 
pienāca 1305. gada baigā ziema, kurai lidzīga nebija piedzī
vota ilgus gadu desmitus. Visā novadā izcēlās bads. Dolčino 
sūtija trešo vēstuli saviem piekritējiem, un daudzi viņam pievie
nojas, taču dzive Kailajā kalnā bija kļuvusi neizturami smaga. 
Tur valdīja tāds bads, ka šie ēda zirgu un citu kritušo lopu gaļu 
un vārīja sienu. Un jo daudzi ņēma galu.

-U n  pret ko viņi karoja tagad?
-Verčelli bīskaps bija griezies pēc palīdzības pie Klementa V, 

un pret ķeceriem tika izsludināts kmsta karš. Ikvienam, kas 
piedalītos karagājienā, tika solīta pilnīga grēku piedošana. Savo- 
jas Ludviķis aicināja palīgā Lombardijas inkvizitom un Milā
nas arhibīskapu. Daudzi tvēra krustu un zobenu un steidza 
paligā Verčelli un Novārās iedzīvotājiem, ari viri no Savojas, 
Provansas un Francijas, bet karagājiena vadību uzņēmās Verčelli 
bīskaps. Starp abām pusēm notika neskaitāmas sadursmes, 
taču Dolčino nocietinājumi bija neieņemami, turklāt bezdievji 
saņēma palīdzību.

-  No kā?
-Manuprāt, no citiem bezdievjiem, kuriem šis jukas bija pa 

prātam. Tomēr 1305. gada beigās ķecem vadonis bija spiests 
atstāt Kailo kalnu, pametot slimos un ievainotos, un viņa pulks 
devās uzTrivēro zemēm, kurtie nostiprinājās kāda kalna galā -  
agrāk to sauca par Cubello, bet kopš šiem notikumiem dēvē 
par Rubello vai Rebello, jo tas bija kļuvis par patvērumu dum
piniekiem, rebelli, kuri bija sacēlušies pret svēto Baznīcu. Man 
nav pa spēkam atstāstīt katm sīkumu, bet varu teikt, ka gal
vas ripoja un asinis lija straumēm. Visubeidzot dumpiniekus
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piespieda padoties, Dolčīno un viņa ļaudis saņēma ciet, un 
viņi gluži taisnīgi beidza savas gaitas uz sārta.

-A r ī skaistā Margarita?
Ubertīno uzmeta man ciešu skatienu. -  Ak tad atceries gan, 

ka viņa bija skaista! Jā, stāsta, ka viņa bijusi daiļa un daudzi 
turienes augstmaņi gribējuši viņu precēt, lai paglābtu no sārta. 
Taču viņa nebija ar mieru un mira, nenožēlojusi grēkus, tāpat 
kā viņas mīļākais. Un lai šis stāsts tev noder par mācību! Sar
gies no Bābeles netikles, pat ja tā parādās visdaiļākās būtnes 
veidā!

-B e t sakiet man, tēvs... Esmu dzirdējis, ka šī klostera mant
zinis ticies ar Dolčīno un varbūt ari Salvatore, un kādu laiku 
tie pavadījuši kopā...

-C iet klusu un neatkārto tenkas! Ar mantzini es iepazinos 
kādā minoritu klosterī. Pēc skumjajiem notikumiem ar Dol- 
čino, tas tiesa. Kad bijām izlēmuši meklēt patvērumu Svētā 
Benedikta ordenī, spirituāļiem klājās gmti un daudzi bija spiesti 
pamest savus klosterus. Nezinu, ko Remigijs darījis, pirms 
viņu sastapu, taču zinu, ka viņš allaž bijis labs mūks, vismaz 
ticības ziņā. Bet citādi -  ak vai, miesa ir tik vāja...

-  Ko jūs ar to gribat teikt?
-T e v  neklājas zināt šādas lietas. Bet ja jau esam sākuši par 

to runāt un tev jāmācās šķirt labu no ļauna... -  Viņš bridi vilci
nājās. -  Man šeit klosterī ir gadījies dzirdēt mūkus mēļojam, ka 
mantzinis nespējot turēties pretī dažiem kārdinājumiem... Bet 
tas jau tikai tenkas... Tev jā iemācās par to pat nedomāt. -  Viņš 
atkal piekļāva mani cieši sev klāt un norādīja uz Jaunavas tēlu.
-  Tev sevi jāvelta bezgrēcīgajai mīlestībai. Luk, ta, kuras sie
višķība cēlusies pārpasaulīgos augstumos! Tāpēc par viņu 
drīksti teikt, ka viņa ir skaista kā mīļotā no Augstās Dziesmas. 
Redzi, -  un, šos vārdus bilstot, Ubertīno sejā atmirdzēja tā pati 
aizgrābtība, ko iepriekšējā dienā biju skatījis abata vaigā, kad 
viņš apjūsmoja dārgos akmeņus un zelta traukus, -  pat viņas
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auguma līnijas pauž debesu daiļumu, tālab tēlnieks to apvel
tījis ar visām dailes dāvanām, kādas vien var rotāt sievietes 
ķermeni. -  Viņš pamāja uz slaiko Jaunavas stāvu. Tās augstās, 
tvirtās krūtis stingri saturēja korsete, ar kuras aukliņām rota
ļājas Jēzusbērniņa roķeles. -  Rau! Pulcbra enirn sunt ubera 

quae paululum supereminent et tument modice, nec Jluitan- 
tia licenter, sed leniter restricta, repressa sed non depressa... 
Ko tu jūti, skatīdams šo maigāko no tēliem?

Koši piesarku, juzdams, ka manī iekvēlojas kāda apslēpta 
liesma. Ubertīno to droši vien noprata, varbūt no maniem 
pietvīkušajiem vaigiem, jo tūliņ piebilda: -  Tomēr tev jāma- 
cās atšķirt garīgās mīlestības liesmas no zemo jutekļu neprāta. 
Tas nenākas viegli pat svētajiem.

-B et kā pazīt labo, bezgrēcīgo mīlestību? -  es drebošā balsī 
vaicāju.

-  Kas ir mīlestība? Neko citu pasaulē -  ne cilvēku, ne velnu, 
nedz ari kādu lietu -  es neuzlūkoju ar tādām aizdomām kā mī
lestību, jo šīs jutās ielaužas visdziļāk dvēselē. Nekas cits tā 
nesaista un nevažo sirdi kā mīlestība. Mīlestības pēc dvēsele 
var iet pazušanā, ja vien tai nav spēcīgu ieroču, ar kuriem šīs 
jūtas pakļaut. Manuprāt, Dolčino pazudināja tieši Margarita ar 
saviem kārdinājumiem, un lielo vairumu Kailā kalna dumpi
nieku bija pievilinājusi tieši tur piekoptā izlaidīgā dzīve. Taču 
liec vērā -  to visu es saku ne vien par ļauno, zemo mīlestību, 
no kuras visiem jāvairās kā no velna pinekļiem, bet -  ar lielām 
sirdsbailēm -  arī par to labo mīlestību, kas saista cilvēku un 
Dievu, cilvēku un viņa tuvāko. Bieži gadās, ka divi vai tris vī
rieši vai sievietes jo sirsnīgi mīl cits citu un jūt īpašu savstarpēju 
pieķeršanos, aizvien gribēdami dzīvot kopā, un, ko grib viens, 
pēc tā alkst ari pārējie. Atzīšos, ka tādas jūtas mani sēja pie 
vistikumīgākajām no sievietēm -  Andželas un Klāras. Tomēr 
pat šādas jutās ir nopeļamas, kaut ari garīgas un Dievam par 
godu... Jo pat visdvēseliskākā mīlestība, ja to neapvaldi, bet
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dedzīgi tai ļaujies, ved pie krišanas vai sajukuma. Ak, mīlestī
bai piemīt daudz dažādu īpašību! Vispirms dvēsele tās iespaidā 
atmaigst, bet tad krīt kā sastingusi... Un tad sajūt dievišķās mī
lestības patieso kvēli un kliedz, un žēlojas, un kļūst par akmeni, 
kas iemests uguni, lai pārtaptu kaļķos, un brakšķ sāpēs, liesmu 
laizīta...

-U n  tā ir labā, bezgrēcīgā mīlestība!?
Ubertīno man noglāstīja galvu, un, pavērsies pret viņu, ierau

dzīju -  par viņa vaigiem strāvo asaras. -  Jā, tā beidzot ir labā 
mīlestība! -  Viņš atsvabināja mani no sava skāviena. -  Bet cik 
grūti, -  viņš piebilda, -  cik grūti to atšķirt no otrējās! Un rei- 
zēm, kad nelabais tev žņaudz dvēseli, juties kā pakārtais, ku
ram virve žņaudz rīkli, -  aiz muguras sasaistītam rokām, aiz
sietām acīm tas raustās zem kārtuvju šķērsbaļķa un tomēr vēl 
turas pie dzīvības, un nav tam nekāda palīga, nedz atbalsta, 
bez glābiņa tas kārstās tukšumā...

Nu viņa seju rasināja ne vien asaras, bet ari sviedru lāses.
-  Tagad ej! -  viņš satraukts steidzināja. -  Pateicu tev visu, ko 
gribēji zināt. Viena pusē stāv eņģeļu koris, otrā paveras elles 
rīkle. Ej, un lai slavēts Jēzus Kristus!

Viņš atkal noklupa zemē Jaunavas priekšā, un dzirdēju viņu 
klusi šņukstam. Ubertīno lūdzās.

Neizgāju no baznīcas. Saruna ar Ubertīno manā miesā un 
dvēselē bija iesvēlusi savādu liesmu un neizprotamu nemieru. 
Varbūt tāpēc mani pārņēma nepaklausības gars -  un es no
spriedu viens pats doties uz bibliotēku. Pat īsti neapjautu savu 
meklējumu mērķi. Gribēju vienatnē izpētīt šo noslēpumaino 
vietu, un mani valdzināja doma, ka spēšu orientēties ari bez 
skolotāja palīdzības. Grasījos kāpt Torņēkā, gluži ka Dolčīno 
bija kāpis Rubello kalnā.

Man līdzi bija gaismeklis (kāpēc biju to paņēmis? varbūt
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jau iepriekš neapzināti biju iecerejis šo gājienu?). Aizžrniegtām 
acīm steigšus izmetos cauri osārijam un jau pēc mirkļa biju 
skriptorijā.

Domāju, ka tovakar manus soļus vadīja liktenis, jo, pārlūko
dams rakstāmgaldus, uz kāda no tiem ievēroju atvērtu grāmatu, 
ko viens no mūkiem šajas dienās pārrakstīja. Manu uzmanību 
tūdaļ piesaistīja nosaukums: Historia fratris Dulcini Heresiar- 
che. Visticamāk, pie ši galda bija strādājis Pjetro no Santai- 
bāno -  biju dzirdējis, ka viņš rakstot monumentālu ķecerības 
vēsturi (vēlākie notikumi abatijā, protams, liedza viņam to pa
beigt, taču neapsteigsim lietu kārtību). Tātad īstenībā nebija 
nekas dīvains, ka uz rakstāmgalda atradu tieši šo tekstu un 
tepat stāvēja sacerējumi par līdzīgām tēmām -  patarīņiem un 
flagelantiem. Taču es šo atradumu uztveru ka pārdabisku zirni, 
nezinu, debesu vai elles dotu, -  un ņēmos alkatīgi lasīt lapu 
pēc lapas. Manuskripts nebija nekāds garais, un tā pirmā daļa 
vēstīja to pašu, ko jau biju dzirdējis 110 Ubertino, likai šeit 
aprakstu papildināja daudzi sīkumi, kūms tagad esmu piemir
sis. Te bija stāstīts ari par neskaitāmajiem noziegumiem, ko 
dolčinieši pastrādāja kara un aplenkuma laika. Un aprakstīta 
pēdējā kauja, kas bijusi jo nežēlīga. Taču ne visus no attēlotajiem 
notikumiem man bija atstāstījis Ubertino, un šo beidzamo pie- 
rakstitājs noteikti bija tos skatījis pats savām acīm, jo tekstā vēl 
jautās viņa prāta satraukums.

Tā uzzināju, ka 1307. gada marta, tieši Lielajā Sestdienā, 
Dolčino, Margarita un Londžīno, beidzot saņemti ciet, tikuši at
vesti uz Bjellas pilsētu un nodoti bīskapa rokās, kurš gaidījis 
pāvesta lēmumu. Pāvests, uzzinājis jaunumu, tūdaļ pavēstījis to 
tālāk Francijas karalim Filipam, rakstīdams šādus vārdus: “Mūs 
sasniegušas jo tīkamas vēstis, līksmi un pateicības lūgsnas rai
sošas, ka tas dēmoniskais nešķīstenis, Beliāla dēls, drausmais 
ķecerību dzemdinātājs Dolčino pēc ilgām pūlēm, briesmu 
pilnām kaujām un slaktiņiem, biežiem un aizvien jauniem
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uzbrukumiem visubeidzot kopā ar saviem sekotājiem ticis 
ieslodzīts mūsu pazemes cellēs, un tas noticis ar mūsu cienījamā 
brāļa, bruņinieka Ranjēro, Verčelli bīskapa, palīdzību. Dolčino 
tika slēgts važās dienā, kad mūsu Kungs lauza maizi ar apustu
ļiem, un liels pulks ļaužu, kas bija Dolčino sērgas aplaists, šajā 
pašā dienā dabūja galu.”

Pāvests ķeceriem nebija žēlīgs un pavēlēja bīskapam spriest 
tiem nāvi. Tāpēc tā paša gada jūlija mēneša pirmajā dienā ķeceri 
tika nodoti pasaulīgajai varai. Bez mitas zvanīja visi pilsētas 
zvani; ķecerus iecēla ratos, apkārt tiem nostājās bendes un 
sekoja bruņoti sargi, un gājiens devās ceļā cauri visai pilsētai, 
un katra laukumā un ielu krustā noziedznieku miesas tika plosī
tas ar nokaitētām knaiblēm. Pirmo sadedzināja Margaritu -  Dol
čino acu priekšā, taču viņa sejā nenodrebēja ne vaibsts, tāpat 
kā viņš nebija izdvesis ne vaidiena, kad nokaitētā dzelzs dzēla 
viņa locekļus. Tad moku rati atkal devās ceļā un bendes no 
jauna gremdēja savus dzelzs rīkus traukos, kas bija pildīti ar 
kvēlojošām oglēm. Dolčino izturēja vēl citas mocības, taču cieta 
klusu, vienīgi brīdi, kad viņam nocirta degunu, viņa pleci no
raustījās Irisās, un, kad viņam norāva vīrišķo locekli, pār viņa 
lūpām izlauzās smaga nopūta, tāds kā smilkstiens. Pēdējie 
vardi, ko viņš teica, liecināja par nepadošanos, un viņš vi
siem atgādināja, ka trešajā dienā celšoties augšā. Pēc tam viņš 
tika sadedzināts un viņa pelni izkaisīti vēja.

Ar trīcošām rokām aizvēru grāmatu. Man bija stāstīts, ka 
Dolčino pastrādājis daudz briesmīgu noziegumu, taču ari viņa 
nāve bija baismīga. Un kā gan viņš bija izturējies uz sārta? Stingri 
ka moceklis vai iespitīgi kā pazudusi dvēsele? Griļīgiem so
ļiem devos pa kāpnēm augšā uz bibliotēku un piepeši sapratu, 
kāpēc apraksts mani bija tik ļoti satriecis. Manu acu priekšā 
negaidot nostājās ainas, ko biju skatījis pirms vairākiem m ē
nešiem neilgi pēc savas ierašanās Toskānā. Nesapratu, ka gan 
biju varējis to visu aizmirst līdz pat šim bridim, itin ka mana
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dvēsele būtu gribējusi izdzēst šis atmiņas kā ļaunu, nomācošu 
murgu. Patiesībā es to nekad nebiju aizmirsis, jo ikreiz, kad 
dzirdēju pieminam brālīšus, šo notikumu ainas iznira man at
miņā, taču es tūdaļ steidzos iedzīt tās atpakaļ vistumšākajos 
prāta nostūros, it kā tas būtu apkaunojošs grēks -  būt tādu 
šausmu lieciniekam.

Pirmo reizi biju dzirdējis runājam par brālīšiem Florencē, 
dienā, kad redzēju vienu no viņiem sadegam uz sārta. Tas notika 
neilgi pirms manas tikšanās ar brāli Viljamu. Mans nākamais 
skolotājs vēl nebija ieradies Pizā, tāpēc tēvs man deva atļauju 
doties aplūkot Florenci, par kuras skaistajām baznīcām bijām 
dzirdējuši daudz cildinošu vardu. Lai labāk apgūtu vietējo 
itāļu valodu, izbraukāju visu Toskānu un beidzot uz nedēļu 
apmetos Florencē, jo gribēju kārtīgi iepazīt šo izdaudzināto 
pilsētu.

Ta nu gadījās, ka, tikko ieradies, padzirdu par kādu satrau
cošu notikumu, kas bija sacēlis kājās visu pilsētu. Kāds ķece
rīgs brālītis, apsūdzēts noziegumos pret ticibu, bija stājies bīs
kapa un pārējo garīdznieku priekšā, un tieši tajās dienas viņu 
gaidija visbargākie inkvizīcijas pārbaudījumi. Sekodams ļau
dīm, kas man to bija stāstījuši, kopā ar visiem devos uz noti
kuma vietu. Pa ceļam klausījos valodās, ka šis brālītis, vārda 
Mikēle, patiesībā bijis visai dievbijīgs vīrs, kurš sludinājis grēku 
nožēlu un nabadzīgu dzīvi, atkārtodams vien svētā Franciska 
vārdus, bet tiesnešu priekšā viņš aizrauts ļaunprātīgu sieviešu 
pēc, kuras vispirms izsūdzējušas viņam grēkus, bet pec tam 
piedēvējušas ķecerīgus izteikumus; biskapa ļaudis viņu bija 
apcietinājuši taisni šo viltīgo grēku noželnieču mājās -  un šis 
apstāklis mani ļoti pārsteidza, jo garīdzniekiem neklātos dot 
sakramentus tik nepiemērotās vietās, ber laikam jau vispār
pieņemto paradumu neievērošana bija visu brālīšu kopīgā vā
jība, un varbūt sava daļa taisnības bija ari nevalodās, kas tiem
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piedēvēja ne vien ķecerības, bet ari apšaubāmus tikumus (tā
pat ka par katariem allaž tika teikts, ka viņi ir bulgāri un so- 
domiti).

Sasniedzu Pestītājā baznīcu, kur notika tiesas prāva, taču 
iekšā iekļūt nevarēju, jo eju bija aizšķērsojis milzu pūlis. Par 
laimi, daudzi bija uzrāpušies uz palodzēm un ieķērušies logu 
restēs, un no augšas redzēja un dzirdēja visu, kas notika baz
nīcā, un to atstāstīja pārējiem. Tobrīd Mikēlem tika nolasīta 
viņa paša iepriekšējās dienas atzīšanās, kurā bija teikts, ka 
Kristum un apustuļiem “itin neviena lieta nav piederējusi ne ka 
atsevišķs, ne kā kopīgs īpašums”, -  bet Mikēle iebilda, ka 
rakstvedis viņa liecībai piedūris klāt. daudz melīgu papildi
nājumu, un jo skaļā balsi (to varēja dzirdēt pat laukā) sauca: 
“Par to jums būs jāatbild pastarās tiesas dienā!” Taču inkvizi- 
tori nolasīja atzīšanos līdz galam tā, kā paši to bija pierakstījuši, 
un tad jautāja, vai Mikēle esot ar mieru pazemīgi pieņemt Baz
nīcas un visas pilsētas iemītnieku viedokli. Dzirdēju Miķeli stiprā 
balsī atkliedzam -  viņš turēšoties pie viedokļa, ka “Kristus dzī
vojis nabadzībā un sists krustā, bet pāvests Jānis XXII ir ķe
ceris, jo apgalvo pretējo”. Tad sekoja ilgs strīds, kura laikā 
inkvizitori, starp tiem arī daudzi franciskāņi, gribēja Mikēlem 
pierādīt, ka Svētie raksti nekur neapstiprina viņa apgalvoju
mus, bet viņš tiem pārmeta, ka tie nodevuši paši sava ordeņa 
regulu. Tiesātāji noskaitās un sāka viņu pratināt, vai tik šis ne
iedomājoties, ka pazīstot Rakstus labāk par viņiem, doktrīnas 
skaidrotājiem un mācītājiem. Taču brālis Mikēle pārsteidzošā 
iespītibā turējās viņiem pretī. Tad tie klupa viņam virsū vel 
niknāk un pieprasīja, lai viņš atzīstot, ka “Kristum bija īpašums 
un pāvests Jānis ir īsteni ticīgs un svēts”. Bet Mikēle nepiekā
pīgi atcirta: “Nē, viņš ir ķeceris!” Tad tie sūkstījās, ka neesot 
redzējuši vēl nevienu, kurš ar tādu spītu turētos pie saviem 
maldiem. Bet pulī pie baznicas saklausīju balsis, kas viņu
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salīdzināja ar Kristu farizeju priekšā, un es pārliecinājos, ka 
tautā jo daudzi tic braļa Mikēles svētumam.

Beigu beigas bīskapa ļaudis viņu, saslēgtu važās, aizveda 
atpakaļ uz cietumu. Un vakarā zinātāji man stāstīja, ka daudzi 
bīskapam draudzīgi noskaņoti brāļi devušies pie Mikeles uz 
cietumu un aicinājuši atgriezties no maldiem, bet viņš atbildē
jis kā virs, kurš stingri pārliecināts par savu patiesību. Viņš 
ikvienam atkārtoja, ka Kristus bijis nabadzīgs un ka to pašu 
apliecinājuši arī svētais Francisks un svētais Dominiks, un, ja 
par šī patiesīgā viedokļa sludināšanu viņu lemšot mocībām, 
jo labāk, tāpēc ka šādi viņš drīz pats varēšot skatit to, ko vesta 
Raksti un Apokalipses divdesmit četri sirmgalvji, un Jēzus Kris
tus, un svētais Francisks, un cēlie ticības mocekļi. Un man 
atstāstīja viņa vārdus: “Ja jau mēs tik dedzīgi lasām dažu svēto 
abatu atstāto mācību, tad vel dedzīgāk un ar vēl lielāku prieku 
mums vajadzētu ilgoties pēc brīža, kad būsim kopā ar viņiem.” 
Dzirdot šādus vārdus, inkvizitori nāca laukā no cietuma drūmu 
vaigu un sašutumā sauca (es pats dzirdēju): “Viņš ir velna apsēsts!”

Nākamajā dienā uzzinājām, ka pasludināts spriedums, un, 
aizgājis līdz bīskapa pilij, es apskatīju izkārto pergamentu un 
daļu tā vēstījuma pārrakstīju uz savas tāfelītes.

Tas sākās tā: “In nontine Domini āmen. Hec est quedatn 
condemnatio corporalis et sententia condemnationis corpora- 
lis lata, (lata et in hiis scriptis sententialiter pronumptiata et 
prornulgata...” Un tā joprojām. Tam sekoja Mikēles grēku un 
nodarījumu biedējošs apraksts, kurn kaut daļēji citēšu, lai la
sītājs varētu spriest pats.

Johannem uocatum fratrem Micchaelem lacobi, de corni- 
tatu Sandi Frediani, hominem tnale condictionis, et pessime 
conversationis, vite et fame, bereticum et beretica lahe pollu- 
tum et contra fidem cactolicam credentem et affirmantem... 
Deum pre oculis non babendo sedpotius humāni generis ini-
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mieturu, scienter, studiose, appert sa te, nequiter et anirno et inten
tion« exercendi hereticam pravitatem stetit et conversatus fuit 
curn Fraticellis, vocatis Fraticellis della povera vita bereticis et 
scismaticis et eorurn pravam sectarn et heresim secutus fuit et 
sequitur contra fidem cactolicarn... et accessit ad dietam civi- 
tatern Florentie et in locis publias dicte civitatis in dicta inqui
sition« contenlis, credidit, tenait et pertinaciter affirmavit ore 
et corde... quod Christus redentor noster non babuit rem 
aliquam in proprio vel comuni sed babuit a quibuscumque 
rebus quas sacra scriptura eurn habuisse testatur, tantum 
simplicem facti usum.

Taču lie nebija vienīgie noziegumi, kuros viņu apsūdzēja, 
un visbaismīgākais no visiem man šķita šī minorita apgalvojums 
(lai gan, zinādams, kā noritēja prāva, nevaru galvot, ka viņš 
patiesi teicis šos vārdus) -  svētais Akvīnas Toms nemaz ne
esot svētais un neesol izpelnījies dvēseles pestīšanu, bel gan 
mūžīgas mokas un pazušanu! Tā ka apsūdzētais nebija gribē
jis nožēlot savu vainu, grēku uzskaitījumam sekoja piespriesta 
soda pasludinājums.

Costal nobis etiarn ex predictis et ex dicta sententia lata per 
dictum dominum episcopurn florentinum, dictum Johannem 
fore bereticurn, nolle se tantis berroribus et heresi corrigere et 
emendare, et se ad rectum viamfidei dirigere, habentes dic
tum Johannem pro irreducibili, pertinace et hostinato in dictis 
suispewersis berroribus, ne ipseJohannes de dictis suis sceleribus 
et berroribusperversis valeat glotiari, et ut eiusрепа aliis tran- 
seat in exemplum; idcirco, dictum Johannem vocaturn fratrern 

Micchaelem hereticum et scismaticum quod ducaturad locum 
iustitie consuetum, et ibidem igné et flammis igneis accensis 

concrerneturet comburatur, Ha quodpenitus rnoriatur et anima 
a corpore separetur.
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Kad spriedums bija pavēstīts tautai, Baznīcas vīri atkal de
vās uz cietumu, lai pateiktu Mikēlem, kas viņu gaida. Dzirdēju 
viņus sakām: “Brāli Mikele, jau sagatavotas mitras un apmetņi 
un uz tiem sazīmēti brālīši, kuriem velni rāda ceļu uz elles bez
dibeņiem!" Tā viņi runāja, lai to iebiedētu un beidzot piespiestu 
padoties. Taču brālis Mikēle nometās ceļos un teica: “Esmu 
pārliecināts, ka pie mana sārta stāvēs mūsu tēvs Francisks, un 
teikšu jums vēl vairāk -  domāju, ka tur būs arī Kristus ar apus
tuļiem un svētie mocekļi Bērtulis un Antonijs.” Tā viņš pē
dējoreiz atraidīja inkvizitoru piedāvājumus.

Nākamajā rītā an es stāvēju uz tilta pie bīskapijas, kur bija 
sapulcējušies inkvizitori, pie kuriem bija atvests aizvien vēl va
žās sakaltais Mikele. Kāds ticīgais nometās viņa priekšā ceļos, 
lai saņemtu svētību, taču bruņoti vīri to tūdaļ sagrāba un aiz
veda uz cietumu. Tad inkvizitori apsūdzētajam nolasīja apsū
dzības rakstu, jautādami, vai viņš gribot nožēlot savus grēkus. 
Bet Mikēle ik reizi, kad apsūdzībā tika apgalvots, ka viņš esot. 
ķeceris, atbildēja: “Ķeceris neesmu, grēcinieks gan, taču kato
lis,” -  bet, kad tika pieminēts “viņa svētība un godība pāvests 
Jānis XXII”, Mikēle iebilda: “Nē, viņš ir ķeceris!” Tad bīskaps 
pavēlēja, lai Mikēle metas ceļos viņa priekšā, bet Mikēle atbil
dēja, ka ķeceru priekšā uz ceļiem nemetoties. Viņu nospieda 
pie zemes ar varu, bet viņš izdvesa: “Dievs man piedos, jo ne
daru to no brīva prata!” Un, tā kā viņš joprojām bija garīdznieka 
ģērbā, sākās rituāls, kura laikā viņam novilka vienu drēbju 
gabalu pēc otra, līdz viņš palika vienā kreklā, ko Florencē sauc 
cioppa. Un, kā jau pieņemts darīt, laupot garīdznieka iesvētību, 
viņam ar asu nazi nošķēla pirkstu spilventiņus un nogrieza 
matus. Tad Miķeli uzticēja sardzes kapteinim un viņa vīriem, 
un tie izturējās pret viņu ļoti rupji un, važās slēgtu, aizveda uz 
cietumu, bet viņš ceļā atkārtoja sanākušajam pūlim: "Per D o - 
minum moriemu r. ’’

Uzzināju, ka viņu sadedzinās tikai nākamajā dienā. Un arī

286



šajā dienā pie Mikēles ieradās bīskapa ļaudis, jautādami, vai 
viņš gribot izsūdzēt grēkus un pieņemt komūniju, bet viņš at
teica, ka negribot grēkot, pieņemdams sakramentu no tiem, 
kas paši aptraipījušies. To nu gan viņš, manuprāt nedarīja labi, 
jo pieradīja, ka viņu ietekmējusi patariņu ķeceriba.

Beidzot pienāca soda dienas rīts, un notiesātajam pakaļ iera
dās gonfalonjērs, manuprāt, laipns un draudzīgi noskaņots vīrs, 
jo jautāja Mikēlem, kālab šis esot tāds tiepša un lieki spītējo
ties, kad vajagot vien pieņemt patiesību, ko apliecina visa tauta, 
1111 piekrist svētās mātes Baznīcas viedoklim. Bet Mikēle stingri 
atteica: “Es ticu uz Kristu, kas ir dzīvojis nabadzībā un sists 
kmstā.” Un gonfalonjērs, rokas noplātījis, aizgaja. Tad ar sa
viem vīriem ieradās sardzes kapteinis 1111 izveda Miķeli pagalmā, 
kur to gaidīja bīskapa vikārs, kurš viņam vēlreiz nolasīja atzī
šanās rakstu 1111 spriedumu, un Mikēle atkal palaikam pār
trauca lasītāju, lai apstrīdētu sev nepatiesi piedēvētos uzska
tus: runa bija par doktrīnas smalkumiem, kūms vairs neatminos 
1111 tolaik pat īsti nesapratu. Aptvēm vienīgi, ka tieši tie bijuši 
par iemeslu brālīšu vajāšanai un izšķīmši ari Mikēles likteni. 
Nekādi nespēju tikt gudrs, kāpēc garīdznieki un laicīgā vara 
tik nikni vajā tos, kuri grib dzīvot nabadzībā un uzskata, ka 
Kristum nav piederējuši pasaulīgie labumi. Drizak, es spriedu, 
tiem vajadzētu bīties ļaužu, kas kāro dzīvot bagātībā un piesa
vināties svešu mantu, ievest Baznīc u kārdināšana un aptraipīt 
ar simoniju. Nespēdams ciest klusu, izteicu savas domas kā
dam blakusstāvētājam. Tas pasmīnēja un teica, ka nabadziba 
dzīvojošs mūks esot slikts piemērs tautai, jo tā vairs negrib uz
klausīt mūkus, kuriem nabadzība nav pa prātam. Turklāt, viņš 
piebilda, tāda nabadzības sludināšana iedveš tautai nevaja
dzīgas domas, ta sāk uzskatīt savu nabadzību par iemeslu 
lepnībai, un lepnība izraisa attiecīgu rīcību. Un vēl man vajagot 
zināt -  lai gan viņam pašam neesot skaidrs, no kāda silo
ģisma izriet tāds secinājums, -  ka nabadzības sludinātāji brāļi
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ir imperatora piekritēji un tas, protams, nevar patikt pāvestam. 
Tas man šķila lielisks izskaidrojums, kaut ari to saņēmu no 
nemācīta cilvēka. Tomēr nesapratu, kālab brālis Mikēle grib 
mirt tik baismīgā nāvē -  tikai lai izpatiktu imperatoram vai lai 
salabinātu reliģiskos ordeņus. Un ari pūlī saklausīju balsis, 
kas teica: “Viņš nav nekāds svētais, viņu atsūtījis Ludviķis, lai 
sētu nesaskaņas starp pilsoņiem. Brālīši gan ir toskānieši, tak 
aiz viņiem slēpjas impērijas sūtņi!" Bet citi sprieda: “Viņš taču ir 
jucis! Piepūties aiz lepnības un velna apsēsts! Savas sasodī
tās lepnības pēc viņš pat priecājās par mokām. Tie brāļi sala
sās pārāk daudz svēto dzīvesstāstu, tad jau labāk būtu pre
cējušies!” Vēl cili iebilda: “Nē, visiem kristiešiem vajadzētu būt 
tādiem -  gataviem mirt par savu ticību ka pagānu laikos!” Klau
sījos šajās valodās, netikdams skaidrībā, kuram lai piekrītu, bet 
tad man gadījās atkal ieraudzīt notiesātā seju, ko pirmāk maniem 
skatiem aizsedza pūlis. Tās izteiksme man atgādināja skulptū
ras, kas attēlo dievišķo vīziju aizgrābtus svētos; viņa acis rau
dzījās jau citā pasaulē. Un es sapratu, ka Mikēle, lai kas viņš ari 
būtu, trakais vai apskaidrotais, alkst nāves, jo tic, ka mirdams 
satrieks savu ienaidnieku, vienalga, kurš īsti tas būtu. Un ap
tvēru, ka viņa piemērs novedīs nāvē vēl daudzus citus. Mani 
apstulbināja viņa stingrība, jo nezināju un joprojām nezinu, kā 
tajā bija vairāk -  augstprātīgas mīlestības uz savu patiesību, 
kuras dēļ jāiet nāvē, vai augstprātīgu alku pēc nāves, kas ļauj 
šo patiesību apliecināt. Un, par to domājot, mani joprojām pār
ņem apbrīna un bailes.

Bel atgriezīsimies pie paša Mikēles, jo soda brīdis jau bija 
tuvi] un ļaudis nepacietīgi gaidīja.

Kapteinis ar saviem vīriem izvilka Miķeli laukā pa vārtiem. 
Viņš gaja platiem soļiem, nodurtu galvu, mugurā sadriskāts 
krekls ar izrautām pogām, un klusi skaitīja lūgšanu, patiesi iz
skatīdamies pēc svētā mocekļa. Viņu ielenca neiedomājami 
liels pūlis, un daudzi sauca: “Nemirsti!” Bel viņš atbildēja:
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“Gribu mirt par Kristu!” -  “Tu taču nemirsti par Kristu,” tie vi
ņam teica. “Tātad mirstu par patiesību,” viņš atbildēja. Kad 
gājiens bija sasniedzis vietu, ko sauc par Prokonsula stūri, kads 
Mikēlem uzsauca, lai viņš aizlūdzot Dievu par visiem sanāku
šajiem, un viņš deva pūlim savu svētību. Pie Svētās Liperātas 
baznīcas kāds viņam teica: “Ģeķi, tici jel pāvestam!” -  bet viņš 
atbildēja: “Šo svēto tēvu esat uzcēluši sev Dieva vietā, bet šis 
tēviņš jūs krietni apķēzījis!” (pats tik labi nesapratu Toskānas 
izloksni, bet vēlāk man paskaidroja -  tā bijusi asprātīga 
vārdu spēle, kas pāvestu pielīdzinājusi kādam lopiņam) -  un 
visi brīnījās, ka viņš pirms nāves plēš jokus.

Pie Svētā Jāņa baznīcas viņam uzsauca: “Glāb dzīvību!” - 
un viņš atbildēja: “Glābieties no grēkiem!” Pie Vecā tirgus 
viņam sauca: “Glābies, glābies!” -  bet viņš: “Glābieties no 
elles!” Pie Jaunā tirgus viņu mudināja: “Nožēlo grēkus!” Viņš 
attrauca: “Nožēlojiet savu mantrausību!” Kad gājiens bija sa
sniedzis Svētā Krusta baznīcu, viņš uz dievnama kāpnēm pa
manīja sava ordeņa brāļus un pārmeta tiem, ka viņi vairs ne
ievērojot svētā Franciska regulu. Un daži no tiem neizpratnē 
paraustīja plecus, bet cili nolaida kapuci par acīm, lai slēptu 
savu kaunu.

Tuvojoties Taisnīguma vārtiem, daudzi viņam teica: “Atsa
kies no saviem maldiem un nemirsti!” -  bet viņš atbildēja: “Kris
tus mira par mums.” Un tie: “Tu neesi Kristus, un tev nav par 
mums jāmirst!” -  Bet viņš: “Es gribu mirt par Viņu.” Taisnīguma 
laukumā kāds viņam jautāja, kāpēc viņš nedarot tāpat ka viens 
no viņa ordeņa vecākajiem brāļiem, kurš esot atteicies no sa
viem uzskatiem, bet Mikēle atbildēja, ka šim brālim ne prātā 
neesot nācis noliegt patiesību. Un redzēju, ka pūli daudzi viņam 
piekrīt un mudina viņu būt stipram; ta mēs sapratām, ka tie ir 
viņa atbalstītāji, un pakāpāmies no viņiem tālāk.

Kad Taisnīguma vārti bija palikuši aiz muguras, ieraudzī
jām sārtu jeb slieteni, ka to sauca vietējie, jo tas patiesi atgādināja
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no sklandām saslietu būdu. Sārtu bija ielenkuši bmņoti jāt
nieki, lai turētu skatitājus pienācīgā attālumā. Mikēli piesēja 
pie prāva staba sārta viduci. Izdzirdu vēl kādu saucam: “Kas 
gan ir tas, par ko tu gribi mirt?” Un Mikēle atbildēja: “Tā ir pa
tiesība, kas mīt mani un ko nevar apliecināt citādi kā vien ar 
n;ivi.” Sārtam pielaida uguni. Brālis Mikēle, vispirms nodzie
dājis Credo, uzsāka Te Deurn. Viņš paguva izdziedāt astoņus 
pantus, tad saliecās likumā kā klepodams un sabruka pie ze
mes, jo bija pārdegušas auklas. Viņš bija miris, jo cilvēks mirst, 
pirms vel augums pilnībā sadedzis, kad neizturamajā karstumā 
pārplīst sirds un dūmi piepilda plaušas.

Tad viss slietenis uzliesmoja kā gaiša lāpa, un, ja starp kvē
lojošajiem malkas gabaliem nevīdētu Mikēles nomelnējušais 
ķermenis, man būtu licies, ka stāvu degošā ērkšķu krūma 
priekšā. Un biju tik tuvu vīzijai (to visu es atcerējos, kāpdams 
augšup pa bibliotēkas kāpnēm), ka man neviļus pār lūpām rai
sījās mistiskas aizgrābtības vārdi, ko biju lasījis kādā no svē
tās Hildegardes grāmatām: “Liesma sastāv no žilbas skaidres, 
dziļumu spara un ugunīgas svēles; un žilbā skaidre tai ir, lai 
gaismotu, bet ugunīgā svēle, lai dedzinātu.”

Atminējos Ubertīno teiktos vārdus par mīlestību. Vēl manu 
iztēles acu priekšā ugunīs liesmoja Mikēle, un šai ainai pie
vērpās uz sārta stāvošā Dolčīno tēls, kas saplūda ar daiļās Mar
garitas veidolu. Atkal sajutu dīvaino nemieru, kas mani bija 
pārņēmis baznīcā. Lai atvairitu šis domas, apņēmības pilns de
vos iekšā bibliotēkā.

Pirmo reizi viens pats biju iekļuvis labirintā. Garās ēnas, ko 
uz grīdas meta manas lampiņas gaisma, biedēja gluži tāpat 
kā pagājušās nakts rēgi. Bijos kuru katni mirkli uzdurties vēl 
kādam spogulim, jo tādi jau ir spoguļu burvesti -  lo radītie 
māņi iedveš bailes, pat ja zini, ka tavā priekšā tikai spogulis.

Nemaz necentos noteikt virzienu vai izsargāties no telpas,
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kurā gruzdēja vīzijas izraisošās sniaržzāles. Gāju no istabas 
istabā kā karsoņa mocīts, pat nezinādams, kur īsti gribu no
kļūt. Un galu galā nekur tālu neaizklīdu, jo pēc brīža atkal at- 
ģidos septiņstūru telpā ar kāpnēm. Uz galda stāvēja kaudzīte 
grāmatu, ko iepriekšējā vakarā tur nebiju ievērojis. Sapratu, ka 
tie ir sējumi, ko Maleahijs uznesis no skriptorija, bet vēl nav 
novietojis pa plauktiem. Nezinu, cik tālu atrados no telpas ar 
kvēpekļiem, taču galva man bija apdullusi -  varbūt no vēja 
pūsmu nestajiem izgarojumiem, bet varbūt vainīgas bija domas, 
kas nelika man mieru. Alšķīni kādu sējumu, ko bagātīgi rotāja 
miniatūras, kuni stils, manuprāt, liecinaja, ka grāmata atceļojusi 
no pasaules malas, Tūles klosteriem.

Lappusē, kurā sākās apustuļa Marka evaņģēlijs, mani sa
trūcināja lauvas attēls. Tas noteikti bija lauva -  tūdaļ to pazinu, 
kaut arī šādu zvēm dzīvu nekad nebiju redzejis. Ilustrators precīzi 
bija attēlojis tā vaibstus un locekļu veidojumu (droši vien iedves
mojies no lauvām, ko skatījis Hibernijā, šajā baismīgu radījumu 
apdzīvotajā zemē), un es pārliecinājos, ka šis dzīvnieks (kā to 
apgalvo arī Fiziologs) sevi apkopo gan drausmo, gan diženo. 
Tāpēc šis attēls raisīja manī domas par cilvēka ienaidnieku un 
reizē par mūsu kungu Kristu. Nezināju, kā lai saprotu ta sim
bolisko jēgu, un man pār muguru viļņiem vien skrēja drebuļi 
no bailēm un aukstā vēja, kas svelpa sienu spraugās.

Lauvam, ko es pētīju, atvērtajā rīklē rindojās asi zobi, bet 
galvu klāja bruņas kā čūskai; milzīgais ķermenis balstījās uz 
četrām ķetnām ar smailiem, plēsonīgiem nagiem, kažoks atga- 
dināja paklājus, ko vēlāk redzēju atvestus no Austrumu ze
mēm, -  sarkanu un smaragdzaļu zvīņu raksta, kuram cauri 
vīdēja spēcīgi, biedīgi kaulu apveidi, dzelteni kā mēris. Dzel
tena bija ari aste, kas no pēcpuses aizvijās līkumu līkumiem 
līdz pat galvai, kur pēdējā cilpa bija apaugusi ar baltu un melnu 
spalvu kušķiem.

Kaut ari lauvas attēls bija mani neganti nobiedējis (ne vienu
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reizi vien atskatījos pār plecu, it kā gaidīdams, ka līdzīgs bries
monis piepeši varētu parādīties man aiz muguras), nolēmu at
šķirt nākamas lapas -  un mans skatiens apstājās pie attēla, kas 
greznoja Mateja evaņģēlija sākumu. Tajā bija atveidots kāds 
virs, kurš nezin kāpēc man aizdeva vēl lielākas bailes nek.i 
lauva: tam bija cilvēka seja, bet no zoda uz leju to ka bruņas 
klāja savāda, cieta ornāta, un šo ornātu vai garozu rotāja sar
kani un dzelteni dārgakmeņi. Šī seja, kas vidēja virs rubinu 
un topāzu cietokšņa, man šķita (luk, kā bailes mani vērta zai
motajā!) piederam noslēpumainajam slepkavam, kura netve
ramās pēdas centāmies atšķetināt. Vēlāk sapratu, kāpēc gan 
zvēru, gan bruņas tērpto viru tik cieši saistīju ar labirintu: tie 
abi, tāpat kā pārējie šis grāmatas tēli, iznira no ķeburainu rakstu 
labirinta, kura oniksa un smaragda līnijas, hrizopāza pavedieni 
un berila dzijas man atgādināja istabu un eju režģi, kurā biju 
iekļuvis. Mana acs aizmaldījās lappuses mirdzošajās takās, tā
pat ka manas kājas maldījās bibliotēkas zāļu satraucošajā 
rakstā, un, redzot uz ši pergamenta savu klejojumu atspulgu, 
šķita, ka ikviena no grāmatām, paslepus smīnēdama, vēsta par 
manām tābriža gaitām. “De te fabula narratur,” es sev teicu 
un prātoju, vai tik šajās lappusēs nav aprakstītas arī manas 
turpmākās gaitas.

Atšķīru citu grāmatu, manuprāt, pie spāņu skolas piede
rīgu. Krāsas bija griezīgi spilgtas, sarkanā atgādināja liesmas 
vai asinis. Tā bija apustuļa atklāsmes grāmata, un man, tāpat kā 
iepriekšējā vakarā, atvērās lappuse, kur bija attēlota rnulier 
amicta sole. Taču šī bija cila grāmata un miniatūra bija citāda, 
mākslinieks daudz smalkāk bija iezirnējis sievietes vaibstus. 
Salīdzināju viņas seju, krūtis un gurnu liekumu ar Jaunavas 
tēla līnijām, ko biju apbrīnojis kopā ar Ubeitīno. Viņas nebija 
līdzīgas, bet ari ši mulier man šķita ļoti daiļa. Negribēdams 
ilgāk kavēties šādās domās, pāršķim vēl dažas lapas un atkal 
uzdūros sievietes attēlam, bet šoreiz tā bija Bābeles netikle.
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Mani pārsteidza ne tik daudz viņas izskats, cik doma, ka ari ši 
ir sieviete tāpat kā tā pirmā, tomēr ši bija visu grēku Irauks, bet 
pirmā -  visu tikumu krātuve. Abu vaibsti bija sievišķigi, un 
piepeši es vairs nespēju saskatīt atšķirību starp tām. Atkal mani 
pārņēma satraukums, baznīcā skatītā Jaunava saplūda ar daiļās 
Margaritas tēlu. “Esmu pazudis!” es sev teicu, tad piebildu: “Esmu 
jucis!” Un nospriedu, ka ilgāk nedrīkstu bibliotēkā uzkavēties.

Par laimi, kāpnes bija turpat blakus. Metos lejā, teju pakriz
dams un apdzēsdams lampiņu. Pēc mirkļa jau biju zem pla
šajam skriptorija velvēm, taču pat šeit negausināju skrējienu, 
līkai brāzos lejāk uz refektoriju.

'lūr elsodams apstājos. Caur vitrāžām plūda iekšā mēness 
gaisma, šajā naktī īpaši dzidra, un es būtu varējis iztiki bez 
gaismekļa, kas lieti bija noderējis bibliotēkas tumšajās cellēs 
un ejās. Tomēr to nenopūtu, it kā šī gaismiņa man derētu par 
drosminajumu. Aizvien vel smagi elsoju, tāpēc nospriedu, ka 
malks ūdens man palīdzētu nomierināties. Virtuve bija turpat 
līdzās, un es, šķērsojis refektorija zāli, lēnītēm atvēru vienas 
110 durvīm, kas veda uz Torņēkas pirmā stāva otru pusi.

Taču šai brīdī manas bailes nevis pagaisa, bet pārvērtās stin
dzinošās šausmās, jo tūdaļ māniju, ka virtuvē kads ir, vismaz 
ieraudzīju, ka attālākajā stūrī pie maizes krāsns spīd gaisma, -  
un pārbijies tūliņ apdzēsu savu lampu. Pats pārbīļa varā iztrūci- 
nāju ari to otru (vai citus), un viņa (viņu) gaismeklis izdzisa. 
Bet velti, jo mēness pietiekami izgaismoja virtuvi un es saskatīju 
uz grīdas klājamies vienu vai vairākas ēnas.

Baiļu stīvumā neuzdrošinājos ne spnikt atpakaļ, ne doties 
uz priekšu. Saklausīju neskaidm purpināšanu, un man šķita, 
ka dzirdu slapētu sievietes balsi. Tad no bezveidīgā blāķa, kas 
tumši iezīmējās pie krāsns, atrāvās melna, staipa ēna, izšāvās 
pa ārdurvīm, kas acimredzol bija atstātas pusvirus, un tās aizc irta.
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Virtuvē paliku es, stāvot uz refektorija sliekšņa, un kaut kas 
neskaidrs krāsns priekšā. Kaut kas neskaidrs un -  kā to lai 
apzīmē? -  īdošs. Patiesi, no ēnas raisījās šņuksti, it kā klusinā
tas raudas, nerimtīgas baiļu elsas.

Nekas tik labi nepalīdz baiļu pārņemtajam atgūt zaudēto 
drosmi kā otra izbīlis, taču uz ēnas pusi manus soļus nevadīja 
drosme. Drīzāk tas bija dīvains skurbums, kas līdzinājās tam, 
ko biju izjutis, būdams vīziju varā. Virtuves gaisā vēdīja smar
žas, kas atgādināja bibliotēkas kvēpināmās zāles, kuras biju 
saostijies iepriekšējā nakti. Varbūt tās bija citādas vielas, taču 
uz maniem pārkairinātajiem jutekļiem tās atstāja tieši tādu pašu 
iespaidu. Jutu asi dvakojam tragantu, alaunu un vīnakmeni, ko 
pavāri izmanto vīna aromatizēšanai. Tiesa, varbūt vainīgs bija 
alus, kas (vēlāk es to uzzināju) tobrīd rūga kublos. Šis dzēriens 
itāļu pussalas ziemeļos bija lielā cieņā, un to brūvēja gluži tā
pat kā manā dzimtajā Vaczeme -  ar viršiem, vaivariņiem un 
savvaļas rozmarīnu. Visas šīs smaržas kutināja man nāsis un 
lika galvai reibt.

Un, lai gan mans modrais saprāts sauca "Vade retro!”, lie
kot begt no radījuma, kas smilkstot kūņojās uz grīdas un pil
nīgi noteikti bija sukubs, kuru man uzsūtījis nelabais, -  kāds 
spēks manā vis appetitiva stūma mani uz priekšu, gluži kā aici
nādams kļūt par liecinieku kādam brīnumam.

Tā es tuvojos ēnai, līdz vārajā nakts gaismā, kas plūda no 
augstajiem virtuves logiem, saskatīju, ka tā ir sieviete, kas dre
bošām rokām žņaudz pie krūtīm kādu vīstokli un, čokura sa
rāvusies, spiežas tuvāk krāsnij.

Lai Dievs, Svētā Jaunava un visi paradīzes svētie man pa
līdz vēstīt, kas notika tālāk! Kauns un mans cienījamais stā
voklis (jo patlaban esmu vecs mūks šeit, jaukajā Melkas klosterī, 
miera un rāmas apceres ostā) mani mudina dievbijīgā pie
sardzībā ciest klusu. Man vajadzētu vien īsiem vārdiem bilst, ka
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atgadījās kas ļauns, ko neklājas atstāstīt sīkāk, lai nesatrauk
tos pats un nesatricinātu sava lasītāja mieru.

Taču esmu solījies stāstīt par šiem tālajiem notikumiem visu 
patiesību, un patiesība ir nedalāma, tā mirdz pati savā skaid
rībā un nav sadrumstalojama, izdabājot mūsu vajadzībām vai 
kaunam. Un grūtākais ir atstāstīt notikušo nevis tā, kā es to sa
protu 1111 atceros tagad (lai gan joprojām visu atceros nežēlīgā 
spilgtumā un nezinu, vai tā ir nožēla, kas likusi šīm izjūtām un 
domām tik spilgti iespiesties man atmiņā, vai, gluži otrādi, tas 
ir nožēlas trūkums, kas mani moka, liekot aizvien pārcilāt ik
vienu sava kauna sīkumu), bet tā, kā to redzēju un izjutu to
brīd. Nudien, es spēju to veikt ar hronista precizitāti un tiešumu, 
jo, aizverot acis, atminos ne vien to, ko darīju tajos mirkļos, bet 
arī katru savu domu, itin kā skatītu tonakt tapušu manuskriptu, 
ko tagad atliek vienīgi pārrakstīt. Tā arī rīkošos, un lai svētais 
erceņģelis Miķelis mani sargā, jo, pamācīdams lasītājus un 
šaustīdams savu vainu, gribu attēlot, kā jauneklis var sapīties 
nelabā izliktajās cilpās un darīt tās vieglāk pazīstamas un pa
manāmas, lai citi, kuriem šie slazdi gadītos ceļā, prastu no tiem 
izvairīties.

Tātad tā bija sieviete. Kāda nu sieviete, vēl tikai meitene. 
Līdz tam brīdim (un, paldies Dievam, ari pēc tam) nebiju tuvāk 
saskāries ar viņas dzimuma būtnēm, tāpēc nemāku teikt, cik 
veca viņa bija. Zinu vien, ka viņa bija jauna, gandrīz pusaudze, 
varbūt piedzīvojusi sešpadsmit vai astoņpadsmit pavasaru, 
varbūt divdesmit. Mani tūdaļ izbrīnīja cilvēciskais siltums un 
dzīvīgums, ko izstaroja villas stāvs. Tātad tā nebija vīzija, katrā 
ziņā tā man šķita valde bona. Varbūt tāpēc, ka viņa trīsēja kā 
putnēns ziemas salā un raudāja, un baidījās manis.

Zinādams, ka ikviena godīga kristieša pienākums ir palī
dzēt savam tuvākajam, pagājos uz priekšu un maigi ierunājos 
pareizā latiņu valodā, teikdams, ka viņai nav jābīstas, jo esmu
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draugs vai vismaz neesmu ienaidnieks un nekādā gadījumā 
neesmu tas ienaidnieks, no kura viņa dreb bailēs.

Laikam labvēlība, ko izstaroja mans skatiens, nomierināja 
šo būtni -  un viņa man tuvojās. Apjautu, ka mana latiņu valoda 
viņai nav saprotama, un instinktīvi vērsos pie viņas savā dzim
tajā vācu mēlē, bet viņa atkal izbijās, nezinu, vai turieniešu 
ausīm neierasto, aso skaņu pēc, vai tāpēc, ka šis skaņas atsauca 
viņai atmiņā kādu tikšanos ar manas zemes kareivjiem. Tad, 
nospriedis, ka žesti un sejas vaibsti ir saprotamāki par vār
diem, es pasmaidīju. Viņa norima, atbildēja man ar smaidu un 
arīdzan bilda dažus vārdus.

Viņas valoda bija sveša manām ausim, katrā ziņā tā atšķī
rās 110 Pizas izloksnes, kurā biju mēģinājis ielauzīties, tomēr 
no viņas balss toņa nopratu, ka man teic maigus vārdus, un 
man pat šķita, ka saklausu: “Tu esi jauns, esi skaists...” Novi- 
cam, kura zēnība aizritējusi klostera sienās, negadās bieži dzir
dēt cildinājumus savam skaistumam, gluži otrādi, tas radis uz
klausīt brīdinājumus par to, cik zūdīgs un nicināms ir miesas 
daiļums; taču nelabais izgudro aizvien jaunus slazdus, un es 
atzīstos, ka šie mājieni, lai cik melīgi, man skanēja jo tīkami un 
iesvēla sirdi nevaldāmu prieku. Turklāt meitene runājot bija 
pastiepusi roku un ar pirkstu galiņiem aizskāra manu vaigu, 
kur tolaik vel nedīga bārda. Mani pāršalca skurbums, taču to
brīd savā sirdī vēl nemanīju grēka mesto ēnu. Tik viltigi nela
bais prot izlikt mums lamatas, ka krītam tajās, pat neapjauz
dami sava kritiena.

Ko jutu? Ko redzēju? Atceros vienīgi, ka pirmā mirkļa izjūtas 
nebija izsakāmas vārdos, jo ne mana mēle, ne mans prāts ne
bija radināti attēlot šādus pārdzīvojumus. Biju mēms, līdz no 
sirds dziļumiem man atausa citulaik un cituviet dzirdēti vārdi. 
Lai gan tie bija skanējuši gluži citādā nolūkā, tie apbrīnojami 
saderējās ar manu tabriža līksmību un, kā man šķita, bija īpaši 
radīti, lai to paustu. Vārdi, ilgi glabājušies manas atmiņas dzīlēs,
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nu kāpa pār manām (mēmajām) lūpām, un es piemirsu, ka 
Rakstos un svēto tēvu darbos tie bija kalpojuši, lai izteiktu ci
tādā gaismā starojošu īstenību. Bet vai patiesi laimiba, par ko 
bija runājuši svētie, atšķīrās no lieglaimes, kurā reiba mans sa
trauktais gars? Tajos mirkļos es zaudēju možo izšķiršanas spēju, 
un, manuprāt, tas liecina, ka biju nolaidies visdziļākajā dvēse
les bezdibenī.

Piepeši meitene man šķita kā “melnā, bet tiešām mīlīgā jau
nava”, par kuru vēstīts Augstajā dziesmā. Mugura viņai bija 
parupja auduma novalkāta kleitiņa, uz krūtīm visai nepiedienīgi 
pavērusies, un ap kaklu krāsainu akmentiņu krellītes, šķiet, 
pagalam lētas. Taču galva lepni slējās uz kakla, kas bija balts 
kā ziloņkaula tornis, un viņas acis bija dzidras kā Hešbonas 
diķi, viņas deguns kā tornis Libanonas kalnos un matu cirtas 
ap viņas galvu kā valdnieku purpurs. Jā, viņas matu cirtas 
man šķita kā ganāms pulks kazu, un viņas zobi kā baltu avju 
bars, kad tās nāk no peldes, un ikvienai no viņām ir dviņi, un 
nav nevienas viņu starpā, kam to nebūtu. -  Tu esi skaista, 
mana mīļotā, cik tu esi skaista! -  es čukstēju. -  Tavas matu 
cirtas ir kā ganāms pulks kazu, kas dodas lejup pa Gileādas 
kalna nogāzi, kā sarkana purpura aukla ir tavas lūpas, tavi 
vaigi ir kā granātābola sārtās puses, tavs kakls ir kā Dāvida 
tornis, ap kurn sakārts vesels tūkstotis vairogu... -  Un izbijies 
un apburts es sev vaicāju -  kas gan ir viņa, kura iznirusi manā 
priekšā, mirdzēdama kā rīta blāzma, skaista kā mēness, sta
rojoša kā saule, terribilis ut castronim acies orclinata?

Tad viņa pienāca man vēl tuvāk, iemezdama kaktā tumšo 
saini, kum līdz tam bija turējusi piespiestu pie krūtīm, vēlreiz 
pacēla roku, lai noglāstītu man seju, un vēlreiz atkartoja jau 
teiktos vārdus. Un, kamēr es nezināju, bēgt no viņas vai tuvo
ties, kamēr man deniņos grandēja it kā Jozuas bazūnes, kas 
lika sabrukt ļērikas mūriem, un es vienlaikus alku un baidījos 
viņai pieskarties, viņa priecīgi pasmaidīja, klusu nopūtās kā
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maiga kaziņa un atraisīja saites, kas saturēja tērpu viņai uz 
krūtīm: tas noslīdēja no viņas auguma, un viņa palika stāvam 
manā priekšā, kā Ieva bija atklājusies Ādamam Ēdenes darza.
— Pulcbra sunt ubera qime paululum supereminent et tument 
modice, -  es murmināju, atkārtodams no Ubertīno dzirdētos 
vārdus, jo viņas krūtis man šķita kā divi jauni stirnu dvīņi, kas 
ganās zem lilijām, un viņas klēpis bija kā apaļš kauss, kurā 
nekad netrūkst dzēriena valgmes, un viņas miesa kā kviešu 
kopa, kas apspraudīta ar ielejas puķēm.

-  О siclus clartitn puellarum, -  es viņai saucu, -  о porta 
clausa, fons bortorum, čella ciistos unguentorum, čella pig- 
tnentaria! -  Un attapu, ka, pats to negribēdams, esmu piekļā
vies viņas augumam, un sajutu tā siltumu un agrāk nepazītu 
asu ziežu smaržu. Atmiņā atausa vārdi: ‘‘Mani dēli, kad atnāk 
neprātīga mīlestība, tās priekšā cilvēks nespēj nenieka!” -  un 
es sapratu: vienalga, vai tā būtu nelabā izlikta cilpa vai debesu 
dāvana, nav vairs manos spēkos apspiest šo dziņu. -  Ob lan- 
gueo, -  es saucu, -  causarn languoris video nec caveo! -  Rožu 
dvesma kāpa no viņas lūpām, un skaistas bija viņas sanda
lēm apautās kājas, un viņas gurnu apaļumi bija tik atbilstīgi 
viens otram kā divas saktas, ko darinājusi gudra lietprateja 
veiklā roka. -  Ak, mana mīļā, saldmes avots, ar vienu savu 
matu grīsti tu esi savalgojusi karali! -  es klusi dvesu un jau biju 
iekļuvis viņas skaujas, kopā mēs nokritām uz kailās virtuves 
grīdas, un, nezinu, vai pēc paša gribas vai ar viņas palīdzību, 
es nometu savu noviča ģērbu, un mēs nejutām kauna no sa
viem augumiem, et cuncta erant bona.

Un viņa mani skūpstīja ar savu lūpu skūpstu, un viņas mī
lestība bija saldāka par vīnu, un brīnišķa bija viņas ziedu smarža, 
un skaists bija viņas kakls, pērļu apvīts, 1111 skaisti vaigi, aiz
segti ar važiņām, -  tu esi skaista, mana mīļotā, cik tu esi skaista, 
tavas acis ir kā baložu acis (es teicu), parādi man savu vaigu 
un liec man dzirdēt savu balsi, jo tava balss ir tik salda un tavs
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vaigs tik mīlīgs, tu esi paņēmusi manu sircii, mana māsa, ar 
vienu savas acs skatu un ar vienu sava kakla viju esi likusi man 
iedegties mīlestības neprātā, tavas lūpas ir kā pāri plūstošas 
medus kāres, piens un medus ir zem tavas mēles, tava deguna 
elpai ir ābolu smarža, tavas krūtis ir līdzīgas ķekariem, ogu 
ķekariem pie vīna koka, tava mute ir gards vīns, kas straumēm 
plūst uz mani un tek pār lūpām un zobiem... Tū esi kā dārza 
avots, dzīvo ūdeņu izteka, nardes un safrāns, kanēlis un kuplas 
skalbes, mirres un alvejas -  un es ēdu zeltaino medu no savas 
meduskāres, dzēru savu vīnu lidz ar pienu... Kas bija, kas gan 
bija tā, kura iznira no tumsas, mirdzēdama kā rīta blāzma, skaista 
kā mēness, starojoša kā saule, briesmīga kā sveša karaspēka 
bari?

Ak, mans Kungs, dvēseles aizgrābtībā augstākais tikums ir 
mīlēt, ko redzi (vai tiesa?), augstākā laime -  iegūt to, kas tev 
pieder, tad svētlaimi dzer no tās pirmavota (vai tā mums nav 
teikts?), tad baudi patieso dzīvi, ko pēc šīs laicīgās vadīsim 
mūžībā līdzās eņģeļu pulkiem... Tā es domāju, un man likās, 
ka beidzot piepildās svēto pareģojumi, bet tikmēr meitene 
piepildīja mani ar neaprakstāmu saldmi, un likās, mans augums 
pārtapis par lielu aci -  gan no priekšas, gan aizmugurē -  un 
redzēja it visu, kas mani ieskāva. Un es sapratu -  tā ir mīles
tība un no tās rodas gan vienotība, gan maigums, viss labais, 
cēlais, skūpsti un skaujas. Jau agrāk biju dzirdējis par to iu- 
nājam, bet nebiju aptvēris šo vārdu jēgu. Un tikai īsu brīdi, kad 
mans prieks jau teju sasniedza visaugstāko virsotni, nodre
bēju bailēs, vai tik šajā nakti neesmu kritis dienvidus dēmona 
varā, dēmona, kurš atklājas visā savas patiesās dabas baismi- 
gumā, kad skurbumā gavilējošā dvēsele tam jautā “Kas esi?” -  
tad tas nolaupa dvēseli un pazudina miesu. Tak tūdaļ sevi 
pārliecināju, ka velnišķas ir vienīgi manas šaubas, jo nekas ne
varēja būt īstāks, labāks un svētāks par manām jūtām un šo 
saldmi, kuras viļņi pār mani brāzās aizvien pieaugošā spēkā.

Trešā
diena

299



Trešā
diena

Kā niecīga ūdens lāse, iekritusi vīnā, izšķīst, iemantodama 
vīna krāsu un garšu, kā liesmās nokaitēta dzelzs kļūst līdzīga 
ugunij un zaudē savu sākotnējo formu, kā saules gaismas pie- 
starots gaiss pārtop saules visskaidrā mirdzumā, ka to var no
turēt par pašu gaismu, -  tā es jutu, ka izzūdu maigā nāvē, un 
speķa man pietika, vienīgi lai izdvestu psalma vārdus -  “ma
nas krūtis kūsā kā jauns vīns, kas pārplēš ādas traukus” -  , un 
tūdaļ redzēju noplaiksnāmies žilbinošu gaismu un tajā safīra 
krāsas veidolu, kas liesmoja spožās, maigās ugunīs, un žilbā 
gaisma ieskāva maigās ugunis, un maigi spožās ugunis ap
ņēma starojošo veidolu, un žilbā gaisma un spožās ugunis 
kāpa un pieplūdināja visu.

Teju bez elpas saļimis pār augumu, ar kuni biju savieno
jies, pēdējai dzīvības dvesmai plokot, sapratu -  šī ir liesma, 
kas sastāv no žilbas skaidres, dziļumu spara un ugunīgas 
svēles, un žilbā skaidre tai ir, lai gaismotu, bet ugunīgā svēle, 
lai dedzinātu. Biju iepazinis bezdibeni, un tas mani aicināja 
citos, vēl dziļākos.

Tagad, ar drebošu roku (un nezinu, vai tā dreb šausmās 110 
grēka, par kurn tikko vēstīju, vai grēcīgās ilgās, to atceroties) 
rakstīdams šīs rindas, redzu -  savu nešķīsto ekstāzi esmu iz
teicis tiem pašiem vārdiem, kuros pirms pāris lappusēm ap
rakstīju liesmas, kas dedzināja brālīša Mikēles nomocītās mie
sas. Un tā nav nejaušība, ka mana roka, dvēseles padevīgā 
kalpone, vienādi atainojusi divus tik atšķirīgus pārdzīvoju
mus, jo droši vien līdzīgi esmu tos izjutis gan tolaik, kad pie
redzēju, gan pirms brīža, mēģinot tos atdzīvināt uz perga
menta.

Tā ir noslēpumaina gudrība, kas ļauj vienus un tos pašus 
nosaukumus piedēvēt atšķirīgām lietam; ši viedā māksla dod 
mums iespēju izteikt dievišķo ar šīszemes vārdiem, tāpēc, ņe
mot talkā daudznozīmīgus simbolus, varam nosaukt Dievu
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par lauvu vai leopardu, nāvi -  par brūci, prieku -  par liesmu, 
liesmu -  par nāvi, nāvi -  par bezdibeni, bezdibeni -  par pa
zušanu, pazušanu -  par nemaņu un nemaņu par kaislību.

Kāpēc es, vel zēns būdams, tos pašus vārdus, ar kuriem 
svētā bija aprakstījusi dzīvības (dievišķās dzīvības) ekstāzi, 
attiecināju ne vien uz nāves ekstāzi, kas mani bija pārsteigusi, 
vērojot mocekli Miķeli, bet ar tiem pašiem vārdiem vēstīju ari 
par miesigās baudas ekstāzi (tik grēcīgu un īslaicīgu), kas jau 
pēc mirkļa man pašam šķita vien nāves un iznīcības zīme? 
Tagad mēģinu domas pārlikt, ka tolaik izjutu abus šos pie
redzējumus -  abus tik satraucošus un sāpīgus -, ko šķira tikai 
daži mēneši, un ka tonakt abatijā atcerējos pirmo no tiem un 
jau pēc pāris stundām tiešamībā piedzīvoju otru, -  un vēl es 
prātoju par to, ka gan tagad, rakstot šis rindas, man vienlai
kus ataust atmiņā abi šie notikumi, un cenšos sev izskaidrot, 
kāpēc visos trīs gadījumos manī ieskanējušies vārdi, ko pa
visam citādos apstākļos paudusi dievišķas vīzijas aizgrābta 
dvēsele. Bet varbūt es zaimoju -  tolaik?... tagad?... Kāda li 
dzība varēja būt Mikeles alkām pēc nāves, šausmu un satrau
kuma trīsām, ko jutu, vērodams, kā liesmas laiza viņa augumu, 
un miesiskās savienošanās kārei, ko manī aizkurināja mei
tene, ar mistisko kaut rumu, kas manu iekāri ietērpa alegoris
kos vārdos, un svētās gaviļaino vēlmi iznīkt, mirt mīlestībā, lai 
piederētu daudz ilgākai dzīvei mūžībā? Kā gan iespējams tik 
daudznozīmīgas un šķiramas lietas izteikt vienādi? Taču, man 
šķiet, tieši to domājuši dižākie no doktoriem, sacīdami: Oninis 

et-go figūra tanto evidentius veritatem demonstrat quanlo 

apertius per dissimilem similitudinern figūrām se esse et non 

veritatem probat. Bet, ja jau tiklab mīlestība uz liesmu kā mī
lestība uz bezdibeni der par tēliem, kas izsaka mīlestibu uz 
Dievu, vai šie paši tēli var izteikt ari mīlestību uz nāvi un mīles
tibu uz grēku? Ja, tāpat kā lauva un čūska vienlaikus ir gan
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Kristus, gan nelabā tēli. Un skaidrojuma patiesīgumu var ap
stiprināt vienīgi svēto tēvu autoritāte, bet šajā gadījumā, kurš 
mani nomoka, nav  auctoritas, pie kā varētu vērsties mans pa
devīgais prāts, un es degu šaubās. (Lūk, vēlreiz parādās uguns 
tēls, kas izsaka patiesības trūkumu un maldu pārpilnību!) Ak, 
Kungs, kas gan notiek manā dvēselē tagad, kad ļaujos atmiņu 
virpulim un ar vienu liesmu sakausēju kopā dažādus laikus, it 
kā gribēdams pārkārtot zvaigžņu seku un izjaukt to gaitu pie 
debesīm? Protams, tā ir cenšanās pārkāpt robežas, kas no
spraustas manam grēcīgajam, slimajam prātam.

Gana, atgriezīsimies pie uzdevuma, ko pazemīgi esmu 
apņēmies izpildīt! Tātad es stāstīju par to tālo dienu un jūtu 
jucekli, kas mani ierāva kā atvarā. N11 esmu pārstāstījis visu, ko 
atminējos, un te lai stājas mana klausīgā spalva, ko vada uzti
cama un taisnprātīga hronista roka.

Tā gulēju labu brīdi un meitene man blakus. Viegli vieglī
tēm viņas roka aizvien glāstīja manu augumu, ko tagad klāja 
sviedri. Manu sirdi kņudināja kluss prieks, taču tas nebija rāms 
prieks, drīzāk tas atgādināja sārti gailošas ogles, kas nebeidz 
kvēlot zem pelniem, lai gan liesmas sen rimušas. Nešaubīda
mies es sauktu par laimīgu ikvienu, kuram būtu lemts kaut 
reizi mūžā piedzīvot ko līdzīgu (un, patiesi, arī es to piedzī
voju tikai šo vienu vienīgo reizi), kaut uz visīsāko un gaisto
šāko acumirkli. Tai brīdī likās -  manis vairs nav, nejutu paša 
būtni, biju sarucis, teju iznīcis un domās teicu: ja kāds 110 mir
stīgajiem varētu kaut uz īsu brītiņu izbaudīt to, ko izbaudīju es, 
tas tūdaļ uzlūkotu pasauli ar greizu aci, to nomāktu ikdienas 
dzīves ļaunestība un nospiestu nāvei lemtā ķermeņa sma
gums... Bet vai tad tieši tas man netika mācīts? Šīs dvēseles 
alkas -  aizmirsties svētlaimē -  noteikti bija (nu to sapratu)
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mūžīgās saules starojums, un tās izstarotais prieks atdara, iz
pleš, palielina cilvēku, un nav vairs viegli aizvērt dzelmi, kas 
viņā atvērusies, jo tā ir mīlestības zobena cirstā brūce, un šajā 
pasaulē nav nekā saldāka un baismāka par to. Bet tāda jau ir 
saules daba -  ar saviem stariem durstīt ievainoto, un visas 
brūces plešas lielākas, cilvēks atveras un izplešas, atveras viņa 
dzīslas, un viņa spēki izsīkst un vairs nespēj pildīt viņa gribu, 
un vienīgais dzenulis paliek alkas, un gars deg bezdibeni, kurā 
kritis, jauzdams, ka tā alkas un patiesību satriekusi īstenība, 
kurā tas dzīvojis un dzīvo. Un pārsteigts vēro savu nespēku.

Ļāvies neaprakstāma iekšēja prieka viļņiem, kas strāvoja 
manī, es aizmigu.

Nezinu, cik ilgi tā gulēju, bet, kad atkal atvēru acis, virtuvē 
bija kļuvis tumšāks, droši vien mēnesi bija aizklājuši mākoņi. 
Nejuzdams pie sāniem otra ķermeņa siltumu, pastiepu roku, 
taču neko nesataustīju. Pagriezu galvu: meitene bija prom.

Tagad, kad bija pagaisusi tā, kura bija iesvēlusi manas alkas 
un remdējusi manas slāpes, es piepeši aptvēru šo alku niecību 
un slāpju netiklumu. Omne animal tristepost coitum. Atjēdzu, 
ka esmu grēkojis. Kopš mana kritiena pagājuši daudzi gadi, un 
es joprojām to lūgti apraudu, tomēr nespēju aizmirst, ka to
vakar mana sirds gavilēja, un es būtu netaisns pret Visaugstāko, 
kurš radījis visas lietas labestībā un skaistumā, ja nepieļautu, 
ka ari šajā divu grēcinieku saplusmē slēpās kaut kas natu- 
raliter, labs 1111 skaists. Bet varbūt tā ir mana vecišķā daba, kas 
liek skat it mānīgi skaistu un labu it visu, kas jaunība piedzī
vots... Domāju par pagātni, kaut. man klātos vērst visas domas 
uz nākotni, uz drīzo nāvi. Toreiz, jaunībā, nedomāju par nāvi, 
bet jo rūgti un no visas sirds apraudāju pastrādāto grēku.

Kad piecēlos, mani pārņēma drebuļi, droši vien arī tāpēc, 
ka biju ilgi gulējis uz virtuves grīdas ledainajām akmens plāt
nēm. Trīcēdams kā drudzi, apģērbos. Tad kaktā pamanīju saini,
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ko bēgot bija atstājusi meitene. Noliecos, lai to izpētītu; tas bija 
audumā ietīts vīstoklis. Atritināju un pirmajā bridi nesapratu, 
kas tajā ievīstīts, jo telpā bija pārāk tumšs un saiņa saturs man 
šķita bezveidīgs un dīvains. Tad aptvēru: starp asins recekļiem 
un bālākas gaļas gabaliem, jau mirusi, taču vēl trīsoša stingajās 
iekšās manu acu priekšā atradās liela, zilganu dzīsliņu izvagota 
sirds.

Kā tumša sega nolaidās man pār acīm, un mute pieskrēja 
pilna rūgtu slienu. Iekliedzos nebalsī un pakritu kā miris.



N A K T S ,

kad satriektais Adss izsūdz savu grēku Viljamam un prāto 
par sievietes vietu pasaules radīšanas plānā; 

pēc tam vini atklāj vīrieša līķi.

ad atguvos no nemaņas, kāds slacināja man sejā 
ūdeni. Tas bija brālis Viljams, viņš turēja rokā 
gaismekli un jau bija pabāzis man zem galvas 
mīkstu lupatu vīkšķi.

-K as  tad nu, Ads? -  viņš noprasīja. -  Kopš kura laika esi 
pasācis naktīs klīst pa virtuvi, zagdams lopu iekšas?

īsi sakot, Viljams naktī bija pamodies un mani meklējis -  
nezinu, kāda iemesla pēc, -  un, cellē mani neatradis, bija no
spriedis, ka es savā pārdrošībā un vieglprātibā esmu devies 
uz bibliotēku. Tuvodamies Torņēkai no virtuves puses, viņš 
bija redzējis pa durvīm izspnikam kādu ēnu un aizmetamies 
uz sakņu dārzu (tā bija meitene, kura bēga, varbūt saklausī
jusi tuvojošos soļu (roksni). Viljams bija gribējis noskaidrot, 
kas tā tāda, un tai sekojis, bet viņa (kura Viljamam bija tikai 
noslēpumaina ēna) bija piesteigusies pie nocietinājumu mūra 
un nozudusi. Tad Viljams, vispirms vēl cītīgi pārlūkojis ap
kārtni, iegājis virtuve un tur atradis mani guļam paģībušu.

Vēl arvien šausmu pārņemts, norādīju viņam uz vīstokli ar 
sirdi, kaut ko murminādams par jaunu noziegumu. Viljams 
saka smieties. -  Ads, kā gan cilvēkam varētu būt tik liela sirds? 
Ši būs govs vai vērša, šovakar taisni vienu nokāva! Labāk pa
stāsti -  ka tā nonākusi tavās rokās?

Tad es sirdsapziņas edās, aizvien vēl baiļu stindzināts, iz
plūdu gaužās asarās un lūdzu, lai viņš man sniedz grēksūdzes
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sakramentu. Viljams bija ar mieru, un es viņam izstāstīju it visu, 
neko nenoklusējot.

Brālis Viljams nopietni klausījās manos vārdos, taču viņa 
sejā jautās iecietības vaibsti. Kad es pabeidzu, viņš stingri pa
skatījās man acīs un teica: -  Tu, protams, esi grēkojis, Ads, un 
grēkojis divkārt: pārkāpdams bausli, kas liedz iekārot sava tu
vāka sievu, un lauzdams noviča zvērestu. Tomēr tevi attaisno 
tas, ka nokļuvi apstākļos, kad grēka būtu kritis pat svētais tuk
sneša vientuļnieks. Rakstos pietiekami daudz runāts par sie
vieti, kura ir kārdinājumu avots. Zālamans Mācītājs par sie
vieti saka -  tas valoda ir kā kaistoša uguns, -  bet viņa Pamācī
bās teikts, ka tā sagūsta vīra vērtīgo sirdi un pazudina pat vis
stiprākos. Vēl Zālamans Mācītājs saka: “Un tu atklāj, ka par 
nāvi vēl rūgtāka ir sieviete, tā ir kā mednieku izliktas cilpas, 
tās sirds ir kā tīkls, bet rokas kā virves.” Un vēl citi ir teikuši, 
ka tā ir grēka trauks. Lai gan to visu zinu, dārgais Ads, es to
mēr nekādi nespēju ticēt, ka Dievs savā radīšanas plānā butu 
iekļāvis tik negantu būtni, neapveltot to ne ar kādiem tiku
miem. Un, to apdomājot, esmu secinājis, ka viņš tomēr tai 
piešķīris daudzas vērtīgas īpašības un privilēģijas, no kurām 
vismaz trīs ir pat ļoti lielas. Pirmkārt, vīrieti viņš radīja šajā no
žēlojamā pasaulē un no pīšļiem, bet sievieti -  vēlāk, para
dīzē no daudz cēlākās, cilvēciskās vielas. Un viņš to vis ne
izveidoja no Ādama kājas vai iekšām, bet darināja no ribas. 
Otrkārt, mūsu Kungs, kam viss iespējams, kādā brīnumainā 
veidā būtu varējis uzreiz iemiesoties cilvēkā, bet viņš izvēlējās 
sev par mājokli sievietes klēpi -  un tas liecina, ka tā nemaz nav 
tik nešķīsta. Turklāt pēc augšāmcelšanās viņš visupirms parā
dījās sievietei. Un beidzot debesu valstībā karaļa tronī sēdīsies 
nevis vīrietis, bet karaliene, bezgrēciga sieviete. Ja nu pats 
Kungs izrādījis tik daudz labvēlības Ievai un tās meitām, vai 
gan kāds brīnums, ka arī mūs valdzina šī dzimuma skaistums 
un tikums? Tāpēc, manu Ads, tev, protams, neklājas to darīt
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vel, taču nav arī nekas briesmīgs, ka reiz kārdinājums izrādījies 
stiprāks par tevi. Un, manuprāt, mūks, kurš kaut reizi mūžā 
piedzīvojis miesas kaislību, vēlāk būs iecietīgāks un labāk 
izpratīs grēciniekus, kuriem būs kļuvis par mierinātāju un pa
domdevēju... Tātad, mīļais Ads, pēc šādas pieredzes nevaja
dzētu tiekties, bet, ja nu tāda lieta notikusi, nevajag ari pār
lieku gremzties! Tāpēc ej ar Dievu, un nerunāsim vairs par to! 
Un, lai nekavētos domās pie pārdzīvojumiem, kurus labāk 
aizmirst, ja vien tev tas izdosies, -  un man likās, ka, izrunājot 
šos vārdus, viņa balss ietrīsas slepena saviļņojumā, -  mēģi
nāsim izskaidrot šisnakts notikumus. Kas tā bija par meiteni, 
un ar ko viņa šeit satikas?

- T o  es nezinu, un man neizdevās saskatīt vīrieti, kurš bija 
kopā ar viņu.

-  Nekas, mums ir pietiekami daudz skaidru norādījumu, lai 
secinātu, kas viņš bijis. Visupirmām kārtām tas bijis vecs un 
neglīts virs, ar kādiem meitenes labprāt nesatiekas, īpaši jau 
tik skaistas kā tā, par kuru stāstīji, -  kaut gan man liekas, ka 
tev, manu vilcēn, gards būtu šķitis jebkurš kumoss!

-K āpēc vecs un neglits?
-Tāpēc, ka meiteni šurp nebija atvedusi mīlestība, viņa bija 

atnākusi, lai dabūtu šo vīstokli ar iekšām. Tā noteikti bija mei
tene no ielejas ciema, kura, bada dzīta, varbūt ne pirmoreiz 
nāca, lai atdotos kādam miesaskārīgam mūkam, par atalgo
jumu gūdama iztiku sev 1111 savai ģimenei.

-  Netikle! -  es šausmās iesaucos.
-  Nabaga zemniece, Ads! Un droši vien ar veselu pulku iz

badējušos brāļu un māsiņu. Ja vien viņa varētu, viņa atdotos 
aiz mīlestības, nevis par algu. Kā izdarīja šovakar. Spriežot 
pēc taviem vārdiem, viņa, redzēdama tevi tik jaunu un skaistu, 
par brīvu sniedza tev to, par ko cits taisījās maksāt ar vērša 
sirdi un plaušu gabalu. Un ši 110 brīva prāta sniegtā dāvana 
viņu tik ļoti iepriecināja, ka, prom bēgdama, viņa pat aizmirsa
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savu guvumu. Redzi, tāpēc es domāju, ka (as otrs, ar kuru viņa 
tevi salīdzināja, nebija ne jauns, ne skaists.

Atzīstos, ka, lai gan mana grčku nožēla bija dedzīga un 
patiesa, Viljama skaidrojums pildīja manu sirdi ar tīksmu lep
numu. Tomēr vēl arvien klusēju un klausījos skolotāja vārdos.

— Šim neglītajam vecim noteikti ir iespēja reizēm nokāpi 
ielejas ciemā un tikties ar zemniekiem, lai kārtotu kādus sava 
darba pienākumus. Viņam zināms, kā iekļūt klostera teritorija, 
neejot pa vārtiem, tāpat viņš zinājis, ka tieši šodien virtuvē 
būs dabūjamas svaigas lopu iekšas; rīl viņš droši vien pateiks, 
ka tās aprijis suns, kas iesprucis pa nejauši vaļā pamestām 
durvīm. Piedevām viņš savā ziņā ir taupīgs un gādā, lai netiktu 
izšķiesti virtuves krājumi, citādi viņš meitenei būtu devis šķiņķi 
vai citu labāku gabalu. Un tagad ari tu redzi, ka noslēpumainā 
svešinieka tēls ir skaidri nostājies mūsu acu priekša un visas 
atsevišķās īpašības saplūst vienotā veselumā, ko es nebai
dos nosaukt par Varādžinas Remīgiju, abatijas mantzini. Bel, ja 
nu es tomēr kļūdos, tad tas būs tavs draugs Salvatore, jo viņš ir 
vietējais, labi saprotas ar zemniekiem 1111 mācētu pierunāt 
meiteni, lai izdabā viņa iegribām, ko tā ari būtu darījusi, ja vien 
tu nebūtu viņus iztraucējis.

-Jums noteikti ir taisnība, -  es pārliecināts teicu. -  Bet kāds 
labums, ka mēs to zinām?

-Nekāds. Vai arī ļoti liels, -  atbildēja Viljams. -  Varbūt šis 
notikums ir saistīts ar noziegumiem, ko izmeklējam, bet var
būt arī nav. Ja mantzinis patiešām bijis dolčinietis, viss kļūst 
skaidrs, un otrādi. Turklāt beidzot esam pārliecinājušies, ka 
šajā abatijā dzīve neaprimst augu diennakti. Diez vai mūsu 
mantzinis un Salvatore, kas naktīs tik droši klīst apkārt, ne
zina vairāk, nekā gribētu mums stāstīt.

-  Bet vai viņi mums ko atklās?
-N ē ,  kamēr būsim iecietīgi un izliksimies nezinām par 

viņu grēkiem. Bet tagad mūsu rokās ir līdzeklis, ka piedabūt
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viņus uz runāšanu, tiklīdz mums ievajadzēsies kaut ko no
skaidrot. Citiem vārdiem sakot, īstajā brīdī Salvatore un 
mantzinis būs mūsu varā -  un Dievs mums piedos šo viltību, 
ja jau viņš žēlīgi piedod daudzus citus grēkus! -  Viljams uz
meta man tik viltīgu skatienu, ka es neuzdrošinājos izteikt sa
vas domas par viņa izvēlētā paņēmiena godīgumu.

-Tagad  mums vajadzētu likties uz guļu, jo tuvojas rīts. Taču 
redzu, ka esi vēl satraukts, manu nabaga Ads, tevi vēl māc bai
les par paša nodarījumu... Nekas tik labi neremdina dvēseli kā 
klusa lūgšana baznīcā. Es tev gan atlaidu grēkus, bet ko var 
zināt... Ej, lūdz Kungam apstiprinājumu! -  Un viņš visai spē
cīgi iebelza man pa skaustu. Varbūt tā bija viņa tēvišķās mī
lestības izpausme, varbūt viegls piedraudējums, bet varbūt 
(kā, vainīgs juzdamies, nodomāju lai brīdi) šādi izpaudās pēc 
jauniem un spilgtiem piedzīvojumiem izslāpuša vira labvē
līgā skaudība.

Pa ierasto ceļu devāmies atpakaļ uz baznīcu, un ari šoreiz 
osārija ejā aizžmiedzu acis: kaulu grēdas pārāk klaji atgādi
nāja, ka arī es esmu vienīgi pīslis un puteklis, un galvaskausi 
smēja par manu tukši neprātīgo miesas lepnību.

Sasnieguši sānu jomu, pie galvenā altāra ieraudzījām kādu 
ēnu. Noturēju to par Ubertmo, taču tas bija Alinardo; pirmajā 
brīdī viņš mūs nepazina. Viņš teicās nespējis iemigt, tāpēc no
lēmis pavadīt nakti, aizlūdzot par pazudušo jaunekli (kura 
vārdu viņš pat nebija paturējis prātā). Viņš lūdzot par jaunā 
mūka dvēseli, ja nu viņš būtu miris, un par viņa miesu, ja viņš 
kaut kur gulētu gluži viens un nespēcīgs.

-Pārāk daudz mirušo, -  Alinardo noteica, -  pārak daudz... 
Bet tā jau Jāņa Atklāsmes grāmatā pareģots... Pirmajai bazūnei 
atskanot, nāca krusa, pie otrās skaņām trešā daļa jūras tapa 
par asinim -  un vienu jūs atradāt krusas sakapātu, bet otru -  
asiņu jūrā... Trešā bazūne brīdina, ka liela zvaigzne, degdama 
kā lāpa, kritīs no debesim uz upju un ūdens avotu trešo daļu.
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Un, raugi, pazudis mūsu trešais brālis! Bet bīstieties ceturtās 
bazūnes, jo saules trešā daļa tiks izdzēsta un mēness trešā 
daļa, un zvaigžņu trešā daļa, un iestāsies melna tumsa...

Kad gājām ārā no transepta, Viljams ieprātojās, vai sirm
galvja vārdos neslēpjas patiesības grauds.

-B et tas nozīmētu, -  es iebildu, -  ka visi trīs nelaimīgie (ja 
pieņemam, ka arī Berengārijs ir miris) zaudējuši dzīvību pēc 
kāda velnišķīga prāta gribas, kas licis piepildīties Apokalip
ses pareģojumiem, -  bet mēs taču zinām, ka Adelmo labprā
tīgi devās nāvē...

-T iesa, -  piekrita Viljams, -  bet šis velnišķīgais vai gluži 
vienkārši slimais prāts varēja gūt iedvesmu no Adelmo nāves, 
lai simboliska veidā sarīkotu nākamās divas. Un, ja tā ir, Be- 
rengarijs meklējams kāda upe vai ūdens tvertnē. Taču tuvumā 
nav upju, bet klosterī nav tik lielu ūdens tvertņu, kurās varētu 
noslīkt vai kādu noslīcināt.

- I r  vienīgi vannas, -  es ieminējos.
-Z in i, Ads, tā varētu būt laba doma! -  Viljams iesaucās.

-  Pirts!
-B e t to jau droši vien pārbaudīja...
-Es redzēju, kā kalpi šorīt pārmeklēja pirti: pavēra durvis 

un tikai pārlaida skatienu telpai, sīkāk nepārbaudot. Viņi jau 
nezināja, ka jāmeklē kas apslēpts, visi gaidīja, ka ari nāka
mais līķis gulēs redzamā vietā kā Venancijs asiņu kublā... 
Ejam uzmest aci! Vēl tumšs, bet, liekas ka mūsu lampiņā eļļas 
diezgan.

Devāmies uz pirti -  tā atradās blakus slimnīcai -  un bez 
pūlēm atdarījām durvis. Nošķirtas ar platiem aizkariem, telpā 
rindojās vannas, vairs neatminu, cik īsti to bija. Regulas no
teiktās dienās šeit mazgājās mūki, bet Severīns izmantoja pirti 
ārstnieciskos nolūkos, jo nekas tik labi nenomierina miesu un 
gani kā krietna vanna. Pirts stūrī bija ierīkots pavards ūdens 
sildīšanai. Tajā ievērojām svaigus pelnus. Blakus pavardam
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uz gridas gulēja apgāzts katls. Ūdeni vannām ērti varēja 
pasmelt līdz pirts kaktam pa reni atvadītā avotā.

Ieskatījāmies tuvākajās vannās -  tās bija tukšas. Vienīgi 
pēdējā, ko slēpa aizvilkts aizkars, bija piepildīta ar ūdeni, un 
pie tās kaudzītē bija samestas drānas. Pirmajā mirkli, lampi
ņas gaismai atstarojoties gludaja virsmā, ūdens šķita tukšs, 
bet, ielūkojušies dziļāk, vannas dibenā ieraudzījām kailu cil
vēka ķermeni. Izcēlām līķi no ūdens. Tas bija Berengārijs.

-  Lūk, širu gan ir slīkoņa seja... -  teica Viljams.
Sejas panti bija uzblīduši. Bālais, slapjais augums, ko ne

sedza apmatojums, atgādināja sievietes miesas, vienīgi ska
tam piedauzīgi atklājies saslābušais loceklis liecināja par sli- 
koņa vīriešu dzimumu. Nosarcis novērsos, pār kauliem inan 
pārskrēja drebuļi; pārmetu krustu, bet Viljams, nometies ce
ļos pie mirušā, skaitīja lūgsnu.
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L A U D E S ;

šajā laika Viljams un Severins izpēta Berengārija liķi 
un atklāj, ka tā mēle ir melna, kas slīkoņiem 

nebūt nav raksturīgi. Pēc tam viņi runā 
par stiprām indēm un kādu jau 

piemirstu zādzību.

ekavēšos, stāstīdams, kā ziņojām abatam un kā 
visa abatija uzrāvās no miegiem vēl pirms regulā 
noteiktās stundas, nestāstīšu par šausmu klie
dzieniem, par bailēm un ciešanām, kas bija ska

tāmas ikviena sejā, par to, kā vēsts izplatījās pa visu kalngali un 
kā kalpi meta krustu, lai atvairītu ļaunumu. Pat nezinu, vai to- 
rit matutīns vispār tika noturēts un kas tajā piedalījās.

Es sekoju Viljamam un Severinam, kuri bija likuši ievīstīt 
Berengārija miesas un novietot tās slimnīcā uz galda. Kad abats 
un pārējie mūki bija prom, botāniķis un mans skolotājs ar me
diķu aukstasinību ilgi pētīja līķi.

-V iņ š  noslīcis, -  teica Severins. -  Nav nekādu šaubu. Seja 
piepampusi, vēders saspringts...

-T a ču  viņš nav noslīcināts, -  piebilda Viljams, -  jo šādā 
gadījumā viņš slepkavas varmācībai būtu pretojies un mēs ap 
vannu būtu uzgājuši izšļakstīta ūdens lāmas. Taču viss bija tirs 
un kārtīgs, it kā Berengārijs būtu uzsildījis ūdeni, piepildījis 
vannu un pats tajā iegūlies.

-T a s  mani nepārsteidz, -  teica Severins. -  Berengāriju mo
cīja krampji, un es pats vairāk reižu viņam teicu, ka silta vanna 
nomierina satrauktu miesu un garu. Ne vienreiz vien viņš man 
tika lūdzis atļauju doties uz pirti. Arī šonakt būs nācis šurp, lai 
remdētu savas mokas.

-  Vakarnakt, -  iebilda Viljams, -  jo, redzi, šis ķermenis nogu
lējis ūdenī vismaz vienu dienu...
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—Jā, iespējams, ka tas noticis vakarnakt, -Severīns piekrita.
Viljams viņam daļēji izstāstīja iepriekšējās nakts notikumus, 

protams, neatklājot, ka slepus bijām iekļuvuši skriptorijā. Izvairī
damies no sīkāka apraksta, viņš teica, ka dzināmies pakaļ no
slēpumainam stāvam, kas mums nolaupīja kādu grāmatu. Se- 
verins noprata, ka Viljams atklāj tikai daļu patiesības, taču neko 
nevaicāja. Tikai piebilda, ka ari satraukums -  ja noslēpumai
nais zaglis butu bijis Berengārijs -  būtu varējis pamudināt viņu 
tverties dziedinošā vannā. Berengārijs bijis [oti jutīgas dabas, 
reizēm kāda liksta vai saviļņojums izraisījuši viņam trīci un 
aukstus sviedrus, un viņš, acis pārgriezis, kritis pie zemes, laiz
dams pār lūpām baltas putas.

-Katrā ziņā, pirms Berengārijs nācis šurp, viņš pakavējies 
cituviet, jo pirtī es nekur neredzēju grāmatu, ko viņš mums 
nozaga, -  teica Viljams.

—Jā, -  es apstiprināju ar zināmu lepnumu, -  es pārcilāju 
viņa apģērbu, kas bija nomests zemē pie vannas, un nema
nīju tanī nekādus apjomīgus priekšmetus.

-Pareizi darīts! -  Viljams man uzsmaidīja. — Tātad vispirms 
viņš bijis kur citur, un pieņemsim, ka pēc tam, lai remdētu savu 
satraukumu un varbūt lai paglābtos no mūsu vajāšanas, viņš 
ielavījās pirtī un likās vanna. Severin, vai viņa slimības lēk
mes, tavuprāt, bija tik spēcīgas, lai liktu viņam zaudēt samaņu 
un noslīkt?

-Varētu būt, -  šaubīgi atteica Severīns. -  Taču, no otras pu
ses, ja pagājušas jau divas naktis un ap vannu bijis ūdens, tas 
varēja izžūt. Tādējādi mēs nevaram izslēgt iespēju, ka viņš no
slīcināts.

-V a i tev ir gadījies redzēt upuri, kurš, pirms ļaujas slīci
nāms, izģērbjas? -  Viljam iebilda.

Botāniķis nevērīgi papurināja galvu, it kā nepiešķirdams 
tam sevišķu nozīmi. Viņš jau labu brīdi pētīja nelaiķa delnas. 
-Savāda būšana... -  viņš novilka.
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-  Kāda?
-Vakar, kad Venancija ķermenis bija nomazgāts tīrs no asi

nīm, apskatīju tā delnas un ievēroju kādu sīkumu, kam ne- 
piegriezu īpašu vērību. Venancija labās rokas divu pirkstu spil
ventiņi bija melni, kā noziesti ar kādu tumšu vielu. Paskat, tiesi 
tāpat kā tagad divi Berengārija pirksti! Vēl vairāk, šoreiz zī
mes ir ari uz trešā pirksta. Toreiz nodomāju, ka Venancijs 
skriptorijā nosmērējies ar kādu tinti...

-Ļ o ti interesanti... -  domīgi noteica Viljams, pieliekda
mies tuvāk pie Berengārija pirkstiem, Jau svīda rītausma, taču 
gaisma telpā vel bija gauži blāva, un manu skolotāju acīm re
dzami apgrūtināja aceņu trūkums. -  Ļoti interesanti, -  viņš at- 
kārtoja. -  Tumši spilventiņi ir īkšķim un rādītājpirkstam, bet 
vidējam pirkstam tikai viegli nomelnējis sāns. Un vieglas zī
mes var saskatīt arī uz kreisās rokas, vismaz uz īkšķa un rādī
tājpirksta.

-  Ja tās būtu likai uz labās rokas, tad tie būtu pirksti, ar ku
riem satver kaut ko mazu vai ari garu un smalku...

-Piemēram, rakstāmirbuli. Vai ēdienu. Vai kādu kukaini. 
Vai čūsku. Vai dievmaizīšu trauku. Vai nūju. Pārāk daudz iespēju! 
Bet, ja zīmes ir arī uz otras rokas, tas varētu būt ari kauss, ko 
stingri tur labā roka, bet kreisā balsta ar mazāku spēku...

Severīns tagad vieglītēm berzēja mirušā pirkstus, taču tumšā 
krāsa nenozuda. Ievēroju, ka viņš uzvilcis cimdus, ko droši 
vien lietoja, darbodamies ar indīgām vielām. Viņš apostīja pirk
stus, taču neko nesaoda. -  Es tev varētu nosaukt daudz augu 
(un ari minerālu) izcelsmes vielu, kas atstāj līdzīgas pēdas. Dažas 
no šīm vielām ir nāvējošas, citas nav. Ilustratoriem pirksti reizēm 
ir notraipīti ar zelta pulveri...

-  Adelmo bija ilustrators, -  sacīja Viljams. -  Saprotams, ka, 
vērojot viņa sadragātās miesas, tev neienāca prātā pārbaudīt 
pirkstus. Taču šie abi varētu būt aizskāruši kaul ko, kas piede
rējis Adelmo.
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-Patiešām nezinu, -  atteica Severins. -  Divi mimšie, un 
abiem melni pirksti... Ko tu no tā izvedini?

-  Neko neizvedinu: nibilseeļuiturgeminis exparticularibus 
unquatn. Vajadzētu abiem gadījumiem pielāgot kādu likumu. 
Piemēram, pastāv kāda viela, kura to aizskārušus pirkstus 
nokrāso melnus...

Uzvaroši pabeidzu siloģismu: -  Venancijam un Berengari- 
jam ir nomelnējuši pirksti, tātad viņi ir aizskāruši šo vielu!

-Lieliski, Ads! -  teica Viljams. -  Žēl likai, ka tavs siloģisms 
neder, jo aut semel iternrn medium generaliter esto, bet šajā 
siloģismā vidējais termins nekur neparādās ka kopīgais. Un tas 
nozīmē, ka nepareizi esam izvēlējušies galveno premisu. Man 
nevajadzēja teikt: visiem, kas aizskāruši šo vielu, ir melni pirksti, 
jo varētu būt arī cilvēki ar melniem pirkstiem, kas šo vielu nav 
aizskāruši. Man bija jāsaka: visi tie un tikai tie, kuriem ir melni 
pirksti, neapšaubāmi ir aizskāruši šo noteikto vielu. Venancijs, 
Berengārijs un tā tālāk. Tā mēs iegūsim Darii, lielisku pirmās 
figūras trešo siloģismu.

-T a d  jau mēs esam atraduši atbildi! -  es nopriecājos.
-D iem žēl, Ads, tu pārāk paļaujies uz siloģismiem! Esam 

atraduši tikai jaunu jautājumu. Tas ir, mums tagad ir pieņē
mums, ka gan Venancijs, gan Berengārijs ir aizskāruši vienu un 
to pašu vielu, -  nenoliedzami saprātīgs pieņēmums. Bet, pat ja 
mēs esam iztēlojušies šo vielu, kura vienīgā spēj radīt šis pa
zīmes (tas gan vēl būtu pārbaudāms), mēs tomēr nezinām, kas 
tā ir, kur viņi abi to atraduši un kāpēc aizskāruši. Un neaiz
mirsti -  mēs pat nezinām, vai tieši viela, ko viņi skāruši, ir 
bijusi viņu nāves cēlonis. Iedomājies: kāds trakais gribētu 
nogalināt visus, kas pieskārušies zelta pulverim. Vai mēs tad 
teiktu, ka viņus nogalinājis zelta pulveris?

Apjuku. Allaž biju ticējis, ka loģika ir universāls ierocis, bet 
tagad atklāju, cik lielā mērā tās spēks ir atkarīgs no tās pie
lietojuma. No otras puses, būdams kopā ar savu skolotāju,
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aptvēru un nākamajās dienās izpratu aizvien labāk, ka loģika 
var lieti noderēt, ja, to izmantojot, laikus spējam atkāpties no 
tās likumiem.

Severīns, kurš, protams, nebija nekāds labais loģiķis, to
starp sprieda pats pēc savas pieredzes. -  lnžu pasaule ir tikpat 
daudzveidīga, cik daudzveid īgi ir dabas noslēpumi, -  viņš 
teica. Un norādīja uz daudzajām mūsu jau reiz apbrīnotajām 
rindām mēģeņu un podiņu, kuri kopā ar daudziem grāmatu 
sējumiem bija glīti novietoti skapjos gar sienām. -  Kā jau tev 
teicu, daudzas no šim zālēm, attiecīgi sajauktas un samērotas, 
varētu tapt par nāvējošu dziru vai ziedi. Re, kur lejā stāv da- 
tura stramonium, belladonna, velnarutks: tā var uzdzīt mie
gainību vai uzbudināt, vai panākt gan vienu, gan otru; labas 
zāles, ja p iesardzīgi lietotas, bet pārmērīgās devās iedzen 
nāvē...

-B e t  vai kāda no šim vielām atstātu zīmes uz pirkstiem?
-D om āju , ka ne. Turklāt ir vielas, kas bīstamas tikai iek

šķīgi, un citas, kuras iedarbojas caur ādu. Baltais čemeriņš var 
izraisīt vemšanu pat tam, kurš to satvēris, lai izrautu no zemes. 
Ziedošas diktamnes kā vīns apreibina dārzniekus, kas tās aiz

tiek. Un ir gana pieskarties pie melnā čemeriņa, lai sāktos cau
reja. Vieni augi rada sirdsklauves, citi dara smagu galvu, vēl citi 
atņem balsi. Turpretī odzes inde, tikusi uz ādas (ja tā neiekļūst 
asinis), izraisa vienīgi vieglu apsārtumu... Reiz man parādija 
kādu maisījumu, kurš, uzziests sunim uz paslēpenēm tuvu pie 
ģenitālijām, nobeidza dzīvnieku īsā brīdi, tam raustoties m ežo
nīgos krampjos un locekļiem  pamazām sastingstot....

- T u  daudz zini par indēm, -  Viljams teica savādā balsi, kas 

šķita apbrīnas pilna.
Severīns viņu uzlūkoja un kādu brīdi nenolaida skatienu.

-  Es zinu to, kas jāzina katram ārstam, botāniķim un cilvēku 

veselības zinātnes kopējam.

Viljams ilgi palika iegrimis domās. Tad lūdza, lai Severins
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arver līķim muti un aplūko tā mēli. Severins, ziņkārības pār
ņemts, ar tievu mentīti, vienu no saviem  arsta mākslas rīkiem, 
to ari izdarīja. Un pārsteigts iesaucās: -  M ēle ir melna!

- A k  lad tā... -  nomurmināja Viljams. -  Viņš ar pirkstiem 
kaut ko satvēris un norijis... Tas izslēdz visas lavas iepriekš 

minētās indes, kuras nogalina, iekļūstot caur ādu. Taču no tā 
mūsu meklējumi nekļūsi vieglāki. Jo tagad esam spiesti domāt, 
ka Berengārijs un Venancijs ar šo vielu saskārušies labprātīgi, 
nevis nejauši, izklaidības vai nezināšanas pēc vai vardarbīgi 
piespiesti. Viņi kaut ko satveniši un cēluši pie mutes, labi zinā
dami, ko dara...

-  Ēdienu? Dzērienu?
-Varbūt. Vai varbūt... kā lai es to zinu? Varbūt kādu mūzi

kas instrumentu, flautu, piemēram...
-  Absurds! -  Severins noteica.

-  Protams, absurds. Taču mēs nedrikstam atstāt neievērotu 

nevienu no varbūtībām, lai cik dīvainas tās liktos. Bet nu at
griezīsimies pie pašas indes! Ja kāds, kurš pazīst indes likpat 
labi ka tu, būtu šeit iekļuvis un licis lieta tavas zāles, vai viņš 
spētu pagatavot nāvējošu ziedi, kas atstātu šādas zīmes uz pirk
stiem un mēles? Tādu, ko varētu iemaisil: dzērienā vai ēdienā 
vai uzziest uz karotes vai jebkā cita mutē liekama?

-Jā, -  piekrita Severins. -  Bet kurš gan? Un, pat ja mēs p ie
ļaujam šādu iespēju, ka gan viņš būtu iebarojis šo indi mūsu 
nabaga brāļiem?

G odīgi sakot, ari es nespēju iztēloties, ka Venancijs un 
Berengārijs ļautos pierunājami iedzert vai apēst kādu viņiem 

pasniegtu noslēpumainu vielu. Taču šķita, ka Viljamu šīs dīvai
nās iedomas nemulsina. -  Par to padomāsim vēlāk, -  viņš sa
cīja, -  jo tagad es vēlos, lai tu mēģinātu atcerēties kādu noti
kumu, kas varbūt tev vēl nav atausis atmiņā; pat nezinu -  
varbūt kāds tevi ir izprašņājis par tavām zālēm, vai ari ir kāds, 
kurš bez grūtībām var iekļūt slimnīcā...
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-  Acumirkli... -  teica Severins. -  Pirms daudziem gadiem es 
kādā 1 1 0  šiem skapjiem glabāju ļoti stipru ziedi, ko man bija 
iedevis kāds brālis, kurš bija apceļojis tālas zemes. Viņš nemā
cēja teikt, no kā tā sastāv, skaidrs lik, ka tio augiem, lielākoties 
nezināmiem. Pēc skata tā bija dzelteniga un lipīga, bet man 
ieteica to neaizskart, jo pietiktu tai nokļūt uz manām lūpām, lai 
mani drīz vien pārsteigtu nāve. Brālis man teica, ka būtu d iez
gan norit visniecīgāko devu, lai pusstundas laikā pārņemtu 
liels nogurums, tad lēna visu locekļu paralīze un beigu beigās 
iestātos nāve. Viņš nevēlējās nēsāt līdzi šo nāvekli, tāpēc at
dāvināja to man. Ilgi to glabāju, gribēdams reiz izpētīt. Bet 

vienudien pār mūsu kalnu brāzās vētra. Mans pailgs, vēl novics, 
bija atstājis slimnīcas durvis vaļā, un vētra sapostīja visu šo 
telpu. Trauki bija saplīsuši, šķidrumi izlijuši, zāles un pulveri 
izbārstījušies. Strādāju veselu dienu, līdz sakārtoju savu man
tību, pailgus aicināju, tikai lai aizslaucītu lauskas un sagandētās 
zāles. Visgalā apķēros, ka trūkst trauciņa ar indi, par kurn jums 
nupat stāstīju. Sākumā satraucos, tak vēlāk nospriedu, ka tas 
sadauzīts un inde sajaukusies ar pārējām izmetām, l.iku kaitīgi 
izmazgāt slimnīcu un plauktus.

-V a i neilgi pirms vētras biji trauciņu redzējis?
-Jā... Nē, drīzāk, ne, ja labi padoma. Tas stāvēja noglabāts 

aiz citu trauku rindas, un katru dienu to nepārbaudīju...
-Tā tad , tavuprāt, to varēja nozagt ari labu laiku pirms vēt

ras, un tu zādzību nebūtu pamanījis?
—Jā, tagad, kad tu man tā saki, -  bez šaubām.
- U n  ari tavs novics varēja to nozagt, tīšām atstāt durvis 

vaļā un pēc tam vainot vētru, kas sajaukusi tavas lietas.

Severins šķita krietni satraukts. — Jā, protams, turklāt atce

ros - to r e iz  brīnījos, kā gan vētra, lai ari cik nikna tā būtu bijusi, 
varēja nodarit tādu postu. Varēja likties, ka vētras dienu kāds 
liši izmantojis, lai sapostītu laboratoriju un pastrādātu visas tās 
negantības, kas vējam nebūtu pa spēkam.

Ceturtā
diena

21 321



Ceturtā
diena

-  Kas bija šis novics?
-V iņ u  sauca Agostino. Taču viņš gāja bojā pagājušogad -  

kopa ar citiem mūkiem un saimes ļaudīm tīrīdams baznīcas 
fasādes skulptūras, nokrita no sastatnēm. Atceros, viņš zvērēja 
pie visa, kas svēts, ka pirms vētras nav pametis durvis pusvi

rus. Tas biju es, kas dusmu uzplūdā vainoja viņu notikušajā. 
Varbūt viņš patiesi bija bez vainas.

- T ā  mums parādās trešais cilvēks, kurš varbūt ir daudz vai
rāk pieredzējis nekā tavs novics un kuram bija zināms par šo 
indi. Kam tu par to tiki stāstījis?

-Patiešām  neatminos! Protams, abatam, lūgdams viņam at
ļauju uzglabāt tik bīstamu vielu. Varbūt vēl kādam bibliotēkā, 
kur meklēju herbārijus, kas man varētu atklat ko vairāk par šo 

maisījumu.
-B e t  vai tu neteici, ka darbā nepieciešamās grāmatas tu 

glabā tepat?

- T e  to ir diezgan daudz, — Severīns teica, norādīdams uz 
kaktu, kur vairākos plauktos rindojās desmitiem smagu sējumu.
-  Bet toreiz es meklēju grāmatas, ko nedrīkstēju šeit turēt un 
ko Maleahijs pat vilcinājās man dot, līdz biju saņēmis abata 
piekrišanu. -  Viņš klusināja balsi, it ka negribēdams, ka pat 
manas ausis saklausa sacīto. -  Kādā slepenā bibliotēkas no
stūrī tiek glabāti arī nekromantu sacerējumi, melnās maģijas 
grāmatas un velnišķu filtru receptes. Ielūkojos dažās no tām -  
tira izziņas pienākuma mudināts -, cerēju tur atrast indes un 
tās iedarbības aprakstu, taču velti.

-T ā tad  tu par to ieminējies Maleahijam?
-  Protams, viņam noteikti un varbūt ko bildu ari viņa palī

gam, šim pašam nabaga Berengārijam. Taču nepārsteidzies ar 
spriedumiem! Neatceros -  varbūt, ar viņiem runājot, turpat tu
vumā bija arī citi mūki; tu jau zini, ka skriptorijā mēdz būt 

daudz ļaužu...
-E s  nevienu neturu aizdomās. Mēģinu vienigi saprast, kā
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tas viss varēja notikt. Tātad tu saki, ka pagājuši jau vairāki gadi; 
savādi, ja kāds būtu nozadzis indi, lai to liktu lietā pēc tik ilga 
laika! Tas varētu nozīmēt, ka ļauna griba ilgi perinājusi savus 
slepkavigos nodomus.

Severins šausmu pilnu seju pārmeta krustu. -  Lai Dievs 
mums stāv klāt! -  viņš noteica.

Viss ninājamais bija izrunāts. Atkal pārklājām Berengārija 

miesas; tās vajadzēja sagatavot ekzekvijām.



P I R M Ā  S T U N D A ,

kuras laikā Viljams piespiež vispirms Salvatori 
un pēcāk mantzini atklāt savu pagātni, Severins atrod 

nolaupītās acenes, bet Nikola ir izgatavojis jaunus 
acu stiklus -  un Viljams ar sešām acīm ķeras 

pie Venancija rokraksta atšifrēšanas.

au 8ras>jām>es pamest brāli botāniķi, kad atnāca 
C%V№ L Maleahijs. Likās, ka mūsu klātiene viņu nepatīkami 

pārsteidz; viņš palika stāvam uz sliekšņa. Tad no 
telpas dziļumiem viņu ieraudzīja Severins, iejautā

jās: — Tu mani meklēji, lai... -  un, palūkojies uz mums, aprāvās. 
Maleahijs viņam neuzkrītoši pamāja, it kā sacīdams: “Parunā
simies par to vēlāk!1’ Mēs gājām ārā, viņš nāca iekšā, un uz 
sliekšņa mēs sadūrāmies aci pret aci. Maleahijs nevaicāts skaid
roja:

-M ek lē ju  brāli botāniķi... Man... Man sāp galva...
-V a in igs būs bibliotēkas sastāvējies gaiss, -  atteica Vil

jams, saprotošs un norūpējies. -  Jums vajadzētu to izkvēpināt.
Maleahijs sakustināja lūpas, it kā vēlēdamies vēl ko piebilst, 

bet tad pārdomāja un, nodūris galvu, iegāja laboratorijā, bet 
mēs devāmies prom.

- K o  viņam vajag no Severina? -  es jautāju.
-M ācies  domāt pats ar savu galvu, Acis! -n e iec ietīg i attrauca 

skolotājs un mainīja sarunas tēmu. -M u m s tūlīt vajadzētu iztau
jāt vairākus cilvēkus! -  Un, dom īgi vērodams dārzu, piebilda;
-  Kamēr viņi vēl ir pie dzīvības. Starp citu, arī mums tagad 

vajadzēs piesargāties ēdot un dzerot. Ēdienu ņem tikai no ko
pējā trauka un dzērienus no krūkas, no kuras sev kausus jau 
piepildījuši citi! Pēc Berengārija nāves mēs esam tie, kuriem 
zināms visvairāk. Protams, ja neņem vērā pašu slepkavu.
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-  Un kuru lad jūs gribat iztaujāt?
-  Tu noteikti esi ievērojis, Ads, ka visinteresantākās lietas 

šeit notiek nakts laikā, -  teica Viljams. -  Nakti var pārsteigt 
nāve, bet nakti var ari klīst pa skriptoriju, ievest abatijā sievie

tes... Pastāv dienas klosteris un nakts klosteris, un mani diem- 
žel vairāk saista naksnīgais. Tāpēc mūs interesē ikviens, kas 
klīst apkārt nakts aizsegā, ari tas virs, kuni vakarnakt pārsteidzi 

kopā ar meiteni. Iespējams, meitenei ar indēšanām nav nekā 
kopīga, bet varbūt gluži otrādi. Katrā ziņā man ir šādas tādas 
aizdomas, kas varēja būt šis vakarnakts virs, un viņam noteikti 
zināms ne mazums šis svētās vietas naktsdzīves noslēpumu. 
Re, vilku piemin, vilks klāt!

Un skolotājs norādīja uz Salvatori, kurš ari bija paguvis mūs 
ieraudzīt. Viņa gaitā manīju vieglu vilcināšanos, it kā viņš, lai 
izvairītos no tikšanās, gribētu nogriezties uz citu pusi. Bet tikai 

mirkli. Sapratis, ka nav kur sprukt, viņš nāca vien šurp. Veltījis 
mums platu smaidu, Salvatore pieglaim īgi bilda sveiciena vār

dus.
Neļaudams viņam īsti pabeigt sakāmo, mans skolotājs bargi 

noprasīja: -  Vai zini, ka rit šeit ierodas inkvizīcija?
Salvatore nelikās iepriecināts. Vārgā balsī viņš jautāja: -  Un

ta?
-T u  darīsi pareizi, ja visu pastāstīsi man, savam draugam, 

minorītam, kāds reiz biji ari tu pats, nevis tiem... kurus pazīsti 

diezgan labi.
Negaidītā uzbrukuma pārsteigts, Salvatore, šķiet, zaudēja 

pretošanās spēju. Viņš padevīgi lūkojās ū z  Viljamu, it kā lik

dams noprast, ka ir gatavs atbildēt uz visiem  jautājumiem.
-Šonakt virtuvē bija sieviete. Kurš bija kopā ar viņu?
-  Oh, femena che vendese como mercandia, no p o ’ unca 

boti essere, m aver cortesia, -  pātaroja Salvatore.
-  Es tev neprasu, vai tā bija laba vai slikta meitene. Es gribu 

zināt, kas bija kopā ar viņu!
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-  Deu, qua nto son le femene de rncdveci scaltride! Pensa no 
ей e note сото l ’omo schemisca...

Viljams viņu sagrāba aiz krūtežas. -  Kurš bija ar viņu, tu vai 
mantzinis?

Salvatore saprata, ka ilgāk ar meliem  uz priekšu netiks, un 
uzsāka piņķerigu stāstu, no kura ar pūlēm izlobījām, ka viņš, 
lai izpatiktu mantzinim, no ciema šim piegādājot meitenes, ievez
dams tās klosterī pa slepenu eju (to  gan viņš nekādi negribēja 
mums atklāt). Un dievojās, ka darot to visu tik no savas labās 

sirds, jo -  kā viņš ar skumjām atzina -  viņam neizdodoties pa
nākt, lai meitenes, iepriecinājušas mantzini, atmestu kādu prie
ciņu arī viņam. Un stāstīdams viņš bez mitas neķītri, glumi 
smaidīja un miedza ar aci, it kā rādīdams, ka mnā ar īstiem 
vīriem, kuriem tādas lietas nav svešas. Un meta skatienus uz 
manu pusi, taču es nevarēju, kā būtu gribējis, atbildēt ar nicīgu 
noraidījumu, jo jutos kopīga noslēpuma saitēm vienots ar 
viņu kā līdzzinātājs un biedrs grēkā.

Tad Viljams nolēma satriekt Salvatori ar vienu pašu jautā
jumu.

-V a i tu iepazinies ar Remigiju pie brāļa Dolčino vai jau 
agrāk?

Salvatore nokrita ceļos pie viņa kājām un, asarām plūstot, 
lūdzās, lai nepazudinot un nenodot inkvizīcijai. Viljams svinīgi 
apliecināja, ka nevienam neatklās uzzinātos noslēpumus, -  
un Salvatore nevilcinādamies uzticēja mantzini mūsu žēlastī
bai. Abi bija iepazinušies uz Kailā kalna brāļa Dolčino pulkā, 
kopa bēguši, raduši patvērumu Kasāles klosteri un pārgājuši 
Klinī ordenī. Beidzot Salvatore tikai nesakarīgi svepstēja, lūg
dams mūs apžēloties, -  bija skaidrs, ka neko vairāk mēs no 
viņa neuzzināsim. Viljams nosprieda, ka derētu šādi negaidot 
apstulbināt arī mantzini, un mēs pametām Salvatori, kurš aiz
steidzās meklēt mierinājumu baznīcā.

Mantzini atradām abatijas pretējā malā, pie labības klētīm
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runājamies ar dažiem  ielejas zemniekiem. Viņš uzmeta mums 
bažigu mirkli un izlikās bezgala aizņemts, taču Viljams uzstājīgi 
gaidija sarunu. Agrāk maz bijām saskārušies ar šo viru, un mūsu 
attiecībās allaž bija valdījusi savstarpēja pieklājībā. Taču šai rītā 

Viljams viņu sveicināja kā sava ordeņa brāli. Mantzini ši negai

dītā sirsnība samulsināja, un atbildot viņš centās būt piesardzīgs.
-M anuprāt, pienākums liek tev apstaigāt abatiju ari tad, 

kad citi guļ, -  iesāka Viljams.
- T ik  tiešām, -  atteica Remīgijs, -  reizēm  jānokārto kads 

steidzams darbiņš un nākas atraut dažu stundu miegam.
-  Vai tādās reizēs tev nav gadījies manīt kaut ko, kas mums 

palīdzētu noprast, kurš 1 1 0  mūkiem bez īpaša iemesla un attais
nojuma, kāds ir tev, naktī klīst pa virtuvi un bibliotēku?

-Ja  es būtu ko redzējis, būtu ziņojis abatam.
-  Protams, -  piekrita Viljams un pēkšņi mainīja samnas tēmu.

-  Tas ciemats ielejā ir diezgan trūcīgs, vai ne?
-G a n  jā, gan nē, -  atbildēja Remīgijs. -  Tur mīt arī mūsu 

prebendāriji, un ražas gados viņ iem  bagātīgi tiek mūsu labumi. 
Piemēram, Svētā Jāņa dienā viņi katrs saņēma divpadsmit mē
rus iesala, vienu zirgu, septiņus vēršus, vienu vaislas bulli, čet
ras teles, piecus vērsēnus, divdesmit aitas, piecpadsmit veprus, 
piecdesmit vistas un septiņpadsmit bišu saimes. Un tad vēl 
divdesmit kūpinātas cūkas, divdesmit septiņus podus cūku 
tauku, pusmēru medus, trīs mērus ziepju, vienu zvejas tiklu...

-Saprotu, saprotu, -  Viljams viņu pārtrauca, -  bet tu taču 
būsi ar mani vienisprātis -  no tā es nevaru spriest, kā dzīvo tie 
cieminieki, kuri nesaņem klostera labumus, ne ari to, cik zemes 

viņiem  pieder...
-  Ak tā! Vienai vidusmēra ģim enei tur, lejā p ieder piecdes

mit tabulu zemes.
-  Cik tas ir -  viena tabula?
-Skaidrs, ka tikpat, cik četri kvadrattrabuki.
-  Kvadrattrabuki? Cik tas būtu?
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-V ie n ā  trabukā ir trīsdesmit sešas kvadrātpēdas. Vai, ja tev 
tā labāk rik, astoņsimt linijtrabuki ir viena Pjēmontas jūdze. 
Vari rēķināt, ka viena ģim ene savā ziemeļu nogāzes zem ē var 
izaudzēt olivas vismaz pusmaisam eļļas.

-  Pusmaisam?
-Jā, viens maiss ir piecas heminas, un viena hemina -  astoņi 

kausi.
-Saprotu, -  skumīgi novilka mans skolotājs, -  katrā zem ē 

savi mēri. Saki -  vai vīnu jūs ari mērāt kausos?
-V a i arī rūbijās. Sešas rūbijas ir viena brenta un astoņas 

brentas -  viena muca. Vai arī viena rubija ir sešas pintes pa d i
viem  kausiem.

-L iekas, esmu sapratis, -  samierinājies atteica Viljams.
-V a i vēlies vēl ko uzzināt? -  Remīgijs apvaicājās, ka man 

likās, ar izaicinājumu balsi.
—Jā! Es tevi izvaicāju par dzīvi ielejā, jo šodien prātoju par 

Romānas Umberto sprediķiem sievietēm, sevišķi par nodaļu 
Aci mulierespauperes in villulis. Tur viņš raksta, ka zemnieces 
vairāk par citam esot pakļautas miesas grēku kārdinājumam 
un par iemeslu tam esot viņu nabadzība, tāpēc viņš prātīgi 
izsakās, ka tās peccant enirn mortediter, cumpeccant cum quo- 
cunuļue Iciico, mortalius vero quando aun Cletico in saais 
ordinibus constituto, maxime vero quando cum Religioso 
mundo mortuo. Tu jau zini labāk par mani, ka ari tik svētās 
vietās kā ši nelabais nekad nerimstas kārdināt miesu. Un tā es 
domāju -  vai tev, ar ciem iniekiem  runājoties, nav gadījies dzir
dēt, ka no mūkiem kads (pasarg D ievs!) būtu dzinis netiklību 

ar kādu meiteni?

Kaut ari Viljams runāja gluži vienaldzīgā balsī, mīļajam la
sītajam nebūs grūti iztēloties, cik ļoti šie vārdi satrauca nabaga 
mantzini. Nemāku teikt, vai viņš patiešām nobālēja, taču tik 
nepacietīgi gaidīju viņa sejā parādamies bālumu, ka to ari sa
skatīju.
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- T u  man jautā tādas lietas, ko es, ja man kas būtu nācis 

dzirdams, nekavējoties būtu ziņojis abatam, -  viņš pazemīgi 

teica. -  Saprotu, ka šis ziņas tev varētu noderēt izmeklēšanā... 

Stāstīšu tev visu, ko man gadisies uzzināt. Paga, ja tā labi pa

domāju par tavai pirmo jautājumu... Tonakt, kad mira nabaga 
Adelm o, gāju pār pagalmu... vistas... biju padzirdējis, ka viens 

kalējs naktis palaižot nagus vistu kūti... Un, vai zini, tonakt 
redzēju -  tā iztālēm, apgalvot nevani -  redzēju Berengāriju gar 

kori ejam uz dormitoriju -  likās, viņš nāca no Torņēkas... Es 

nemaz nebrīnijos, jo mūku vidū par Berengāriju jau ilgi klīda 

nelabas runas, būsi tak dzirdējis...

- N ē ,  pastāsti!

-Lab i... Kā lai saka... Bija aizdomas, ka Berengāriju moka 

kaislības... kas nepiedien mūkam...

-Varbūt tu gribi man teikt, ka viņš stājās sakaros ar ielejas 

meičām, ka jau pirmīt minēju?
Mantzinis samulsis noklepojās un tad izvaikstija smaidu.

-  Nē jel, tas bija kaut kas gaužām nosodāms...

- K ā  lā, vai tad mūks, kurš nododas miesas priekiem ar 

ciema meičām, dara ko cildināmu?

- T ā  es neteicu, bet tev jāatzīst, ka ne v ien  tikumam, bet arī 

grēkam ir dažādas pakāpes. Miesa var krist kārdinājumā sa

skaņā ar dabu... vai pretdabiski.
- T u  gribi sacīt, ka Berengārijs juta miesaskāri pret savu paša 

dzimumu?
-Saku , ka tādas runas klīda... Es tev to atklāju, lai pieradītu 

savu godprātību un labo gribu tev palīdzēt...
-  Es tev pateicos! Un pilnīgi piekritu, ka sodomija ir sma

gāks grēks par citiem miesaskāres apmierināšanas veidiem, 

kurus, godīgi sakot, nemaz netaisos izmeklēt...

-N ie k i vien, nieki vien, pat ja kas atklātos, -filoso fisk i no

vilka mantzinis.
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-N ie k i vien, Remigij! Visi mēs esam grēcinieki. Es neuzdro
šinātos meklēt salmiņu sava brāļa aci -  kas zina, vai paša aci 
nav baļķis! Taču būšu pateicīgs par katru baļķi, par kuru tu 
man turpmāk vēlēsies pastāstit. Mēs cilātu kārtīgus, smagus 
kokgabalus, bet salmiņiem ļautu laisties pa vējam. Cik liels, tu 
teici, ir viens trabuks?

-Trīsdesm it sešas kvadrātpēdas. Bet nepūlies ar rēķinā

šanu! Kad gribēsi zināt ko precīzāk, nāc un jautā. Zini, ka mani 
tu vienm ēr atradīsi uzticamu draugu.

-T ie š i par tādu tevi uzskatu! -  dedzīgi piekrita Viljams.
-  IJbertīno man teica, ka savulaik tu esi piederējis pie mūsu 
ordeņa. Es nekad nenodotu senu ordeņa brāli, sevišķi tagad, 
kad šeit gaida ierodamies pāvesta legāciju, kurn vada varens 
inkvizitors, slavens ar to, ka sadedzinājis neskaitāmus dol- 
čīniešus. Tu teici -  vienā trabukā ir trīsdesmit sešas kvadrāt
pēdas?

Mantzinis nebija muļķis. Viņš nolēma, ka nav vērts ilgāk 
spēlēt kaķi un peli, ja peles loma tikusi viņam.

-B rā li Viljam, -  viņš teica, -  redzu, ka tev zināms daudz 
vairāk, nekā es domāju. Nenodod mani -  un es nenodošu tevi. 
Tā ir taisnība, esmu cilvēks ar miesu un asinīm un varu pado
ties miesas kārdinājumam. Salvatore man teica, ka tu vai tavs 
novics vakarnakt esat pārsteiguši viņu virtuve. Tū esi daudz 

ceļojis, Viljam, un zini, ka pat Aviņjonas kardināli nav tikumības 
paraugs. Un es zinu, ka tu mani nepratini šā nožēlojamā, sīkā 
miesas grēka pēc. Saprotu, ka esi kaut ko uzzinājis par manu 
pagātni. Man bijusi raiba dzīve ka daudziem minorītiem. Pirms 
daudziem gadiem es ticēju nabadzības ideāliem, pametu ko
pienu, lai uzsāktu klejoiia gaitas. Es ticēju Dolčīno sludināta
jam tāpat kā daudzi man līdzīgie. Es neesmu mācīts cilvēks, 
iesvētību esmu saņēmis, taču tik tikko spēju noturēt misi. No 
teoloģijas neko lielu nesaprotu. Un varbūt pat nespēju īsti p ie
ķerties nevienai idejai. Redzi, savulaik es mēģināju sacelties
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pret kungiem, tagad es viņiem  kalpoju un šīs zemes pavēl
nieka vārdā izrīkoju sev līdzīgos. Sacelties vai nodot -  mums, 
vienkāršajiem ļaudīm, nav lemta nekāda liela izvēle.

-R e iz ē m  vienkāršie ļaudis spēj izprast lietu būtību labāk 
par mācītajiem, -  teica Viljams.

-V a r  jau but, -  mantzinis atbildēja, paraustīdams plecus.
-  Es pat īsti nezinu, kālab to visu tolaik darīju. Salvatori vēl var 
saprast, viņš nak no dzimtcilvēkiem , no trūkuma un slimību 

māktas bērnības... Dolčino aicināja uz sacelšanos, visu kungu 
iznīcināšanu. Bet ar mani bija citādi; nāku no pilsētnieku ģ i
menes un nebēgu no bada. Tās bija -  kā lai saka... ārprātīgo 
dzīres, skaists karnevāls. Tur kalnā ar Dolčino, pirms vēl bijām 
spiesti pārtikt no savu cīņā kritušo biedm  miesām, pirms vēl 
pagurums tos pļāva tik lielā skaitā, ka bijām spiesti to neapēs
tās miesas atstāt Rebello kalna kraujās par barību plēsīgiem 
zvēriem un putniem... un varbūt pat tajos brīžos... mēs elpojām... 
ja tā var teikt, brīvības gaisu. Agrāk nebiju zinājis, kas ir brī
vība, bet sprediķotāji mēdza mums sacīt: “Patiesība jūs darīs 
brīvus.” Mēs jutāmies brīvi un domājām, ka tā ir patiesība. Domā
jām, ka viss, ko darām, ir taisnīgs un pareizs...

- U n  tur, augšā, jūs... mēdzāt brivi kopoties ar sievietēm? -  
es pavaicāju, pats nezinādams, kāpēc, jo kopš pagājušās nakts 
mani bija apsēduši Ubertīno rakstītie vardi, skriptorijā lasītais 
un paša piedzīvotais. Viljams man uzmeta pārsteigtu skatienu, 
droši vien  negaidījis, ka bušu tik pārdrošs. Mantzinis mani no
pētīja kā savādu dzīvnieku.

-  Rebello kalnā bija tādi, -  viņš turpināja, -  kuri kopš bērnī

bas bija gulējuši pa desmit un vairāk cilvēkiem  mazā istabiņā, 
visi kopā, brāļi ar māsām un tēvi ar meitām. Vai tev šķiet, ka šie 

jaunie apstākļi viņ iem  bija nepieņemami? Viņi no brīva prāta 
darīja to, ko agrāk bija spiedusi darīt nepieciešamība. Turklāt 
naktīs, kad, pretinieku uzbrukumu gaidīdams, tu guli uz pli
kas zemes un bailēs spiedies ciešāk klāt pie sava biedra vai
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biedrenes, lai nebūtu lik auksti... Ķecerība! Jūs mūciņi, kas 
piedzimstat pilīs un savas dienas beidzat kādā klosteri, do 
mājat, ka tā ir paša velna iedvesta kārība. Taču tas ir īstais 
veids, kā dzīvot, un tā ir... tā mums bija kas jauns... Kungu vairs 

nebija, un Dievs, kā mums apgalvoja, bija kopa ar mums. Es 

nesaku, ka mums bija taisnība, Viljam, -  tagad tu taču mani 
redzi šeit, jo drīz vien viņus pametu. Nekad neesmu sapratis 
jūsu gudrās runas par Kristus nabadzību, īpašumu, ta izman
tošanu un tiesībām... Jau teicu, ka tas bija liels karnevāls, un 
karnevāla laikā viss tiek darīts ačgārni. Tad pienāk vecums -  
un ar vecumu nekļūsti gudrāks, tikai rijīgāks. Šeit es riju... Tu 
vari tiesāt ķeceri, bet vai tiesāsi rīmu?

-B ū s  jau labi, Remīgij, -  teica Viljams. -  Es tevi pratinu 

nevis par tolaik notikušo, bet gan par nesenajiem atgadīju
miem. Palīdzi man, un es tevi nepazudināšu. Es nevaru un 
negribu tevi tiesāt. Taču tev jāpastāsta, ko zini par abatijas dzīvi. 
Nevar būt, ka tu, staigādams te gan pa dienu, gan naktīs, ne
būtu neko manījis. Kas nogalināja Venanciju?

- T o  es nezinu, goda vārds! Bet zinu, kur un kad viņš mira.
-  Kur? Kad?
-  Ļauj man izstāstīt! Tonakt krietnu brīdi pēc kompletorija 

iegāju virtuvē...
-P a  kurieni un kāpēc?
- P a  durvīm no dārza puses. Man ir atslēga, ko jau labi sen 

liku sev nokalt. Kāpēc tur gāju... Tu pats teici, ka negribi mani 
tiesāt par miesas vājībām... -  Remīgijs samulsis pasmaidīja.
-  Taču es negribētu, lai tu domā, ka esmu galīgi pagrimis. 
Tovakar meklēju ēdienu, ko iedāvināt meitenei, kum Salvato- 
rem vajadzēja ievest abatijā...

- P a  kurieni?
-L ie lie  vārti nav vienīga ieeja klosteri. Tās citas zināmas 

gan abatam, gan man... Bet tovakar meitene neienāca iekšā, es 
viņu aizraidīju atpakaļ tieši tā iemesla pēc, par kuru tev tūdaļ
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pastāstīšu. Tagad saproti, kāpēc mēģināju tikties ar viņu va
karnakt. Ja jūs būtu atnākuši mazliet vēlāk, Salvatores vietā jūs 
būtu pārsteiguši mani. Taču Salvatore mani brīdināja, ka Torņ- 
ēkā ir ļaudis, un es atgriezos atpakaļ savā cellē.

-Pastāsti, kas notika tai naktī no svētdienas uz pirmdienu!
-T a d  nu tā: iegāju virtuvē un uz grīdas ieraudzīju guļam 

Venanciju -  mirušu.
-  Virtuvē?
—Jā, blakus ūdens kublam. Varbūt viņš bija tikko nokāpis 

lejā no skriptorija.
- U n  nekādu kautiņa pēdu?
-N ek ād u . Vienigi blakus līķim bija sasistas krūzes lauskas, 

un ūdens bija izlijis uz grīdas.
-  Kā tu zini, ka tas bija ūdens?
-  Nezinu. Nodomāju, ka tas ir ūdens. Kas cits gan tas varētu 

būt?
Kā Viljams man vēlāk teica, šai knizei mēs varējām rast d i

vēju skaidrojumu. Vai nu kāds turpat virtuvē bija pasniedzis 
Venancijam nāves dziru, vai arī nelaimīgais jau bija ieņēmis 
indi (kur? kad?) un nokāpis lejā padzerties, lai remdētu slāpes, 
bet varbūt arī krampjus un dedzinošas sāpes, kas kveldēja viņa 
iekšas un mēli (kura noteikti bija tikpat melna kā Berengā- 
rijam).

Katrā ziņā nekas vairāk nebija zināms. Remīgijs, atradis līķi, 
pārbilī bija prātojis, ko darīt, un nospriedis, ka labāk būs neko 
neaiztikt. Ja viņš būtu steidzies pēc palidzības, nāktos atklat 
savus naksnīgos klejojumus pa Torņēku, turklāt mirušajam 

brālim nekas vairs nebija līdzams. Tāpēc viņš atstāja visu, kā 
bija, zinādams, ka nākamajā ritā, kad tiks atslēgtas durvis, 
kāds šis miesas atradīs. Viņš steidzās aizkavēt Salvatori, kurš 
tobrīd palīdzēja meitenei iekļūt klosterī, tad abi -  Remīgijs 
un viņa līdzzinātājs -  devās pie miera, lai gan par miem nevar 
nosaukt mokošo bezm iegu, kas vilkās līdz pat rītam. Kad agrajā
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stundā cūkgani atsteigušies ziņot abatam par atrasto līķi, Re- 

migijs bijis pārliecināts, ka tas uziets virtuvē, un kļuvis gluži 
mēms no pārsteiguma, ieraugot to asins kubla. Kas iznesa līķi 
no virtuves? Par to Remigijam neesot ne mazākas nojausmas.

-  Vienīgais, kurš brīvi staigā pa Torņēku, ir Maleahijs, -  teica 
Viljams.

- N ē ,  Maleahijs ne! -  mantzinis sparīgi iebilda. -  Tas ir, es 
nedomāju, ka vainīgs būtu viņš... Šā vai tā, par Malcahiju es tev 
neko neesmu teicis...

-E s i mierīgs, lai ari cik liels būtu tavs parāds Maleahijam! 
Vai viņam zināma tava pagātne?

-Jā, -  nosarkdams atbildēja mantzinis, -  un viņš ir cilvēks, 
kurš prot ciest klusu. Es tavā vietā nenolaistu acu no Benca. 
Dīvainas saites viņu vienoja ar Venanciju un Berengāriju... Bet 
vairāk patiešām neko neesmu redzējis! Ja ko uzzināšu, neka
vējoties lev ziņošu.

-  Pagaidām pietiks. Ja būs kāda vajadzība, es tevi sameklēšu.
Mantzinis, atvieglots atgriezies pie saviem darbiem, nikni

uzklupa kalpiem, kuri čakli cilāja graudu maisus.

Tostarp mums piesteidzās Severīns. Viņš nesa Viljama ace
nes, kuras mums tika nolaupītas aizpagājušo nakti. -  Es tās 
atradu Berengārija ģērba, -  botāniķis teica. -  Viņudien skripto- 
rijā ievēroju tās tev uz deguna. Ir taču tavējās?

-S lava  tam Kungam! -  priecīgi iesaucās Viljams. -  Tā esam 
atrisinājuši divas problēmas! Man atkal ir acenes, turklāt skaidri 
zinām, ka tas vīrs, kurš mūs tonakt skriptorijā aplaupīja, bija 
Berengārijs!

Tikko viņš apklusa, ieraudzījām šurpu skrienam Nikolu no 
Morimondo, vēl līksmāku nekā Viljams. Rokās viņš turēja no

slīpētu stikla lēcu pārīti, kas bija iestiprināts staklē. -  Viljam, -  
viņš sauca, -  es tās uztaisīju! Pats! Ceru, ka būs labas! -  Tad 
viņš ieraudzīja acenes uz Viljama deguna un sastinga kā 

zem ē iemiets. Viljams, negribēdams viņu aizvainot, noņēma
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vecās acenes un pielaikoja jaunās. -  Šīs ir labākas, -  viņš teica.
-  Vecās es paturēšu rezervei, bet tagad nēsāšu tavējās. -  Tad 
viņš pievērsās man: -  Ads, es nu iešu uz celli un mēģināšu 
izlasīt tās lapiņas. Beidzot! Gaidi mani kaut kur. Un paldies 
jums, paldies, mīļie brāļi!

Iezvanīja trešo stundu, un es kopā ar visiem citiem devos 
uz kori dziedāt psalmus, lūgsnas un Kyrie. Citi aizlūdza par 
nelaiķa Berengārija dvēseli. Es pateicos tam Kungam, kurš 
vienu aceņu pāra vietā mums atdevis divus.

Biju tik mierīgs, ka, aizmirsis visas redzētās un dzirdētās 
negantības, aizsnaudos un atmodos, tikai kad lūgšanas jau bija 
galā. Atminējos, ka pagājušo nakti nebiju gulējis, un nožēloju, 
ka esmu izšķiedis tik daudz speķu. Izgāju 1 1 0  baznīcas -  un 
prātā man atausa un vairs nelika mieru meitenes tēls.

Mēģinādams izkliedēt šis domas, sāku ātrā solī staigāt pa 
nokalni. Mazliet reiba galva. Trinu nosalušās rokas, mīņājos. 
Man vēl nāca miegs, lai gan reizē jutos možs un spēkpilns. 

Nekādi nevarēju saprast, kas ar mani notiek.



T R E Š Ā  S T U N D A ,

kuras laikā Adss cieš mīlas mokas; 
tad ierodas Viljams ar Venancija tekstu, kas ari atšifrēts 

ir palicis nesaprotams.

aisnību sakot, baismigie notikumi, kas bija risinā
jušies tūdaļ pēc manas grēcigās sastapšanās ar mei
teni, man bija likuši gandrīz aizmirst savu grēku, 
turklāt sava nodarījumā biju tūdaļ atzinies Viljamam 

un mana sirdsapziņa bija atbrīvojusies no smagās pašpārme
tumu nastas, kas tai uzgūla, kad biju atguvies no grēka nema
ņas, itin ka reizē ar saviem vārdiem es būtu novēlis uz brāļa 
pleciem vainas slogu, kura izpausme tie bija. Un patiesi, vai 
gan tāpēc nav dota iespēja mazgāties grēksūdzes svētīgajos 
ūdeņos, lai, noguldot grēka smagumu un tā līdznestos sirdēstus 
paša mūsu Kunga klēpī, reizē ar piedošanu mēs iegūtu gaisīgu 
dvēseles vieglumu un tā spētu aizmirst apgrecibas nomocīto 
miesu? Taču izrādījās, ka vēl neesmu pilnīgi atbrīvojies. Tagad, 
ziemīgi bālās rita saules gaismā staigājot pa klosteri un nolū
kojoties ļaužu un lopiņu nerimtīgajā kustībā, pagājušās nakts 
notikumi atausa man atmiņā pavisam citādi. II kā no visa noti
kušā man prātā nebūtu palikusi ne nožēla, ne grēksūdzes paze
m īgo vārdu straume, bet vienīgi cilvēku augumu un to locekļu 
atveidi. Pārkairinātā iztēle lika acu priekšā aizvien no jauna 
rēgaini parādīties ūdens piemilzušajām Berengārija miesām, un 
mani atkal stindzināja riebums un žēlas. Tad, il ka lai aizgainītu 
šo briesmīgo lemum, mans prāts tvērās pie citām ainām, kurām 
drošu patvērumu bija sniegusi mana atmiņa, un es nevarēju 

novērst acis (protams, gara acis, taču to skatiens bija tikpat
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skaidrs kā tām, kuras pierē) no meitenes tēla -  ka viņa bija 
nostājusies manā priekšā skaista un baisma kā kaujai sarindo
jies karaspēks.

Vairākkārt es, nekad agrak nepierakstīta teksta pārrakstī
tājs (kas tomēr ilgus gadu desmitus rindojies manā prātā), esmu 
solījies būt uzticams un taisnprātīgs hronists -  un ne tikai tā
pēc, ka mani vadītu taisnības mīlestība un vēlēšanās (visnotaļ 
ceļa) pamācīt lasītājus, bet galvenokārt tāpēc, ka gribu atsvabi

nāt savu apgurušo un izvārdzināto atmiņu no ainām, kuras to 
mocījušas visu mūžu. Tāpēc man jāstāsta it viss, gan ievērojot 
piedienību, tomēr arī nekaunoties. Man skaidriem vārdiem jā
atstāsta tas, ko toreiz domāju (kaut ari centos slēpt šīs domas 
pat no sevis paša), kad klīdu pa klostera pagalmu, brīžam laiz
damies teciņus, lai sirds straujajos pukstienos varētu vainot skre- 
jiena straujumu, brīžam apstādamies, lai vērotu kalpu darboša
nos veltīgā cerībā, ka šie skati palīdzēs klīdināt manas domas, 
un kāriem guldzieniem  kampdams auksto gaisu kā tāds, kurš 

dzer vīnu, lai aizmirstu sāpes un bailes.
Viss velti! Es domāju par meiteni. Mana miesa jau bija aizmir

susi dzeldigo, grēcīgo un pārejošo (un tālab nicināmo) prieku, 
ko bija sniegusi savienošanās ar viņu, taču dvēsele nebija aiz
mirsusi viņas seju un nespēja uzlūkot šīs atmiņas kā nešķistas, 
gluži otrādi, tā trīsēja, itin kā šajā sejā atspīdētu visas Dieva 
radītās pasaules saldme.

Neskaidri jutu -  lai gan atteicos ticēt šai paša nojaustajai 
patiesībai -, ka šī nabadzīgā, netīrā, nekautra radība, kura sevi 
pārdeva (kas zina, ar cik negantu pastāvību) citiem grēcinie

kiem, ši Ievas meita, kura, vāja kā visas viņas māsas, tik bieži 
tirgojusies ar pašas miesu, tom ēr ir kaut kas apburošs un brīnu

mains. Mans saprāts ģieda, ka viņa ir grēka avots, bet jutekļu 
griba redzēja kā visa labā patvērumu. Grūti atstāstīt, ko izjutu. 
Es varētu rakstīt, ka, aizvien vēl grēka timekļu savalgots, grē
cīgi alku kuru katru brīdi viņu atkal ieraudzīt, tāpēc uzmanīgi
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sekoju kalpu darbam, patiesībā vērdamies, vai aiz klēts stūra 

vai no kūts tumsas pēkšņi neparādīsies tā, kura mani bija pave

dinājusi. Taču tā būtu vien puspatiesība, vārgs mēģinājums aizplī

vurot patiesības žilbinošo spēku. Jo patiesība ir tāda, ka es jau 

redzēju meiteni: es viņu redzēju kailā koka zaros, ko, patvē

rumu meklēdams, iešūpināja aukstumā sastindzis zvirbulis, es 

viņu redzēju jauno telīšu acīs, kad tās nāca ārā no kūts, un es 

viņu saklausīju maigajos jēru blejienos, kad lie šķērsoja manu 

ceļu. Likās, visa Dieva radība stāsta man par viņu, un es gan 

alku viņu ieraudzīt atkal, gan vienlaikus biju gatavs samierinā

ties ar domu, ka nekad vairs viņu neredzēšu un nekad vairs 

nevarēšu atkal ar viņu savienoties, -  ja tikai varētu vienumēr 

baudit iekšējās gaviles, kas manī strāvoja šinī rītā, tad, pat uz 

visiem laikiem palikdama tālu no manis, viņa allaž būtu man 

blakus. Šķila (tagad pūlos to izprast), ka visa pasaule, kas neap

šaubāmi ir kā ar Dieva pirkstu sarakstīta grāmata, kurā ik lieta 

pauž sava Radītāja neizmērojamo labestību, kurā ikkatra radība 
ir kā dzīves un nāves rakstu zīm e un spogulis, kura vispazemī

gākā roze kļūst par glosu mūsu šīszemes gājumam, -  tātad 

man šķita, ka visa radītā pasaule man stāsta vienīgi par seju, ko 

tik tikko biju saskatījis virtuves smaržu pilnajā pustumsa. Pret 

savām iedom ām  izturējos iecietīgi, sev teikdams (pareizāk sa

kot, tobrīd gan neteicu neko, jo nebiju spējīgs ietērpt savas 

domas vārdos) -  ja jau visa pasaule ir iecerēta tā, lai stāstilu 

man par sava Radītāja spēku, labestību un gudrību, bet šajā rītā 
visa pasaule man stāsta par meiteni, kura, kaut ari būdama 

grēciniece, tomēr arī ir rindiņa lielajā radības grāmatā, pants 
diženajā psalmā, ko dzied Visums, -  tātad, es sev teicu (Īste

nībā saku to tagad), tas nozīm ē vien to, ka arī viņa ir daļa no 

lielā, dievišķā plāna, uz kura balstās Universs, kas veidots sade

rīgs kā cītara, šis saskaņas un stīgu vienotibas brīnums. Kā 

apskurbis es toreiz baudīju viņas klātbūtni lietās, ko skatīju,
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tajās es viņu iekāroju un tajās savu iekāri remdināju. Un tomēr 
mani smeldza sāpes, jo, būdams laimīgs pat par viņas rēgaino 

klātieni, vienlaikus cietu viņas prombūtnes pēc. Man nenākas 
viegli izskaidrot šo noslēpumaino pretrunu, kura liecina, ka 

cilvēka dvēsele ir vāja un nekad nespēj virzīties taisni pa ta

kām, ko nospraudis dievišķais saprāts, kas izveidojis pasauli 

kā perfektu siloģismu, no kura mūsu dvēsele spēj uztvert vienīgi 

atsevišķas un visbiežāk savstarpēji nesaistītas premisas, no kā 
ari izriet tas, ka tik lēti sapinamies velna izliktajos tiklos. Vai ari 

tie bija nešķīstā uzsūtīti maldi, kas man torit lika drebēt sa

traukumā? Tagad domāju, ka, jā, jo es taču biju novics, -  tomēr 

esmu pārliecināts, ka cilvēciskās jūtas, kas mani bija pārņēmu

šās, pašas par sevi nebija ļaunas, tadas tās kļuva, vienīgi attieci

nātās pret manu kārtu. Jo pašas par sevi tās bija jūtas, kas 

vīrietim liek tiekties pēc sievietes, lai abi savienotos, kā mācīja 

apustulis, un kļūtu miesa no vienas miesas, un kopā augļotos 

1111 vairotos, un palīdzētu viens otram no jaunības līdz pat vecum
dienām. T o  gan apustulis rakstīja tiem, kas meklē līdzekļus ne

tiklības novēršanai, un tiem, kuri negrib kaist kārībā, atgādi

nādams, ka daudz labāka tom ēr ir šķīstība, kurai es ka muks 
biju ziedojies. Tātad tas, ko torit izjutu, bija ļaunums un posts 

man, citiem varbūt tā bija lielākā laime, -  tāpēc tagad es sa

protu, ka manu apjukumu izraisīja nevis manu domu nelādzība 

(pašas par sevi tās bija krietnas un bez viltus), bet gan nelāgā 

pretnina starp manām dom ām  un manis dotajiem zvērestiem. 

Un tas nozīmē, ka rīkojos maldīgi, baudīdams to, kas bija labs, 

uzlūkots no vienas puses, bet tīrā negantība, uzlūkots no citas 

puses; un es kļūdījos, cenzdamies saderināt dabiskās tieksmes 

ar racionālās dvēseles piekodinājumiem. Tagad zinu, ka manu 

ciešanu avots bija pretišķība starp prāta iegribām, kurām bija 
jāpaliek gribasspēka vara, un jutekļu iegribām, kuras nosaka 

cilvēciskās kaislības. Jo ir teikts, ka actus appetitus sensitivi
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in quantum babent transmutationem corporalem annexam, 
passion es dicuntur, non autem actus voluntatis. Un no tiesas, 

manu iegribu izpausmes pavadīja drebuļi, kas kratīja visu ķer

meni, un fiziska nepieciešamība trokšņot un bez mitas kustē

ties. Eņģeliskais doktors apgalvo, ka kaislības pašas par sevi 

neesot ļaunums, tām vienīgi jātiekot iegrožotām  ar racionālās 

dvēseles vadīta gribasspēka palīdzību. Taču manu racionālo 
dvēseli torīt bija iemidzinājis nogurums, un tas pats nogurums 

bija apslāpējis arī straujās iegribas, kuras vēršas pie laba un 

ļauna kā pie iegūstamā galamērķiem, nomodā bija palikušas 

vienīgi kārīgās iegribas, kas labu un ļaunu uzlūko ka jau iepa

zīto. Lai attaisnotu savu toreizējo vieglprātību, tagad varu iz 
teikties eņģeliskā doktora vārdiem: es neapšaubāmi biju nonā

cis mīlestības vara, kura izpaužas ka kaislība un Kosmosa likums, 

jo pat ķermeņu smagums ir dabiskā mīlestība. Dabiski es pade
vos šai kaislībai, jo tajā appetitus tendit in appetibile realiter 

consequendum ut sit ibi finis molus. No kā dabiski izriet, ka 

amorfaeit quod ipsae res quae anm ntur, aina uti aliquo modo 

uniantur et amor est magis cognitivus quam cognitio. Un pa

tiesi, tobrīd es redzēju meiteni skaidrāk nekā iepriekšējā naktī, 
un es viņu sapratu intu et in cute, jo viņā es sapratu sevi, bet 

sevi viņu. Tagad es sev vaicāju, vai tā, ko piedzīvoju, bija drau

dzīgā mīlestība, kurā līdzīgs mīl sev līdzīgo un vel otram tikai 

to labāko, vai ari tā bija jutekliskā mīlestība, kurā tiek kārots 
vien paša labums un nepilnīgais vēlas, lai otrs viņu papildi

nātu. Un esmu nonācis pie pārliecības, ka jutekliskā mīlestība 

mani vadīja nakti, kad gribēju no meitenes to, ko nekad agrāk 

nebiju guvis, turpretī no rīta man no viņas itin neko nevaja

dzēja, es tikai vēlēju viņai labu, gribēju, kaut viņa tiktu paglābta 

no trUkuma, kas viņu spieda pārdot savu miesu par niecīgu 

ēdiena kumosu, gribēju, kaut viņa būtu laimīga, nevēlējos pra

sīt no viņas nenieka, gribēju tikai aizvien domāt par viņu, just
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viņas klātieni, saskatīt to aitiņās, vēršos, kokos un rāmajā de

besu gaismā, kas gaviļaini plūda par abatijas mūriem.

Tagad es zinu, ka mīlestības cēlonis ir labais, bet to, kas ir 

labais, varam noteikt izzinot, un nevar mīlēt neko citu kā vien 

to, kas izzinot atzīts par labu; meiteni mana izziņa bija atzinusi 

par labu straujajām iegribām, bei par ļaunu gribasspēkam. Torit 
manā dvēselē valdīja bezgala daudz pretrurilgu tieksmju, jo 

tas, ko jutu, no tiesas līdzinājās vissvētākajai mīlestībai, kādu to 

aprakstījuši Baznicas tēvi: tā man lika reibt svētlaimē, kuras 

pārņemti mīlošais un iemīļotais alkst viena un tā paša (un, ka 
mistiskas atklāsmes apstarots, tajā brīdī es skaidri zināju, ka 

meitene, lai kur tā būtu, grib tieši to pašu, pēc ka alku es), 

turklāt es biju greizsirdīgs, taču tā bija nevis ļaunā greizsirdība, 

kas ir principium contentionis un mīļotajā nesaskata consor- 
tium, un ko arī Pāvils nosoda savā Pirmajā vēstulē korintie
šiem, bet gan greizsirdība, kādu to apraksta Dionīsijs savā darbā 

Dieva vārdi, no kura izriet, ka pat D ievs var tikt saukts par 
greizsirdīgu propter rnultum amorem quem habet ad existentia 

(un es mīlēju meiteni tieši tāpēc, ka viņa pastāvēja, 1 111 par 

viņas pastāvēšanu biju priecīgs, nevis nenovīdīgs). Es izjutu 

greizsirdību, ko eņģeliskais doktors dēvē par molus in amatum, 
tā bija draudzīgā greizsirdība, kura mudina staties pretī visam, 

kas kaitē iemīļotajam (un tobrīd es sapņoju, kā atbrīvot meiteni 

no to varas, kuri pirka viņas miesu un apgānīja to ar savām 

negantajām kaislībām).
Tagad es zinu, ka mīlestība, ja tā ir pārmēru karsta, var 

kaitēt mīlošajam, ka to saka svētais doktors. Un manēja no

teikti bija pārmēru karsta. Es mēģinu izskaidrot, ko toreiz iz

jutu, un nekādi necenšos attaisnot savas jutās. Šeit es stāstu par 

savas jaunības grēcīgo degsmi. Tā bija neganta, taču patiesī

bas pēc jāsaka -  toreiz tā man šķita brīnumaini laba. Un šie 

vārdi lai noder par brīdinājumu tiem, kuri, tāpat kā es, reiz
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sapisies kārdinājuma valgos. Tagad, kad esmu jau sirmgalvis, 
es prastu atrast tūkstoš veidu, ka paglābties no tamlīdzigiem 
slazdiem (es gan prātoju, vai drīkstu ar to lepoties, jo dienvi
dus dēmons jau sen mani neieved kārdināšanā, taču es neesmu 
brīvs 1 1 0  citiem kārdinājumiem un pat vaicāju sev, vai tik ari 

mana patlabanējā nodarbe nav grēciga piekāpšanās pasaulī
gajai kaislībai tīksmināties par atmiņām, ģeķīgs mēģinājums 
paglābties no laika tecējuma un nāves).

Toreiz mani izglāba teju brīnumaina nojauta. Meitene man 
atklājās gan dabā, gan cilvēka roku darbos, kuriem pari slīdēja 
mans skatiens. Un tālab (tas bija manas dvēseles nejauši atrasts 
glābiņš) es nodevos apkartnes vērošanai. Es nolūkojos govju 
ganu darbā, kuri veda ārā no kūts vēršus, skatījos, kā cūkgani 
piepilda barokļu siles, kā aitu gani rīda suņus, lai piepulcē 
baram noklīdušās aitas, vēroju zemniekus, kuri saveda dzirna

vas miežus un prosu un devās projām ar labu miltu un putraimu 
maisiem. Kā apburts raudzījos dabā, cenzdamies aizgainīt sa
vas nelāgās domas un pūlēdamies skatīt visas ainas tādas, kā
dās tās patiesi paveras mūsu acīm, un aizmirsties to kontemp
lācijā.

Cik brīnumaina ir daba, ko vēl nav skārusi cilvēka gudrība, 
kura bieži iet maldu ceļus!

Es redzēju jēru; tā vārds itin kā pauž atzinību tā šķīstībai un 
labestībai. Tom ēr patiesībā vārds agnus tam dots tāpēc, ka šis 
dzīvnieks pazīst, agnoscit, savu māti un izšķir tās balsi starp 

visa ganāma pulka blējieniem, un arī māte starp daudziem  vie
nādi blējošiem  jēriņiem, kuri izskatās tik līdzīgi, vienmēr sa

zīmē tieši savu bērnu un to baro. Es redzēju aitu -  to sauc ovis 

no vārdiem ab oblatione, jo kopš senlaikiem tā izmantota zie
dojumu litos, -  to pašu aitu, kura paradusi līdz ar aukstuma 
tuvošanos negausīgi plūkt zāli un uzkrāt sevī barību, pirms 
ziemas spelgoņa nokodusi ganības. Un ganāmpulkus uzrau
dzīja suņi -  canes, no vārda canor, šādi nosaukti skaņās riešanas
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pēc. Šie dzīvnieki ir pārāki par visiem  citiem, jo apveltīti ar 

īpaši asu pratu; tāpēc suns pazīst savu saimnieku, tiek apmā
cīts medībām mežos un laukos, sargā ganāmpulku no vilkiem 
un aizstāv sava saimnieka namu un bērnus, un reizēm, pildot 
šos pienākumus, pat iet bojā. Karali Garamantu, kurš bija kritis 
ienaidnieka gūstā, atbrīvoja un pārveda mājās divi simti viņa 
suņu, kas bija pratuši izlauzties cauri ienaidnieku karaspēka 
rindām; Jāsona suns Līkijs pēc saimnieka nāves atteicās no 
ēdiena, līdz visgala nomira badā, bet karaļa Līzimaha suns metās 
sārta ugunīs, lai mirtu kopā ar savu saimnieku. Sunim piemīt 
spēja sadziedēt brūces, tās laizot, bet kucēnu mēlītes var dzie

dēt zarnu ievainojumus. Suņa dabā ir otrreiz uzņemt barību, 
ko viņš pats izvēmis. Šāda pieticība ir gara pilnības simbols, 
tāpat viņa mēles dziednieciskās spējas sim bolizē attīrīšanos no 
grēkiem, kas sasniegta ar grēksūdzes un grēknožēlas palīdzību. 
Savai kārt tas, ka suns atgriežas pie saviem vēmekļiem , norada, 
ka mēs pec grēksūdzes atgriežamies pie vecajiem  grēkiem, 1111 
šīs līdzības, ko torīt atminējos, vērodams dabu, jo labi noderēja 
par brīdinājumu manai sirdij.

Tostarp mani soļi pavērsās uz govju  kūtīm, no kurām gani 

tobrīd veda laukā pulkiem vēršu. Tos uzlūkojot, man tūdaļ 
atausa atmiņā, ka šie rāmie dzīvnieki jau kopš seniem laikiem 
kļuvuši par draudzības un labestības simbolu, jo ikviens vērsis, 
zem i arot, reizēm pagriež galvu sāņus un palūkojas pēc sava 
aizjūga biedra, un, ja pārinieka nezin kāpēc nav blakām, viņš 
aicina to, skumji maurodams. Lietus laikā vērši bez dzīšanas un 
mudināšanas paklausīgi atgriežas mājās un, aizgaldā stāvēdami, 
arvien snaiksta galvu, lai palūkotos ārā pa staļļa durvīm un 
redzētu, vai lietavas nav beigušās, jo tie alkst drīzāk atgriezties 

pie darba. Un vēršiem  sekoja maigas telītes un teļi, kuru vārds 
vitulus cēlies no vārda viriditas vai arī 1 1 0  virgo, jo šajā vecumā 
tie vēl ir moži, jauni un šķīsti, -  un tas nebija no laba (tā es sev 
teicu), ka viņu graciozajās kustībās man tēlojās meitene, kura
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nebūt nebija tik šķīsta. Šādas domas raisījās manā prātā, kad, 
izlīdzis ar pasauli un sevi pašu, vēroju līksmo rīta rosību. Un es 
vairs nedomāju par meiteni -  pareizāk sakot, kvēli, ko jutu 
pret viņu, pulējos pārvērst klusās sirds gavilēs un dievbijīgā 

m ierā.
Teicu sev, ka pasaule ir laba un brīnumaina. Ka Dieva la

bestība izpaužas pat visdrausmākajos zvēros, kā to skaidro 

Augustodunas Honorijs. Un patiesi, ir sastopamas tik lielas čūs
kas, ka tās var aprīt veselu briedi un pārpeldēt okeānu, 1111 
briesmīgs ir cenokroka zvērs, kura nimpis ir ka ēzelim  un ragi 
kā kalnu āzim; tam ir lauvas kniteža un rīkle, kājas ka zirgam, 
taču ar šķeltiem nagiem kā govslopam, mute tik plata, ka snie
dzas līdz pat ausim, balss gandrīz kā cilvēkam, bet zobu vietā 
vien spēcīgs kožamkauls. Un vēl starp radītajām būtnēm bais
mīga ir mantikora: tai ir cilvēka seja, trīs rindas zobu, lauvas 
rumpis, skorpiona aste, acis blāvi zaļganā krāsā, un pati tā ir 
asiņu sarkana un šņāc lidzīgi zalktim, un lielākais kārums tai 
ir cilvēku gaļa. Un ir briesmoņi ar astoņpirkstu ķepām un li 
kiem nagiem; purni tiem ir kā vilkiem, bet kažoks -  kā aitām, 
tie rej kā suņi un vecumdienās nevis nosirmo, bet gan notumsnē, 
un tie dzīvo  daudz ilgāk par mums. Vēl daži sakās esam redzē
juši radības, kurām acis atrodas uz pleciem, bet krūtis nāšu 
vietā divi caurumi, jo ar galvu tās neesot apveltītas. Vēl citi 

neradījumi dzīvojot Gangas upes krastos un pārtiekot tikai 1 1 0  
kāda savāda augļa smaržas, bet, ja auglis tiem tiekot atrauts, tie 
mirstot. Taču ari visi šie nejauclgie zvēri savā dažādībā dzied 
slavas dziesmu Radītājam un viņa gudribai tāpat kā suns, vēr
sis, aita, jērs un lūsis. Cik gan dižens, es teicu, atkārtodams 
Belovako Vincenta vārdus, cik dižens ir pat vispieticīgākais no 
šis pasaules radījumiem, un cik tīkami ar saprāta acīm ir ne 
tikai vengi aplūkot lietu kārtību, veidus un skaitu, kā tas viss 
dievišķi novietots Visuma, bet sekot ari laika griežiem , kuri, 
savīdami vienā sekā kritienus un pacēlumus, uzspiež nāves
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zīnii katram, kas reiz piedzimis! līs, nabaga grēcinieks, kura 
dvēsele vairs tikai isu bridi smaks miesas cietumā, galvoju, ka 
toreiz manu gani piestrāvoja vismaigākās jūtas pret mūsu Kungu, 
pasaules Radītāju, un šis pasaules likumiem un gaviļaina bijībā 
es apbrīnoju visa radītā diženumu un pastāvību.

Šādā labā noskaņā mani sastapa skolotājs, kad, ļaudams, lai 

kājas pašas mani nes, biju apgājis visu abatiju un atkal nokļuvis 

vietā, kur pirms divām stundām bijām šķimšies. Viljama vārdi 
aizgainīja manu apcerīgo noskaņojumu un lika atkal pievēr
sties abatijas tumšajiem noslēpumiem.

Viljams izskatījās visnotaļ apmierināts. Rokās viņš turēja 
Venancija pierakstus, ko beidzot bija atšifrējis. Gājām uz viņa 
celli, prom no ziņkārām ausim, un tur viņš man iztulkoja to, ko 
bija salasījis. Zodiakālajā alfabētā pierakstītajai frāzei (secre- 
tutn-finis Africae manus supra idolum age primum el septi- 
mum cle quatuor) sekoja teksts grieķu valodā; tas vēstīja:

Briesmīga inde, kas nes attīrīšanos...
Labākais ierocis, lai satriektu ienaidnieku...
Izmanto necilus, gļēvus un neglītus ļaudis, tīksminies par 

viņu trūkumiem... Tiem nav jāmirst... Nevis dižciltīgo un va
reno mājokļos, bet zemnieku sētās, pēc sātiga ēdiena un dzē
riena... Neveikli ķermeņi, sašķobītas sejas.

Piesmej jaunavas un guļ ar netiklēm... nav ļaunprātīgi... 
bez bijības.

Citāda patiesība, citāds patiesības tēls...
Godājamas vīģes.
Nekaunīgs akmens veļas pa līdzenumu... Acu priekšā...
Vajag mānīties un mānot pārsteigt, ļaut noticēt un tad 

apgalvot pretējo.
Tiem cikādes dziedas no pazemes.
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Un neka vairāk. Pēc manām domām, pārāk maz, teju ne

kas. T ie man šķita vājprātīgā murgi, un tā arī pateicu Viljamam.
-Iespējam s. Un vēl murgainākas šīs rindas šķiet manā tul

kojumā. Manas grieķu valodas zināšanas ir visai aptuvenas. 
Tomēr, pat. ja pieņemam, ka Venancijs bijis vājprātīgs vai ka 
vājprātīgs bijis grāmatas autors, tas mums neizskaidro, kāpēc 
tik daudz cilvēku, kuri visi taču nevarētu but zaudējuši prātu, 
tā nopūlas, lai šo grāmatu slēptu vai iegūtu sev...

-  Bet vai tas viss gluži noteikti ir izrakstīts no noslēpumai
nās grāmatas?

-K atrā  ziņā tie ir Venancija pieraksti. Ari tu redzi, kas tas 
nav sens manuskripts. Tiem  vajadzētu but pierakstiem, ko 

Venancijs uz ātru roku uzmetis, lasot grāmatu, citādi viņš ne
būtu rakstījis grieķiski. Esmu pārliecināts, ka viņš saīsinādams 
izrakstījis šos teikumus no grāmatas, ko bija paņēmis finis Afri- 
cae. Viņš to nonesis lejā uz skriptoriju un sācis lasīt, pierakstī
dams to, kas viņam šķitis vissvarīgākais. Tad kaut kas atgadī
jies. Vai nu viņš sajutās slikti, vai arī saklausīja kāda soļus kāp
nēs. Tad viņš grāmatu kopā ar pierakstiem nolika plauktā zem 
sava galda, droši vien lai nākamajā vakara lasītu tālāk. Lai nu 
kā, vienīgi pēc šīs lapas mēs varam noskaidrot noslēpumainās 
grāmatas iedabu un tikai pēc grāmatas iedabas varam spriest 
par slepkavas dabu. Jo ikvienā slepkavībā, kas paveikta, lai 
iegūtu kādu priekšmetu, šis priekšmets mums rada arī priekš
statu, kaut aptuvenu, par pašu slepkavu. Piemēram, ja slepka
vība notikusi, lai iegutu sauju zelta monētu, tad slepkava ir 
alkatīgs cilvēks, bet, ja slepkavības iemesls ir grāmata, tad slep
kava par katni cenu grib pasargāt noslēpumus, ko tā glabā. 
Tātad jānoskaidro, kas rakstīts šajā grāmatā, kuras mums nav.

-U n  jūs spesiet izzināt grāmatas saturu, spriežot pēc šīm 
nedaudzajām rindiņām?

-M īļa is  Ads, šis rindas šķiet izrakstītas no kāda sakrala 

teksta, un to nozīm e sniedzas tālāk par vārdu tiešo nozīmi.
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Kad šorīt pēc sarunas ar mantzini tās lasiju, biju pārsteigts, ka 
arī šeit minēti vienkāršie ļaudis un zemnieki kā citādas patie
sības nesēji, patiesības, kas atšķiras no tās, kuru pauž mācītie 
un gudrie. Mantzinis mums ļāva nojaust, ka dīvaina saikne viņu 
vieno ar Maleahiju. Varbūt Maleahijs glabājis kādu bīstamu, ķe

cerīgu tekstu, ko Remīgijs tam uzticējis? Tādā gadījumā Venan- 
cijs būtu lasījis un pārrakstījis kādus slepenus norādījumus par 
nemācītu un rupju ļaužu kopienu, kas sacēlusies pret visu un 
visiem. Bet redzi...

-  Ko tad?
- D iv i  fakti mnā pretī šim pieņēmumam. Pirmkārt, neliekas, 

ka Venancijs būtu interesējies par tamlīdzīgām lietam, viņš bija 
grieķu tekstu tulkotājs, nevis ķecerību sludinātājs. Otrkārt, 
rindiņas par vīģēm, akmeni un cikādēm šādā skaidrojumā ne
iederas.

-Varbūt šiem mīklainajiem vārdiem  ir kada apslēpta no
zīme, - e s  minēju. -  Vai varbūt jums ir vēl kāds cits pieņēmums?

-  Ir gan, taču pagaidām visai neskaidrs. Pētot Venancija p ie
rakstus, man likās, ka dažus no šiem vārdiem reiz jau esmu 
lasījis. Man atmiņā ataust līdzīgas frāzes, redzētas cituviet. Un 
neliek mieru nojausma, ka šajā lapā ir runa par kaut ko tadu, 
kas pēdējā laikā jau ir ticis pieminēts... Taču nevaru atcerēties, 
kas... Man jāpadomā. Varbūt jāpalasa citas grāmatas.

- K ā  tā? Lai uzzinātu, ko vēsta viena grāmata, jums jālasa 
citas?

-R e iz ē m  tas noder. Bieži vienas grāmatas runā par citām 
grāmatām. Nereti gluži nevainīga grāmata ir kā sēkla, no kuras 

izdīgst bīstamu grāmatu dzinumi, citreiz turpretim rūgta sakne 
dod saldus augļus. Vai tad, lasīdams Albertu, tu nevari nojaust, 

ko rakstījis Toms? Vai, lasot Tomu, noprast, ko varētu būt teicis 
Averroess?

-Patiešām ! -  es teicu apbrīnas pilns. Līdz šim biju uzska
tījis, ka grāmatas runā gan par cilvēciskām, gan dievišķām
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parādībām, bet allaž par lietām, kas atrodas ārpus pašām 
grāmatām. Tagad atklāju, ka bieži tās stāsta par citām grāma
tām vai pat itin kā sarunājas sava starpā. Šo domu iespaidā 
bibliotēka man rādijās vēl biedigāka. Tā bija vieta, kur gadsim

tiem ilgi skan paslepus čuksti un netveramus strīdus risina per
gamenti, tā bija kā dzīva būtne, kas devusi patvērumu spēkiem, 
kums cilvēka saprāts nespēj valdīt, kļuvusi par glabātavu mū

žam dzīviem  noslēpumiem, kuru radītāji un tālāknodevēji visi 
jau sen miruši.

-T a d  kāda jēga slēpt grāmatas, ja pēc tām, kuras ir p ie
ejamas, iespējams izprātot apslēpto rokrakstu satum? -  es ievai
cājos.

-Ja laiku mērām gadsimtos, tam nav nekādas jēgas. Taču 
dienu un gadu mērogā šo to tādā veidā tom ēr var panākt. Tu 
taču redzi, ka esam apjukuši un tālu 1 1 0  atrisinājuma.

-Tā tad  bibliotēka nevis kalpo patiesības izplatīšanai, bet 
gan to kavē? -  es pārsteigts jautāju.

- N e  jau 1111 katrā ziņā un ne vienmēr. Taču šim gadījumā 
notiek tieši tā.



S E S T Ā  S T U N D A ,

kuras laikā Adss iet lasīt trifeles un satiek uz klosteri 
soļojošos minoritus, kuri pēcāk ilgi apspriežas 

ar Viljamu un Ubertīno. un liek bilsts 
daudz rūgtu vārdu par Jāni XXII.

ēc šīm pārdomām mans skolotājs nolēma ļauties 
bezdarbībai. Jau minēju, ka reizumis viņu pārņēma 
pilnīgs sastingums, it kā būtu apstājusies pati ne
rimtīgā zvaigžņu gaita un viņš līdz arto . Tā notika 

arī šajā rītā. Viņš atgūlās uz salmu pīteņa un, sakrustojis rokas 
uz krūtīm, stīvi raudzījās tukšumā un tik tikko jaušami kusti
nāja lūpas, ka skaitīdams lūgsnu, taču šiem neizrunātajiem 
vārdiem trūka rilmiskuma un viņa sejā nemanīja dievbijību.

Nospriedu, ka viņš apcer nesenos notikumus, un nolēmu 
cienīt viņa pārdomas. Atgriezos pagalmā un atklāju, ka saule 
ietinusies dūmakā. Rīta pusē tā bija mirdzējusi šķīsta un skaidra, 
bet tagad, kad diena jau sliecās pāri pusei, tā baloja blāva un 
nomākusies. No ziem eļiem  šurpu stūmās smagi mākoņi, tie 
uzgūlās kalniem, un arī klostera plakankalni pamazām pārplu
dināja viegla migliņa. Varbūt migla cēlās arī no lejas, taču šeit 
kalnos bija grūti noprast, vai tā nolaidusies no kalnu galotnēm 
vai uzkāpusi no ielejas. Tālāko ēku apveidi jau bija grūti izšķi

rami.
Redzēju, ka Severīns -  visnotaļ jautrā omā -  pulcē cūkganus 

un dažus viņu ganāmos. Viņš man teica, ka šie došoties uz 
kalna piekāji un dziļāk ielejā lasīt trifeles. Es vēl nebiju iepazi
nis šo gardēžu iecienīto pazemes augli, kas sastapams itāļu 
pussala un šķiet īpaši raksturīgs benediktiešu apvidiem; tā mel

nos bumbuļus var atrast gan Norčā, gan mūsu abatijas īpašumos,
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kurtie padodas gaišāki un smaržīgāki. Severīns man izskaidroja, 

kādas īsti ir meklējamās trifeles un cik gardi tās var pagatavot 

neskaitāmos veidos. Un viņš man stāstīja, ka neesot viegli tās 

uziet, jo tās slēpjoties zem  zemes vēl viltīgāk un nemanāmāk 

par sēnēm, un tikai cūkas, kurām tik jutīgi šņukuri, spējot tās 
atrast. Vienīgā nelaime, ka, trifeli atraduši, lopiņi steidzoties to 

notiesāt, un esot jāmanās laikus padzīt tos nost un izkašņāt 

atradumu. Vēlāk uzzināju, ka daudzi augstmaņi nekaunas d o 

ties trifeļu medībās, sekodami cūkām, it ka tās būtu visdiž

ciltīgākās sugas dzinējsuņi, un viņiem  nopakaļ steidzas kalpi ar 

kapļiem. Atceros, vēlākos gados kāds kungs, mans novadnieks, 

zinādams, ka pazīstu Itāliju, man jautāja, kā tas var būt, ka viņš 

tur redzējis smalkus kungus ganām cūkas, un es smējos, sapra
tis, ka tie patiesībā bijuši trifeļu meklētāji. Tā kā es skaidro

dams lietoju itāļu vārdu -  teicu, ka kungi meklējuši zem zemes 

apslēpto tartufo, lai pēcāk to ēstu, tautietis saprata, ka šie 

meklējuši der Teiifel, tas ir, pašu velnu; svētās izbailēs viņš 

meta krustus un vēroja mani pagalam apjucis. Noskaidrojuši 

pārpratumu, abi gardi smējāmies. Tāda nu ir cilvēku runas d ī

vainība, ka viņi vienojušies ar vienām 1 11 1 tām pašām skaņām 
apzīmēt nereti pagalam atšķirīgas lietas.

Severīna rosības ieinteresēts, nolēmu viņam piebiedroties, 
arī tāpēc, ka nopratu -  sēņu lasīšanas galvenais iemesls ir vē 

lēšanas aizmirst skumjos notikumus, kuri nomāca itin visus; un 
es nospriedu, ka, līdzēdams Severīnam atkauties no viņa d o 

mam, varbūt spēšu ja ne aizmirst, tad vismaz apvaldīt savējās 

domas un izjūtas. Un, taisnību sakot -  ja jau esmu apņēmies 

rakstīt vienīgi patiesību - , mani vilināja iespēja ielejā neviļus 

ieraudzīt kādu, ko šeit vairos pieminēt. Taču pats es sev teju 

skaļā balsī centos iegalvot, ka varbūt man pirmajam izdosies 
pamanīt vienu vai otru no abām delegācijām, kuru ierašanās 
bija gaidāma tieši šodien.
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Jo lejāk laidāmies pa stāvo kalmi taku, jo dzidrāks kļuva 

gaiss; saule gan neatgriezās, un debesis sedza biezi mākoņi, 
taču apkārtni skatieniem vairs neaizsedza migla, tā bija pali
kusi mums aiz muguras. Kad bijām nogājuši krietnu gabalu, 

pagriezos, lai uzmestu acis kalna virsotnei, taču neko neredzēju: 
puse musu kāpuma, kalnu smailes, mūri, Torņēka, it viss bija 
nogrimis miglas vālos.

Mūsu ierašanās rītā, soļodam i uz abatiju, no dažiem  kraujā 
ceļa līkumiem varējām saskatīt jūru. Visa mūsu ceļojuma laika 
nebija trūcis pārsteigumu, jo palaikam negaidīti nokļuvām uz 
kalnu terasēm, zem  kurām apakša skalojās jūras līču ūdeņi, 

un jau pēc brīža iesoļojām dziļās aizās, kur kalns slējās pār 
kalnu, aizsegdams skatu uz tālākiem apvāršņiem, un pat saule 
tikai ar pūlēm iespraucās starp stāvajām klintīm. Nevienā citā 
Itālijas novadā man negadījās redzēt tik strauji un negaidīti mi- 
jamies jūru un kalnus, piekrastes ainavas un kalnu pļavas, un 

vēja svilpošanā jautās nemitīga cīņa starp maigajām jūras brī
zēm un ledainajām klintaiņu brāzmām.

Turpretī šajā rītā viss bija pienaini pelēks, un pat ceļa posmos, 
kur kalni pašķirās, atsedzot skatienam tālo piekrasti, apvāršņi 
palika miglas apslēpti. Taču es pārlieku kavējos atmiņās, kam 
tik maz kopīga ar mūs satraucošajiem notikumiem, mans pa
cietīgais lasītāj! Tāpēc vairs nevilcināšos, stāstīdams par der 
Teufellasīšanu, bet labāk vēstīšu par brāļu minoritu delegāciju, 
par kuras ierašanos es, pirmais saskatījis nācējus, tūdaļ stei

dzos pavēstīt Viljamam.
Mans skolotājs nogaidīja, līdz atnācēji iesoļo pa vārtiem un 

atbilstoši rituālam sasveicinās ar abatu. Tad viņš devās pie 
minoritu pulciņa, un pagāja labs brīdis, līdz visi bija apsveicinā

jušies, brālīgi apskaudamies.
Pusdienu laiks jau bija garām, bet viesiem  tika klāts galds; 

abats smalkjūtīgi atstāja ciemiņus Viljama sabiedrībā, ļaudams 

tiem, benediktiešu regulas bargo noteikumu netraucētiem,
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ieturēt maltīti un apspriesties: jo galu galā tā bija, lai Dievs man 
piedod rupjo salīdzinājumu, īsta militāra apspriede, ko vajadzēja 
steigšus noturēt, pirms ienīdies ienaidnieka karapulks, tas ir, 
aviņjoniešu delegācija.

Saprotams, ka jaunatnācēji tūliņ tikās ari ar Ubertino, kuru 
visi sveicināja pārsteigti, priecīgi un godbijīgi, jo viņa negaidītā 
nozušana un ilgā prombūtne bija izraisījusi ne mazums bažu 
un drūmu nojautu; visos raisīja apbrīnu drosmīgā karotāja d eg 

sme, kurš gadiem  ilgi bija cīnījies m azo brāļu pusē.
Par brāļiem, kuri veidoja šo grupu, pastāstīšu vēlāk, kad 

vēstīšu par nākamās dienas sapulci. Arī tāpēc, ka pagaidām 
viņiem nepievērsu īpaši daudz uzmanības, jo biju aizrāvies ar 
sarunu, ko risināja Viljams, Ubertino un Česenas Mikēle.

Mikēle patiesi bija liels savādnieks: kaislīgi viņš pauda savu 
franciskāņa pārliecību (un bieži viņa žesti un izturēšanās atgā- 

dināja Ubertino tā mistiskās aizgrābtības brīžos); ka jau vairā
kumam Romanjas novada ļaužu, viņa daba bija vienkārša un 
dzīvespriecīga, viņš prata novērtēt gardos ēdienus un neslēpa 
prieku, atkal satikdams draugus; smalks un atturīgs, viņš prata 
acumirklī kļūt manīgs un piesardzīgs ka lapsa un vairīgs ka 
kurmis, tiklīdz tika skartas sarežģītās attiecības ar šīs zemes 
varenajiem; viņš mācēja gardi smieties un mācēja sarunā radīt 
spēju spriegumu, ieturēt daiļrunīgu klusumu un, veikli tēlo
dams izklaidību, novērst skatienu no sarunbiedra, kad bija jā
slēpj izvairīšanās atbildēt uz tā uzdoto jautājumu.

Šo to par viņu esmu jau stāstījis iepriekšējās lappusēs, bet 
tie bija notikumu pārstāsti, kas varbūt ilgi ceļojuši 1 1 0  mutes 

mutē. Tagad es labāk sapratu viņa pretrunīgo izturēšanos un 
b iežo politiskās attieksmes maiņu, ar ko viņš pēdējos gados 
bija pārsteidzis savus draugus un sekotājus. Minoritu ordeņa 
mestra tituls viņu padarīja par svētā Franciska mantinieku, 
lai gan būtība viņš tikai pārņēma tā mācības skaidrotāju man
tojumu. Svētumā un gudrībā viņam bija jāsacenšas ar tādiem
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priekšgājējiem kā, piemēram, Bonaventūra no Banjoredžo. Vi
ņam bija jāpanāk, lai tiktu ievērota regula, un reize jānodrošina 
lielā un ietekmīgā ordeņa labklājība; jāieklausās galmos un pil
sētu domēs valdošajā noskaņojumā, jo tieši tās, neskopojoties 
ar žēlsirdības dāvanām, ziedojumiem un pēcnāves novēlēju
miem, bija ordeņa pārticības un spēka avots; vienlaikus viņš 
nedrīkstēja but kurls pret visdegsm īgāko brāļu alkām pec grēk- 
nožēlas un nabadzīgas dzīves un pieļaut, ka tie pamestu ordeni, 
jo tādējādi viņa vadītā plaukstošā kopiena sabniktu un pār

vērstos par daudzām ķeceru grupiņām. Viņa pienākums bija 
izpatikt gan pāvestam, gan imperatoram, gan nabadzīgās dzī
ves brāļiem, gan svētajam Franciskam, kas, protams, viņu uz
raudzīja no debesīm, un Kristus tautai, kura viņu uzraudzīja no 
zemes. Kad Jānis bija pasludinājis visus spirituāļus par ķece
riem, M ikēle nevilcinādamies bija izdevis pavestam piecus 
no visdedzīgākajiem Provansas brāļiem un pieļāvis, ka tos ceļ 
uz sārta. Taču nopratis (un tas noteikti bija Ubertino nopelns), 
ka ordenī daudzi piekrīt evaņģēliskās nabadzības sludinātā
jiem, viņš panāca, ka jau pēc četriem gadiem  Perudžas kapi- 
tuls sadedzināto brāļu centienus atzina par patiesi dievbijī
giem. Protams, šīs jaunatzītās patiesības, kas varēja tikt atkal 
pasludinātas par ķecerīgām, viņš pūlējās pakļaut ordenī va l
došajai kārtībai un paradumiem un cerēja, ka pavests nepreto
sies franciskāņu vēlmēm. Tomēr, cenzdamies pārliecināt pā
vestu, bez kura atbalsta un piekrišanas negribēja spert tālākos 
soļus, M ikēle neapnicināja ari imperatora un impērijas teologu 
labvēlību. Divus gadus pirms notikumiem, par kuriem rakstu, 
Mikēle Lionas ģenerālkapitulā saviem ordeņa brāļiem bija p ie
kodinājis mnāt par pāvestu tikai godbijīgi un ar cieņu (tātad 

dažus mēnešus pēc tam, kad pāvests sašutumā bija nopēlis 
minoritu “tukšās rejas, maldus un neprātu”), bet tagad draudzīgi 

sēdēja pie viena galda ar tiem, kuri pāvestu savās runās pie

minēja ar naidu un nicināšanu.
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Par pārējo esmu jau stāstījis. Jānis vēlējās redzēt viņu pie 

sevis Aviņjonā, taču līdz šim Mikēle nebija gribējis turp doties. 

Nākamās dienas apspriedei beidzot bija jālemj par šāda brau

ciena drošības garantijām un apstākļiem, lai Mikēles ierašanās 

Aviņjonā neatgādinātu pazemīgu ceļu locīšanu, ne ari nekau

nīgu izaicinājumu. Nedomāju, ka Mikēlem agrāk bija gadījies 

vaigu vaigā tikties ar Jāni, vismaz kopš tas bija kļuvis par pā
vestu, abi noteikti nebija redzējušies. Tāpēc česenieša draugi 

steidza pēc iespējas tumšākās krāsās zīmēt šī simonieša portretu.

-Iegau m ē, -  viņam teica Viljams, -  ka tu nekad nedrīksti 

uzticēties viņa zvērestiem: viņš gan tos ievēro burtiski, taču 

būtībā pārkāpj.

-V is iem  zināms, -  turpināja Ubertīno, -  kas notika, kad 

viņu ievēlēja...

-T ā s  nebija nekādās vēlēšanas, bet gan iecelšana! -  sarunā 

iejaucās kāds minorīts, kuru vēlāk dzirdēju uzrunājam par Ugo 

no Novokastro un kura izruna līdzinājās mana skolotāja iz
runai. -  Turklāt arī Klementa V nāves apstākļi ir visai noslēpu

maini. Karalis viņam tā arī nepiedeva, ka, sākumā apsolījies 
spriest tiesu pār nelaiķi Bonifāciju VII, pēcāk viņš visiem spe

ķiem no tā izvairījās un atteicās izslēgt savu priekšgājēju no 

Baznīcas. Nevienam nav īsti skaidrs, kā viņš Karpentrā ņēma 

galu. Kad kardināli sapulcējās Karpentrā uz konklāvu, jauns 

pāvests ievēlēts netika, turklāt galvenā strīdus tēma, protams, 

bija -  kur īsti būtu jāatrodas Svētajam tronim, Roma vai Aviņ

jonā. Nav zināms, kas toreiz notika, stāsta, esot izcēlies īsts 

slaktiņš, mirušā pāvesta brāļadēls centies iebiedēt kardinā

lus, viņu kalpi tikuši nobendēti, pils nodedzināta, un kardināli 

griezušies p ie karaļa; tas apgalvojis, ka nemaz nevēloties, ka 
Roma stāvot tukša, bez pāvesta... Viņš ieteicis kardināliem 

nomierināties un izdarīt pareizu izvēli. Drīz pēc tam Filips 
Skaistais nomira, arī Dievs zina, kā...
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-  Drīzāk veļas to zina! -  noteica Ubertīno un pārmeta kaistu, 

un pārējie sekoja viņa piemēram.
-  Drīzāk veļas to zina, -  pasmīnēdams piekrita Ugo. -  Tā 

nu tronī kāpj jauns karalis, valda pusotm gadu un arī nomirst. 
Pēc dažām dienām nomirst arīdzan viņa tikko dzimušais pēc
nācējs, bet tronī kāpj viņa brālis reģents...

- ...u n  kļūst par Filipu V, bet tieši viņš, būdams vēl tikai 
Puatjē grāfs, atkal sapulcināja kopā no Karpentras bēgošos kar

dinālus, -  teica Mikēle.
-T ie š i tā, -turpināja Ugo, -  viņš tos sapulcināja uz konklāvu 

Lionā, kādā dominikāņu klosteri, zvērēdams, ka godāšot viņu 
neaizskaramību un neturēšot viņus kā cietumniekus. Bet, tik
ko kardināli, uzticēdamies šiem solījumiem, nonāca viņa vara, 
viņš ne tikai tos ieslēdza (kas nemaz nebūtu nepareizi), bet vēl 
pavēlēja tiem ar katru dienu dot aizvien mazāk ēdama, līdz tie 
pieņemšot ga līgo lēmumu. Turklāt katram solīja atbalstīt tieši 

viņu. Kad viņš beidzot uzliek galvā karaļa kroni, kardināli, pa- 
guaiši no divus gadus ilgās cietumnieku dzīves un sliktā uz
tura un negribēdami pavadīt apcietinājumā visu atlikušo mūžu, 

samierinās ar visu un -  sasodītie vēdera kalpi! -  nosēdina 
Svētā Pētera troni to ukrīti, kuram jau pāri septiņdesmit...

-  Ukrīti gan! -  iesmējās Ubertīno. -  Viņš izskatās gatavais 
gaudenis, taču ir daudz spēcīgāks un viltīgāks, nekā varētu 

domāt.
-  Kurpnieka dēls, -  noburkšķēja kāds no klātesošajiem.
-  Kristus bija galdnieka dēls! -  pārmetoši atteica Ubertīno.

-  Tas nav svarīgi. Viņš ir izglītots cilvēks, M onpeljē studējis 

tieslietas un Parīzē -  medicīnu; viņš tik labi ir pratis izvēlēties 
sev draugus, ka saņēma bīskapa zizli un kardināla cepuri tieši 
tad, kad viņam to ievajadzējās, un, kad viņš Neapolē bija par 
padomnieku Roberto Gudrajam, daudzi apbrīnoja viņa aso 
prātu. Un, būdams Aviņjonas bīskaps, viņš Filipam Skaistajam 
deva labus padomus (es saku -  labus, taču šis pasākums bija
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neģēlīgs), ka satriekt templiešu ordeni. Un pēc vēlēšanām v i

ņam izdevās paglābties no kardināliem, kas bija sazvērējušies 
viņu nogalināt... Bet ne jau par to es gribēju stāstīt, es mnāju 
par viņa veiklību zvērestu laušanā, ko viņš pieprot tik smalki, 

ka neviens viņu nevar apsūdzēt nodevībā. Vēlēšanu laikā viņš, 
lai izpelnītos kardināla Orsīni balsi, tam apsolīja pārcelt pā
vesta sēdekli atpakaļ uz Romu un zvērēja pie svētās hostijas, 
ka nekad vairs nekāpšot mugurā ne zirgam, ne mūlim, ja neiz
pildīšot šo solījumu. Un vai zināt, kā rīkojas šis viltīgais lapsa? 
Kad Lionā viņam uzlika galvā pāvesta tiāni (pretēji karaļa gri
bai, kurš vēlējās, lai ceremonija notiktu Aviņjonā), viņš no Lio- 
nas uz Aviņjonu devās ar kuģi!

Brāļi laida vaļa smējienu. Pāvests bija zvērestu lauzējs, taču 
nevarēja noliegt viņa apķērību.

-V iņ š  ir bezgodis, -  ierunājās Viljams. -  Ugo jums to ne
teica, bet savu negodīgumu viņš pat necenšas slēpt. Vai tas biji 
tu, Ubertīno, kurš man atstāstīja vārdus, ko viņš teicis Orsīni 
tūdaļ pēc ierašanās Aviņjonā?

-T ā  gan, -  atsaucās Ubertīno, -  viņš tam teica, ka Francijas 
debesis esot tik skaistas, ka viņš nesaprotot, kālab viņam būtu 
jāpārceļas uz gruvešu pilno Romu. Un, tā kā pāvestam līdz ar 
apustuli Pēteri ir dota vara siet un atraisīt, tad viņš šo varu 
tagad izmantošot un palikšot tur, kur viņam tik ļoti patīk. Un, 
kad Orsīni mēģināja viņam atgadināt pāvesta pienākumu pār
valdīt tautas no Vatikāna pakalna, Jānis strīdniekam atgādi
nāja tā pienākumu pakļauties un asi aprāva sarunu. Taču no
tikums ar zvērestu ar to vēl nebeidzās. Tradīcija prasīja, lai 
Jānis, nokāpis no kuģa, dotos uz savu pili jāšus baltas ķēves 
mugurā un viņam sekotu kardināli melnos zirgos. Taču Jānis 
aizsoļoja uz bīskapa rezidenci kājām. Un, ja nemaldos, kopš 
tās dienas viņš no tiesas nav sēdējis zirga mugurā. Un tu, 
Mikēle, to zinādams, gribi uzticēties šāda cilvēka dotām drošī
bas garantijām?
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Mikēle ilgi klusēja. Tad teica: -  Es varu saprast pavesta vē
lēšanos palikt uz dzīvi Aviņjonā un negrasos to apstridēt, bet 
ari viņš nevares apstridēt mūsu vēlēšanos sekot Kristus p ie
mēram -  tā, kā to saprotam mēs, -  un dzivot nabadzībā.

-N e e s i tik lētticīgs, Mikēle! -  sacīja Viljams. -  Jūsu... mūsu 
vēlēšanās nostāda pavisam nelāgā gaismā viņējās. Saproti jel, 
ka ilgus gadsimtus ticīgos nav pārvaldījis tik alkatīgs pavests. 

Bābeles netikles, pret ko savulaik zibeņus raidīja mūsu Uber- 
tīno, izviitīgie pāvesti, par kuriem rakstījuši tavas zemes dzej
nieki, piemēram, tas Aligjēri, salīdzinājumā ar Jāni ir nevainī
gas aitiņas. Viņš ir zaglīga žagata, žīdu augļotājs! Aviņjonā tiek 
noslēgts vairāk darījumu neka Florencē! Dzirdēju par kadu 
necienīgu darījumu, ko viņš noslēdzis ar Klementa brāļadēlu, 
Bertrānu de Gotu, to, kurš sarīkoja slaktiņu Karpentrā (kad 
kardinālus, starp citu, atbrivoja arī no to dārglietu smaguma). 

Bertrāns bija diezgan dziļi iegrābies tēvoča mantnīcā, bet ne

kas no viņa nolaupītā Jānim nebija palicis nemanīts (savā Cum  
venerabiles viņš sīki uzskaita monētas, zelta un sudraba trau
kus, grāmatas, paklājus, dārgakmeņus, rotājumus...). Taču Jānis 
izlikās, ka nezina par to pusotru miljonu zelta flonnu, ko Ber- 
nars bija piesavinājies Karpentrā, un ielaidās strīdā vienīgi par 
trīsdesmit tūkstošiem florinu, ko Bertrāns atzinās saņēmis “kā
dam dievbijīgam  nolūkam”, tas ir, kaista karagājienam. Viņi 
vienojās, ka Bertrāns paturēs pusi no šīs summas, lai dotos 

krusta karā, bet otra puse tikšot pāvestam. Tikai Bertrāns vēl 
nav devies karagājienā un pāvests vēl nav dabūjis redzēt ne 
florīna...

-T a d  jau viņš nemaz nav tik viltīgs, -  noteica Mikēle.
- Š ī  ir vienīgā reize, kad kādam ir izdevies vir.iu piekrāpt 

naudas lietās, -  atbildēja Ubertino. -  Tev jāsaprot, ar kādu tir
goņa dvēseli tu ielaidies darīšanās. Visos pārējos gadījumos 

viņš ieguvis naudu ar velnišķīgu veiklību. Viņš ir ka karalis 

Mids: it viss, kam viņš pieskaras, pārvēršas zeltā un saplūst
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Aviņjonas naudas lādēs. Cik reižu esmu pie viņa gājis, tik esmu 

viņa telpās sastapis baņķierus un naudas mijējus un redzējis 

ar zelta naudas gabaliem nokrautus galdus un garīdzniekus, 

kas tos skaita, likdami vienādās kaudzītēs... Redzēsi, kādu pili 

viņš sev tur uzcēlis un ka savācis bagātības, kādas reiz p iederē

jušas vienīgi Bizantijas imperatoram un mongoļu Lielajam Hā- 

nam! Vai tagad saproti, kāpēc viņš izdevis visas šis pret naba

dzības ideju vērstās bullas? Vai zini, ka naidā pret mūsu ordeni 

viņš pamudinājis dominikāņus skulptūrās attēlot Kristu ar ka

raļa kroni galvā, purpura apmetni pār pleciem  un grezniem 
apaviem kājās? Aviņjonā izkarināti krucifiksi, kuros Kristus p ie

kalts pie krusta tikai ar vienu roku, otru viņš piedūris pie nau

das zuteņa, kas karājas viņam pie jostas, lai norādītu, ka atļauj 
naudas lietošanu reliģisku mērķu labā...

-  Bezgodis! -  iesaucās Mikēle. -  Tā taču ir tīrā zaimošana!
-V iņ š  pāvesta tiārai pievienojis trešo kroni, -  bilda Viljams.

-  Vai tiesa, Ubertīno?

-T iesa ! Tūkstošgades sākumā pāvests Hildebrands lika sev 

galvā vienu kroni ar uzrakstu Corona regni de manu Dei, ne

šķīstenis Bonifācijs nesen tam pievienoja otru, uz kura stāv 

rakstīts Diadēma imperii de manu Petri, bet Jānis šo simbolu 

pilnveidoja ar trešo vainagu. Trīs kroņi, kas pārstāv garīgo, 

pasaulīgo un Baznīcas varu. Tas ir persiešu karaļu simbols, 

pagānu zīme...
Viens no brāļiem vēl nebija bildis ne vārda, toties aizrautīgi 

locīja iekšā gardos ēdienus, ko abats bija licis celt galdā. Viņš 

izklaidīgi klausījās galdabiedru runās, palaikam veltīdams pā

vestam sarkastiskus smiekliņus vai piekrītoši ieņurdēdamies, 

izrādot, ka ir vienisprātis ar brāļu sašutuma pilnajam runām. 

Taču viņa galvenās rūpes bija notraukt no zoda gaļas drusci

ņas un mērci, kas tecēja 1 1 0  bezzobainās, rijīgās mutes, un 

vien īgo reizi, kad viņš to pavēra vārdam, nevis karotei, viņš
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blakussēdētājam uzslavēja kādu no gardumiem. Vēlāk uzzināju, 
ka tas ir mesers Džirolāmo, tas pats Kafas bīskaps, ko Ubertīno 

pirms pāris dienām teicās domājis jau mirušu (un jāteic, ka šis 

valodas, ka viņš esot miris jau pirms diviem  gadiem, vēl ilgi 

klida pa visu kristīgo pasauli, man tās gadījās dzirdēt ari vēlāk; 

patiesībā viņš nomira dažus mēnešus pēc šīs mūsu tikšanās, un 

es domāju, ka viņa nāves galvenais cēlonis bija trakās dusmas, 

kurās viņš iedegās nākamās dienas apspriedē: es toreiz pat 
bažījos, ka viņš varētu izlaist gani turpat uz vietas, tik paguris 

viņš bija pie miesas un žultains pēc dabas).
Tātad šajā brīdī sarunā iesaistījas Džirolāmo, ar pilnu muti 

sacīdams: -  Vai zināt, šis bezgodis izstrādājis īpašu nolikumu 

par taxae sacraepoenitentiariae, lai gūtu labumu no Baznīcas 

kalpu grēkiem, izspiežot par tiem labi daudz naudas! Ja garīdz

nieks miesīgi sagrēkojis ar mūķeni, radinieci vai kādu citu sievieti 

(jo  notiek ari tā!), viņš var saņemt grēku piedošanu tikai tad, 

kad samaksājis sešdesmit septiņas zelta liras un divpadsmit 
soldus. Ja tas piekopj sodomiju, jāmaksā vairāk par divsimt 

lirām, bet, ja kopojies tikai ar zēniem  un dzīvniekiem, nevis ar 
sievietēm, summa tiek samazināta par simt lirām. Bet, ja mūķene 
atdevusies vairākiem vīriešiem vienlaicīgi vai atsevišķi, klos

teri vai ārpus klostera, un pēcāk vēlas kļūt par abati, viņai jāsa- 

maksā simt trīsdesmit viena zelta lira un piecpadsmit soldi...

- K o  nu, ko nu, meser Džirolāmo! -  neizturēja Ubertīno.

-  Jums labi zināms, ka neloloju pret pāvestu nekādas maigas 

jutās, taču šoreiz man viņš jāaizstāv! T ie  ir Aviņjonā sagudroti 

apmelojumi, turklāt šādu nolikumu es nekad neesmu redzējis.
- T ā  ir taisnība! -  uzstāja Džirolāmo. -  Ari es neesmu to 

redzējis, bet tāds pastāv.
Ubertino papurināja galvai, pārējie klusēja. Nopratu, ka viņi 

pieraduši neņemt nopietni mesera D žiro lām o runas; mans 

skolotājs viņu nesen bija nodēvējis par stulbeni.

Ceturtā
diena

359



Ceturtā
diena

Viljams mēģināja atsākt pārtnikušo sarunu: -  Vienalga, vai 
tā ir taisniba vai meli, šis baumas mums liecina, kāda ir Aviņ- 
jona valdošā morālā gaisotne. Tur ikviens, gan izmantotāji, gan 
izmantotie, apzinās, ka atrodas drīzāk tirgus laukumā neka 
Kristus pārstāvja galmā. Kad Jānis kapa troni, ļaudis runāja, ka 
viņa naudas lādēs glabājoties septiņdesmit tūkstoši zelta 11o- 
rinu, turpreti tagad stāsta, ka viņš sakrājis jau vairāk par des

mit miljoniem.
- T ā  ir taisnība, -  teica Ubertino. -  Mikēle, Mikele, tu ne

zini, kāds kauns man bija jāredz Aviņjonā!
-Centīsim ies but godīgi, -  teica Mikēle. -  Labi zināms, ka 

arī mūsējie savu reizi ir pārspīlējuši. Man ir ziņots par franciskā- 
ņiem, kas ar ieročiem  rokās uzbmkuši dominikāņu klosteriem 
un aplaupījuši naidīgi noskaņotos mūkus, lai uzspiestu tiem 
nabadzīgu dzīvi... Tāpēc es neuzdrīkstējos stāties pretī Jānim 
Provansas notikumu laikā. Es gribu ar viņu mierīgi vienoties. 

Es nepazemošu viņa lepnumu un lūgšu, lai viņš nepazemo 
mūsu pazemību. Nerunāšu ar viņu par naudu, tikai lūgšu, lai 
neliedz veselīgu Svēto rakstu skaidrojumu. Un tāpat mums rīt 
jāizturas arī pret viņa sūtņiem. Galu galā viņi ir Rakstu zinātāji 
un ne jau visi tik alkatīgi kā Jānis. Un, kad gudri vīri būs iztei
kuši savu labvēlīgo spriedumu, viņš nevarēs...

-V iņš? -  Ubertino to pārtrauca. -  Tu laikam neesi dzirdējis 
par viņa teoloģiskajām neprātībām. Jānis patiesi ir pārlieci
nāts, ka var siet un atraisīt it visu gan uz zemes, gan debesīs. 
Ko viņš pastrādājis uz zemes, to labi redzam. Bet debesis... 
Kaut ari viņš savus uzskatus, kurus tev tūdaļ pavēstīšu, vēl nav 
skaļi izteicis, vismaz atklātībā ne, tom ēr es skaidri zinu, ka viņš 

par tiem čukstējies ar savām uzticības personām. Patlaban viņš 
izstrādā gluži neprātīgus, es pat teiktu, kroplīgus jauninājumus, 
kuri mainītu pašu doktrīnas būtību un mūsu sludināšanai 
atņemtu visu ietekmes spēku!

-K a s  tie par jauninājumiem? -  atskanēja vairākas balsis.
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-P ras iet Berengārijam, viņam labāk zināms! Tas bija viņš, 

kas man to pastāstija. -  Un Ubertīno pamāja uz Berengārija 

Talloni pusi, kurš pēdējo gadu laikā bija viens no pāvesta vis

nopietnākajiem  ienaidniekiem , turklāt uzturējās Aviņjonas 

galmā. Pirms divām dienām viņš bija atstājis Aviņjonu, p ievie
nojies franciskāņu grupai un kopā ar tiem ieradies abatijā.

-T a s  ir gaužām drūmi un gandrīz neticami, -  ierunājās Be- 
rengārijs. -  Jānis, šķiet, grasās apgalvot, ka taisnajie nevarēs 

skatīt D ieva vaigu līdz pat Pastarajai tiesai. Viņš jau ilgāku laiku 

gremdējas apcerē par Apokalipses sestās nodaļas devīto pantu, 

to, kurš vēsta par piektā zīmoga atdarīšanu, kad zem  altāra 

parādās to dvēseles, kas nokauti D ieva vārda un liecības dēļ, 

un prasa pēc tiesas un atriebes. Un katram no viņiem tiek do

tas baltas drēbes un sacīts, lai atdusas vēl neilgu laiciņu... Jānis 

apgalvo, ka tas liecinot -  tie neredzēšot D ievu tā spožumā līdz 

pašai tiesas stundai.
-  Kam gan viņš to teicis? -  šausmu pārņemts, vaicāja Mikēle.

-  Pagaidām tikai dažiem  no vistuvāk stāvošajiem. Taču tas 

nācis ausis ari citiem, un klīst valodas, ka viņš gatavojoties 

pasludināt to atklātībā. Varbūt vēl ne tik drīz, pēc paris ga

diem. Bet viņš apspriežas ar saviem teologiem ...

-  He, he! -  gremodams smiekuļoja Džirolāmo.

-T a s  vēl nav viss! Liekas, viņš grasas iet vēl tālāk un ap

galvot, ka ari elle neatvērsies līdz pat tiesas dienai. Tā paliks 

slēgta pat nešķistajiem gariem.
-Pasarg i mūs, Kungs Jēzu! -  iesaucās Džirolāmo. -  Ko tad 

mēs teiksim grēciniekiem , ja nevarēsim vairs piedraudēt, ka 

tūliņ pēc nāves tos gaida elles liesmas!?

-M ē s  esam neprāša varā, -  teica Ubertīno. -  Tikai es ne

aptveru, kāds viņam labums no šādiem apgalvojumiem...

-  Tā jau izputēs mācība par indulgencēm! -  ievaidējās Džiro

lāmo. -  Un ari no viņa paša neviens vairs tās nepirks. Kamdēļ
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mācītājam, j;i ari viņš kritis lopiskā grēka, būtu jāmaksā vesels 
lērums zelta liru, lai paglābtos no tik tāla soda?

-T a s  nav vairs tāls! -  dedzīgi iebilda Ubertīno. -  Tā stunda 
ir tuvu!

-T a s  zināms tev, mīļais brāli, bet vienkāršie ļaudis to ne
zina. Paskat, kas notiek! -  klaigāja Džirolamo, kuram pat ēdiens, 
liekas, vairs negāja p ie dūšas. -  Kādas negantas iedomas! 
Droši vien viņam to iedvesuši tie brāļi sludinātāji...

-B e t  kāpēc? -  neizpratnē atkārtoja Česenas Mikēle.
-  Manuprāt, te nav nekādu saprātīgu iemeslu, -  teica Viljams.

-  Uz to viņu pamudinājusi lepnība. Viņš grib pierādīt, ka patiesi 
ir tas, kurš lemj pār debesīm  un zemi. Šīs tenkas man nav 
nekas jauns, man par tām rakstīja Okamas Viljams. Redzēsim, 
kurš ņems virsroku, pavests vai teologi, Baznīcas balss, visas 
Dieva tautas vēlmes, bīskapi...

-  Ko nu, viņam nebūs gnjti pakļaut teologus doktrīnas jautā
jumos, -sk u m ji novilka Mikēle.

-T a s  vēl nav teikts! -  atbildēja Viljams. -  Mēs dzīvojam 
laikā, kad dievišķo lietu zinātāji nebīstas pasludināt pāvestu 
par ķeceri. Un dievišķo lietu zinātāji ir pati kristigās tautas balss. 
Pret to neko neiespēs pat pavests.

-Ļaunāk, viss ir daudz ļaunak... -  tramīgi purpināja Mikēle.
-  No vienas puses, neprātīgs pāvests, no otras -  Dieva tauta, 
kura drīz vien ietikos brīvi skaidrot Svētos rakstus, kaut arī ar 
savu teologu muti...

-V a i tad jūs Perudžā nerīkojāties tieši tā? -  noprasīja Vil
jams.

Mikēle, aizskarts vārīgā vietā, nodrebēja. -  Tieši tāpēc es 
gribu tikties ar pāvestu. Mēs nedrīkstam darīt neko tādu, kam 
viņš nedotu savu piekrišanu.

-R edzēsim , redzēsim... -  noslēpumaini atteica Viljams.
Mans skolotājs patiešām bija tālredzīgs. Kā gan viņš spēja 

paredzēt, ka drīz vien Mikēle, vērsdamies pret pāvestu, par
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savu balstu izvēlēsies impērijas teologus un tautu? Kā viņš va

rēja nojaust, ka pēc četriem gadiem, kad Jānis pirmoreiz paslu
dinās atklātibā savu jaunizgudroto mācību, pret viņu sacelsies 
visa kristīgā tauta? Ja tūdaļ pēc nāves nav lemts svētlaimīgi 
vērties Dieva vaiga, kā tad mirušie lai aizbilst vārdu par dzīva
jiem? Un kas tad lai godinātu svētos? Pirmie ciņu pret pāvestu 
sāka tieši minorīti, un viņu rindas vadīja Okamas Viljams, bru

ņojies ar nopietniem  un neapgāžam iem  argumentiem. Ciņa tur
pinājās veselus trīs gadus, līdz Jānis, jau stāvēdams uz nāves 
sliekšņa, daļēji piekāpās. Pēc daudziem  gadiem man tika stās
tīts, kā 1334. gada decembrī viņš, sarāvies vēl sīkāks, nekā 
jelkad šķitis, jau sasniedzis deviņdesmit gadu vecumu, sažuvis 
un bāls kā nāve, ieradies konsistorijā un, juzdams pēdējo stun
diņu, bildis (šis lapsa prata veikli rotaļāties ar vārdiem, ne tikai 
lai lauztu zvērestus, bet arī lai noliegtu uzskatus, pie kuriem 
pats tik sīksti turējies): “Mēs atzīstam un ticam, ka dvēseles, 
šķirtas no sava ķermeņa un pilnībā šķīstījušās, uzturas debesīs, 
paradīzē, kopā ar eņģeļiem  un Jēzu Kristu un ka tās skata Dievu 
tā dievišķajā būtībā, skaidri un vaigu vaigā...” -  te viņš ieturējis 
pauzi, kurai neviens nav zinājis īsto iemeslu -  vai tie būtu e lpo

šanas traucējumi vai kroplā griba, kas vēlas uzsvērt pēdējos 
vārdus kā visa iepriekšējā pretmnu, -  “tik skaidri, cik to pieļauj 
nošķirtās dvēseles stāvoklis un kārta.” Nākamajā rītā -  tā bijusi 
svētdiena -  viņš licis sevi ieguldīt krēsla ar slīpu atzveltni, p ie
ņēmis gredzena skūpstu no saviem kardināliem un izlaidis gani. 
Taču jau atkal esmu noklīdis sāņus un nestāstu par notiku
miem, par kuriem apņēmos stāstīt.

Ari turpmākās sarunas pie galda neko daudz nelīdzēja izprast 

to, kas notika abatijā. Minorīti vienojās, kā izturēties un ko 
runāt nākamaja dienā. Citu pēc cita viņi izvērtēja savus preti
niekus. Satraukuma pilni saucieni atskanēja, kad Viljams paziņoja 
par Bcrnardo Gvidoni ierašanos, bet vēl lielāku satraukumu 
izraisīja ziņa, ka Aviņjonas delegācijas vadītājs būs kardināls
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Bertrando no Podžeto. D ivi inkvizitori -  tas jau bija par daudz 
un varēja nozīmēt tikai vienu: pret minoritiem tiks izvirzīti ap
vainojumi ķecerībā.

-J o  ļaunāk, -  sacīja Viljams, -  arī mēs pret viņ iem  izturēsi
mies ka pret ķeceriem.

-  Nē, nē, -  iebilda Mikēle, -  būsim piesardzīgi! Mums jācen
šas panākt vienošanos.

-K au t arī! -  atteica Viljams. -  Esmu ieguldījis daudz pūļu, 
lai sarīkotu šo tikšanos, un tev, Mikēle, tas labi zināms. Es 
nedomāju, ka aviņjonieši brauc šurp, lai panāktu kādu labvē
līgu vienošanos. Jānis grib redzēt tevi Aviņjonā vienu pašu un 
bez jebkādām garantijām. Vienīgais labums no šis tikšanās būs 
tas, ka tu beidzot to sapratīsi. Būtu daudz bēdīgāk, ja tu uzreiz, 
neguvis šo atziņu, būtu devies turpu.

-Tā tad  tu vairākus mēnešus pūlējies vaiga sviedros, lai sa
rīkotu tikšanos, ko pats uzskati par veltigu, -  mgti novilka 
Mikēle.

- T o  darīt man lūdzi gan tu, gan imperators, -  Viljams sacīja.
-  Un galu galā nekad nav veltīgi labāk iepazīt savus ienaid
niekus.

Šajā bridi ierādās mūks ar ziņu, ka pa vārtiem iesoļo otra 
delegācija. Minorīti cēlās no galda un devās pretī pāvesta ļaudīm.



D E V Ī T Ā  S T U N D A ,

kad ierodas Podžeto kardināls, Bemardo Gvidoni 
un pārējie Aviņjonas vīri, un pēc lam katrs pievēršas 

savām darīšanām.

bas delegācijas sastapās klostera pagalmā un šķie
tamā labvēlībā sasveicinājās -  gan tie, kuri viens 
otru pazina jau ilgāku laiku, gan tie, kuri zināja 
cits citu tikai vārda pēc. Kardināls Bertrando no 

Podžeto turējās blakus abatam, un no viņa stājas un uzvedī

bas varēja noprast, ka tas ir cilvēks, kurš nīdis pavēlēt, itin kā 
viņš būtu otrs pāvests. Pareģodams nākamās dienas tikšanās 
veiksmīgu iznākumu, viņš dalīja laipnus smaidus pa labi un pa 
kreisi, bet īpaši sirsnīgi sveicināja minoritus, visiem nododams 
Jāņa XXII miera un laba vēlējumus (nojautu, ka viņš ar nolūku 
lieto sveicinājuma formulu, kas tik dārga franciskāņiem).

-Te icam i, teicami! -  viņš sacīja, kad Viljamam bija labpati
cies stādīt, mani viņam priekšā kā savu rakstvedi un mācekli. 
Tad viņš man vaicāja, vai es pazīstot Boloņu, cildināja šīs pilsē
tas skaistumu, gardos ēdienus un lielisko universitāti un aici

nāja mani kādu dienu to apmeklēt, nevis, kā viņš teica, atgriez
ties pie saviem  vācu ļaudīm, kuri liekot tik daudz ciest mūsu 
augstajam kungam pāvestam. T o  bildis, viņš pastiepa man gre
dzenu skūpstam, bet pats jau smaidot pievērsās kādam citam.

Un ari manu uzmanību jau bija piesaistījusi cita ievērojama 
persona, kuru pēdējās dienās tik bieži biju dzirdējis pieminam: 
Bernārs Gī, kā viņu sauca francūži, jeb Bernardo Gvidoni vai 
Bernardo Gvido, kā viņu dēvēja cituviet.

Tas bija aptuveni septiņdesmit gadus vecs dominikānis, 

kalsnējs un vēl aizvien nesakumpis. Mani pārsteidza viņa acis -
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pelēkas un ledaini saltas. Tās spēja raudzīties cieši, bet pilnīgi 
bez izteiksmes, spēja, kā man ne reizi vien gadījās redzēt, mest 
daudznozīmigus zibšņus, prata apslēpt domas un jūtas vai, gluži 
otrādi, (ās tīšām skaidri izrādīt.

Delegācijām sasveicinoties, viņš neizrādīja prieku un sirsnību 
kā pārējie, vienīgi tik tikko ievēroja vēsu pieklājību. Ieraudzījis 
Ubertīno, kum pazina jau no agrākiem laikiem, viņš to gan 

sveicināja ar cieņas pilnu žestu, taču uzlūkoja tā, ka man pār 
kauliem pārskrēja baiļu drebuļi. Sveicinādams Cesenas Mikēli, 
Gvidoni apveltīja (o  ar neizprotamu smaidu un vienaldzīgi no
teica: -Jūs jau sen gaida Aviņjonā. -  Viņa balsī es nesaklausīju 
ne naidu, ne izsmieklu, ne arī pavēli -  šiem vārdiem vispār 
trūka jelkādas izteiksmes. Tad G vidoni iepazīstināja ar Viljamu. 
Uzzinājis, kas ir šis franciskānis, Gvidoni, kaut arī izturējās p ie
klājīgi, uzlūkoja viņu ar neslēptu naidu, taču ne jau tāpēc, ka 
vaibsti būtu nodevuši viņa jūtas (un es pat neesmu pārlieci
nāts, vai šis vīrs vispār bija spējīgs ko just), nē -  naids parādījās 

viņa sejā vienīgi tāpēc, ka viņš to tīši gribēja likt manīt Vilja
mam. Viljams uz izrādīto naidīgumu atbildēja ar pārspīlēti sir
snīgu smaidu, teikdams: -  Jau sen vēlējos iepazīt vīni, kura 
slavenie darbi bija man par mācību un brīdinājumu un pamudi
nāja mani pieņemt vairākus svarīgus lēmumus. -  Tiem, kuri 
nezināja, ka viens 1 1 0  svarīgākajiem lēmumiem Viljama dzīvē 
bija atteikšanās 1 1 0  inkvizitora amata, šie vārdi nenoliedzami 
skanēja cildinoši 1 111 pat pieglaimīgi. Taču Gvidoni Viljama izvēle 
nebija noslēpums. Man radās iespaids, ka Viljams ar vislielāko 
prieku redzētu Gvidoni ieslodzītu kādā no imperatora cietumu 

pazemes cellēm, savukārt Gvidoni iepriecinātu ziņa, ka pēkšņa, 
briesmīga nāve pārsteigusi Viljamu. Tā kā Bernardo ricibā 
patlaban bija bruņotu vīni pulks, sāku baiļoties par sava labā 
skolotāja dzīvību.

Abats droši vien jau bija ziņojis Bernardo par abatijā noti
kušajiem noziegum iem. Izlikdamies, ka nav manījis Viljama
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vārdos apslēpto indi, G vidoni teica: -  Šķiet, ka turpmākajās 
dienās pēc abata lūguma un pildot pienākumus, ko man uzticē
juši mūsu tikšanās rīkotāji, man nāksies pievērsties skumdi
nošiem notikumiem, kuros jaušu nelabā smirdošas pēdas. Stāstu 
jums to, jo zinu, ka savulaik bijāt man daudz tuvāks un blakus 
man un man līdzīgajiem cīnījāties tajā kaujaslaukā, kur sasto
pas laba un ļauna karapūļi.

-T iesa , -  mierīgi atteica Viljams, -  taču vēlāk es pārgāju 

otrā pusē.
Bernardo varonīgi izturēja šo sitienu. -  Vai varat man pa

teikt par šiem noziegum iem  ko noderīgu?
-  D iem žēl ne, -  Viljams pieklājīgi atbildēja. -  Neesmu nozie

gumu lietpratējs kā jus.
Tad visi izklīda pa abatiju kur kurais. Viljams, vēl reizi apsprie

dies ar Miķeli un libertīno, devās uz skriptoriju. Viņš palūdza 
Maleahijam atnest dažas grāmatas, taču man neizdevās saklau
sīt to nosaukumus. Maleahijs viņu pagalam savādi uzlūkoja, 
tomēr neuzdrīkstējās atteikt. Taču vispārsteidzošākais bija tas, 
ka viņam nemaz nevajadzēja kapt augšā uz bibliotēku pēc pra
sītajiem sējumiem. Tie visi jau atradās uz Venancija galda. Mans 
skolotājs iegrima lasīšanā, un es nospriedu, ka viņu netrau

cēšu.
Nokāpu lejā virtuvē. Tur ieraudzīju Bernardo Gvidoni. Laikam 

viņš gribēja iepazīt abatijas iekārtojumu, jo apstaigāja katru 
nostūri. Dzirdēju, ka viņš iztaujā pavārus un citus saimes ļau
dis, lauzīdams mēli vietēja izloksnē (nezinu, cik veiksmīgi v i
ņam tas izdevās, taču atcerējos, ka viņš savulaik bijis inkvizi- 
tors te, Itālijas ziemeļos). Cik varēju noprast, viņš tincināja kalpus 
par ražu, lopiem  un darbu kārtību abatijā. Taču, pat risinot 

šīs šķietami tik nevainīgās sarunas, viņš urbās sanīnbiedrā ar 
stindzinošu skatienu, tad, negaidīti pārtraukdams runātāju, uz

deva nākamo jautājumu, līdz viņa upuris nobālēja un sāka 
neveikli stomīties. Nospriedu, ka Gvidoni ar kādiem īpašiem,

Ceturtā
diena

367



sev raksturīgiem paņēmieniem uzsācis izmeklēšanu un prati
not liek lietā briesmīgu ieroci, kuru lieliski pārvalda un lieto 
ikviens inkvizitors, -  iebiedēšanu. Jo katrs pratināmais dreb 
bailēs, ka viņu apsūdzēs kādos nodarījumos, tāpēc saka inkvi- 

zitoram visu, ko zina, lai vērstu aizdomas uz kādu citu.

Visu pēcpusdienu, lai kur es ietu, priekšā manīju Gvidoni: 
viņš turpināja savu iztaujāšanu gan pie dzirnavām un klētīm, 
gan klosterdārzā. Taču neredzēju viņu vēršamies pie mūkiem. 
Viņš aizvien klaušināja tikai pasaulīgos brāļus un zemniekus, 
pilnīgi pretēji tam, kā līdz šim bija rīkojies Viljams.



V E S P E R E ,

kad Alinardo, kā liekas, atklāj daudz vērtīgu ziņu 
un Viljams izklāsta savu metodi, ar kuras palīdzību 

caur skaidru kļūdu virkni var nok|ut pie 
neskaidras patiesības.

ēc kāda laika Viljams labā oma atgriezās no skrip- 
torija. Gaidīdami vakariņu laiku, pastaigājāmies pa 
klosterdārzu un satikām veco  Alinardo. Paturējis 

prātā vir.ia lūgumu, jau iepriekšējā dienā virtuvē 
biju sarūpējis lēcas un tagad viņam tās piedāvāju. Viņš tenci
nādams iebēra saujiņu savā slienamajā bezzobu mutē.

-  Redzi, puisīt, -  viņš man teica, -  ari šo līķi uzgāja guļam, 
kā pareģots grāmatā... Gaidi tagad ceturto bazūni!

Pavaicāju, kāpēc viņš ir pārliecināts, ka noziegumu secības 
atslēga meklējama Atklāsmes grāmatā. Viņš mani pārsteigts uz
lūkoja.

-Jāņa grāmata dod atslēgu it visam! —Tad viņa seja savilkās 
aizvainotā vīpsnā. -  Es to zināju, sacīju jau pirms krietna laika... 
Tas biju es, vai zini, kurš ieteica abatam... toreizējam abatam 
savākt vienkopus cik vien iespējams daudz Apokalipses komen
tāru. Man bija jākļūst par bibliotēkām... Bet tad cits panāca, ka 
viņu aizsūtīja uz Silosu, kur viņš atrada apbrīnojami skaistus 
manuskriptus un atgriezās ar lielisku ķērienu... O, viņš zināja, 
kur meklēt, un runāja ari neticīgo valodā... Ta viņš, nevis es 
kļuva par bibliotēkas sargu. Bet Dievs viņu sodija un pirms 

laika ieveda ēnu valstībā. Ha, ha!... -  ļaunigi smējās vecais, 
kurš lidz šim man bija šķitis sirmā vecuma apskaidrots un ne
vainīgs kā mazs bērns.

- P a r  kuru no brāļiem jūs runājat? -  jautāja Viljams.
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AJinardo apstulbis skatījās uz mums. -  Par kuru? Neatce
ros... Tas bija tik sen. Bet D ievs soda, D ievs izdeldē, Dievs 
aptumšo pat atmiņas! Tukša augstprātība valda bibliotēkā, tas 
vārdā tur rīkojas. īpaši kopš tā kritusi svešzemnieku rokas. Bet 
D ievs soda...

Neko citu mums neizdevās uzzināt, un tā pametām sirmgalvi 
viņa nīgto murgu un ļaunatminibas varā. Viljams apgalvoja, ka 
šī saruna viņam devusi daudz. -  Alinardo ir virs, kuru vērts 
uzklausit, ikreiz viņš atklāj ko interesantu.

- K o  tad viņš šoreiz pateica?
-Pak lau , Ads, -  sacija Viljams, -  atrisināt noslēpumu nav 

tas pats, kas deducēt no pirmprincipiem. Un tas nenozīm ē ari 
savākt daudz atsevišķu faktu, no kuriem pēc tam var izvedināt 
kopīgu likumību. Drīzāk tas nozīmē atrasties likai viena, divu 
vai trīs atsevišķu faktu priekšā, kuriem šķietami nepiemīt nekā 
kopīga, un mēģināt iztēloties, vai šie nesaistītie fakti varētu būt 
kādas tev nezināmas kopigas likumības izpausme, likumības, 
kurn varbūt neviens vēl nav atklājis. Protams, ja tu zini, ka 
cilvēkam, zirgam un mūlim nav žults, kā apgalvo filosofs, un 
tie visi ilgi dzīvo, tu vari mēģināt izvedināt kopigo principu, no 
kura izriet, ka dzīvnieki bez žults dzīvo  ilgi. Taču labāk ņem
sim piemēru ar ragulopiem. Kāpēc tiem ir ragi? Pēkšņi tu ievēro, 
ka nevienam  ragainim augšžoklī nav zobu. Tas būtu jauks 
atklājums, ja vien  -  ak vai! -  tu nepamanītu, ka dažiem  dzīvnie
kiem augšžokli nav zobu, bet nav ari ragu, -  tāds, piemēram, ir 
kamielis. Pēc tam tu atklāj, ka kustoņiem ar bezzobaino augš
žokli ir divi kuņģi. Labi, tu vari iedomāties, ka tie, kuriem nav 
pietiekami daudz zobu, slikti sakošļā barību, tāpēc tiem vaja
dzīgi divi kuņģi, lai apēsto labāk sagremotu. Bet ragi? Tad nu 
tu mēģini iztēloties kādu materiālu iemeslu ragu izcelsmei 
un nospried, ka zobu trūkuma pēc dzīvnieku organismā uz
krājas pārāk daudz kaulu vielas, kam šā vai tā jāparādās kādā 

citā ķermeņa daļā. Bet vai gan tas ir pietiekams izskaidrojums?
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Nē, jo kamielim nav augšzobu, ir divi kuņģi, taču nav ragu. 
Tad nu tev jāmēģina atrast kāds ar ragu pielietojumu saistīts 
iemesls. Kaulu viela iegūst ragu formu tikai tiem dzīvniekiem , 
kuriem nav citu aizsardzības līdzekļu. Tūrpretī kamielim ir tik 
bieza āda, ka ragi tam nav vajadzīgi. Tātad kopīgā likumība 
varētu būt...

-  Kāpēc jūs pēkšņi interesējaties par ragulopiem? -  es nepa
cietīgs viņu pārtraucu. -  Kāds tiem sakars ar visu notiekošo?

-  Nekad neesmu par šiem dzīvniekiem  interesējies, bet Lin- 
kolnas bīskaps gan un pat ļoti aizrautīgi, sekodams kādai Aristo
teļa domai. G odīgi sakot, es pat nezinu, vai viņa piemēri ir pa
reizi, jo nekad neesmu pārbaudījis, kādi kamielim zobi un cik 
tam kuņģu; to visu tev stāstīju, lai parādītu, cik sarežģīts un 
līkumains ir ceļš no dabas faktiem līdz skaidrojošajām likumī
bām. Kad saduries ar neparastiem faktiem, tev jāmēģina iztēlo
ties neskaitāmi daudzas kopīgas likumības, kurām gan vēl ne

redzi saistību ar tevi urdošajiem faktiem; tad piepeši negaidīta 
sakritība saistīs kādu faktu un tā sekas ar likumību -  un tev 
atklāsies spriedums, kas šķitīs pārliecinošāks par citiem. Tad 
mēģini to piemērot visiem  līdzīgajiem gadījumiem, lai izvedi
nātu jaunus pieņēmumus, un galu galā tu atklāsi, ka esi uzmi
nējis pareizi. Tom ēr līdz pašām beigām tu nekad nezināsi, kurus 
predikātus izmantot savos spriedumos un kuriem nepievērst 
uzmanību. Tā tagad daru es. Sarindoju daudzus nesaistītus fak
tus un mēģinu izvirzīt pieņēmumus. Taču man jāizvirza neskai
tāmi daudz šādu pieņēmumu, un lielākā daļa no tiem ir tik 
absurdi, ka es pat kaunētos tev tos atklāt. Piemēram, gadījums 

ar Melni, -  ieraudzījis pēdas, es izvirzīju daudzus gan savstar
pēji papildinošus, gan pretrunīgus pieņēmumus: tas varēja 
būt kāds izbēdzis zirgs, bet varēja būt arī, ka pats abats skaista 
zirga mugurā jājis lejup pa nogāzi; varbūt viens zirgs, Melnis, 
bija atstājis pēdas sniegā, bet astrus krūmā iepriekšējā dienā 
bija pametis cits zirgs -  sauksim viņu par Salni - , bet zarus
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aplauzījuši cilvēki. Nezināju, kurš ir pareizākais pieņēmums 

līdz pat brīdim, kad ieraudzīju norūpējušos mantzini un saimes 
ļaudis, kuri kaut ko satraukti meklēja. Tai brīdī sapratu, ka 

pieņēmums par Melni ir vien īgi derīgais, un, uzrunādams mū
kus, mēģināju pārbaudīt tā patiesumu. Laimēju, bet varēju ari 
zaudēt. Citi noticēja manai gudrībai, jo biju trāpījis pareizajā 
pieņēmumā, bet viņiem nebija zināmi neskaitāmie gadījumi, 
kad netrāpīdams biju palicis muļķa lomā, un vir.ii nenojauta, ka 
vēl dažus mirkļus pirms savas uzvaras nebiju pārliecināts, vai 
mani negaida zaudējums. Arī tagad, prātojot par abatijas notiku
miem, man ir daudz skaistu pieņēmumu, taču nev neviena ne
apstrīdama fakta, kas ļautu izvēlēties labāko no tiem. Tāpēc, 
lai nepaliktu muļķos, necenšos jau tagad izrādīt savu apķē
rību. Ļauj man padomāt vismaz līdz rītdienai!

Šai brīdi apjautu, kadā veida mans skolotājs izvedina sprie
dumus, un mani satrieca Viljama nepārprotamā atšķirība no 
filosofa, kurš apcer pirmprincipus tā, ka viņa prāts savā dar
bība līdzinās dievišķajam saprātam. Apjautu, ka Viljams, kad 
viņam nav vienas skaidras atbildes, sagudro vairākas, turklāt 
pretninīgas. Jutos pagalam apmulsis.

-  Tad jau tas nozīmē, -  es uzdrošinājos ieminēties, -  ka jūs 

vēl esat tālu no atrisinājuma...
-Esm u tam pavisam tuvu, -  atteica Viljams, -  tikai vēl ne

zinu, kādam.
-Tā tad  saviem jautājumiem jūs neprotat rast vienu vienīgu 

atbildi?
-A d s , ja es to prastu, es Parīzē mācītu teoloģiju.
-Va i  Parīzē vienm ēr atrod pareizo atbildi?
-N ek a d , -  teica Viljams, -  bet viņi pārliecināti turas pie sa

vām kļūdām.

-U n  jūs, -  es bērnišķīgā nekaunībā uzstāju, -  vai tad jūs 
nekad nekļūdāties?

-B ie ž i,  -  viņš atbildēja, -  taču es nevis ieņemos galvā un
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sludinu vienu kļūdu, bet sagudroju vairākas, tā nekļūdams par 

vergu nevienai no tām.
Man radās iespaids, ka patiesība, kas taču ir tieša atbilsme 

starp prātu un tā objektu, Viljamu nemaz neinteresē, viņš tikai 
izklaidējas, cenzdamies iztēloties pēc iespējas lielāku skaitu 

iespējamību.
Atzīstos, ka tajā bridi jutos vilies savā skolotājā un pieķeru 

sevi domājam: “Laime, ka ieradusies inkvizīcija.” Ari mani bija 
pārņēmušas patiesības slāpes, kuras vadīja Bernardo Gvidoni.

Ar šādām nodevīgām  domām, apjucis vairāk par Jūdu Lie
las Ceturtdienas nakti, kopā ar Viljamu iegāju refektorijā, lai 

sēstos pie vakariņu galda.



K O M P L Ē T A ,  

kuras laikā Salvatore melš par visuspēcigu burveklību.

elegācijām par godu sarīkotās vakariņas bija izcilas. 
Abats acīmredzot jo labi pazina cilvēku vājības un 
pāvesta galm a paradumus (k o  šoreiz, jāsaka, 
nesmādēja arī brāļa Mikēles minoriti). Virspavārs 

stāstīja, ka no nesen kauto cūku asinīm bijis paredzēts taisīt 
asinsdesas Montekasino gaumē. Taču kublā bija atrasts nabaga 
Venancija līķis, tāpēc visas satecinātās asinis vajadzēja izliet ārā, 
bet citiem vepriem  pa šo laiku pie rīkles neviens nebija ķēries. 
Man pat liekas, ka šajās dienās neviens labprāt nevēlējās atņemt 
dzīvību Dieva radībām. Toties galdā bija celti vietējā vīnā mērcēti 
cepti baloži, piena sivēns ar truša gaļas pildījumu, svētās Klāras 
maizītes, rīsi ar abatijas nokalnēs augušām mandelēm (citur šo 
ēdienu sauc parvigīlijas bkmctnanger), grauzdiņi ar smaržzālēm, 
pildītas olīvas, cepts siers, aitas gaļa asā paprikas mērcē, baltās 
pupas un gardumgardi našķi: svētā Bernarda sacepums, svētā 
Miķeļa kūciņas un svētās Lūcijas kliņģerīši, un tad vēl vīni un 
zāļu uzlieves, kas darīja jautru pat allaž tik bargo Bernardo 
Gvidoni, -  citronmelisas uzlējums, riekstu liķieris, ipašs vīns 
pret podagm  un genciānu uzlieve. Tas viss nudien būtu at

gādinājis rīmu un negaušu saietu, ja vien katru kumosu un 
vīna malku nepavadītu Svēto rakstu lasīšana.

No vakariņu galda visi piecēlās itin līksmi, un daži aiz
bildinājās ar vieglu savārgumu pēc tālā ceļa, lai varētu nepie
dalīties kompletorijā. Taču abats neļaunojās. Ne jau visiem tiek
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privilēģijas un pienākumi, kas piederas mūsu ordeņa iesvetību 

saņēmušajiem.
Kamēr mūki devās prom, es, ziņkāres dzits, vēl ielūkojos 

virtuvē, ko pavāra palīgi nokopa slēgšanai. Ieraudzīju Salva- 

tori, kurš, prāvu sainīti padusē pasitis, izslīdēja pa durvīm un 
aizlavijās uz sakņu dārza pusi. Ziņkārīgs būdams, sekoju un 
viņu uzrunāju. Viņš mēģināja izvairīties, bet, tik lēti prom netik
dams, atbildēja, ka saini (tas kustējās, it kā tanī būtu ietīstīta 
dzīva radība) nesot bazilisku.

-  Cave basiliscbium! Est lo reys clei serpenti, tant pleno del 
veleno che ne riluce tutofuori! Che dicatn, il veleno, ilpuzzo 
ne vien fuoti che te ancide! Ti cittosca... El ha rnacule bianche 
sul dosso, et caput comegallo, et mettj va dritta sopre la terra et 
nietcļ va per terra comegli altri serpentes. Elo ancide la bellula...

-  Zebiekste?
-  Oc! Bestiola parvissima est, piu lunga alguna cosa che ‘l 

topo, et odiala 7 topo muchissimo. E assi la setpe et la botta. Et 
tļuando lot o la mordono, la bellula corre alla fenicula o a la 
circerbita et ne denteccbia, et redet ad bellum. Et dicunt che 
ingenera per li oculi, ma li piū dicono cb ’elli dicono jalso.

Es noprasīju, ko šis grasās ar bazilisku iesākt, bet viņš at
cirta, ka tā esot viņa darišana. Taču mana ziņkārība bija tik 
nevaldāma, ka es paziņoju: tagad, kad apkārt tik daudz līķu, 
vairs nevar būt nekādu slepenu darīšanu, tāpēc būšu spiests 
visu pastāstīt Viljamam. Tad nu Salvatore dedzīgi lūdzās, lai 

klusēju, atraisīja maišeli un parādīja man melnu kaķi. Viņš p ie
vilka mani tuvāk un, neķītri smīnēdams, klāstīja, ka šim apni
cis, ka mēs ar mantzini, viens varens, bet otrs jauns un skaists, 
varot baudīt, ciema meiteņu mīlestību, bet, viņam nabaga neglī- 
tenim, esot jāpaliek bešā. Viņam esot zināms spēcīgs burveklis, 
ar kura palīdzību varot savalgot mīlas pinekļos jebkuru sie

vieti. Vajagot tik nogalēt melnu kaķi, izķeksēt tam acis un tad 
tās ieliki divās melnas vistas dētās olās, vienu aci vienā, otru
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otrā (viņš man parādīja divas olas un apgalvoja, ka tās esot 
īstās vistas dētas). Olas jānorok zirga mēslu kaudzītē (viņš tādu 
jau esot sagatavojis attālā sakņu dārza nostūri, kur neviens 
nemēdzot ieklīst), tad pēc laika no katras olas izšķilšoties pa 
velnēnam, kas stāšoties viņa kalpībā un sagādāšot visus pasau
les priekus. Bet, ak vai, viņš man teica, lai burvestība izdotos, 
vajagot, lai sieviete, no kuras tiek cereta mīlestiba, uzspļautu 
olām, pirms tās ierok mēslos; un šis sarežģījums viņam nedeva 
miem, jo vajadzēja, lai īstais sievišķis būtu blakus īstajā brīdī, 
turklāt bija jāpanāk, lai viņa nodara savu darāmo, nezinot, kam 
tas vajadzīgs.

Es tūdaļ iekvēlojos liesmās, tās pārņēma manu seju, manas 
iekšas, visu manu augumu. Vārgā balsī vaicāju, vai viņš šonakt 
grasās ievest klosteri to pašu viņnakts meiteni. Salvatore ņirdza 
un zobojās, ka mani 11u gan sagrābusi varena kaislība (es iebildu, 

ka viņš maldās un jautājums man pasprucis aiz tinis ziņkāres), 
un piebilda, ka ciemā sieviešu netrūkstot un viņš uzvedīšot 

augšā citu, vēl skaistāku par to, kura patīkot man. Es nospriedu, 
ka viņš melo, lai tiktu no manis vaļā. Bet ko gan es varēju 
iesākt? Sekot viņam visu nakti, kamēr Viljams mani gaidītu pa
visam citādiem darbiem? N o  jauna skatīt to (ja ta maz būs īstā), 
pie kuras mani vilka mana kaislība, lai gan prāts pūlējās no tās 
atstumt, apgalvodams, ka neklātos to uzlūkot vēlreiz, kaut ari 
kāroju to redzēt vēl un vel? Protams, nē! Tā 1 1u es pats sev 
iestāstīju, ka Salvatore nemānās, teikdams, ka nācēja būs cita. 
Vai arī ikviens viņa vārds ir melīgs un burvestība, par kuni viņš 
man stāsta, tikai viņa naivā un māņticīgā prāta sagudrota un 

visgalā viņš neko neuzsāks.
Noskaitos uz viņu 1111 parupji teicu -  šai nakti viņš darītu 

prātīgāk, iedams gulēt, jo pa abatiju riņķo strēlnieki. Viņš 
atbildēja, ka pazīstot klosteri labāk par strēlniekiem, tādā miglā 
neviens viņu nemaz nevarēšot saskatīt. Vēl vairāk, viņš teica, 
tagad es aizlaidīšos, un ari tu, puika, mani vairs neredzēsi, pat
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ja pāris so|u attālumā kaitēšos ar meiteni, kuru tu lik ļoti kāro. 
Viņš gan to izteica citiem vārdiem, daudz nekautrākiem, taču 
tāda bija sacītā jēga. Sašutis gāju prom, jo galu galā strīdēties 
ar šādiem salašņām nebija manis, dižciltīga noviča, cienīgi.

Aizsteidzos pie Viljama, un mēs sagatavojāmies nakts dar

biem. Tas ir, ieradušies uz kompletoriju, nostājāmies joma dzi
ļumā tā, lai, dievkalpojumam beidzoties, butu gatavi otrajam 
(man jau trešajam) gājienam uz labirintu.



PÉC K O M P L E T O R I J A ,

kad Viljams un Adss atkal apmeklē labirintu un stāv 
pie finis Africae sliekšņa, taču nevar tur iekļūt, 

jo nav zināms, kas ir pirmais un septītais no četriem, 
un beidzot Adss atkal ļaujas, 

šoreiz gan smalkā veidā, mīlas kaitei.

ibliotēkā mūs gaidīja ilga darba stundas. Vārdos iz
klāstīta, labirinta plāna zīmēšana izklausījās pavisam 
vienkārša, taču patiesībā lēnām virzīties gaismekļa 
mestajā vārajā spīdumā, iezīmēt kartē durvju ailas 

un sienas bez durvīm, lasīt uzrakstus uz sienām un pierakstīt 
to iniciāļus, izstaigāt visas ejas, kā vien to atļāva labirinta vei
dojums, bija diezgan ilga, piedevām apnicīga nodarbe.

Bija ļoti auksts. Nakts nebija vējaina, un nevarēja saklausīt 
dīvainos šņācienus, kas mūs bija izbiedējuši pirmajā naktī, bet 
pa ventilācijas spraugām ieplūda mitrais, ledainais āra gaiss. 
Bijām apvilkušies vilnas cimdus, lai varētu cilāt grāmatu sēju
mus, neapsaldējot rokas. Taču tie bija cimdi, kādus ziemā lieto 
rakstot, pirkstgalus tie atstāja brīvus. Un mēs ik pa brīdim tu
vinājām stingstošos pirkstus lampiņas liesmai, bāzām tos azotē, 
plaukšķinājām un berzējām rokas, un mēģinājām sasildīties mī
ņājoties un lēkājot.

Tāpēc darbs mums nemaz tik raiti nevedās. Bieži stājāmies, 
lai ielūkotos grāmatu plauktos, un tagad, kad Viljams ar jauna
jiem stikliem uz deguna varēja saskatīt pat vissīkākos burtus, 
katra grāmata, ko viņš atšķīra, izraisīja skaļus sajūsmas sau
cienus, vai nu tāpēc, ka sacerējums viņam bija pazīstams, vai 
tāpēc, ka viņš jau labu laiku bija to meklējis, vai, visbeidzot, 
tāpēc, ka vēl nekad nebija dzirdējis tādu pieminam un bija 
bezgala satraukts un ziņkārots. Citiem vārdiem sakot, katra
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grāmata viņam bija kā teiksmains dzivnieks, ko sastop svešā 

zemē. Un, pats šķirstīdams biezos sējumus, viņš vēlēja ielūkoties 

citos ari man.
-  Paskaties, kas stāv tajā skapi!

Un es, sējumus cilādams, burtoju: -  Bēdas Historia anglo- 
rum... Un tā paša Bēdas De aedijicatione templi, De taber- 
naculo, D e temporibus et computo et chronica et circuli Dio- 
nysi, Ortographia, De ratione metrorum, Vita Sandi Cuthberti, 
Ars tnetrica...

-Saprotam s, tie visi ir Godājamā darbi... Un paskaties šeit! 

De rhetorica cognatione, Locorum rhetoricorurn clistinctio, un 

te daudz gramatiķu: Prisciāns, Honorāts, Donāts, Maksims, Vik- 

torins, Eitihs, Foka, Aspers... Dīvaini, sākumā domāju, ka šeit 
glabājas Anglijas autoru sacerējumi... Paskaties te, apakšā...

-  Hisperica... famina. Kas tas ir?
-  Hibernijas poēma. Paklausies:

Hoc sputnans mundanas obvallat Pelagus oras 

terrestres amniosis fluctibus cudit tnargines.
Saxeas undosis molibus irmit avionias.
Infima fjomboso vartice miscet glareas 

asprifero spergit spumas sulco, 
sonoreis frequenter quatitur flabris...

Nesapratu lasītā jēgu, taču Viljams lasot tā vēla vārdus pār 

lūpām, ka man šķita -  dzirdu jūras viļņu troksni un putu šļak

stus.
- U n  šeit? Tas ir Malmsberijas Adelrns. Paklausies šis rin

das: Pritnituspantorum procerum poematorum pio potissimurn 

patem oque presertirn privilegio panegiricum poemataque 

passim prosatori sub polo promulgatas... Visi vārdi sākas ar to 

pašu burtu!
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-C ilvēk i no manām salām visi ir mazliet traki, -  lepni teica 

Viljams. -  Paskatīsimies tajā skapi!
-  Vergilijs.
-  Kāpēc šeit? Kas tieši 1 1 0  Vergi lija? Georgikas?
- N ē .  Epitomas. Nekad neesmu dzirdējis par tādām.
-  Bet las nav Marons! Šis ir Tulūzas Vergilijs, retors, kas dzī

voja sestajā gadsimtā pēc mūsu Kunga dzimšanas. Bija izsla
vēts ka liels gudrais...

-  Viņš te raksta, ka mākslas esot poēma, retboria, grama, 
leporia, dialecta, geomettia... Kas tā par valodu?

-Latiņu, taču latīņu valoda, ko bija izgudrojis viņš pats un 

kas, viņaprāt, skaistumā un labskanībā pārspēja īsto. Palasi 
šeit: viņš apgalvo, ka astronomija pēta zodiaka zīmes, kas ir 
mon, man, tonte, piron, darneth, perfellea, belgalic, rnargaletb, 
lutarniron, tāmi non et raphalut.

-V a i viņš bija traks?
-N ez in u  vis, viņš nebija no manām salām. Paklausies vēl 

šo te! Viņš raksta, ka pastāvot divpadsmit veidi, ka apzīmēt 
uguni, -  ignis, coquihabin (quia incocta coquendi habet dictio- 
nem), ardo, calax ex calore, fragon ex fragore flammae, ru- 
sin de ruborej'nmaton, ustrax de urendo, vitius quia pene tnor- 
tua membra suo vivificat, siluleus, quod de silice siliat, unde et 
silex non recte dicilur, nisi ex qua scintilla silit. E a en eon, de 
Aenea deo, qui in eo habitat, sire a quo elementis flatus fertur.

-B e t  neviens taču tā nerunā!
-  I’ar laimi, ne. Bet tie bija laiki, kad gramatiķi, lai aizmirstu 

apkārtējās pasaules ļaunumu, izklaidējās, risinādami pārgud
rus un piņķerīgus jautājumus. Esmu dzirdējis, ka tolaik retori 
Gabunds un Terencijs piecpadsmit dienas 1 11 1 naktis no vietas 

strīdējušies par ego vokatīva formu, līdz beigu beigās ķēru- 
šies pie ieročiem.

- U n  arī šeit, paklausieties... -  Biju paķēris kādu grāmatu, 

ko rotāja brīnumainas miniatūras ar augu labirintiem, no kuru
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vijumiem spraucās ārā čūskas un pērtiķi. -  Paklausieties, kādi 
vārdi: cantamen, collarnen, gongelamen, stemiamen, plasrna- 
rnen, sonenis, alboreus, gauclijluus, glaucicomus...

-M anas salas, -  atkal ar maigumu noteica Viljams. -  Neesi 

nu bargs pret tālās Hibernijas mūkiem! Varbūt par to, ka vēl 
pastāv ši abatija un mēs aizvien runājam par Svēto Romas im
pēriju, mums jāpateicas viņiem. Tolaik pārējā Eiropa bija pār
vērstā gruvešu kaudzē. Un kādu dienu par spēkā neesošu tika 
pasludināta dažu Gallijas mācītāju dotā kristība, jo viņi kristīja 
in norninepatris etfiliae -  un nevis tāpēc, ka bulu pievērsu
šies kādai jaunai ķecerībai un uzskatītu Jēzu par sievieti, bet 
gan tāpēc, ka vairs neprata latīniski.

- K ā  Salvatore?
-A pm ēram  ta. Sirotāji no tālajiem ziem eļiem  pa jūru un 

upēm kuģoja līdz pašai Romai, lai postītu un laupītu. Pagānu 
tempļi lika sagrauti drupās, bet kristiešu baznīcu vēl nebija. Un 
vienīgi Hibernijas mūki savos klosteros rakstīja un lasīja, lasīja 
1111 rakstīja, un zīmēja miniatūras, un tad sēdās no dzīvnieku 
ādām gatavotās laiviņās un peldēja uz šiem novadiem, lai evaņ- 
ģelizetu tos ka neticīgo zemes, -  vai saproti? Tu esi bijis Bobio 
klosteri, to dibinājis viens no viņ iem  -svē ta is  Kolumbāns. Tā
pēc nepārmet, ka tie izgudroja jaunu latiņu valodu, kad Eiropa 
vairs neprata veco. T ie  bija diženi viri. Svētais Brendans aiz
kļuva līdz pat Laimīgo salām, peldēja gar elles krastiem, re
dzēja ar ķēdēm  klintij piekaltu Jūdu, un vienu dienu piestāja 
pie kādas salas un izkāpa krastā, bet sala izrādījās jūras bries
moņa mugura. Protams, viņi visi bija traki, -  Viljams labpatikā 

atkārtoja.
- U n  viņu zīmētās ilustrācijas ir... nespēju ticēt savām acīm! 

Kādas krāsas! -  es jūsmoju.
-V iņ u  zem ē krāsu ir pavisam maz -  tikai nedaudz zilā un 

daudz, daudz zaļuma. Taču mēs tagad neapspriedisim Hiber

nijas mūkus. Es gribu zināt, kāpēc viņi atrodas šeit, kopā ar
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angļiem un citu zemju gramatiķiem. Paskaties savā kartē -  kur 
mēs patlaban esam?

-R ietum u torņa istabās. Esmu sarakstījis ari iniciāļus. Tātad, 
izejot no bezlogu istabas, var nokļūt septiņstūru telpā, kurā ir 
tikai viena durvju aila, tā ved uz torņa istabu, kura apzīmēta ar 
sarkanu II, tad var iet no istabas istabā visapkārt tornim, lai 
atgrieztos bezlogu istabā. Un burtu seka veido... jums taisnība! 
HIBERNI!

-  HIBERNIA, ja no bezlogu  istabas atgriežas septiņstūru 
telpā, kurai, tāpat kā pārējām vidusistabām, iniciālis ir A no 
Apocalypsis. Tāpēc šeit ir autori no tālajām salām un an grama
tiķi un retori, jo bibliotēkas ierīkotāji nosprieduši, ka visiem 
gramatiķiem, ari tiem no Tulūzas, jāatrodas vienuviet kopā ar 
Hibernijas autoriem. Tas ir grāmatu izvietošanas princips. Redzi, 
jau sākam šo to saprast!

-B e t  telpu iniciāļi austrumu tornī, pa kurn mēs uzkāpām, 
veido FONS... K o  tas nozīmē?

-Paskaties kārtīgi savā kartē un turpini lasīt burtus tajās 
istabās, kurām gājām cauri pēc tam.

-F O N S  ADAEU.
- N ē ,  FONSADAE. Burts t/apzīmē austrumu torņa otro bez

logu istabu, to es atceros, varbūt tā pieder pie citas istabu rin
das. Un tā mēs esam atraduši Fons Adae, tas ir, šīszemes para
dīzi. Atceries, tieši tur ir telpa ar altāri, kas pavērsts uz saullēkta 
pusi!

-T u r  bija daudz bībeļu un Bībeles komentāru; tikai svētu 
rakstu grāmatas.

-R ed z i, Dieva vārds novietots zemes paradīzē, kura, kā visi 

stāsta, atrodoties tālu austrumos. Bet šeit, rietumos, ir Hibernija.
-T ā tad  bibliotēkas veidojums attēlo pasaules karti?
-Iespējam s. Un grāmatas tajā izvietotas atbilstoši zemēm, 

kur tās sarakstītas vai kur dzimuši to autori, vai arī, kā šajā ga
dījumā, kur to autoriem būtu vajadzējis piedzimt. Bibliotekāri
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nosprieduši, ka Vergilijs ir gramatiķis un tikai kļūdas pēc 

piedzimis Tulūzā, lai gan viņam būtu vajadzējis dzimt rietumu 
salās. Tā viņi izlabojuši dabas kļūdišanos.

Turpinājām ceļu. Gājām cauri veselai virknei telpu, kur gla
bājās brīnumainas apokalipses, un viena no tām bija istaba, 
kur mani bija piemeklējušas vīzijas. Ari tagad jau pa gabalu 
ieraudzījām gaismas spīdumu, un Viljams, aizspiedis degunu, 
piesteidzās pie kvēpekļa un to apdzēsa, uzspļaudams gm z- 
došajiem pelniem. Tom ēr drošības pēc steigšus izgājām šai tel
pai cauri, bet es atcerējos, ka šeit biju redzējis apbrīnojami 
skaisto daudzkrāsu apokalipsi ar rnulier amicta sole un pūķi. 

Savienojām kopā šo istabu burtus, sākot ar pēdējo, kurā bijām 
iegājuši un ko apzīmēja sarkans iniciālis Y, un, lasot pretēji 

mūsu nāciena virzienam, ieguvām vārdu YSPAN1A, bet pēdē
jais A bija tas pats, ar kuru beidzās HIBERNIA. Pēc Viljama 
domām, tas nozimēja, ka bibliotēkā ir arī istabas, kuras glabā
jas dažāda rakstura sacerējumi.

Katrā ziņā par YSPANIA sauktajā bibliotēkas daļā redzē
jām neskaitāmus Apokalipses sējumus, visus brīnišķigā izpildī
jumā, ko Viljams nešaubīdamies piedēvēja ibēriešu mākslai. 

Atklājām, ka bibliotēkā sakopota varbūt visā kristīgajā pasaulē 
visbagātīgākā apustuļa Jāņa grāmatu kolekcija, ko papildināja 
neaptverams daudzums šī teksta komentāru. Milzīgi, biezi sē
jumi bija veltīti Liebanas Svētlaimīgā Apokalipses komentāriem, 
un, lai gan teksts vienm ēr bija aptuveni tas pats, fantastiska 
dažādība toties piemita sējumu miniatūrām; Viljams dažās no 
tām pazina Maģija, Fakunda un citu Astūrijas karaļvalsts la- 
bako ilustratoru roku darbu.

Pētīdami grāmatas un izdarīdami šos un citus secinājumus, 

nonācām dienvidu tornī, pa kuru jau bijām klīduši iepriekšējā 
naktī. No bezlogu istabas, ko apzīmēja S no vārda YSPANIA, 
mēs nokļuvām E istabā un, apmetuši loku ap torni, nonācām 
piektajā, pēdējā telpā -  tā bija apzīmētā ar sarkanu L, un tajā
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nebija citu durvju. Ačgārni savienojām  burtus un izlasījām 
LEONES.

-  Lauvas, dienvidi -  pēc mūsu kaites esam nokļuvuši At
lika, hic sunt leones. Šādi saprotams, kāpēc šeit redzējām tik 
daudz neticīgo autoru darbu.

-  Un te ir vēl citi, -  teicu, rakņādamies pa plauktiem. -  Avi- 
cennas Canone, un šis skaistais sējums nesaprotamā rakstā...

-  Spriežot pēc rotājumiem, tam vajadzētu būt Korānam, taču 
es diem žēl neprotu arābiski.

-K orān s -  neticīgo bibele, perversa grāmata...
-Grām ata, kas satur gudrību, kura atšķiras 110 mūsējās. Bet 

vai saproti, kāpēc tā novietota tieši šeit, kur mīt lauvas, ne
zvēri? Mēs te redzējām ari to grāmatu par teiksmainajiem nezvē
riem, kurā lu pētīji vienradzi. Šajā vietā, ko sauc LEONES, glabā
jas tās grāmatas, kuras bibliotēkas veidotāji uzskatījuši par me
līgām. Un kas ir tur lejāk?

-T a s  ir latīniski, bet tulkojums no arābu valodas. Aijubs al 
Ruhavi, kāds traktāts par suņu hidrofobiju. Un šeit grāmata par 
dārgumiem. Un te Alhazena De aspectibus...

-R e , viņi starp briesmoņu un melu grāmatām novietojuši 
arī zinātniskus darbus, 110  kuriem kristieši daudz ko varētu mā
cīties. Tā viņiem  tolaik, kad bibliotēku cēla, licies pareizi...

-  Bet kāpēc starp melīgiem  sacerējumiem ir ari grāmata par 
vienradzi? -  es jautāju.

-A c īm red zo t bibliotēkas dibinātājiem bijuši visai dīvaini uz
skati. Viņi būs sprieduši, ka grāmata, kurā stāstīts par tālu zemju 
fantastiskiem dzīvniekiem , ir tādi paši meli, kādi izplatīti starp 
neticīgajiem...

-V a i tad vienradzis ir meli? Tas ir tik maigs, cēli simbolisks 

dzīvnieks, Kristus tēla un šķīstības iemiesojums. To var no
ķert, tikai nosēdinot mežā jaunavu; tad tas jūt viņas šķīsto 
smaržu un nāk noguldīt galvu viņai klēpī, ļaudamies mednieku 

pinekļiem.
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- T ā  stāsta, Ads. Taču ne viens vien apgalvo, ka ari vienra
dzis uzskatāms par pagānu pasaku izdomājumu.

-  Cik žēl! -  es teicu. -  Man gan patiktu, ejot cauri mežam, 
satikt kādu vienradzi. Citādi kāds gan prieks šķērsot mežu?

-  Nav jau zināms, ka vieradzis patiesi neeksistē. Varbūt tas 
ir citāds, nekā to attēlo grāmatās. Kāds ceļotājs no Venēcijas 
reiz nokļuva ļoti tālās zemēs, pavisam tuvu fonsparadisi, ko 
m ēdz attēlot kartēs, un redzēja tur vienradžus, taču tie bija 
melni, rupji, neveikli un pavisam negliti. Domāju, viņš patie
šām redzējis Lstus dzīvniekus ar ragu pierē. Varbūt tos pašus, 
par kuriem pirmās liecības mums atstājuši senās gudrības sko
lotāji, kuri saņēmuši no D ieva izdevību redzēt lietas, ko mums 
nav laimējies skatīt savām acim, tāpēc viņu stāstos allaž ir kāds 
patiesības grauds. Pēcāk šie apraksti, ceļojot no autora pie 
autora, iztēlē pārveidojās, un vienradži kļuva par graciozajiem, 
baltajiem radijumiem ar maigo iedabu. Tāpēc, ja padzirdēsi, ka 
mežā mit vienradzis, labāk neved turp jaunavu, jo var izrādī
ties, ka dzīvnieks vairāk atbilst venēcieša aprakstam nekā citu 
grāmatu liecībām!

-  Bet kādā veidā senās gudrības skolotāji saņēma no Dieva 
vienradža īstenas dabas atklāsmi?

-  Nevis atklāsmi, bet pieredzi. Viņiem laimējās piedzimt ze
mēs, kur mita vienradži, vai ari dzīvot laikos, kad vienradži bija 

sastopami arī šajos novados.
-T a d  kā mēs varam uzticēties senajai gudrībai, kuras pē

das meklēt jūs mani vienm ēr mudināt, ja šo gudrību tālāk no
dod maldu grāmatas, kas to brīvi sagrozījušas pēc sava prāta?

-G rām atas nav sarakstītas, lai tām ticētu, bet gan lai 
tajās vēstītais tiktu pakļauts prāta pārbaudei. Lasot kādu grā
matu, mums nav jājautā, ko tā saka, bet ko tā gribējusi pateikt. 
T o  ļoti labi saprata senie Svēto rakstu komentētāji. Tāds vien
radzis, kādu to apraksta šis grāmatas, slēpj sevī morālu, a lego

risku vai anagoģisku patiesību, un tā aizvien paliek patiesa,
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tāpat ka vienmēr patiesa ir un paliek doma, ka šķīstība ir cēls 
tikums. Tomēr, runājot par šīs trejas augstākās patiesības saturošā 
teļa burtisko ticamību, tom ēr jānoskaidro, uz kādiem pieredzes 
faktiem tā balstās. Burtisko nozīm i allaž var apstrīdēt, kaut arī 
augstākā jēga ir derīga un neapstrīdama. Kadā grāmata rakstīts, 
ka dimantu var saskaldīt rikai ar āža asinīm. Taču mans dižais 
skolotājs Rodžers Bekons teica, ka tā nav taisnība -  viņš pats 
bija to izmēģinājis un noskaidrojis, ka dimantu šādi sašķelt nevar. 

Taču, ja sakarībai starp dimantu un āža asinim piemistu ari 
kāda augstāka jēga, tā paliktu neapstrīdēta.

-Tā tad  var paust augstākas patiesības, burtiskā nozīmē klās
tot melus, -  es teicu. -  Tom ēr man žēl, ka vienradzis nepastāv 
vai arī nav pastāvējis, vai ari reiz nevarētu pastāvēt tieši šāds.

-M ē s  nedrīkstam apšaubīt Dieva visvarenību; ja Dievs gri
bētu, būtu ari vienradži. Bet tu vari mierināt sevi ar domu, ka 
tie 111it šajās grāmatās un, pat ja tās nerunā par reālu būtni, tās 
stāsta par būtni, kas ir iespējama.

-Tā tad  grāmatas nav jālasa ar ticību -  bet tā taču ir teo loģ i
jas tikums!

-P a liek  jau vel divi citi augstākie teoloģijas tikumi. Cerība, 
ka iespējamais pastāv. Un mīlestība uz tiem, kuri no visas sirds 
ticējuši iespējamā pastāvēšanai.

- K o  gan jums dod vienradzis, ja jūsu prāts tam netic?
-T a s  man dod to pašu, ko deva sliede sniegā, kuru atstāja 

Venancija augums, kad to vilka uz cūku asiņu kublu. Grāmatu 
vienradzis ari ir tāda sliede. Ja pastāv pēdas, jābut ari kādam, 
kas tās atstājis.

-U n  jūs sakāt, ka šis pēdu atstājējs ir citāds nekā pašas pēdas.

-Protam s. Xe vienmēr nospiedumiem ir tā pati forma, kas 

piemīt ķermenim, kurš tos atstājis, un turklāt ne vienmēr tos 
atstājis kāds ķermenis. Reizēm  tie ataino iespaidu, ko kāds ķer
menis atstājis mūsu prātā, un tad tie ir idejas nospiedumi. Ideja 
ir kādas parādības zīme, un tēls savukārt ir idejas zīme, tātad
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zīmes zīme. Bet, spriežot pēc tēla, es spēju rekonstruēt ja ne 
pašu parādību, tad vismaz ideju, kas citiem par to bijusi.

-  Un jums ar to pietiek?
-  Nē, jo īsta zinātne nedrīkst samierināties ar idejām, kas ir 

likai zīmes, tai no jauna jāatrod pašas parādības to vienīgajā 
atsevišķajā patiesīgumā. Un man gaužām patiktos no šī nospie
duma, ko atstājis nospiedums, nokļūt pie paša reālā vienradža, 
kas stāv šīs ķēdes sākumā. Tāpat kā man patiktu no neskaid
rajām pēdām, ko pametis Venancija slepkava (pēdām , kas pa
gaidām var norādīt uz daudziem ), nokļūt pie tā vienīgā indi
vīda, kurš ir slepkava. Tom ēr ne vienm ēr tas iespējams īsā 
laika sprīclī un neņemot palīgā vēl citas zīmes.

-T a d  jau es varu mūžīgi runāt tikai par kaut ko, kas man 
liecina par kaut ko citu, un tā bez gala, taču nekā galīga un 
patiesa nemaz nav?

-  Varbūt ir -  konkrētais vienradzis. Neuztraucies, kādu 
dienu tu to sastapsi, lai cik melns un neglīts tas būtu!

-V ien radži, lauvas, arābu autori un pārējie mori... -  es no
teicu. -  Šī bez šaubām, ir Āfrika, ko pieminēja mūki.

-  Neapšaubāmi. Un tātad te vajadzētu būt arī afrikāņu dzej
nieku darbiem, ko pieminēja Pacifiks no Tivoli.

Patiesi, no jauna iegriezušies L istabā, kāda skapī uzgājām 
Flora, Fronta, Apuleja, Marciāna Kapelas un Fulgencija grāmatu 

kopojumu.
- P ē c  Berengārija vārdiem, tieši šeit meklējams atminējums 

kādam noslēpumam, -  es teicu.
-A p tu ven i šeit. Viņš lietoja izteicienu finis Africae, un, tieši 

dzirdot šos vārdus, Maleahijs pārskaitās. Finis varētu but šī 
pēdējā telpa vai ari... Pie septiņām Klonmaknuā baznīcām! -  
viņš piepeši iesaucās. -  Vai tu neko neievēroji?

-  Ko tad?
-  Ejam atpakaļ uz S istabu, kas ir loka sākuma!
Atgriezāmies pirmajā bezlogu telpā, kuras uzraksts vēstīja
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Super thronos viginti quatuor. Tajā bija pavisam četras durvju 
ailas. Viena savienoja ar Kistabu, kuras logs bija vērsts uz vidus 
astoņstūri. Otra veda uz P  istabu, kas gar Torņēkas ārsienu 
turpināja YSPANĪA telpu virkni. Vēl bija durvis uz E  istabu tor
ni -  no tās tikko bijām iznākuši. Vēl bezdurvju siena, ko nosedza 
grāmatas, un visbeidzot -  pēdējās durvis, kas savienoja ar otru 
bezlogu istabu, ko apzimēja iniciālis U. Istaba S bija telpa ar 
spoguli -  tagad tas, par laimi, atradās man labajā pusē un man 
nevajadzēja tajā skatīties, citādi mani atkal būtu sagrābušas 
bailes.

Kārtīgāk papētījis karti, aptveni šis istabas atšķirību no ci
tām. No pārējo trīs torņu bezlogu telpām varēja nokļūt septiņ- 
stūni vidusistabās, taču no šīs istabas tas nebija iespējams. Tātad 
ieejai torņa vidus septiņstūri būtu jāatrodas blakus, bezlogu U  
istabā. Taču tajā bija tikai divas durvju ailas -  viena, kas veda 

uz T istabu ar logu uz astoņstūraino aku, un otra, kas to savie
noja ar S istabu. Pārējās tris sienas sedza grāmatskapji. Lūko

jāmies apkārt, taču redzējām vien to, ko jau skaidri bija parā
dījusi karte: gan pēc bargajiem labirinta simetrijas likumiem, 
gan pēc loģikas apsvērumiem tornī bija jābūt ari septiņstūru 
vidusistabai, taču tās nebija.

-T ā s  nav, -  es teicu.
- D ie z  vai tev taisnība. Ja tās nebūtu, pārējās istabas būtu 

lielākas, turpretī tās ir aptuveni tādas pašas kā citos torņos. 
Vidusistaba šeit ir, tikai tajā nevar iekļūt.

- T ā  ir aizmūrēta?
-Iespējam s. Tā ari ir finis Africae -  vieta, ap kuru grozījās 

ziņkārīgie, kuri tagad jau viņā saulē. Tā ir aizmūrēta, bet tas 
nenozīmē, ka tur nevar iekļūt. Venancijs bija šo ieeju atklājis 
vai ari saņēmis tās aprakstu no Adelm o, kurš savukārt to bija 
dabūjis no Berengārija. Pārlasīsim vēlreiz Venancija pierak
stus!

Viljams izvilka no ģērba kabatas pergamentu un nolasīja:
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-  “Roka virs tēla darbina pirmo un septīto no četriem.” -  Viņš 
paraudzījās apkārt. -  Nu protams! Tēls ir attēls spoguli! Venan- 
cijs domāja grieķiski, valodā, kura viņam  bija tuvāka par mū
sējo, un grieķiski eiclolon nozīm ē gan tēlu, gan rēgu. Un spo
gulis mums atstaro mūsu izkropļotos veidolus, ko mēs paši 
viņunakt noturējām par rēgiem! Bet kas gan ir šie četri supra 
speculum? Kaut kas virs tā atstarojošās virsmas? Vai arī mums 
jānostājas noteiktā vietā, lai pamanītu kaut ko tādu, kas atspīd 

spogulī un atbilst Venancija sniegtajam aprakstam...

Mēģinājām nostāties gan šā, gan tā, taču bez panākumiem. 
Mūsu atspulgus spogulī ieskāva vienigi telpas neskaidrie ap
veidi, ko vāji apgaismoja mūsu lampiņas.

-T ā tad  supra speculum varētu nozīmēt “viņpus spoguļa”, -  
sprieda Viljams. -  Bet tad mums vispirms būtu janokļūst aiz 
spoguļa, kas noteikti ari ir meklētās durvis...

Spogulis pārsniedza cilvēka augumu, un tā masīvais o zo l

koka rāmis bija iestrādāts sienā. Iztaustījām visas spoguļa ma

las, centāmies iebāzt nagus starp mūri un rāmi, taču nebija ne 
mazākās spraudziņas, it kā spogulis būtu mūra daļa, akmens 

no akmens.
-Ja  tas neatrodas aiz, tad varētu būt virs spoguļa -  super 

speculum, -  Viljams murmināja un, pastiepies pirkstgalos, iz
čamdīja rāmja augšmalu, taču sataustīja vienīgi putekļus.

-  No otras puses, -  viņš skumīgi sprieda, -  pat ja aiz spoguļa 
atrodas slepena istaba, grāmatas, kum meklējam, tur vairs nav, 
jo vispirms to paņēma Venancijs un pēc tam diezin kur aiz
stiepa Berengārijs...

-  Bet varbūt Berengārijs to atnesa atpakaļ uz šejieni!

-  Nē, tovakar mēs bijām bibliotēkā, un visi apstākļi liek d o 
māt, ka viņš pirtī nomira tai pašā nakti, neilgi pēc grāmatas 
nolaupīšanas. Citādi mēs viņu būtu nākamajā rītā redzējuši. 
Labi... Pagaidām vismaz esam noskaidrojuši, kur atrodas Jinis 
Africae, un mums ir gandrīz viss nepieciešamais, lai uzlabotu
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bibliotēkas karti. Tev jāpiekrit, ka esam atklājuši jau daudzus 
labirinta noslēpumus, līs pat teiktu -  visus, tikai vienu ne. D o
māju, ka vairāk labuma būs, ja vēlreiz uzmanīgi pārlasīšu un 
apdomāšu Venancija pierakstus, nekā ja turpināšu meklējumus 
šeit. Redzi, ka no ārpuses mums labirinta noslēpumu veicās 
atklāt daudz vieglāk nekā no iekšpuses! Šovakar, stāvēdami 
savu izķēm oto atspulgu priekšā, mēs vairs neko jaunu neat
klāsim. Ari eļļa lampiņās sāk aptrūkties. Nāc, pabeigsim zīmēt 
karti!

Izstaigājām vēl citas telpas un visu iezīmējām manā plānā. 
Atradām telpas, kur glabājās vienīgi matemātikai un astrono
mijai veltīli darbi, un citas, kurās stāvēja grāmatas aramiešu 
valodā, kurn neviens no mums abiem  neprata, un vēl citas, kur 
bija sējumi, izraibināti ar pavisam neredzētām zīmēm, -  varbūt 
tie bija kādi Indijas teksti. Izgājām cauri divām telpu virknēm, 
kuru iniciāļi veidoja  nosaukumus IUDAEA  un AEGYPTUS. 
Lai ilgāk negurdinatu lasītāju ar mūsu pētijumu aprakstu, 

teikšu vienīgi, ka, pabeiguši zīmēt kaiti, mēs pārliecinājāmies: 
bibliotēka patiesi bija iekārtota, atveidojot pasaules lodi. Z ie
meļos atradām ANGI.IA un ĢERMĀNI, bet ziemeļu torni ar rie
tumu torni savienoja GALLIA; pašos rietumos atradās IIIRER- 
NIA, vairak uz dienvidiem, gar akas iekšējo sienu stiepās ROMA 
(latīņu klasiķu paradīze!) un tai līdztekus -  VSPANIA. Tad nāca 
dienvidu istabas IEONES un AEGYPTUS, bet austrurnos atra
dās IUDAE/[ un FONS ADAE. Starp aust minu un ziemeļu torni 
bija novietojusies ACAIA -  kā izteicās Viljams, ‘laba sinekdoha, 
lai apzīmētu visu Grieķiju”. Un patiesi, šajās četrās telpās bija 
bagātīgs pagāniskas senatnes filosolu  un dzejnieku darbu 
klāsts.

Telpu nosaukumus iznāca lasīt pavisam divaini: reizem bija 
jālasa taisni, vienā virzienā, reizēm  — ačgārni, vēl citureiz -  pa 
apli; bieži, kā jau minēju, viens burts ietilpa divos atsevišķos 
vārdos (šādos gadijumos telpā atradās pa skapim, kas bija vel
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lits gan vienai, gan otrai tēmai). Acim  redzami nepastāvēja viens 
zelta likums, ar kura palidzību labirintā varētu viegli orientē
ties. Tikai balstoties uz savas izkoptās atmiņas spējām, biblio
tekārs varēja atrast vajadzīgos sējumus. Piemēram, norade, ka 

grāmata atrodas quurta Acaiae, nozīmēja, ka tā meklējama ce
turtajā istabā, sākot skaitīt no telpas, ko apzīmēja sākuma burts 
A, turklāt bibliotekāram bija jāzina no galvas, vai veicams taisns 
vai lokveida ceļš uz vajadzīgo bibliotēkas vietu. Piemēram, četras 
kvadrātā izvietotas telpas veidoja ACAJA, un pirmais A vienlaikus
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bija ari pēdējais; starp citu, ari mums nevajadzēja daudz laika, 
lai atklātu šo viltību. Tikpat ātri mēs sapratām, ka izvietotas 
šķērssienas. Nākot no austrumu puses, no ACA1A istabām ne
varēja nokļūt nevienā no tālākajām telpām: labirints šeit bei
dzās, un, lai nokļūtu ziemeļu tornī, bija jāšķērso tris pārējie. 
Tāpēc saprotams, ka bibliotekāri, ienākuši labirintā caur FONS 
telpām, it labi zināja, ka jāšķērso AEGYPTUS, YSPANIA, GAJJL1A 
un ĢERMĀNI, lai nokļūtu, pieņemsim, ANGUA  telpas.

Ar šo un citiem derīgiem  atklājumiem beidzās mūsu pē
tījumi bibliotēkā. Taču, pirms pavēstu, ka apmierināti devā
mies prom  (lai tūliņ iesaistītos citos notikumos, par kuriem 
nekavēšos pastāstīt), man jāatzīstas lasītājam vēl kādā vājuma 
brīdī. Jau teicu, ka mūsu pētījumi ritēja, gan pūloties izprast šis 
noslēpumainās būves veidojumu, gan reizēm  pakavējoties, lai 
šķirstītu dažādus sējumus un noskaidrotu, kādām tēmām veltī
tas katrā telpā sakopotās grāmatas. Likās, mēs pētām noslē
pumainu kontinentu vai jaunatklātu zemi. Un parasti šie pētī

jumi ritēja draudzīgā saskaņā, mēs ar Viljamu kavējāmies pie 
vienām un tām pašām grāmatām -  es, noradīdams viņam visinte
resantākās, un viņš, izskaidrodams man daudzas lietas, ko es 
pats nespēju saprast.

Taču vienubrīd, kad apstaigājam dienvidu torņa istabas, ko 
sauca IEONES, gadījās, ka mans skolotājs pailgāk uzkavējās 
telpā, kur bagātīgi bija pārstāvēti arābu sacerējumi par optiku, 
un tajos netrūka saistošu attēlu. Tā kā šaja nakti mums katram 

bija sava lampiņa, es, ziņkārības dzīts, devos uz blakusistabu 

un atklāju, ka prātīgie un piesardzīgie bibliotēkas dibinātāji 
vienā no grāmatskapjiem sakopojuši darbus, kūms noteikti ne
varēja dot lasīt kuram katram, jo dažādos veidos tie vēstija par 
neskaitāmām cilvēka gara un miesas slimibām, un pārsvarā tie 
bija viedu neticīgo sacerējumi. Man acīs iekrita kāda neliela
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grāmatiņa, ko rotāja ar tēmu pavisam nesaistitas (par laimi!) 
miniatūras -  puķes, vijumi, dzīvnieku pāri un dažādi ārstniecī
bas augi; grāmatas nosaukums bija Speculum atnoris, to bija 
sarakstījis brālis Masimo Boloņietis, un tajā bija sakopoti citāti 
no daudziem citiem sacerējumiem, visi par mīlas kaiti. Kā jau 
lasitājs būs nopratis, nevajadzēja neko vairāk, lai atmodinātu 
manu sakairināto ziņkāri. Pat vairāk, tieši šis nosaukums, atkal 
atdzīvinot meitenes tēlu, no jauna iesvela manā prātā nemieru, 
kas jau bija aprimis pēc rīta mokām.

Visu dienu biju dzinis prom mokošās domas, iegalvodams 
sev, ka tās nepiedien veselam un līdzsvarotam novicam, tur

klāt dienas un vakarpuses notikumi bija gana satraucoši, lai 
palīdzētu man aizmirsties; manas alkas jau bija apslāpušas, un 
es pat iedomājos, ka esmu jau atbrīvojies no šis ligas, tas bijis 
tikai īslaicīgs nemiers. Toties tagad pietika ieraudzīt šo grāmatu, 
lai es sev teiktu ciete fabula narratur un atklātu, ka esmu pa
galam slims ar mīlestību. Tikai vēlāk es uzzināju, ka, lasot me
dicīnas grāmatas, lasītājam allaž rodas pārliecība, ka viņu no
moka tieši aprakstītās vainas. Ta notika arī ar mani: steigšus 
slidinot acis pār šīm lappusēm bailēs, ka kurn kalni bridi va
rētu ienākt Viljams un apvaicāties, ko gan tik cītīgi lasu, es 
pārliecinājos, ka mani piemeklējusi tieši ši slimība, kuras sim
ptomi te tik izteiksmigi aprakstīti; no vienas puses, bažījos, ka 
esmu saslimis (un par to mani nešaubīgi pārliecināja daudzi 
auctoritates), no otras puses, priecājos, cik tēlaini un reizē pa
tiesi aprakstīts mans stāvoklis, un pārliecinājos, ka mana sli
mība, kaut arī mokoša, tomēr ir, ja tā var sacīt, gluži normāla, 
jo daudzi citi cietuši no tās tāpat kā es, lai gan šķita, ka citētie 
autori par piemēru saviem aprakstiem ņēmuši tieši mani.

Mani tik ļoti aizkustināja lbn Hazma lappuses, kurās viņš 
definēja mīlestību kā dumpīgu slimību, kura pati sevi ietver ari 

ārstēšanas līdzekli, taču slimie negrib tapt dziedināti un vainas 

skartie negrib no tās atlabt, -  D ievs zina, cik patiesi šie vārdi!
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Tagad es sapratu, kāpēc no rīta mani tik ļoti bija uzbudinājis 
viss, ko redzeju, jo -  šķiet, tā apgalvoja Ankiras Bazīlijs -  mī
lestība iekļūstot caur acīm un -  nepārprotams simptoms -  šis 
slimības pārņemtie jūtot pārliecīgu jautrību, kaut ari vienlaikus 
gribot patverties nomaļās vietās un dodot priekšroku vientu

lībai (tieši tā no rita biju izturējies); pārejās biežāk sastopamās 
pazinies esot spēcīgs nemiers un apjukums, kas laupot runas 
spējas... Nobijos, izlasījis, ka sirsnigi milošo, ja taru laupīta iespēja 

skatīt mīlas objektu, var pārņemt pilnīgs spēku izsīkums, bieži 
pat esot. jāliekas gultā, un reizēm  ši slimība maitājot smadze
nes, slimais tad zaudējot saprātu un ieslīgstot murgos (acīm 
redzot vēl nebiju sasniedzis šo stāvokli, jo, pētot bibliotēku, 
biju strādājis pietiekami labi un manas domas vēl bija asas). 
Baiļu mākts lasīju tālāk un uzzināju, ka slimības saasināšanās 
varot pat beigties ar nāvi, -  un jautāju pats sev, vai, labi pado

mājot, meitenes dāvātais prieks ir tik daudz vērts, lai tā vārdā 
nestu visaugstāko upuri -  zaudētu savus mirstīgās miesas, ne
maz nerunājot par iespēju zaudēt dvēseles līdzsvaru.

Šīs domas mani māca ari tāpēc, ka atradu vel kādu Bazīlija 
citātu, saskaņā ar kuru qui anirnam corpori per vitia contur- 
bationesque cornmiscent, utrinque quocl babet utile ad vitarn 
necessarium demoliuntur, anitnamque lucidam ac nitidam 
carnalium voluptatum limoperturbant, et corporis munditiam 

atque nitorern bac ratione miscentes, inutile bocad vitae officia 
ostendunt. Tā bija galēja pakāpe, kurā nekādi negribēju no
nākt.

Vēl vairāk mani biedēja svētās Hildegardes vārdi, ka šāds 
melanholisks garastāvoklis, kādu pa dienu biju sev manījis 1111 

pats izskaidroju ar savām maigajām jūtam pret meiteni un c ie
šanām par viņas prombūtni, ir bistami lidzīgs izjūtām, ko p ie
dzīvo tie, kuri atteikušies no harmoniskā un svētlaimīgā stā
vokļa, kādu cilvēks bauda paradīzē, un ka šī melanholija nigra 
et amam  ir čūskas šņācienu un velna viltus radita. Izrādījās, ka
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šo domu atbalsta ari neticīgo gudrie; man priekša gadījās Abu 
Bahram Muhammadam Ibn Zaka-rijam ar-Razi piedēvētas rin
das: grāmatā Liher continens viņš pielīdzināja mīlas melanho
liju likantropijai, jo slimibas pārņemtie sākot līdzināties vilkiem. 
Viņa apraksti man lika aizžņaugties elpai: vispirms mainās iemi 
lējušos izskats, tad viņiem pavājinās redze, acis iekrīt dobuļos, 
un tajās izsīkst asaras, mēle lēnām izkalst un izsitas čūlas, viss 
augums sakalst, un sirdzējus nemitīgi moka slāpes; sasnieguši 

šo stāvokli, viņi augu dienu pavada, iekņupuši ar seju gultā, 
tad uz vaigiem  un stilbiem parādās plankumi, kas atgādina 
suņa kodienus, un, visbeidzot, viņi naktis pasāk klīst pa kap

sētām ka vilki.
Pēdējās šaubas par sava stāvokļa nopietnību man zuda, la

sot citātus 1 1 0  dižā Avicennas darbiem; mīlestību viņš aprakstī
jis kā uzmācīgu melanholiskas dabas iedomu, kas rodas, ne- 
rnitigi apcerot kādas pretējā dzimuma būtnes vaibstus, žestus 
vai paradumus (cik  izteiksmīgi un precīzi Avicenna aprakstija 
ar mani nolikušo gadījumu!); šis domas nedzimst ka slimība, 
par slimību tās kļūst vēlāk, kad, netopot apmierinātas, pār

vēršas uzmācīgā apsēstībā (bet kāpēc gan es -  Dievs, piedod 
man! -  jutos kā apsēsts, kaut ari liku apmierināts? vai varbūt 
iepriekšējā nakti notikušais nemaz nebija mīlestības apmieri
nājums? kā gan citādi var apmierināt šo nelaimi?); tad parādās 
ari citas pazīmes -  nemitīgi mirkšķinās plakstiņi, elpa kļūst 
neritmiska, smiekli mijas ar asarām un pulss ievērojam i paalri- 
nās (patiesi, lasot šīs rindas, sirds man strauji sitās un aizrāvās 
elpa). Lai noteiktu kāda cilvēka mīlas objektu, Avicenna p ie
dāvāja nekļudigu veidu, ko, starp cilu, ieteica ari Galēns: jāsa- 

ņem sirdzēja delms un jāsatausta pulss, tad jāsauc dažādi pre- 

tējā dzimuma personu vārdi, līdz, atskanot kādam vārdam, sirds 
ritms paātrinās; un es baidījos, ka piepeši varētu ienākt mans 

skolotājs, satvert mani aiz rokas un no asiņu pulsēšanas manās 
dzīslās atminēt noslēpumu, no kā es tik ļoti kaunējos... Ak vai,
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kā ārstēšanas līdzekli Avicenna ieteica savienot abus mīlētājus 
laulībā -  tad slimība tapšot izārstēta! Uzreiz k|uva skaidrs, ka 
viņš bijis neticīgais, kaut ari mācits, ja jau nerēķinājās ar ap
stākļiem, kādos atrodas benediktiešu novics, kuram tātad nav 
glābiņa, pareizāk sakot, kuram pēc paša izvēles vai radinieku 
gribas nemaz nav paredzētas tiesibas saslimt. Par laimi, Avi
cenna, gan nerūpēdamies par Klim ordeni, tomēr apsprieda arī 
gadījumus, kad mīlniekiem nav iespējams savienoties; tādiem 
viņš ieteica siltas vannas (vai arī Berengānjs būtu gribējis atlabt 
no mīlas alkām pēc mirušā Adelmo? bet vai maz iespējams 
ciest no mīlestības slimības pret sava paša dzimuma būtni, var
būt tā ir tikai dzīvnieciska kārība? bet vai tad mana pagājušās 
nakts kārība nebija dzīvnieciska? protams, ne, sev atbildēju, tā 
bija tik maiga... un tūlīt piebildu: tu maldies, Ads, tā bija paša 
velna radīta ilūzija, tava iekāre bija dzīvnieciskāka par dzīv
niecisku; tu grēkoji, būdams kā dzīvnieks, un tagad grēko vēl 

smagāk, nevēlēdamies to saprast!). Lasīju tālāk un uzzināju, 
ka -  joprojām pec Avicennas ieteikumiem -  pastāv ari citi lī
dzekļi: piemēram, var griezties pēc palīdzības pie vecām  un 
pieredzējušām sievām, lūgt, lai tās aprunā un nom elno iem ī
ļoto, -  vecām  sievām šī lieta acīmredzot padodas labak nekā 
vīriem. Varbūt tas bija atrisinājums, taču abatijā nebija vecu 
sieviešu (te  gan nebija arī jaunu), un man butu bijis jaludz 
kāds no mūkiem, lai sarunā par meiteni ļaunu, -  bet pie kura 
vērsties? Turklāt vai gan mūks varēja pazīt sievietes tik labi kā 
veca un pļāpīga sieva? Pats pēdējais saracēņa ieteikums bija 
vienkārši nekaunīgs: nelaimīgajam mīlētājam vajagot kopoties 
ar verdzenēm, pēc iespējas daudzām, -  padoms, kas mūkam 
nekādi nevarēja derēt! Bet kā gan no mīlas kaites lai izārstējas 
jauns mūks, es domās izsaucos, vai tiešām viņam nav glābiņa? 
Varbūt man derētu meklēt palīdzību pie Severīna un viņa zā- 
litēm? Tad uzgāju kāda autora, Arnaldo 1 1 0  Villanovas, izteiku
mus (šo  autoru bieži ar cieņu citēja Viljams); viņš skaidroja, ka
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milas slimība ceļas no pārlieciga dzīvibas sulu un pneimas dau
dzuma: kad cilvēka organismā uzkrājas pārāk daudz karstuma 
un mitruma, tā asins (kas ražo dzem dinošo sēklu) pārpilnība 

izraisa pārlieciga sēklas daudzuma rašanos, tā saucamo com- 
f)lexio venerea, un spēcigu vēlm i pēc savienošanās ar sievieti.

Cilvēkam piemīt vērtējošā saprāta tikums, kas novietots 
encefala vidējā ventrikula aizmugures daļa (kur gan tas ir? es 
prātoju), un tā mērķis ir -  uztvert visas ar citiem jutekļiem 
neuztveramas intentiones, kas piemit ar jutekļiem uztverama
jiem objektiem; un, kad iekāre pēc kāda ar jutekļiem uztverta 
objekta kļūst pārāk spēciga, vērtējošā saprāta spējas tiek sa
grautas un tas barojas vienigi no iemīļotās personas rēgainā 
tēla; tad sākas visa ķermeņa un dvēseles iekaisums, skumjas 

mijas ar prieku un karstums (kas izmisuma brīžos atkāpjas ķer
meņa dziļumos un liek sastingt ādai) prieka brīžos paceļas virs

pusē un liek sejai koši pietvīkt. Arnaldo ieteiktā ārstēšanās bija 
vienkārša: censties atmest paļāvibu un ceribu reiz sasniegt 
mīlestības objektu, tā pamazām attālinot un izdeldējot domas 
par to.

Bet tad jau es esmu izārstēts vai vismaz ceļā uz atlabšanu, 
es sev teicu, -  jo man ir maz vai gluži nekādas cerības atkal 
ieraudzīt savu iemīļoto, vai, ja es to ieraudzītu, man nebūtu 
cerību to sasniegt, bet, ja es to sasniegtu, nebūtu ceribu to 

atkal iegūt, un, pat ja es to iegūtu, nebūtu iespēju to paturēt 
gan manas mūka kartas, gan ģimenes augstdzimtības p ie
nākumu pēc... Esmu glābts -  tā es sev teicu, aizvēru grāmatu 
un atliku to vietā, un tieši tai bridi istabā ienāca Viljams. Mēs 
devāmies uz izeju cauri labirintam, kura noslēpumi jau bija 
atklāti, kā liku stāstījis, un es uz bridi aizmirsu savu apsēstību.

Tomēr, ka redzēsim, drīz vien ta mani atkal pārņēma, tikai -  
ak vai! -  pavisam citādos apstākļos.



N A K T S ,

kad Salvatore nožēlojamā kārta krīt Bernardo Gvidoni 
nagos, Adsa mīļoto meiteni notur par raganu un 

visi liekas gulēt vēl vairāk norūpējušies 
un nelaimīgi.

■''^ŽfTļļļļ/ au kāpnēs no skriptorija uz refektoriju saklausījām 
troksni un manījām neskaidrus liesmu atspīdumus 
virtuves pusē. Viljams tūdaļ apdzēsa gaismekli. Taus- 
(īdamies gar sienām, piezagāmies pie virtuves dūrvim 

un sapratām, ka troksnis nāk no lauka, jo ārdurvis bija atvērtas. 
Tad balsis un gaisma attālinājās un kāds ar joni aizcirta durvis. 
Troksnis nebija mazais un nesolija nekā laba. Steigšus ieslīdējām 
osārijā, aizsteidzāmies uz baznīcu, izgājām pa dienvidu durvim 
un ieraudzījām lāpu gaismu iekšpagalma pretējā malā.

Traucāmies turpu, un ļaužu jūkli šķita, ka ari mēs būtu at
steigušies kopā ar citiem no dormitorija vai svētceļnieku nama. 
Ieraudzījām, ka strēlnieki cieši tur Salvatori, balu kā viņa paša 
acu baltumi, un kādu raudošu sievieli. Man sažņaudzās sirds: 
tā bija viņa, meitene, par kuru nerimos sapņot. Mani pamanī
jusi un, bez šaubām, pazinusi, viņa raidija izmisīgu, lūdzošu 
skatienu. Jau grasījos mesties turp, lai viņu atbrīvotu, bet Viljams 
sagrāba mani aiz skausta un iešņāca ausi dažus niknus vārdus. 
No visām pusēm šurpu skrēja mūki un klostera viesi.

Ieradās abats, tad Bernardo Gvidoni, kuram strēlnieku kap
teinis isi ziņoja par notikušo. Rau, kas bija noticis.

Pec inkvizitora pavēles strēlnieki visu nakti bija uzraudzījuši 

abatiju, sevišķu vērību piegriezdam i gatvei, kas veda no vār

tiem uz baznīcu, sakņudārzam un Torņēkai (kāpēc gan? es 

prātoju un tad sapratu: droši vien Bernardo, lai ari nezinādams,
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pret kuru vērst aizdomas, no kalpiem vai pavāriem būs pa
dzirdējis neskaidras runas par kāda naksnīgām gaitām virtuvē 
un slepenām takām, kas no turienes veda viņpus mūrim, bet, 
kas zina, varbūt tas nejēga Salvatore, tāpat kā par saviem no
domiem bija pastāstījis man, bus par tiem izmuldējies ari kā
dām no kalpiem, kurš, pēcpusdienas pratināšanas iebiedēts, 
šo vērtīgo ziņu pasviedis Bernardo). Tā strēlnieki, par spīt i tum
sai un miglai, bija pārsteiguši Salvatori kopā ar sievieti knibi
nāmies gar virtuves durvju atslēgu.

-S iev ie te  šajā svētajā vietā! Un kopā ar mūku! -  pievērsies 
abatam, bargi paziņoja Bernardo. -  Godātais kungs, -  viņš tur
pināja, -  ja runa būtu tikai par šķīstības zvēresta pārkāpumu, 
ši vīra sodīšana tiktu uzticēta jums. Bet, tā kā mēs nezinām, 
vai šo divu nelaim īgo darbības nav vērstas pret abatijas viesu 
dzīvību un veselību, mums vispirms viss kārtīgi jānoskaidro. 
Panāc tuvāk! Es runāju ar tevi, nožēlojamais, -  un viņš izrāva 
Salvatorem no rokām vīstokli, ko tas cerēja noslēpt azotē.

-  Kas tev tur iekšā?
Es jau to zināju: nazis, melns kaķis -  tikko maiss bija atrai

sīts, tas aizšāvās kā bulta, nelabi ņaudēdams, -  un divas sašķai
dītas jēlas olas, kas visu acīm šķita asinis, dzeltena žults vai 
kāda cila nešķīsta viela. Salvatore bija gribējis iekļūt virtuvē, lai 
nogalētu kaķi un izrubinātu tam acis, un kas zina ar kādiem 
solījumiem bija piedabūjis meiteni sev sekot. Tūliņ arī uzzināju, 
kādi bijuši sasolītie labumi. Strēlnieki pārmeklēja meiteni, ne
labi smīkņādami un netaupīdami neķītnis vārdus, un atrada 
vēl nenoplūktu beigtu gailēnu. Par nelaimi, nakti visi kaķi ir 

melni, un tikpat melns izskatījās ari gailēns. Nodomāju, ka neko 

vairāk nevajadzēja, lai pievilinātu šo nabaga izsalkušo, kura 
jau iepriekšējā naktī bija pametusi (un turklāt manis dēļ!) tik 
vērtīgo vērša sirdi...

- A k  tā! -  iesaucās Bernardo, un viņa balss nevēstīja neko 
labu. -  Melns kaķis un melns gailis... Šīs parafernālijas man labi
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pazīstamas... -  Tad viņš pūlī pamanīja Viljamu. -  Arī jums, brāli 

Viljam, tās nav nekas jauns, vai ne? Vai pirms trim gadiem jūs 
nebijāt inkvizitors Kilkenijā, kad tika tiesāta meitene, kura 
bija sagājusies ar nelabo, kas pie viņas ieradās melna kaķa 
izskatā?

Man likās, ka skolotājs klusē aiz gļēvulības. Izmisis puri
nāju viņu aiz piedurknes un čukstēju: -  Nu sakiet taču, ka tas 
gailis bija domāts apēšanai...

Viņš atbrīvojās no mana tvēriena un pieklājīgi atbildēja Ber- 
nardo: -  Nedomāju, ka jums būtu nepieciešama mana senā 
pieredze, lai nonāktu pie saviem slēdzieniem.

-Protam s, netrūkst arī daudz svarīgāku liecību, -  pasmaidī
dams teica Bernardo. -  Burbonas Stefans savā traktātā par 
septiņām Svētā Gara dāvanām stāsta par svēto Dominiku, kurš 
Fanžo pilsētā teicis pret ķeceriem  vērstu sprediķi un tad dažām 
sievietēm  pasludinājis, ka šīs ieraudzīšot, kam agrāk kalpo
jušas. Un piepeši starp viņām nez no kurienes ielēcis baismīgs 
kaķis prāva suņa lielumā, ar milzīgām, liesmojošām acīm un 
asiņainu mēli, kas nokarājusies līdz pat zemei, strupo asti pa

slējis gaisā tā, ka, apkārt grozīdamies, vērsis pret visiem savu 
nešķīsto pēcpusi, neiedomājami pretīgi smirdošu, kā jau tas 
pienākas atverei, ko ar tādu prieku savos saietos paraduši skūp
stīt sātana kalpi, starp kuriem ir ari templiešu bruņinieki. Kādu 
stundu riņķojis starp sievietēm, kaķis uzlēcis uz zvana auklas 
un, piegānīdams aiz sevis baznīcu ar smirdīgiem izkārnījumiem, 
uzrāpies pa to augšā. Un vai tad kaķis nav dzīvnieks, ko tik ļoti 
iemīļojuši katari, kuri, pēc Salinieka Alana domām, pat savu 
nosaukumu ieguvuši no ši lopa vārda -  catus, jo tie skūpsta šā 
pēcpusi, uzskatīdami šo par Lucifera iemiesojumu? Un vai šos 

derdzīgos paradumus neapstiprina arī A lvernijas Viljams 
savā De legibus? Tāpat Alberts Lielais liecina, ka sātans var 
iemiesoties kaķī. Un vai ari mans godājamais ordeņa brālis Žaks 

Furnjē nerakstīja, ka p ie inkvizitora Karkasonas Gofrida nāves
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gultas parādījušies divi melni kaķi, patiesībā nešķistie gari, kas 

gribējuši apgānīt tā mirstīgās atliekas?
Mūku pulciņu pārvilnīja šausmu pilni čuksti, daudzi pār

meta krustu.
-A b a ta  kungs, -  bargu vaigu teica Bernardo, -  varbūt jūsu 

ekselence nezina, kā grēcinieki raduši likt lietā šos burvju lī
dzekļus, bet man diem žēl tas jo labi zināms! Esmu redzējis 
neģēlīgas sievišķes, kas nakts tumšākajās stundās kopā ar ci
tām no savas slakas lietoja melnus kaķus savā pesteļošanā, ko 
pēcāk nekādi nevarēja noliegt: tās jādelēja apkārt uz nešķis
tiem dzivniekiem  un nakts aizsegā pieveica milzu attālumus, 

un vilka sev līdzi ari savus vergus, pārvērtušas tos par mie- 
saskārīgiem inkubiem... Un pats sātans stājies viņu priekšā, 
pieņēmis gaiļa vai cita melna lopa izskatu, un ar to -  ak, 
nejautājiet man, kādā veidā! -  viņas pat. kopojušās. Un droši 
zinu, ka ar līdzīgiem  nekromantijas paņēm ieniem  pat Aviņ- 
jonā tika gatavoti burvju filtri un ziedes, lai laupītu dzīvību 
pašam mūsu kungam pāvestam, saindējot viņa ēdienu. Un pā
vests varēja atklāt indi un izglābties, tikai pateicoties brīnu

mainām, čūskas mēles veidā izgatavotām dārglietām, kas rotā
tas ar apbrīnojamiem smaragdiem un nibiniem  un ar dievišķu 
spēku uzrāda ēdieniem  un dzērieniem  pievienoto indi! Vien
padsmit tādu mēlīšu, lai slavēts Dievs, viņam uzdāvināja Fran
cijas karalis, un tikai tā mūsu pāvests paglābās no nāves! Un tās 
vēl nav baismākās no nelietībām, ko sastrādājuši pāvesta ienaid
nieki! Visiem zināms, kas atklājās, kad pirms desmit gadiem 
tika arestēts ķeceris Bernārs Delisjē: viņa mājās uzgāja mel
nās maģijas grāmatas, iezīmētas tieši visbīstamākajās lappusēs, 
kur bija apkopotas pamācības, kā izgatavot vaska figūriņas, lai 

kaitētu saviem pretiniekiem. Un, ticat vai neticat, pie viņa at
rada ari figūras, kas ar meistarīgi panāktu līdzību attēloja paša 
pāvesta augumu, un tām dzīvībai vissvarīgākajos punktos 

bija iezīmēti sarkani aplīši; nevienam nav noslēpums, ka šādas

Ceturtā
diena

26 401



Ceturtā
diena

figūriņas iekabina auklā spoguļa priekšā un tad sadursta dzīvī
bas punktus ar adatu un... Bet kāpēc gan es kavējos, stāstidams 
par šīm neģēlībām? Pats pāvests par tām jau ninājis un rakstījis, 
tieši pagājušogad tās nolādēdams sava Super illius specula! 
Un es patiesi ceru, ka ari jūsu bagātajā bibliotēkā atrodama tā 
kopija, lai jūs varētu, kā nākas, apdomāt šos jautājumus...

-Jā, mums tā ir, mums ir! -  dedzīgi apstiprināja izbiedētais 
abats.

-L ab i, -  noteica Bernardo. -  Manuprāt, šis notikums ir iz
skaidrots. Pavedināts mūks, ragana un kāds burvju rituāls, ko 
šie, par laimi, nepaguva pastrādāt. Kādi tam bijuši mērķi? To 
mēs driz uzzināsim, esmu gatavs ziedot dažas stundas sava 
miega, lai to noskaidrotu. Vai jūsu ekselence varētu man pie
šķirt kādu telpu, kur šos abus ieslodzīt?

-Z e m  kalves atrodas pazemes celles, -  teica abats, - par 
laimi, tās tikpat ka nav lietotas un jau ilgus gadus stāv tukšas...

-  Par laimi vai par nelaimi! -  atcirta Bernardo. Un pavēlēja 
strēlniekiem, lai tie, izvēlējušies sev kādu pavadoni, aizved 
abus apcietinātos uz pazemi un iesloga divās atsevišķās cellēs. 
Vīrieti lai kārtīgi pieķedējot pie kāda sienā iekalta gredzena, 
tā lai viņš, Bernardo, pēc brīža nokāpis pagrabā, varētu šo 
nopratināt, raugoties šim tieši sejā. Par sievieti viņš piebilda -  
viss jau esot skaidrs un neesot vērts šonakt pūlēties ar viņas 
pratināšanu. Pirms viņu sadedzināšot ka raganu, būšot gan 
nepieciešami īpaši pārbaudījumi, jo viņa, kā jau ragana, tik 
lēti neatklāšot savus nodomus. Bet mūks (un, kā likdams no
prast, ka viss vel nav zaudēts, viņš ar skatienu ieurbās Salva- 

torē, kas drebēja pie visām miesām) -  mūks vel varot nožēlot 
savu nodarījumu, izstāstot visu patiesību un atklājot līdzzinātāju 
vārdus.

Abus nelaimīgos aizveda. Viens -  kluss, paguris, gluži kā 
drudža nomocīts -  ļāvās strēlniekiem, bet otra raudāja, plēsās 
lauka no rokām un kliedza ka dzīvnieks, ko ved uz kaušanu.
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Taču, ko viņa centās izkliegt savā zemnieces mēlē, to nesaprata 
neviens no mums, ne Bernardo, ne strēlnieki un pat es ne. 
Viņa kaut ko teica, bet mums bija tikpat kā mēma. Ir vārdi, kas 
piešķir varu, un ir vārdi, kas padara vēl nevarīgāku, un pie 
šiem pēdējiem  pieder arī vienkāršo ļautiņu runātie, jo viņiem 
tas Kungs nav piešķīris spēju izteikties universālajā gudrības 
un varas valodā.

Vēl reizi mani pārņēma kārdinājums viņai sekot, un atkal 
Viljams, drūms no vaiga, mani aizturēja. -  Stāvi mierā, muļķi! -  
viņš teica. -  Meitene jau ir pagalam, tās ir sadegušas miesas.

Kā pamiris skatījos viņai nopakaļ, un pa galvu man jaucās 
vispretrunīgākās domas, bet tad piepeši jutu -  kāds aizskar 
manu plecu. Nezinu, kā, bet, vēl nepagriezis galvu, pazinu 
Ubertīno pieskārienu.

-  Skaties uz raganu, vai ne? -  viņš jautāja. Biju pārliecināts, 
ka viņam nekādi nevarēja būt zināmas saites, kas mani vienoja 
ar meiteni, un viņš tā runāja vienīgi tāpēc, ka viņa asās acis, 
kas prata saskatīt cilvēku kaislības, bija notvērušas manu 
kvēlojošo skatienu.

-  Nē... -  es stomījos, -  es uz viņu neskatos... tas ir, varbūt 
skatos, bet viņa nav ragana... Mēs taču to nezinām, varbūt viņa 

ir nevainīga...
-  Tu uz viņu skaties tāpēc, ka viņa ir skaista. Ir skaista, vai 

ne? -  žņaugdams man roku, Ubertīno mani pratināja neizpro

tamā dedzībā. -  Ja tu viņu uzlūko tāpēc, ka viņa ir skaista, un 
tas tevi mulsina (un es zinu, ka mulsina, jo grēks, kurā viņu 
apsūdz, vērš viņu vēl valdzinošāku), -  ja tu uz viņu skaties un 
jūti iekāri, tāpēc vien viņa jau ir ragana. Piesargies, mans dēls... 
Miesas skaistums beidzas līdz ar ādu. Ja mēs varētu redzēt to, 
kas ir zem  ādas, kā notika ar Beotijas lūsi, mēs, sievieti uz
lūkodami, nodrebētu riebumā. Visu šo daiļumu veido vienīgi 
gļotas, asinis, limfa un žults. Ja labi padomā, nāsīs, kaklā un 

vēdera nav nekā cita kā vien apslēpti netīrumi. Un, ja tev riebjas
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pat pirkstu piedurt gļotām un mēsliem, kā gan tu vari iekārot 
ādas maisu, kas pildīts ar tām pašām nešķīstībām?

Man uzmācās vēmās. Nespēju vairs viņā klausīties. Mani 
paglāba skolotājs, kurš bija dzirdējis Ubertino vārdus. Viņš pie

steidzās pie sirmgalvja, asi sagrāba to aiz rokas un atbrīvoja 

mani no viņa stingrā tvēriena.

-G an a , Ubertino! -  viņš sacīja. -  Šī meitene driz tiks spīdzi

nāta un pēc tam nonāks uz sārta. Viņa kļūs tieši tāda, kā teici: 

gļotas, asinis, limfa un žults. Bet tie būs mums līdzīgie, kas 

izplēsīs no ādas apakšas to, ko mūsu Kungam, visu dzīvo  būtņu 

Radītājam, ir labpaticies apsegt un izdaiļot ar ādu. Un, ja ru

nājam par vielām, kas mūs veido, -  tu neesi labāks par viņu. 
Liec zēnu mierā!

Ubertino sadrūma. -  Laikam ar savu runāšanu esmu grē

kojis, -  viņš nomurmināja. -  Protams, esmu grēkojis. Ko gan 

citu var gribēt no grēcinieka?

Ļaudis izklīda, lai dotos atpakaļ uz savām guļvietām, pa 
ceļam vēl pārspriezdami notikušo. Viljams bridi aizkavējās, 

lai pārmītu kādu vārdu ar Mikēli un pārējiem minoritiem, kas 
vaicāja pēc viņa domām.

-B ern ardo  rokās tagad ir papildu arguments, lai arī d iez

gan apšaubāms: abatijā darbojas nekromanti, kas dzen tās pa

šas nešķīstības, kuras Aviņjonā jau tikušas vērstas pret pāvestu. 

Vēl, protams, nekas nav pierādīts, un pagaidām šo notikumu 

nevar izmantot, lai kaitētu rītdienas pārrunām. Taču šonakt 

viņš centīsies no tā nelaimigā izspiest vēl kādas citas ziņas, 

un esmu pārliecināts, ka, tās ieguvis, viņš rīt ritā vēl neko 

neizpaudīs. Viņš tās parturēs rezervē, lai izmantotu vēlāk un 

varētu kaitēt diskusijām, ja tās iegrieztos viņam neizdevīgā 
gultnē.

-V a i tas mūks var viņam pateikt ko tādu, ko varētu vērst 
pret mums? -  jautāja Česenas Mikēle.
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Viljams mirkli iegrima domās. -  Cerēsim, ka ne, -  viņš kā 
šaubīdamies teica. Un es sapratu: ja Salvatore inkvizitoram 
atklātu to, ko bija pastāstījis mums, -  par savu pagātni, mant
zini un abu saikni ar Ubertīno, lai arī cik netverama tā būtu, -  
rastos visnotaļ mulsinoša un nepatīkama situācija.

-K a trā  ziņā labāk pagaidīsim, kas notiks tālāk, -  mierigi 
noteica Viljams. -  Turklāt, Mikēle, viss ir jau iepriekš nolemts. 
Vienigi tu vēl gribi atrast tam pierādījumus.

-  Jā, gribu, -  atbildēja Mikēle. -  Un tas Kungs man palīdzēs. 

Svētais Francisk, aizlūdz par mums!
-Ā m en ! -  visi kori atbildēja.
-  Nepaļaujies uz viņa palīdzību, -  izsmējīgi sacīja Viljams.

-  Varbūt ari svētais Francisks gaida spriedumu un viņam liegts 

skatīt vaigā to Kungu.
-  Nolādētais ķeceris Jānis! -  dzirdēju nikni ņurdam Džiro- 

lāmo, kad visi jau gāja atpakaļ, lai dotos pie miera. -  Ja tagad 
mums tiek atrauta pat svēto palīdzība, kādu galu gan mēs, 

nabaga grēcinieki, ņemsim?
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P I R M Ā  S T U N D A ,  

kuras laikā brāļi diskutē par Kristus nabadzību.

ad piektās dienas rītā pamodos, manu sirdi pēc 

aizvadītās nakts notikumiem māca simt daudz raižu. 
No miega mani visai rupji uzpurināja Viljams, teik
dams, ka jau iezvanīta pirmā stunda un pēc brīža 

uz apspriedi pulcēšoties abas delegācijas. Pavēros pa celles 
lodziņu, taču neko neredzēju. Iepriekšējas dienas migla bija 
pārvērtusies pienaini baltā, necaurskatāmā autā, kas klājās pār 

kalna galu.
Izgāju laukā -  un abatija manām acīm pavērās iepriekš ne

redzētā izskatā: pa gabalu kā rēgainas ēnas bija saskatāmas 
tikai prāvāko celtņu -  baznīcas, Torņēkas un kapitula zāles -  
neskaidrās aprises, mazākās ēkas varēja ieraudzīt, vienīgi p ie
ejot klāt dažu soļu attālumā. Lietu un dzīvnieku apveidi likās 
negaidīti uzrodamies no neesamības, bet cilvēki 110  blīvas iz
nira vispirms kā pelēki rēgi un tad pamazām, soli pa solim 
kļuva vieglāk sazīmējami.

Man, ziemeļniekam, šī dabas parādība nebija sveša, un ci
tos apstākļos tā manī būtu raisījusi ilgainas atmiņas par dzim 
tenes līdzenumiem un pili, kur bija aizritējusi mana bērniba. 

Taču šajā rītā laika apstākļi sāpīgi līdzinājās manas dvēseles 

stāvoklim, un skumjas, kas mani māca jau kopš pamošanās, 
ceļā uz kapitula zāli vē l pieņēmās spēkā.

Netālu no tās pamanīju Bernardo Gvidoni -  viņš patlaban 
110  kāda atsveicinājās. Pirmajā brīdī nesazīmēju viņa sarunbiedru
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un, tikai kad tas pagāja man tuvu garām, saskatīju Maleahija 
vaibstus. Viņš gāja, raudzīdamies visapkārt kā cilvēks, kurš bai
dās tikt pieķerts nozieguma vietā. Taču jau iepriekš teicu -  pat 
ši vīra dabiskā sejas izteiksme lika domāt, ka viņam slēpjams 
kāds negants noslēpums.

Mani nepamanījis, viņš nozuda miglā, bet es, ziņkārības dī
dīts, piezagos tuvāk Bernardo un ieraudzīju, ka viņš pārlūko 
dažus pergamenta ruļļus, ko viņam varbūt bija iedevis Malea- 
hijs. Jau stāvēdams uz kapitula zāles sliekšņa, Bernardo ar ro
kas mājienu piesauca klāt strēlnieku kapteini, kurš bija gro- 
zijies turpat tuvumā, un iečukstēja viņam ausī dažus vārdus. 
Tad gāja iekšā, un es viņam sekoju.

Pirmo reizi speru kāju šajā ēkā, kuras apmēri, no āra raugo
ties, šķita visai pieticīgi un līnijas -  vienkāršas. Nospriedu, ka 
tā celta nesen -  uz abatijas vecās baznīcas drupām, kas paliku
šas no kāda postoša ugunsgrēka.

Nākot iekšā no klosterdārza, vispirms varēja ievērot mūsdie
nīgu smailloka arkas portālu, kura vienīgais rotājums bija pa
liela rozete. Taču dziļāk iekšienē kādreizējā narteksa vietā ple
tās priekštelpa un bija skatāms cits, no vecās baznīcas saglabā
jies portāls ar senlaicīgu arku un pusmēness formas timpanonu, 
ko rotāja apbrīnojami skaisti akmenī kalti tēli.

Skulptūras bija tikpat izteiksmīgas kā jaunajā baznīcā, taču 
ne tik biedējošas. Arī šeit figūras bija pakļautas tronī sēdošā 
Kristus tēlam; viņam blakus, izvietojušies dažādās pozās un 
turēdami rokās dažādus zīmīgus priekšmetus, stāvēja divpads
mit apustuļi, kuri bija saņēmuši vēlējumu doties pasaulē un 
nest ļaudīm labo vēsti. Kristum virs galvas divpadsmit dai
vās iedalītā puslokā un pie viņa kājām, zem  troņa nenogur

stošā gājienā soļoja visas pasaules tautas, kurām bija lemts 
uzklausīt Evaņģēlija pasludinājumu. Pēc drānām pazinu ebrejus, 
kapadokiešus, arābus, indiešus, friģiešus, bizantiešus, armē
ņus, skitus un romiešus. Un turpat trīsdesmit apļos, kas sakār-
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loti virs divpadsmitdaivu pusloka, bija attēloti nezināmo pa
sauļu iemītnieki, kuri tikai garāmejot pieminēti Fiziologā un 

par kuriem ceļotāji izsacījušies visai neskaidri. Daudzi no tiem 

man bija sveši, taču dažus pazinu, piemēram, zvērīgos sešpirk- 

staiņus, faunus, kas izkūņojas 1 1 0  kāpuriem, kuri mājo zem  

koku mizas, zvīņastes nāras, kas pavedina jūrniekus, etiopus 

gluži melnām miesām, kuri rok pazemes alas, lai slēptos tajās 
no saules svelmes, onokentaurus, kuri līdz nabai izskatās kā 

cilvēki, bet zemāk -  kā ēzeļi, ciklopus, kam pierē viena vie

nīga acs, liela kā vairogs, Scillu ar meitenes galvu un krūtīm, 
vilcenes viduci un delfīna asti, Indijas spalvainos cilvēkus, kas 

dzivo  purvos un Epigmarīdes upes krastos, suņgalvjus, kuri pa 

pusei runā, pa pusei rej, lielkājus, kas spēj apbrīnojami ātri 

joņot ar vien igo kāju, bet, gribēdami paglābties no saules sta

riem, noguļas zem ē un plato pēdu izslej sev pāri kā saulsargu, 

astomalus no grieķu zemes, kuriem nav mutes un kuri pārtiek 

vienīgi no gaisa, ko ievelk caur nāšu caurumiem, Armēnijas 
bārdainās sievietes, pigmejus, epistiģus, ko  daži dēvē par blem- 

miem un kas piedzimst bez galvas, tāpēc mute tiem ir uz vēdera, 
bet acis -  uz pleciem, briesmīgos, divpadsmit pēdu garos Sarka

nās jūras sievišķus, kuriem mati sniedzas līdz papēžiem , pa

kaļpusē govs aste un pie kājām nagi kā kamieļiem, un vēl ne- 

radījumus, kam kāju pēdas vērstas uz aizmuguri, tāpēc ļaudis, 

mēģinādami tos izsekot, allaž nonāk toviet, no kurienes tie 

nākuši, nevis tur, kurp tie gājuši, -  tad vēl trejgalvjus un tādus, 

kuru acis zvēro kā lākturi, un briesmoņus no Kirkes salas ar 

cilvēku rumpjiem un dažādu lopu galvām...
Šādi un vēl citādi akmeni kalti brīnumi rotāja veco portālu. 

Taču neviens no tiem nerosīja baiļu trīsas, jo tie neatteloja ne 
šispasaules ļaunumus, ne elles mocības, bet gan liecināja, ka 
labā vēsts apskrējusi visu mums pazīstamo pasauli un izplatās 

ari nepazīstamajā, tāpēc portāls bija gaviļains saskaņas un
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Kristus vārdā panāktas vienotības solījums, brīnišķs ekume- 
nes apliecinājums.

Laba zime sapulcei, kas noritēs aiz ši sliekšņa, es nospriedu, -  
varbūt šodien viri, kūms par ienaidniekiem vērtuši atšķirigi 
Evaņģēlija skaidrojumi, beidzot pratīs darīt galu savām nesa
skaņām. Un es pārmetu sev, ka, nieka grēcinieks būdams, skum
dinos par savām sīkajām bēdām, kad tepat blakus tūdaļ risi
nāsies notikumi, kas izšķirs kristīgās pasaules vēstures gaitu. 
Salīdzināju savas niecīgās ciešanas ar d iženo miera un izlīdzi
nājuma apsolījumu, kas bija iemūžināts timpanonā. Izlūdzos 
D ievam  piedošanu par savu vājumu un jau gaišākā omā kāpu 
pār slieksni.

Iegājis tūdaļ ieraudzīju abas delegācijas pilnā sastāvā: to 
pārstāvji bija sasēdušies cits citam iepretī uz divos puslokos 
novietotiem  soliem; loka puses šķīra galds, pie kura sēdēja 
abats un kardināls Bertrando.

Lai es varētu pildīt savus rakstveža pienākumus, Viljams mani 

nometināja minorītu pusē, kur sēdēja gan Mikēle ar saviem 
vīriem, gan Aviņjonas galma franciskāņi; šī tikšanās nekādā 
ziņā nedrīkstēja izskatīties ka franču un itāļu sadursme, tai bija 
jānorit kā augsta līmeņa diskusijai starp franciskāņu regulas 
piekritējiem  un tās apstridētājiem, abām pusēm apliecinot 
savu īsteni katolisko uzticību pāvestam un viņa galmam.

Kopā ar Česenas Mikēli bija brālis Arnaldo no Akvitānijas, 
brālis Ugo no Novokastro un brālis Vilhelms Alnviks, kuri bija 

piedalījušies Perudžas kapitulā, tad vēl Kafas bīskaps, Beren- 
gārijs Talloni, Bergāmas Bonagracija un citi Aviņjonas galma 

minoriti. Pretējā pusē sēdēja Aviņjonas bakalaurs Lorenco De- 
koalkone, Padujas bīskaps un Žans d ’Anno, teoloģijas dok
tors 1 10  Parīzes. Blakus Bernardo G vidon i kluss un domās 
iegrimis sēdēja dominikānis Žans de Bons, kuru Itālijā sauca
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par Džovanni Dalbenu. Kā man pastāstīja Viljams, šis dom i
nikānis savulaik bijis inkvizitors Narbonnā, kur spriedis tiesu 
pār neskaitāmiem pincokēriem  un begīniešiem, bet, kad viņš 
pasludinājis par ķecerigiem  arī apgalvojumus par Kristus na
badzību, Berengarijs Talioni, šis pilsētas klostera lektors, stājies 
viņam pretī ar iebildumiem, turklāt griezies pēc taisnības pie 
pāvesta. Jānim tolaik vēl neesot bijis skaidras nostājas šajā 
jautājumā, tāpēc viņš atsaucis abus p ie sevis uz galinu, taču 
tur notikusi diskusija neesot devusi nekādu labumu. Drīz pēc 
tam franciskāņi bija sapulcējušies Pemdžas kapitulā un tur, kā 
jau stāstiju, stingri apliecinājuši savu pārliecību. Aviņjoniešu 
pusē sēdēja vēl citi ievērojami viri, starp tiem arī Alborejas bīs
kaps.

Atklādams sēdi, abats uzskatīja par nepieciešamu īsi atstās
tīt klātesošajiem nesenos notikumus. Viņš atgādināja, ka mūsu 
Kunga 1322. gadā minoritu ģenerālais kapituls, kas sapulcē
jies Pem džā Mikēles Česenieša vadībā, pec ilgām un rūpīgām 
pārdomām apstiprinājis, ka ne Kristus, ne apustuļi nekad nav 
ieguvuši un tālāk kopīgi paturējuši nevienu lietu ne īpašumā, 
ne pārvaldījumā, -  Kristus, gribēdams rādīt krietnas dzives pa
raugu, apustuļi, sekodami viņa mācībai, -  un šo patiesību kapi
tuls pasludinājis par īstenas un katoliskas ticības neatņemamu 
sastāvdaļu, kas izriet no daudziem kanonisko grāmatu izteiku
miem. Tāpēc esot cildināmi un svētīgi atsacīties no tiesibam uz 
jebkādu īpašumu -  un tieši šo svēto likumu ievērojuši pirmie 
karojošās Baznīcas dibinātāji. Šai patiesībai 1312. gadā p ievie
nojies arī Vijēnas koncils, un ari pats pāvests Jānis 1317. gada 
konstitūcijā par brāļu minoritu statusu, kas sākas ar vārdiem 
Quorunclam exigit, šī koncila lēmumus novērtējis kā skaidrus, 

ar svētību sastādītus, pārdomātus un nobriedušus. Tādējādi 
Pem džas kapituls, uzskatīdams, ka patiesības, ko par tādām 

atzinis Svētais Tronis, allaž ir un paliek nemainīgas un ka no 

tām neviens nekad nedrīkst nedz atkāpties, nedz novērsties,
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pasludinādams savus slēdzienus, neesot darījis neko citu kā 
tikai vēlreiz apstiprinājis minētā koncila lēmumus, apzīm ogo
jot tos ar ievērojamu svētās teoloģijas skolotāju parakstiem, 
un savu vārdu zem tiem likuši brālis Viljams no Anglijas, brā
lis Heinribs no Vācijas un brālis Arnaldo no Akvitānijas, kuri ir 

provinciāļi 1111 ministri, kā arī ar saviem zīm ogiem  apstiprinā
juši brālis Nikolā, ordeņa ministrs Francijā, brālis Viljams Bloks, 

bakalaurs, un vēl ģenerālministrs un četri provinču ministri: 
brālis Tom āzo no Boloņas, brālis Pjetro no Svētā Franciska pro
vinces, brālis Fernando no Kastello un brālis Simons no Turo- 
nas. Taču jau nākamajā gadā -  abats piebilda — pāvests izdevis 
dekretāliju A d  conditorem canonutn, pret kuru iestājies brālis 
Bonagracija no Bergāmas, uzskatot, ka tā vērsta pret viņa or
deņa interesēm. Tad pāvests licis noņemt dekretāliju no Aviņ- 
jonas katedrāles durvīm, kur tā bijusi izkārta, un izdarījis tajā 
vairakus labojumus. Taču patiesībā viņš tādējādi to padarījis 

vēl bargāku, un to pierādot ari fakts, ka drīz vien brālis Bona
gracija ticis arestēts un veselu gadu noturēts cietumā. Un par 
pāvesta nelabvēlību un bardzību vairs nevarējis būt nekādu 
šaubu, kad tai pašā gadā viņš izdevis jau vispārpazīstamo bullu 
Cum internonnullos, kurā izteicis galīgo nosodījumu Perudžas 
kapitula tēzēm.

Šajā brīdī, pieklājīgi pārtraukdams abatu, ierunājās kardi
nāls Bertrando; viņš atgādināja, kā 1324. gadā, gribēdams vel 
vairāk sarežģīt stāvokli un aizkaitināt pāvestu, notikumos iejau
cies Bavārijas Ludviķis ar savu Zaksenhauzenes deklarāciju, 
kurā bez jebkāda pamatota iemesla atzinis Perudžas tēzes par 
sev pieņemamām. Tiešām neesot saprotams -  Bertrando teica 
un vieglītēm  pasmīnēja -, kāpēc gan imperators tik dedzīgi 
cildinājis nabadzību, kura viņam pašam nepavisam nav pazīs
tama. Tādā veidā imperators naidīgi vērsies pret mūsu augstāko 
ganu, pāvestu, nosaukdams viņu par inimicuspacis, jo viņa 
vienīgās rūpes esot nesaskaņu un naida celšana, un visbeidzot
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nozaimodams viņu par ķeceri, pat vēl vairāk -  par visu ķece- 

ribti tēvu.
-T a  gluži nebija, -  abats mēģināja iebilst.
-B ū tībā  tieši tā, -  sausi atcirta Bertrando un piebilda, ka 

viņa svētība pāvests bijis spiests izdot savu dekretāliju Quia 
quorundarn, lai pienācīgi atbildētu uz imperatora nelūgto iejau
kšanos, un visbeidzot viņam nācies visā bardzībā uzaicināt 
pie sevis Aviņjonā Česenas .Vlikēli. M ikēle toreiz aizsūtījis atvai

nošanās vēstuli, apgalvodams, ka esot sasirdzis (un nevienam 
ne prātā neesot nācis apšaubit viņa slimības nopietnību), un 
pēc viņa rīkojuma pāvesta galmā ieradušies brāļi Ožovanni Fi- 
danca un IJmile Kustodio no Pemdžas. Taču gadījumam labpa
ticies -  kardināls turpināja - , ka Pemdžas gvelfi ziņojuši paves
tam ne tikai par brāļa Mikēles labo veselību, bet ari par viņa 
aizvien ciešākajām saitēm ar Bavārijas Ludviķi. Lai nu bijis kā 
būdams, pašlaik brālis Mikēle, cik varot spriest pēc viņa zie
došā izskata, esot sveiks un vesels un tātad gaidīts Aviņjonā. 
Turklāt patiesi būtu labāk, ja abu pušu gudrie un apdom īgie 
pārstāvji vispirms kopīgi apspriestu (tas ari tikšot darīts), ko īsti 
Mikēle teiks pāvestam, paturot prātā, ka visu kopigais mērķis 
esot nevis saasināt pastāvošās nesaskaņas, bet gan brālīgi iz
līdzināt pretišķības, kurām nav vietas mīloša tēva un viņa 
padevīgo  dēlu attiecībās un kuras tajās ieperinājušās, tikai 
iejaucoties pasaulīgajiem ķildniekiem, vienalga, vai tas būtu 
imperators vai tā vietvalži, kam nav ne tiesas, ne teikšanas 
svētās Mātes Baznīcas lietas.

Tad vārdu atkal ņēma abats un teica: būdams Baznīcas cil
vēks un tāda ordeņa abats, kura darbus Baznīca allaž atzinusi 
ar dziļu pateicību (tūdaļ abas loka puses pārvilnīja čuksti, kas 

pauda cieņu un atzinību), viņš tom ēr neuzskatot, ka impera
toram būtu jāpaliek nomaļus no tik svarīgu jautājumu lemša
nas, un šādas nostājas pamatotību pēc brīža pierādīšot brālis 
Viljams no Bāskervilas. Tom ēr esot pareizi, abats turpināja, ka
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diskusijas pirmā daļa norit starp pāvesta sūtņiem un svētā 
Franciska dēlu priekšstāvjiem, kuri, ierazdamies uz šo tikša
nos, jau pierādījuši, ka ir uzticīgi un padevīgi dēli arī savam 

tēvam pāvestam. Tad Abonē aicināja brāli Mikēli vai kādu viņa 
izvēlētu pārstāvi paust savus uzskatus, kurus tas gatavojas ap
liecināt Aviņjonā.

M ikēle teica, ka šajā rītā -  visiem svētā Franciska brāļiem 
par lielu prieku un aizkustinājumu -  viņu vidū esot Kasāles 
Ubertīno, kuram 1322. gadā pats pāvests lūdzis sarakstīt visai 
apjomīgu sacerējumu par nabadzības jautājumu. Tāpēc tieši 
Ubertīno, liekot lietā savu gaišo prātu, apbrīnojamo erudīciju 
un dedzīgo  ticību, kas visiem labi zināma, varētu īsumā ap
kopot galvenās domas, kas ir un allaž paliks franciskāņu pār
liecības pamatā.

Ubertīno piecēlās no savas vietas, un, tikko viņš bija bildis 
pirmos vārdus, man tapa skaidrs, kāpēc viņš ticis apjūsmots 
gan kā sludinātājs, gan kā galminieks. Ar saviem kaismīgajiem 
žestiem, izteiksmīgo balsi, valdzinošo smaidu, skaidrajiem un 
secīgajiem spriedumiem viņš uzreiz saistīja klausītāju uzma
nību un neļāva tai ne mirkli atslābt. Vispirms viņš minēja visus 
apsvērumus, uz kuriem balstījās Perudžas tēzes. Visupirmām 
kārtām esot jāatzīst Kristus un viņa apustuļu divdabīgais stā
voklis, jo, no vienas puses, viņi bija Jaunās Derības Baznīcas 
prelāti un kā tādi pārvaldīja īpašumu, par kuru tiem bija vara, 
un to sadalīja un izdāļāja nabagiem un Baznīcas kalpiem kat
ram pēc viņa vajadzībām, kā teikts Apustuļu darbu ceturtajā 
nodaļā un ko neviens pat nedomā apšaubīt. Bet, no otras pu
ses, Kristus un apustuļi jāuzlūko ka atsevišķas personas, pil
nīgas ticības pamatu pamats un kā it visa pasaulīgā noliedzēji. 
Šajā sakarā jāapskata divi īpašuma veidi. Pirmais no tiem ir pil
sonisks un pasaulīgs, un to impērijas likumi apzīmē ar vārdiem 

in bonis nostris, jo par saviem  mēs saucam tos mantiskos 

labumus, kurus mums ir tiesības aizstāvēt un, ja tie mums
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atņemti, pieprasīt atpakaļ. Tātad šo pirmā veida īpašumu mēs 

atšķirsim no otra, redzot, ka ipašnieks pasaulīgi aizstāv savu 

mantu no tā, kurš viņam to grib atņemt, un kā impērijas pil

sonis vēršas pēc palīdzības pie impērijas tiesneša (un apgal

vot, ka Kristum un apustuļiem piederējuši šādi pirmā veida 
īpašumi, ir ķecerība, jo Matejs savā V  nodaļa raksta: tam, kas ar 

tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tev jāatdod ari savs 

apmetnis, -  un to pašu apliecina arī Lūka VI nodaļā, un ar šiem 

vārdiem Kristus atsacījās no jebkādas kundzības un īpašuma 

un to pašu piekodināja ari saviem apustuļiem; un nepārpro
tama ir ari Mateja XXIV nodaļa, kur Pēteris saka mūsu Kun

gam: mēs esam atstājuši visu un sekojuši tev); taču otrs īpa
šuma veids -  tā ir iespēja kopīgi pārvaldīt laicīgās lietas, balsto

ties uz tuvākmilestībā dibinātu norunu, 1111 šādi īpašumi gan 

bija Kristus un apustuļu rīcībā saskaņā ar dabiskajām tiesibām, 

ko daži sauc par ius poli, tas ir, debesu tiesibām, uz kurām 

balstās dabiskais taisnīgums, kas bez cilvēku iejaukšanās at

bilst veselā saprata prasībām, -  atŠķiribā no ius/ori, kas ir tie

sības, kum pamatojums ir cilvēku vienošanās. Sākotnēji, vēl 

pirms mantu un labumu vispārējās sadalīšanas tie un to pār

valdījums nepiederēja nevienam un bija ka bezīpašnieka man

tas mūsu dienās -  tās tiek jebkuram, kas tās ņem lietošanā, -  
un tādējādi tie zināmā mērā piederēja vienlaikus visiem cil

vēkiem ; tikai pēc grēkā krišanas mūsu pirm tēvi sāka dalīt 
īpašumus savā starpā, un tieši las bija sākums pasaulīgajai lietu 

pārvaldīšanai, kādu to pazīstam šodien. Taču Kristum un apus

tuļiem īpašums piederēja to sākotnējā, debesu noliktajā veidā, 

un šadi viņiem  piederēja gan apģērbs, gan maize un zivis, un, 

kā saka Pāvils savā pirmajā vēstulē Timotejam, -  kad mums ir 

barība un apģērbs, tad lai mums pietiek! Tāpēc varam teikt, ka 
šis lietas Kristum un viņa ļaudīm nevis piederēja, bet atradās 

lietošanā, un tādējādi viņu absolūtā nabadzība palika neskarta.
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Turklāt šo patiesību jau atzinis pāvests Nikolajs II savā dekretalijā 
Exiit quit sumināt.

Tad no pretējās rindas piecēlās Žans d ’Anno un teica, ka 

brāļa Ubertino spriedumi viņam šķietot esam pretrunā gan ar 
veselo saprātu, gan ar saprātigu Svēto rakstu skaidrojumu: jo 
nav apstrīdams, ka uz mantu, kas lietojot bojājas un iznīkst, ka, 
piemēram, zivis un maize, nemaz nevar attiecināt parastas lieto
šanas tiesības, to patiesībā pat nevar lietot, (ikai izlielot; it visa 
mantība, kuru kopīgi lietoja sākotnējās baznīcas ticīgie, tiem 
piederēja tieši tādā pašā pārvaldījuma formā, ka bija piede
rējusi pirms pievēršanās Kristus ticībai, un tas jo skaidri izriet 
no Apustuļu darbu otrās un trešās nodaļas; ari pēc Svētā Gara 
nonākšanas pie apustuļiem Jūdejā tiem piederēja zem e un saim
niecības; apņemšanās dzīvot bez īpašuma neattiecas uz lie
tām, kas ir visnotaļ nepieciešamas, lai cilvēks izdzīvotu, un Pē
teris, sacīdams, ka atstājis visu, nebūt negrib teikt, ka atteicies 
no īpašuma; un Ādams bija gan lietu īpašnieks, gan pārvaldī
tājs; protams, ari kalps, kurš saņem algu no sava kunga, ir (ās 
īpašnieks, nevis lietotājs; dekretālijas Exiit qui seminat vārdi, 

uz kuriem allaž atsaucas minorīti un kuri nosaka to, ka mino- 
rītu brāļi ir tikai sev nepieciešamo lietu lietotāji, nebūdami ne 
to īpašnieki, ne pārvaldītāji, attiecas tikai un vienīgi uz mantu, 
kas nebojājas un nezūd, to lietojot, un no tiesas, pat ja Exiit 
runātu ari par ātri patērējamiem labumiem, šādi apgalvojumi 
būtu aplami un neiespējami; turklāt nav iespējams nošķir! fak
tisko lietošanu no juridiskās pārvaldīšanas; visas cilvēku tiesī
bas, kas nosaka īpašumu pār pasaulīgajiem labumiem, ir ierakstī
tas ķēniņu likumos; Kristus kā mirstīgs cilvēks jau no savas 
ieņemšanas brīža bija visu zemes bagātību īpašnieks, un kā 

Dievs viņš no Tēva saņēma varu pār itin visu; viņš bija sava 
apģērba, ēdiena un naudas, ko bija devuši vai ziedojuši ticīgie, 
īpašnieks, un, pat ja viņš bija nabadzīgs, tad ne jau tāpēc, ka 

būtu bez īpašuma, bet tāpēc, ka no savas mantas neguva peļņu,
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jo ir labi zināms, ka īpašums nepadara savai īpašnieku bagātu, 
ja netiek laists apgrozībā un nenes augļus; un, visubeidzot, ja 
ari Exiit būtu pausti citādi uzskati, Romas pāvestam ir tiesības 
atsaukt savai priekšgājēju spriedumus, kas skar ticības un morā

les jautājumus, un pat apgalvot gluži pretējo.
Tikko Žans d ’Anno bija beidzis uzstāšanos, no sola ka dzelts 

pielēca kājās brālis Džirolāmo, Kafas bīskaps; viņa bārda sašu
tumā trīcēja, kaut ari, cik varēja noprast, viņš centās teikt samie
rinošus vārdus. Jāatzist, ka argumenti, kunis viņš piesauca, man 
šķita visai juceklīgi.

- T o ,  ko es gribēšu teikt svētajam tēvam, -  un to teikšu es 
pats, kā te stāvu, -  jau tūdaļ no šī briža uzticu viņa spriedumam 
un vēlibai, jo es patiesi no visas sirds ticu, ka Jānis ir Kristus 
vietnieks šajā pasaulē, un šis savas sirsnīgās pārliecības pēc 
es smaku saracēņu gūstā. Un iesākumā es jūs lūdzu uzklau
sīt kādu atgadījumu, ko atstāstījis viens no dižajiem dokto
riem, un tas vēsta par mūkiem, kuru vidū reiz izcēlies strīds par 
to, kas bijis Melhisedeka tēvs. Un, kad viņi to pavaicājuši aba
tam Kopesam, tas iebelzis sev pa pieri un teicis: vai, tev, Kopēs, 
ka meklē tikai pēc lietām, ko Dievs tev nav vēlējis meklēt, bet 
atstāj novārtā tās, kuras Viņš piekodina ievērot! Tātad, kā izriet 
no mana piemēra, ir nenoliedzami skaidrs, ka Kristum, Svētajai 
Jaunavai un apustuļiem nepiederēja itin nekas, ne kopigi, ne 
atsevišķi, un tas ir pat skaidrāks par skaidro patiesību, ka Jēzus 
vienlaikus bija cilvēks un Dievs, taču man šķiet tikpat skaidrs, 
ka tas, kurš mēģinātu noliegt pirmo nenoliedzami skaidro pa
tiesību, pēc tam noliegtu ari otru!

Tā teicis, viņš aplaida visriņķī uzvarošu skatienu -  un es 
redzēju, ka Viljams pievērš acis debesim. Nojautu, ka Džirolāmo 
siloģisms viņam neliekas īpaši izdevies, un varēju viņam tikai 
piekrist, taču vēl nepamatotāki man šķita Džovanni Dalbenas 
niknie iebildumi; viņš paziņoja: tas, kurš izsaka savus spriedu
mus par Kristus nabadzību, izsakās par lietām, ko var redzēt
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(va i neredzēt) ar miesas acīm, bet spriedumi par viņa cilvē
cisko vai dievišķo dabu turpretim skar ticības sfēm, tāpēc nedrīk- 
stot sastatīt divus tik atšķirīgus apgalvojumus. Atbildēdams 
Džirolāmo pārspēja savu pretinieku apķērībā.

-  Ak, nē, dārgais brāli, -  viņš teica, -  manuprāt, ir gluži o t
rādi, jo visos evaņģēlijos teikts, ka Kristus bija cilvēks, ēda un 
dzēra, turklāt ar acīm redzam iem brīnumiem apliecināja, ka ir 
ari Dievs, -  tas taču ir skaidri saprotams kuram katram!

- A r ī  burvji un pesteļi taisa brīnumus, -  pašapmierinātu vaigu 
atteica Dalbena.

-Jā, taču ar savu burvju mākslu palīdzību! -  atcirta Dži 
rolāmo. -  Vai tu gribi pielīdzināt Kristus brīnumus burvju 
mākslām?

Zālē atskanēja sašutuma pilna murdoņa -  to viņš neesot 
gribējis vis!

-  Un galu galā, -  Džirolām o turpināja, juzdams, ka uzvara 
vairs nav tālu, -  vai patiešām viņa gaišība Podžeto kardināls 

gribētu uzskatīt par ķecerīgu atzinumu, ka Kristus bijis naba
dzīgs, ja tieši uz šīs skaidrās pārliecības balstās tik izcila ordeņa 
regula, kāds ir franciskāņu ordenis, -  jo nav pasaulē tādas ze
mes, kurp nebūtu devušies tā dēli, sludinādami un ticības vārdā 
šķiezdami savas asinis no Marokas līdz pat Indijai!

-  Spānijas Pētera svētā dvēsele, -  nomurmināja Viljams, -  aiz
lūdz par mums!

-M īļota is  brāli! -  iebrēcās Dalbena un spēra niknu soli uz 
priekšu. -  Vari pātarot, cik vien gribi, par savu brāļu asinīm, 
tikai neaizmirsti, ka šos svētos meslus maksājuši ari citu ordeņu 
piederigie...

-N eraugoties uz manu cieņu pret kardināla kungu, -  Džiro
lāmo kliedza pretī, -  man tom ēr jāsaka -  neviens dom inikā
nis nekad nav nolicis galvu neticīgo zemēs, turpretī tikai ma
nos laikos vien tur nomocīti deviņi minorīti!

Koši piesarcis, kājās pielēca dominikāņu ordeņa pārstāvis,
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Alborejas bīskaps. -  Es jums tūlīr pat varu pierādīt, ka minorīti 

vēl nebija kāju spēruši Tatārijā, kad pāvests Inocents turp aiz
sūtīja trīs dominikāņus!

-  Ak tā? -  nosmiekuļoja Džirolāmo. -  Tom ēr man skaidri 

zināms, ka minorīti uzturas Tatārijā jau astoņdesmit gadus un 
visā šai zem ē nodibinājuši četrdesmit baznīcas, turpretī domi 
nikāņiem ir tikai piecas nieka baznīciņas pašā piekrastē un 
ari vir.iu mūku tur nav vairāk par piecpadsmit! Un ar to pašu 

šis jautājums ir atrisināts!
-  Nekas nav atrisināts, -  kliedza Alborejas biskaps, -  jo šie 

minorīti, kuri dzemdina ķecerīgos ubagbrālīšus tāpat, kā pa
vārtes kuces laiž pasaulē savus kucēnus, p iedēvē sev visus 

nopelnus, uzdodas par mocekļiem, bet paši saceļ sev greznas 
baznicas un nēsā dārgas drānas, un pērk un pārdod tāpat kā 
pārējo ordeņu muki!

-  Nē, mans kungs, nē! -  iebilda Džirolāmo. -  Paši viņi neko 
nepērk un nepārdod, bet rīkojas ar Svētā Troņa pilnvarnieka 
starpniecību, un pilnvarnieki ari ir patiesie īpašnieki, bet mi- 
norīti -  tikai lietotāji!

-  Patiešām? -  ieķiķinajās bīskaps. -  Un cik reižu tu pats esi 
tirgojies bez pilnvarnieka? Man šis tas zināms par dažiem  ze

mes īpašumiem, kūms ...
- T ā  bija mana kļūda, -  Džirolām o viņu steidzīgi pārtrauca,

-  neuzvel ordenim  to, kas bijusi tikai mana vājība!
-  Bet, godājam ie brāļi, -  iejaucās abats, -  mēs taču neap

spriežam minoritu nabadzību, bet gan to, vai nabadzīgs bijis 
mūsu Kungs...

-  Nu, šajā jautājumā man ir kāds arguments, griezīgs ka zo 
bens... -  nerimās Džirolāmo.

-Svēta is Francisk, palīdzi tu saviem bērniem... -  novilka 
Viljams, bet nopratu, ka viņš uz šo palidzibu diez ko nepaļaujas.

-K lausieties, kāds ir mans arguments! -  Džirolām o tur- 

pināja. -  Austrumnieki un grieķi, kuri svēto tēvu mācību
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iepazinuši daudz labāk par mums, ir cieši pārliecināti par Kris
tus nabadzību. Un, ja jau pat šie ķeceri un shizmatiķi tik 
skaidri apliecina šo nepārprotamo patiesību, vai tiešām mēs 
gribēsim būt vēl lielāki ķeceri un shizmatiķi, to noliegdami? 
Šie austrumnieki, dzirdot, ka daži no mūsējiem sludina pret 
šo patiesību, nomētātu tos ar akmeņiem!

-  Ko nu tu mels, -  zvaigaja bīslaps, -  kam tad šie nenomētā 
ar akmeņiem dominikāņus, kuri tik klaji noraida šo, kā tu saki, 
patiesību?

-Dominikāņus? Kā gan lai viņi to varētu, ja dominikāņi tai 
pusē nav ne rādījušies?

Tad bīskaps, dusmās tumši pietvīcis, atcirta, ka brālis Džiro- 
lāmo pavadījis Grieķijā varbūt gadus piecpadsmit, turpretī viņš 

pats tur uzturoties jau kopš bērnu dienām. Džirolām o atbļāva: 
var jau būt, ka dominikānim Alborejas bīskapam esot gadījies 
viesoties Grieķijā, taču tikai tālab, lai uzdzīvotu vietējā bīskapa 
greznajās pilis, kamēr viņš, franciskānis, šajā zem ē nodzīvojis 
nevis piecpadsmit, bet gan veselus divdesmit divus gadus un 
Konstantinopolē sprediķojis paša imperatora klātbūtnē. Nu Albo- 
reja, kuram bija aptrūcies argumentu, mēģināja šķērsot lauku
miņu, kas viņu šķira no minorītiem, skaļā balsī (turklāt vārdos, 
ko šeit neuzdrīkstos atkārtot) izbrēkdams savu ciešo apņem
šanos izplūkāt bārdu Kafas bīskapam, kura vīrietību viņš at
ļāvās apšaubīt, un solīdams to pašu bārdu izmantot kā slotu, lai 
pretinieku noslānītu.

Pārējie minorīti metās viņam ceļā, lai brāli aizstāvētu, bet 
aviņjonieši uzskatīja par vajadzīgu steigties palīgā kareivīga
jam dominikānim, un (apžēlojies, Kungs, par labākajiem no 
saviem dēliem !) gāja vaļā tāds ķīviņš, ka abata un kardināla 
balsis, kas sauca pēc lēnprātības, noslāpa nikno kliedzienu jūklī. 
Strīda karstumā gan dominikāņi, gan minorīti veltīja preti
niekiem tik smagus vārdus, itin kā iztēlotos sevi par kristie
šiem, kas stājušies pretī saracēņu pagāniem. Sēdot palika tikai
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Viljams un Bernardo Gvidoni zāles pretēja pusē. Viljama seja 
pauda skumjas, bet Bernardo man šķita jautrs, ja vien par jaut- 
ribas zīmi varēja uzskatīt bālo smīniņu, kas rotājās inkvizitora 
plānajās lūpās.

-  Vai tiešam nav labāku argumentu, lai pierādītu vai noliegtu 
Kristus nabadzību? -  es vaicāju savam skolotājam, vērodams, 
kā Alborejas bīskaps taisās klupt bārdā Kafas bīskapam.

-M an u  labo Ads, tu vari apgalvot gan vienu, gan otm , -  

teica Viljams, -  taču tu nekad nevarēsi pierādit, pamatojoties 
uz evaņģēliju vārdiem, vai un cik lielā mērā Kristus uzskatījis 
par savu īpašumu tuniku, ko viņš valkaja un novalkājis droši 
vien aizmeta. Un, ja gribi zināt, Akvīnas Toms savos uzskatos 
par īpašumu ir vēl radikālāks par mums, minoritiem. Mēs sa
kām: mums nekas nepieder, visu tikai lietojam. Viņš teica: jūs 
varat uzskatīt sevi par īpašniekiem, lai varētu piešķirt to, kas 
jums pieder, tam, kuram tā trūkst; turklāt tam jābūt jūsu p ie
nākumam, nevis žēlsirdīgai iegribai. Bet runa jau nav par to, 
vai Kristus bijis nabadzīgs. Te stridas, vai nabadzīgai ir jābūt 
Viņa Baznīcai. Un Baznīcas nabadzības jautājums nenozīmē 
atteikšanos vai neatteikšanos no kādas pils, tas nozīmē -  zau

dēt vai paturēt tiesības lemt par pasaulīgās varas lietām.
- T a d  tāpēc imperatoram  tik minoritu ninas par naba

dzību, -  es teicu.
- T ā  tas ir. Minorīti piedalās imperatora spēlē pret pāvestu. 

Bet man un Marsīlijam šī ir divkārša spēle, jo mēs gribētu, lai 
imperatora nodomi nāktu par labu ari mūsējiem un mēs gutu 
atbalstu savam viedoklim  par pasaulīgo pārvaldi.

-U n  to jūs savas uzstāšanās laika pateiksiet?

-Ja  es to pateikšu, būšu izpildījis savu misiju -  paust impē
rijas teologu viedokli. Bet, ja es to pateikšu, mana misija būs 
vienlaikus arī izgāzusies, jo man jāsekmē ari otras tikšanas sa
rīkošana Aviņjonā, un nez vai Jānis būs ar mieru, ka es došos 
turp klāstīt viņam šos uzskatus.
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-  Ko tad jūs darīsiet?
-N ezin u . Mani plosa divi pretēji spēki -  kā to ēzeli, kurš 

nezināja, no kura maišeļa pakampt siena kumšķi. Un vēl nav 

pienācis īstais laiks. Marsīlijs melš par pārmaiņām, bet tas pa
gaidām vēl nav iespējamas, un Ludviķis nav labāks par saviem 

priekšgājējiem, kaut arī patlaban ir vienīgais mūsu atspaids pret 
to niecību, Jāni. Varbūt man tomēr būs jārunā, ja vien  viņi cits 
citu nenomušīs, pirms tikšu pie vārda. Pieraksti visu, Ads, lai 
šis dienas notikumi vismaz nepagaist gluži bez pēdām!

-  Un Mikēle?
-D iem žē l šķiet, ka viņš veltīgi tērē laiku. Kardināls zina, ka 

pāvests nemeklē izlīgumu, Bernaido Gvidoni zina, ka viņa uzde
vums ir izjaukt šo tikšanos, un M ikēle zina, ka jebkurā gadī
jumā dosies uz Aviņjonu, jo negribēs pieļaut, ka pārtrūkst visas 
saites starp ordeni un pāvestu. Un riskēs ar dzīvību.

Kamēr mēs ar Viljamu sarunājāmies (nezinu gan, kā spējām 
viens otm  saklausīt), strīds bija sasniedzis kulmināciju. Pēc 
Bernardo Gvidoni mājiena bija piesteigušies strēlnieki, lai ne
ļautu abām grupām saķerties kautiņā. Un pretinieki, vieni -  uz
brucēji, otri -ap lenktie, atrazdamies nocietinājumu mūru pretē
jās pusēs, apšaudīja cits citu ar pārmetumiem un apvainojumiem, 
ko te vam minēt tikai daļēji un bez norādes, kurš īsti tos rai
dījis, jo apgalvojumi nemijās secīgi viens pēc otra, ka tas notik
tu, ja diskusija risinātos manā dzimtenē, bet atbilstoši dien- 
vidzemju iedzīvotāju paražām klājās cits pār citu ka viļņi vētras 
satracinātā jūrā.

-Evaņģēlijā  teikts, ka Kristum bijis maks!
-R im sties ar to sasodīto maku, ko jūs mālējat pat uz kru

cifiksiem! Saki labāk -  tad kāpēc mūsu Kungs tolaik, kad bija 
Jeruzalemē, ik vakani atgriezās Betānijā?

-Ja  mūsu Kungam labpatikās nakšņot Betānijā, kas tu tāds 
esi, lai paļātu Viņa izvēli?

-E s  to nepaļāju, vecais āzi, gribu tikai tev teikt, ka mušu

424



Kungs atgriezās Betānijā, jo Viņam nebija naudas, ar ko samak
sāt par naktsmājām Jeruzalemē!

-T u  pats esi vecs āzis, Bonagracija! Un ko tad mūsu Kungs 
Jeruzalemē ēda?

-T a d  jau tu teiksi, ka ari zirgs, kas pārtiek no saimnieka 
dotam auzām, ir šo auzu īpašnieks?

-R e ,  re, tu salīdzināji Kristu ar zirglopu...
- N ē ,  tas esi tu, kas pielīdzini Kristu sava galma, tas mēslu 

bedres, pērkamajiem prelātiem!
-  Ak tā? Un cik reižu Svētajam Tronim  ir nācies iejaukties 

tiesas prāvās, lai aizstāvētu jūsu pašu mantu?
-Bazn īcas mantu, nevis mūsējo! Mēs to rikai lietojam!
-Jā, jā, lietojat, lai pieritos, lai piebāztu savas baznīcas ar 

zelta statujām, liekuļi tādi! Jūsu ordenis ir izbalsinātas kape
nes, ļaundarību trauks, netiklības perēklis! Jūs labi zināt, ka 
kristīgas dzīves pamats ir tuvākmilestība, nevis nabadzība!

- T o  apgalvoja tas jūsu nepieēža Toms!
-P iesargies, ģeķi! Tas, kuru tu saukā par nepieēžu, ir mūsu 

Romas baznīcas svētais!
-  Svēts kā manas sandales! Jānis viņu kanonizēja, lai ieriebtu 

franciskāņiem! Jūsu pāvests nem az nevar pasludināt kādu 
par svēto, jo pats ir ķeceris! Vēl ļaunāk -  viņš ir ķecerību tēvs!

- Š o  jauko apgalvojumu mēs jau esam dzirdējuši! To  pašu 
pec jusu Ubertino ieteikuma Zaksenhauzenē kladzināja tas Ba
vārijas ērms!

-P ie va ld i mēli, vepri tāds, Bābeles maukas un visu pārējo 
padauzu dēls! Tu taču zini, ka togad Ubertino nebija pie impera

tora, viņš uzturējās Aviņjonā, kalpodams kardinalam Orsini, un 
pavests viņu vēl sūtīja par vēstnieku uz Aragonu!

-Z in u , zinu, kā viņš, mielodamies pie kardināla galda, vienā 
laidā deva pieticības solījumus, tāpat ka to dara tagad, ērti 
ietaisījies pussalas visbagātākajā klosteri! Ubertino, ja jau te
vis tur nebija, kas tad Ludviķim iedeva tavus rakstus?
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-V a i tad tā ir mana vaina, ka Ludviķis lasa manus sace
rējumus? Tavējos jau viņš nelasa, jo tu neproti rakstīt!

-E s  -  neprotu rakstīt? Laikam gan augsti mācīts bijis tas 
jūsu Francisks, kurš tērgāja ar zosīm!

-T u  zaimo!
-P a ts  tu zaimo, izvirtīgais brālīti!
-N e k a d  neesmu dzinis izvirtību, un tu to zini!!!
- K o  tad citu tu darīji kopā ar saviem brālīšiem, kad līdi 

gultā pie Montefalko Klāras?

-K au t Dievs tevi satriektu ar saviem zibeņiem! Es tolaik jau 
biju inkvizitors, un ap Klani dvesmoja svētums!

- A p  Klāru dvesmoja svētums, bet ne jau tādas dvesmas tu 
ostiji, kad dziedāji mūķenēm rīta laudes!

-T u rp in i vien, turpini! Gan jau tevi ķers Dieva sods tāpat 
kā tavu kungu, kurš devis patvērumu diviem  rūdītiem ķece
riem -  tam ostrogotam Ekhartam un tam angļu nekromantam, 
ko jūs saucat par Branusertonu!

-G o d ā tie  brāļi, godātie brāļi! -  velti sauca kardināls Ber- 
trando un abats.



T R E Š Ā  S T U N D A ,

kuras laikā Severīns pavēsta Viljamam par kādu 
savādu grāmatu un Viljams legāliem izklāsta visai 

neparastu pasaulīgās pārvaldes izpratni.

trīds vērtās aizvien niknāks -  un tad zālē ienāca 

viens no novičiem , kuri uzraudzīja durvis. Ierā
vis galvu plecos, kā šķērsojot krusas kapātu 

lauku, viņš izsteidzās cauri ķildnieku pūlim, p ie

nāca pie Viljama un iečukstēja tam ausī, ka Severīnam ar vinu 

kas steigšus runājams. Izgājām narteksā, kur drūzmējās ziņ

kārīgie mūki, kuri, klausīdamies kliedzienos un trokšņos, cen

tās noprast, kas īsti notiek aiz kapitula zāles durvīm. Pašā priekšā, 

iecietīgi noraudzīdamies pasaules ģeķībā, trīņājās Aimāro no 

Aleksandrijas. Viņš mums veltija savu allažīgo smīnu. -  Nav 

šaubu -  kopš radušies ubagotājordeņi, kristīgās pasaules ti

kums ir atmirdzējis neredzētā spožumā, -  viņš teica.

Viljams viņu parupji atstūma un devas pie Severina, kurš 

mūs gaidīja turpat priekštelpā. Botāniķis bija satraukts un gri

bēja aprunāties zem  četrām acīm, taču šajā jucekli bija ne

iespējami atrast kādu mierīgāku kaktu. Jau grasījāmies iet āra 

pagalmā, kad uz kapitula zāles sliekšņa parādījās Česenas Mi- 

kēle un skubināja Viljamu atgriezties, jo strīds noklustot un 

tūliņ atsākšoties nopietnas ainas.
Nu Viljamam atkal bija priekšā divi siena maisi; viņš mudi

nāja Severinu sacīt savu sakāmo turpat durvju priekšā, un brā

lis botāniķis, lai pasargātos no svešām ausim, centās čukstēt, 

cik vien klusi varēdams.
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-  Berengārijs, iekams devās uz pirti, vispirms noteikti ir 
iegriezies slimnīcā, -  viņš sacīja.

-  Kā tu to zini?
Daži mūki, mūsu sačukstēšanās vilināti, pievirzījās tuvāk. 

Un Severīns, piesardzīgi raudzīdamies apkāit, vēl vairāk klu
sināja balsi.

-T u  man teici, ka tam cilvēkam... kaut kas bijis līdzi... saproti, 
es to atradu... savā laboratorijā, iejauktu starp citām grāma
tām... svešu grāmatu, tādu savādu...

- T ā  noteikti ir īstā, -  uzvaroši bilda Viljams. -  Nes man to 
tūlīt šurp!

-N e va m , -  atteica Severīns, -  vēlāk tev paskaidrošu... Īss 
atklāju... manuprāt, es atklāju ko interesantu... tev jānāk pašam... 
un es tev to grāmatu parādīšu... ļoti piesardzīgi... -  Severīns 
aprāvās. Ieraudzījām Horhi -  kluss un nemanāms kā vienmēr, 
viņš nez no kurienes bija parādījies mums līdzās. Rokas viņš 
turēja pastieptas uz priekšu, itin kā nebūtu radis šeit staigāt un 
tagad lūkotu saprast, kur īsti nokļuvis. Parasts cilvēks nekādi 
nebūtu spējis saklausīt Severīna čukstus, taču mums nebija no
slēpums, ka Horhem, kā jau visiem aklajiem, dzirde ir īpaši 
asa.

Rādījās tomēr, ka sirmgalvis neko nav dzirdējis. Patiesi, viņš 
pagriezās uz pretējo pusi, piedūrās kādam no mūkiem un kaut 
ko tam palūdza. Uzrunātais saudzīgi satvēra Horhi zem  rokas 
un izveda laukā. Tai pašā brīdi uz sliekšņa atkal parādījās Mi- 
kēle un lūdza Viljamu pasteigties. Viljams bija spiests izvēlēties.
-  Es tevi lūdzu, -  viņš teica Severīnam, -  tūdaļ atgriezies labo

ratorija! Ieslēdzies un gaidi mani! Bet tu, -  viņš pievērsās man, 

- s e k o  Horhem! Pa ja viņš ko saklausīja, es nedomāju, ka viņš 
lūgs, lai viņu tūdaļ pavada uz slimnīcu. Katrā ziņā noskaidro, 
uz kurieni viņš dodas!

Viljams jau bija pagājies uz zāles pusi, kad ieraudzīja (un to 
ieraudzīju arī es) Aimāro laužamies cauri pūlim, lai steigtos
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nopakaļ Horhem, kurš tostarp nozuda aiz durvim. Tad Viljams, 
aizmirsis piesardzību, pāri visam narteksam skaļā balsī neap
domīgi uzsauca Severinam, kurš ari jau kāpa pār ārdurvju sliek
sni: -  Severīn! Neuzticies nevienam! Nepieļauj, ka tā... ka tie 

papīri... nonāktu vecajā vietā!
Es, grasīdamies nopakaļ Horhem, tai bridi ieraudzīju mant

zini - v iņ š  stāvēja, atbalsiijies pret āra durvju stenderi, un, pa- 
dzirdis Viljama pēdējos vārdus, pārmaiņus meta baiļpilnus ska
tienus te uz botāniķi, te uz manu skolotāju. Redzot, ka Severīns 
iziet klosterdārzā, viņš tam sekoja. Ari es metos laukā, baidī
damies izlaist no acīm Horhi, kurš miglā teju bija nozudis; arī 
botāniķi un mantzini, kuri devās uz pretējo pusi, tūdaļ drau
dēja aprit baltā bliva. Steigšus prātā pārliku, ko darīt. Man bija 

pavēlēts izsekot aklo, taču šis rīkojums bija dots, turot veco 
aizdomās, ka viņš varētu iet uz slimnīcu. Viņš turpretim bija 
izvēlējies citu ccļamerķi -  redzēju, ka pavadonis viņu aizved 
pāri klosterdārzam, tātad uz baznīcu vai Torņēku. Toties mant
zinis pilnīgi noteikt i bija aizsteidzies pa pēdām botāniķim. Zinā
dams, ka Viljama galvenā rūpe ir zināt, kas notiek laboratorijā, 
nospriedu sekot šiem abiem, bet man nelika mieru ari doma, 
kur nozudis Aimāro, lai gan viņš, protams, varēja būt devies 
pats savās darīšanās.

Turēdamies prātīgā atstatumā, sekoju mantzinim, bet viņš, 
to sajutis, pamazām lēnināja gaitu. Miglā viņš varēja saskatīt 

vienīgi ēnu, kas viņam mina uz papēžiem , tāpat ari es tikai ka 
neskaidm ēnu redzēju savu izsekojamo, taču viņš nešaubīgi 
zināja, kurš ir sekotājs, tāpat kā es skaidri zināju, kam sekoju.

Likdams Rcmigijam ausīties 1111 ik pa brīdim lūkoties pār 
plecu, es neļāvu viņam pārlieku cieši tuvoties Severinam. Un, 
kad 110 miglas iznira slimnīcas durvis, tās jau bija aizbultētas. 
Severīns bija nokļuvis drošībā -  paldies D ievam ! Stāvēju 

sastindzis kā tāds dārzā augošs koks; mantzinis velreiz pār 

plecu uz mani atskatijas, tad, šķiet, sava prātā ko nosprieda un
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aizsoļoja uz virtuves pusi. Nolēmu, ka nu mana misija ir galā, 
jo Severīns taču ir prātīgs cilvēks un durvis tik lēti nevienam 
va|ā nevers. Nekas vairāk še nebija darāms, turklāt mani urdīja 
ziņkāre uzzināt, kas notiek kapitula zālē. Tāpēc nospriedu, ka 
došos atpakaļ, lai pavēstītu Viljamam redzēto. Varbūt es rīko
jos nepareizi, varbūt man vajadzēja palikt sardze pie durvīm -  
un mums būtu aiztaupīts tik daudz citu nelaimju. To es zinu 
tagad, bet tolaik nezināju.

Kātodams atpakaļ, teju uzskrēju virsū Beneam; tas apveltīja 
mani ar sazvērnieka smaidu. -  Sevenns atradis kādu Berenga- 
rija atstātu mantiņu, vai ne?

-  Ko nu tu par to zini! -  es parupji atcirtu, izturēdamies pret 
viņu kā pret sev līdzīgu, daļēji tāpēc, ka mani smacēja dusmas, 
daļēji tāpēc, ka viņa jauneklīgajā sejā tagad zibēja gluži pui
ciska viltība.

-N eesm u  nekāds muļķis, -  viņš atbildēja. -  Severīns at
skrien pie Viljama un kaut ko pastāsta, un tu uzmani, lai viņam 
neviens nesekotu...

-B e t  tu pārāk cītīgi uzmani mūs un Severinu, -  aizkaitināts 
teicu.

-Es? Skaidrs, ka uzmanu. Es jau kopš aizvakardienas neno
laižu acu no pirtīm un slimnīcas. Ja tik būtu varējis, jau sen 
būtu tur ielavījies. Nez ko maksātu, lai tik uzzinātu, ko Beren- 
gārijs atradis bibliotēkā!

-T u  pārāk daudz gribi zināt! Bet kādas tev tiesības visur 
bāzt degunu?

-  Es esmu māceklis, un man ir tiesības zināt! Tāpēc jau es 

ierados no pasaules viņa gala -  lai iepazītos ar šo bibliotēku, 
bet bibliotēka paliek slēgta un nepieejama, it kā tur glabātos 
nez kas ļauns, un es...

-L a id  mani garām... -  es viņu pārtraucu.
-V a i tad es tevi turu? Tik un tā tu jau man visu pateici.
-Es!?
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-  Daudz ko var pateikt ari klusējot.

-  Neiesaku iet uz slimnīcu, -  es teicu.

-N e iešu , neiešu, esi mierigs! Taču novērot to no ārpuses 
man neviens nevar liegt.

Ilgāk viņā neklausījos un gāju iekšā zālē. Pēc manām do
mām, šis ziņkārīgais nebija bīstams. Piegāju pie Viljama un īsiem 

vārdiem atstāstīju redzēto. Viņš piekrītoši pamāja un deva zirni, 
lai klusēju. Jukas zālē jau bija aprimušas. Abu pušu legati pat

laban sniedza cits citam miera skūpstu. Alborejas bīskaps dau

dzināja minorītu ticibu, Džirolām o cildināja sludinātāju tuvāk- 

milestību, un visi pauda cerību, ka Baznīcu vairs neplosīšot 

iekšējās nesaskaņas. Vieni slavēja savu neseno pretinieku spēku 

un noturību, otri atbildēja ar cildinājumiem pirmo pieticībai, 
visi aicināja pēc taisnīguma un piesauca apdomību. Nekad ne

biju redzējis tik daudz ļaužu tādā sirsnīgā vienotībā slavējam 
dievišķos un Baznīcas tikumus.

Tad Bertrando no Podžeto aicināja Viljamu izklāstīt impēri

jas teologu viedokli. Viljams negribīgi piecēlās; redzēju, ka v i

ņam nav īpaša prieka uzstāties, zinot, ka no visas šis tikšanās 

nebūs nekāda labuma, turklāt viņam nelika mieru noslēpu

mainā grāmata -  tā tagad viņam rūpēja vairāk nekā apsprie

des iznākums, un viņš nevarēja vien sagaidīt bridi, kad varēs 
pamest kapitula zāli. Taču, protams, vispirms vajadzēja izpildīt 

pienākumu.
Viljams uzsāka savu ainu, kāsēdams un krekšķinādams vai

rāk nekā parasti un varbūt pat vairāk, nekā bija nepieciešams, 

lai uzsvērtu, ka atziņas, kuras viņš gatavojas paust, nebūt nav 

viņa stingra un negrozāma pārlieciba; ar pirmajiem vārdiem 

viņš apliecināja, ka ļoti labi izprotot iepriekšē jo  runātāju 

viedokli un ka tas, ko reizēm  saucot par impērijas teologu
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doktrīnu, neesot nekas vairāk par atsevišķiem spriedumiem, 
kuri nepretendējot saukties par ticibas patiesībām.

Tad viņš teica, ka, ņemot vērā Dieva bezgalīgo labestību, 

kas izpaudusies, radot cilvēku dzimumu, savu bērnu tautu, un 
mīlot tos visus bez izšķirības jau no Pirmās Mozus grāmatas 
pirmajām lappusēm, kur vel nav minēti ne priesteri, ne karaļi, 
un ievērojot ari to, ka Dievs Ādamam un viņa pēcnākamiem 
piešķīra varu pār šīszemes lietām, piekodinādams pakļauties 
dievišķajiem likumiem, neviļus nāk prātā, ka pašam Kungam 
nebūs bijusi sveša doma par tautu kā likumdevēju pasaulīga
jās lietās un likumu pirmo patieso cēloni. Par tautu, viņš teica, 
būtu labi uzskatīt visu pilsoņu kopumu, bet, tā kā par pilsoņiem 
atzīstami arī bērni, plānprāši, noziedznieki un sievietes, varbūt 
vajadzētu ar apdomu vienoties par apzīmējumu, ka tauta ir 
pilsoņu labākā daļa, lai gan šobrīd viņš neuzskatot par lietde

rīgu izteikties sīkāk, kuri pilsoņi tad ieskaitāmi šajā labākajā 
daļā.

Viņš noklepojās un atvainojās klātesošajiem, piebilzdams:
-  Gaiss šodien pārlieku drēgns, -  un izteica pieņēmumu, ka 
vislabākais veids, kādā tauta varētu paust savu gribu, varētu 
būt vispārēja vēlētu pārstāvju pilnsapulce. Un paskaidroja, ka, 
pēc viņa domām, būtu prātīgi, ja šāda pilnsapulce varētu skaid
rot, grozīt un atcelt likumus, jo, ja likumdošana ir tikai viena 
cilvēka rokās, tas var nodarīt lielu ļaunumu savas nezināšanas 

vai ļaunprātības pēc, -  un Viljams piebilda, ka neesot vajadzī
bas klātesošajiem atgādināt, cik daudz šādu gadījumu bijis pē
dējā laikā. Manīju, ka legāti, kurus bija samulsinājuši Viljama 
iepriekšējie vārdi, šiem pēdējiem  labprāt piekrita, jo acīmre
dzot katrs varēja domāt par kādu citu cilvēku un tieši to uzska
tīt par vislielāko ar varu apveltīto ļaunprāti.

Tātad, turpina ja Viljams, ja viens cilvēks izdod sliktus liku
mus, vai vairāki likumdevēji šo darbu neveiktu labāk? Protams, 

runa ir tikai un vienīgi par šlspasaules likumiem, kas nosaka
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kārtību pilsoņu darījumos un attiecībās. Dievs Ādamam bija 
piekodinājis neēst no laba un ļauna atzišanas koka, un tas bija 
dievišķs likums, bet Dievs viņam deva ari tiesības, pat pamu
dināja nosaukt vārdā visas lietas un radibas, šai ziņā ļaudams 
savam zemes pavalstniekam pilnīgu brīvību. Un patiesi, kaut 
ari mūsu laikos daži apgalvo, ka nomina sunt consequentia 
rertim, Pirmajā Mozus grāmatā nepārprotami teikts: “Dievs tas 

Kungs lika visādiem lauka zvēriem  un putniem iet pie cilvēka, 
vērodams, kādā vārdā tas tos nosauks, un, kā cilvēks nosauktu 

ikvienu dzīvību, tā to sauktu.” Ir skaidrs, ka cilvēks, nosauk
dams ikkatm dzivnieku un lietu savā Ēdenes valodā, bija vērīgs 
un lūkoja tos nosaukt atbilstoši to dabai, tom ēr tas, protams, 
nenoliedz tiesības un vani, kas cilvēkam bija piešķirta, lai viņš 
pēc sava prāta izvēlētos, kurš vārds attiecīgās lietas dabai vis
labāk atbilst. Un ir labi zināms, ka cilvēki vienādu jēdzienu 
apzīmēšanai lieto dažādus vārdus un visiem kopīgi ir tikai 
jēdzieni, lietu zīmes. Tāpēc nešauboties var apgalvot, ka vārds 
nometi radies no vārda notnos jeb “likums”, jo vārdus, nomina, 
cilvēki piešķir adplacitum, tas ir, brivi un kopigi vienojoties.

Neviens no klātesošajiem neuzdrīkstējās apstrīdēt šos zināt
niskos pierādījumus. Un viss iepriekšminētais skaidri parāda, 
turpināja Viljams, ka pasaulīgo likumu izdošanai, tātad ari p il
sētu un valstu pārvaldei nav nekā kopiga ar dievišķa Vārda 
pārzināšanu un sargāšanu, kas ir neapstrīdama Baznīcas pri
vilēģija. Tāpēc, Viljams teica, nožēlas vērti ir neticigie, kuriem 
nav lidzīgu autoritāšu, kas viņ iem  varētu izskaidrot Dieva vārdu 
(un visi līdzjūtīgi šūpoja galvai par nabaga neticīgajiem). Bet 

vai gan tādēļ mēs apgalvosim, ka neticīgie necenšas izdot liku

mus un neuztic savu zemju pārvaldīšanu valdibām, karaļiem, 
imperatoriem, sultāniem, kalifiem -  vai ka nu tos sauc? Un vai 
varam noliegt, ka daudzi Romas imperatori izmantojuši savu 
pasaulīgo varu ar apdomu un gudribu, -  pietiek atcerēties kaut 
vai Trajānu? Un kurš pagānu un neticīgo tautām ir devis šīs
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dabiskās spējas -  radīt likumus un dzīvot politiskas kopienās? 

Varbūt viņu viltus dievības, kas noteikti nepastāv (vai nepastāv 
noteikti, atkarībā no tā, kādu modalitāti gribam piešķirt šim 
noliegumam)? Protams, ne! Tās viņ iem  varēja piešķirt vienīgi 
Dievs, tas Kungs Cebaots, Izraēļa Dievs, mūsu Kunga Jēzus 
Kristus tēvs... Tas ir brīnišķīgs dievišķās žēlsirdības pierādī
jums, jo spēju izspriest politiskos jautājumus Viņš dāvājis arī 
tiem, kuri neatzīst Romas pāvesta autoritāti un netic svētajiem, 
baismīgajiem un maigi apsološajiem noslēpumiem, kuriem tic 
kristīgā tauta! Un vai gan iespējams vēl labāks pierādījums tam, 
ka pasaulīga pārvalde un laicīga likumdošana nekādi nav 
saistītas ar Baznīcu un Jēzus Kristus likumiem un ka tās iedi
binājis pats D ievs neatkarīgi no garīdzniecības viedokļa, vēl 
pirms bija radusies mūsu svētā reliģija?

Viljams atkal noklepojās, bet nu jau klepus bija piemeties 
ari citiem. Daudzi no klausītājiem nemierīgi dīdījās uz soliem 
un krekšķināja. Redzēju, ka kardināls pārvelk ar mēli pār apžu
vušajām lūpām 1111 nepacietīgi, tomēr pieklājīgi pamāj Vilja
mam, mudinādams beigt uzstašanos. Un Viljams ķērās pie seci
nājumiem, kas, lai arī netīkami atšķirīgu uzskatu piekritējiem, 
tom ēr neapstrīdami izrietēja no viņa runas. Tātad, Viljams teica, 
pēc viņa domām, secinājumus, kūms viņš tūdaļ izklāstīšot, at
balsot paša Kristus piemērs -  jo Viņš nenāca šajā pasaulē pavē
lēt, bet gan pakļauties apstākļiem, kas Viņu te gaidīja, katra 
ziņā Viņš ievēroja Romas ķeizara likumus. Kristus negribēja, ka 
apustuļi valdītu un pavēlētu, tāpēc visnotaļ saprātīga šķiet doma, 
ka ari apustuļu pēctečiem  vajadzētu tikt atbrīvotiem no jebku
ras pasaulīgas varas. Ja pāvests, bīskapi un priesteri nebūtu 
pakļauti valdnieka varai, tiktu apdraudēta valdnieka ietekme 
un lidz ar to ari kārtība, kura, kā jau pirms brīža tika pierādīts, 
ir Dieva iedibināta. Protams, jāņem vērā ari atsevišķi īpaši deli

kāti gadījumi -  Viljams teica kā, piemēram, ķecerības: par 
ķecerībām  savu spriedumu var izteikt tikai D ieva vārda
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sargātāja -  Baznīca, tomēr ari šajos gadījumos rīkoties var vienīgi 
pasaulīgās varas pārstāvji. Kad Baznīca ir atklājusi ķecems, tai, 
protams, jāziņo par tiem  valdniekam, kuram jāzina, kas notiek 
valstī. Bet ka valdniekam būtu ar ķeceriem  jārīkojas? Jāspriež 
pār viņiem  visbargākā tiesa tās patiesibas vārdā, kurai viņš nav 
likts par sargu? Valdnieks var un viņa pienākums ir notiesāt 
ķeceri, kura darbība traucē pārējo pilsoņu kopigajai dzīvei, tas 
ir, ja ķeceris apliecina savu ķecerību, slepkavodams un māk
dams tos, kas viņa ķecerībai nepiekrīt. Taču ar t o arī valdnieka 
vara aprobežojas, jo nevienu šajā pasaule nedrīkst ar mocī
bām piespiest ievērot evaņģēliju priekšrakstus, jo citādi kas 
gan notiktu ar brivo gribu un mūsu izvēli, par ko viņā saulē 
mēs visi tiksim svērti? Baznīca var brīdināt un tai jābridina 
ķeceris, ka viņš pametis ticīgo kopienu, taču tā nedrīkst viņu 
tiesāt jau šajā pasaulē un ar varu viņam  kaut ko uzspiest. Ja 
Kristus būtu gribējis, ka viņa priesteri iegūst šādu varu, Viņš 

tiem  būtu devis sīkus norādījumus, kā savulaik ar veco  baus- 
libu rīkojās Mozus. Tā Kristus nerīkojās. Tātad Viņš to negri
bēja. Vai varbūt kāds iebildis, ka Viņš to gribēja gan, tikai tris 
sludināšanas gadu laikā Viņam pietrūka laika vai spēju to pa
teikt? Taču bija pilnīgi pareizi, ka Viņš neko tādu negribēja, jo, 
ja Viņš to būtu gribējis, pāvests varētu uzspiest savu gribu ka
ralim un kristietība vairs nebūtu brīvības likums, bet gan ne

ciešama verdzība.
Visi šie apgalvojumi -  ar priekā starojošu vaigu piebilda 

Viljams -  nebūt nav centieni ierobežot pāvesta varu, bet, gluži 
otrādi, viņa sūtības slavinājums, jo Dieva kalpu kalps ir šajā 
pasaulē, lai kalpotu, nevis lai tiktu apkalpots. Un beigu beigās 

būtu visai dīvaini, ja pāvestam būtu likumdevēja vara pār impē
riju, bet pār citām karalistēm viņam tās nebūtu. Visiem labi 
zināms, ka pāvesta spriedumi par dievišķajām lietām uz Francijas 
karaļa pavalstn iekiem  attiecas tāpat ka uz Anglijas karaļa 
pavalstniekiem, un tiem  vien līdz vajadzētu attiekties ari uz
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neticīgo sultāna un Lielā Hāna pavalstniekiem , kurus par 

neticīgajiem sauc tieši tāpēc, ka viņi šai patiesībai netic. Tātad, 

ja pāvests uzņemtos laicīgo, likumdošanas varu tikai impērijas 
robežās, viņš -  šādā veidā tāpatinādams laicīgo un garīgo 

likumdošanas vani -  varētu izraisit aizdomas, ka viņam nav 

garīgās likumdošanas varas pār saracēņiem un tatāriem, pal vēl 

ļaunāk -  ka tās viņam nav ari pār angļiem  un frančiem, un šādi 

apgalvojumi, protams, būtu noziedzīg i zaimi. Šī iemesla pēc -  

nobeidza mans skolotājs -  viņam liekoties pareizi aizrādīt, ka 

Aviņjonas baznīca apvainotu visu cilvēci, pieprasot sev tiesības 

apstiprināt vai atcelt to, kurš ticis ievēlēts par Romas imperatoru. 

Pāvesta vara pār Romas impēriju nav lielāka kā par citām 

karalistēm, un, tā ka pāvesta apstiprinājums nav nepieciešams 
ne Francijas karalim, ne pagānu sultānam, nav skaidrs iemesls, 

kura pēc šāds apstiprinājums būtu nepieciešams vāciešu un 
itāļu imperatoram. Šādai īpašai pakļautībai nav dievišķa pama

tojuma, jo Svētajos rakstos par to nekas nav teikts. Un, ņemot 
vērā iepriekš minētos iemeslus, to nevar pamatot ari ar cilvēku 

likumiem. Taču sakarā ar strīdu par nabadzību, Viljams nobei
gumā vēl piebilda, viņš gribētu izteikt savu pazem īgo viedokli, 

kas viņam kopīgs ar dažiem  domubiedriem , piemēram, Padu- 

jas Marsiliju unjandunas Jāni, -  pat ne veidokli, drīzāk drau
dzīgu ieteikumu, isumā formulējot to šādi: ja franciskaņi vēlas 

dzīvot nabadzībā, pāvests nevar un nedrīkst pretoties tik augstu 
tikumīgām vēlmēm. Protams, ja tiktu pierādīts pieņēmums par 

Kristus nabadzību, atbalstu saņemtu ne tikai minorīti, jo šādi 

pierādījumi stiprinātu arī v iedok li, ka Kristus atteicies no 

jebkādas pasaulīgās likumdošanas varas. Šorīt viņš dzirdējis 

gudrus un mācītus vīrus apgalvojam, ka Kristus nabadzība ne

esot pierādāma. Tomēr, pēc viņa domām, daudz pārliecinošāk 

skanot apvērsts apgalvojums: tā kā neviens neesot pierādījis 

un nevarēšot pierādīt, ka Jēzus būtu pieprasījis sev un saviem
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apustuļiem pasauligās likumdošanas varu, šī Jēzus atrautība 
no laicīgajām lietām viņam šķietot pietiekams norādijums, lai 
negrēkojot un nezaimojot uzskatitu, ka Jēzus tiecies dzivot 

nabadzībā.
Viljams bija runājis tik rāmi un padevigi un, apliecinot savu 

pārliecību, viņa balsī bija skanējušas tik nepārprotamas šau
bas, ka nevienu no klātesošajiem nebija urdijis dzinulis pielēkt 
kājās, lai atspēkotu viņa vārdus. Tas gan nenozīmē, ka viņa 
runa būtu visus pārliecinājusi. N e tikai aviņjonieši nemierigi 
grozījās un, drūmi saraukuši uzacis, paklusām apsprieda dzir
dēto -  šķita, ka ari abatu nepatīkami pārsteidzis Viljama teik 
tais, it ka sava ordeņa un impērijas attiecības viņš būtu iztē
lojies pavisam citādi. Minoritu pusē Česenas M ikēle sēdēja 
apjucis, Džirolāmo -  izbijies, Ubertīno -  domīgs.

Klusumu pārtrauca Podžeto kardināls, kā allaž smaidigs un 
laipns, pavaicādams Viljamam, vai tas došoties uz Aviņjonu, lai 
savu viedokli pavēstitu Viņa Svētībai pāvestam. Viljams jautāja 
pēc kardināla padoma, un tas viņam atbildēja, ka pavests savas 
dzīves laikā dzirdējis ne vienu vien  apstrīdamu viedokli un 
pret visiem  saviem dēliem  aizvien izturējies kā mīlošs lēvs, 
taču šadi izteikumi Viņa Svētību noteikti ļoti sāpināšot.

Sarunā iesaistijās Bernardo Cividoni, kurš tont vēl nebija 
bildis ne vārda. -  Es ļoti priecātos, ja brālis Viljams, kurš tik 
veik li un daiļrunigi prot izklāstil savus uzskatus, dotos uz 
Aviņjonu, lai uzticētu tos pāvesta vērtējumam...

-Jūs mani pārliecinājāt, Bernardo kungs, -  teica Viljams.
-  Es turp nedošos. -  Tad, pievērsies kardinālam: -  Zināt, ši 
iekaisuma pēc, kas man žņaudz plaušas, man nav ieteicami 
tik tāli ceļojumi, kur nu vēl šajā gadalaika...

-T a d  kāpēc jūs tik ilgi runājāt? -  jautāja kardināls.
-L a i liecinātu patiesību, -  pazem īgi atbildēja Viljams. -  Pa

tiesība mūs darīs brīvus.
-T a s  nu ir par traku!-nespēja novaldīties Džovanni Dalbena.
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-  Šoreiz tā vairs nav patiesība, kas mūs darīs brīvus, bet gan 
pārliecīga brīvība, kas grib uzdoties par patiesību!

- A r i  tas ir iespējams, -  maigi piekrita Viljams.
Mana nojauta brīdināja, ka tūliņ izcelsies kaislību un niknu 

vārdu vētra, vēl negantāka par iepriekšējo. Tomēr notika c i
tādi. Kamēr runāja Dalbena, zālē bija ienācis strēlnieku kap
teinis. Viņš piegāja pie Bernardo un kaut ko iečukstēja tam 
ausī. Bernardo pielēca kājās un ar valdonīgu žestu pieprasīja 
vārdu.

-B rā ļi, -  viņš teica, -  iespējams, ka ši auglīga diskusija va
rēs turpināties vēlāk, taču tagad... ar abata atļauju... neparasti 
smags notikums liek pārtraukt mūsu darbu. Varbūt, pats to 
negribēdams, esmu izpildijis abata vēlēšanos -  atklāt pagājušo 
dienu daudzo noziegumu vaininieku. Šis cilvēks tagad ir ma
nās rokās. Taču diem žēl viņš ticis aizturēts pārāk vēlu un at
kal... notikusi nelaime... -  Viņš nenoteikti pamāja uz duivju 
pusi. Tad ātrā solī izsteidzās no zāles, un pārējie viņam sekoja. 
Mes ar Viljamu bijām starp žiglākajiem.

Mans skolotājs paraudzījās uz mani un teica: -  Laikam gan 
Severīnam būs atgadījies kas ļauns.



S E S T Ā  S T U N D A ,

kuras laikā atrod nogalinātā Severlna līķi, bet viņa 
uzietā grāmata ir pazudusi.

atraukti ātrā soli šķērsojām laukumu. Uz slim- 
nicu mūs pavadija strēlnieku kapteinis; tuvāk 

piegājuši, caur b iezo  miglu saskatījām kustīgu 
ēnu jūkli: šurpu steidzās muki un saimes ļaudis, 

bet durvju priekšā stāvēja strēlnieki, neļaudami nevienam iet 
iekšā.

-Š o s  bniņotos vinis es aizsūtīju meklēt cilvēku, kas zina 
atbildes uz daudziem noslēpumiem, -  teica Bernardo.

-  Brāli botāniķi? -  pārsteigts vaicāja Viljams.
-  Nē, tūliņ redzēsiet, -  atteica Bernardo, lauzdamies cauri 

ļaužu pulkam.
Iegājām Severina laboratorijā, un mūsu acīm pavērās skumjš 

skats. Nelaimīgais botāniķis ar sašķaidītu galvu gulēja asins paltī. 
Likās, ka laboratorijai pāri būtu brāzusies vētra: mēģenes, pude
lītes, grāmatas un aprakstītas lapas driskās un drumslās mētā
jās pa grīdu. Līķim blakus atradās par cilvēka galvu vismaz 
divkārt lielāks metāla gredzenu veidojums, kas attēloja debesu 
sfēras; šis smalkais amatnieka darbs bija iestiprināts krāšņi ro
tātā zema trijkājī, un augšpusē tam slējās zelta krusts. Pirmāk 
to biju redzējis uz galda pa kreisi no durvim.

Telpas viņā galā divi strēlnieki cieši turēja mantzini, kas lauzās 
viņiem  ārā no rokām, izbrēkdams savu nevainību; kliedzieni 

pieņēmās skaļumā, kad viņš ieraudzija ienākušo abatu.

-K u n gs ! -  viņš sauca. -  Visi pierādījumi ir pret mani! Bet

Piektā
diena

439



Piektā
diena

Severins jau bija miris, kad ienācu un mēms no šausmām ska
tīju notikušo. Tādu viņi mani šeit pieķēra.

Strēlnieku kapteinis piegāja pie Bernardo un, saņēmis atļauju, 
vērsās pie visiem  klātesošajiem. Strēlniekiem esot bijis pavēlēts 
atrast un arestēt mantzini, viņš teica, un vairāk neka divas stun
das šie viņu meklējuši pa visu abatiju. Nodomāju, ka Bernardo 
pavēlējis viņ iem  to darīt jau pirms došanās uz kapitula zāli un 
kareivji, būdami klosteri svešinieki, meklējuši aplamās vietās, 
neaptverdami, ka mantzinis, vel nenoģiezdams sava posta, kopa 
ar pārējiem brāļiem uzturas kapitula zāles tuvumā, -  turklāt 
viņu medības apgrūtināja migla. Šā vai tā, no kapteiņa vārdiem 
izrieteja, ka Remīgijs, kad viņu pametu, bija devies uz virtuvi, 
kur viņu kāds redzējis un ziņojis strēlniekiem; tie sasnieguši 
Torņēku, kad Remīgijs jau atkal bijis prom  — aizgājis pirms īsa 
brīža, jo virtuvē esošais Horhe apliecināja, ka nule to manījis. 
Tad strēlnieki pārmeklējuši nogāzes un sakņu dārzus -  un tur 
no miglas viņu priekšā gluži kā rēgs izniris vecais Alinardo; 

vecais miglā esot gandrīz nomaldījies. Tieši Alinardo viņiem 
pateicis, ka redzējis mantzini pirms brīža ieejam slimnīcā. Stīvi 
nieki devušies turp 1111 atraduši durvis pusvirus. Iegājuši -  un 
priekšā Severins bez dvašas un mantzinis, kurš ka neprātīgs 
vandījies pa plauktiem un metis visu uz grīdas, it ka ko mek
lēdams. Tāpēc kapteinim esot skaidrs, ka viss noticis. Remīgijs 
atnācis, brucis virsū botāniķim, viņu nobeidzis 1111 pēc tam mek
lējis to, ka dēļ noslepkavojis nelaimīgo.

Kāds strēlnieks pacēla no grīdas debesu lodi un sniedza to 
Bernardo. Smalkais sudraba un vara skrituļu veidojums, ko 

saturēja kopā bronzas gredzeni, bija satverts aiz trijkāju pamat
nes un ar tādu spēku triekts pret upura galvaskausu, ka daudzi 
no trauslākajiem gredzeniem  vienā pusē bija salūzuši vai ieliekti. 
Ka taisni ar šo lodes sānu sadragāta Severīna galva, liecināja 
arī asins pēdas 1111 pat matu šķipsnas un drausmi smadzeņu 
pikuči.
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Viljams noliecās pārSeverinu, lai pārliecinātos par viņa nāvi. 

Izvelbtās acis bija pilnas asiņu, kas straumēm plūdušas no 
bnjces, -  un es iedomājos -  vai tiešām iespējams, kā ļaudis 
stāsta, upura stingajos redzokļos ieraudzit pēdējo skatīto tēlu, 
slepkavas atspulgu? Pamanīju, ka Viljams satver mirušā delnas, 
lai pārbaudītu, vai uz pirkstiem nav m elno plankumu, kaut 
arī šoreiz nāves cēlonis bija acīm redzams, -  taču Severinam 
rokās bija ādas cimdi, kurus viņš vienm ēr uzvilka, darboda
mies ar indīgiem  augiem, ķirzatām un svešiem kukaiņiem.

Tostarp Bernardo Gvidoni pievērsās mantzinim. -  Varādži- 
nas Remigijs ir tavs vārds, vai tiesa? Saviem vīriem  liku tevi 
meklēt citu apsūdzibu pēc un lai apstiprinātu citas aizdomas. 
Nu redzu, ka esmu rīkojies pareizi, lai gan nevaru sev piedot 
pārlieko kavēšanos. Cienītais kungs, -  viņš teica abatam, -  es 
jūtos teju vainīgs šajā pēdējā noziegumā, jo jau no paša rīta, 
noklausījies ta otra šonakt apcietinātā nešķīsteņa atzīšanos, 
zināju, ka šim brālim jāstājas tiesas priekšā. Taču jūs bijāt lie
cinieks, ka visu rītu mani saistīja citi pienākumi un mani vīri 
darija visu, kas bija viņu spēkos...

Kamēr viņš runāja skaļā balsi, lai dzirdētu visi sanākušie 

(un istaba tobrīd bija ļaužu pārpilna, tie spraucās iekšā katrā 
kaktā, pētīdami izmētātās un samaitātās lietas, pirkstiem ra
dīdami uz nelaiķi un pusbalsī šausminādamies par noziegumu), 
es pamanīju pūli ari Maleahiju, kas drūmi vēroja apkārtējos. 
Remigijs, ko patlaban vilka laukā pa durvīm, arī viņu ierau
dzīja; tas izrāvās no ciešā tvēriena un metās pie brāļa biblio
tekāra, saķēra viņu aiz tērpa un izmisigā steigā bēra vārdus 
viņam sejā, lidz strēlnieki atkal to sagrāba. Bet, ar varu prom 

vedams, mantzinis vēl pagriezās pret Maleahiju un iesaucās:

-  Zvēri, un ari es apzvērēšu!
Maleahijs vilcinājās ar atbildi, it kā meklēdams istos vārdus. 

Lidz beidzot, kad mantzini jau rāva pār slieksni, tam sacīja:

-  Nenodarīšu tev nekā ļauna.
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Mēs ar Viljamu saskatījāmies neziņā, ko gan tas varētu no
zīmēt. Abus vēroja ari Bernardo, taču nepavisam nelikās izbrī

nīts, gluži otrādi, viņš piekrītoši uzsmaidīja Maleahijam, itin kā 

noslēgdams slepenu darījumu, tad paziņoja -  tūliņ pēc pusdie

nām kapitula zālē pulcēsies pirmais tribunāls, lai publiski 

izmeklētu šo noziegumu, -  un, ārā iedams, deva pavēli ieslo

dzīt mantzini sm ēdē un neļaut tam sarunāties ar Salvatori.

Šajā brīdī aiz muguras izdzirdām Benca balsi. -  Es ienācu 

tūdaļ pēc jums, -  viņš čukstēja, -  kad telpa vēl bija pustukša un 

Maleahija te vēl nebija.
-D ro š i vien ienāca vēlāk, -  teica Viljams.

- N ē ,  -  droši apgalvoja Bencs, -  es stāvēju pie durvīm un 

redzēju visus, kas nāca iekšā. Kad es jums saku, Maleahijs jau 
bija šeit... pirms tam.

-  Pirms kā?

-P irm s te ienāca mantzinis. Nevaru galvot, bet, manuprāt, 

viņš slēpās tur, aiz lā aizkara un iznāca, kad istabā jau bija 
drūzma. -  Un Bencs norādīja uz biezās krokās krītošu aizkaru; 

tas norobežoja gultu, kurā Severms parasti uz bridi guldīja 
atpūsties tos, ko tikko bija apārstējis.

-G r ib i mums iedvest, ka viņš nogalināja Severinu un pa

slēpās tur, kad ienāca mantzinis? -  noprasīja Viljams.

-V a i ari no turienes vēroja visu notiekošo. Kāpēc gan lai 

mantzinis būtu lūdzies nekaitēt, savuties solīdamies nekaitēt 
viņam?

—Jā, izklausās ticami. Tā vai citādi, šeit bija grāmata, un tai 

joprojām te jābut, jo gan mantzinis, gan Maleahijs palika tukšā.
Biju jau teicis skolotājam, ka Bencs zina par grāmatu, un 

šobrīd mums bija vajadzīgs palīgs. Viljams piegāja pie abata, 

kas sērīgi lūkojās uz Severīna līķi, un lūdza, lai tas pavēlētu 

visiem iziet, viņš gribot labāk aplūkot notikuma vietu. Abats 

izpildīja lūgumu un ari pats devās prom, apveltīdams Viljamu

442



ar skeptisku skatienu, it kfi pārmezdams m ūžīgo nokavēša
nos. Maleahijs, izdomādams dažādus iemeslus, lūkoja palikt, 
taču velti: Viljams viņam atgādināja, ka noteicējs viņš ir bib
liotēkā, nevis šeit. Viljams bija pieklājīgs, taču nepielūdzams 
un tādējādi atriebās par Maleahija aizliegumu izpētīt Venan- 
cija rakstāmgaldu.

Kad bijām palikuši trijatā, Viljams atbrīvoja no lauskām un 

papiriern kādu galdu un lika man citu pēc citas sniegt viņam 
Severlna grāmatas. Salīdzinājumā ar labirinta krātuvi Sevcrina 
grāmatu krājums nebija nekāds dižais, tom ēr te bija dučiem 
dažnedažādu sējumu, kas pirmāk stingrā kārtībā bija stāvējuši 
plauktos, bet nu kopa ar citām mantām izsvaidīti pa grīdu, 
mantziņa steidzīgo roku vaļa pamesti, daži pat sabojāti; likās, 
ka viņš būtu meklējis nevis grāmatu, bet kaut ko, kas varētu 
būt noglabāts starp grāmatas lapām. Vienam otram sējumam 

bija rupji norauti vāki. Visu to savākt, ātri noskaidrot grāmatu 
saturu un sakraut tās grēdā uz galda nebija nekāds vieglais 
darbs, pie tam vajadzēja steigties, jo abats mums bija piešķīris 
pavisam maz laika -  drīz bija jāierodas mūkiem, lai apkoptu 
sadragātās Severina miesas un sagatavotu tās bērēm. Piedevām 
vajadzēja meklēt pa visiem  kaktiem, zem  galdiem  un aiz skap
jiem, lai nekas nepaslīdētu garām nemanīts. Viljamam netikās, 
ka Bencs man palīdz, un viņš to nolika stāvēt sardzē pie dur
vīm, jo, par spīti abata liegumam, daudzi pūlējās tikt iekšā: 
ziņas iztrūcinātie saimes ļaudis, muki, kuri apraudāja savu brāli, 

un novici ar sniegbaltiem liķautiem un ūdens muldām, atnā

kuši mazgāt un ievīstīt mirušo...
Tātad vajadzēja darboties nadzīgi. Es kampu grāmatas, 

sniedzu tās Viljamam, viņš tās apskatīja un lika uz galda. Taču 

drīz vien aptvērām, ka šādi uz priekšu netiksim, un ķērāmies 

klāt divatā, tas ir, es gan vācu kopā grāmatas, gan lasīju
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nosaukumus un liku uz galda. Bieži tās bija tikai atsevišķas 
izplēstas lapas.

-  De plantis libris tres -  nolādēts, nav īstā! -  murmināja 
Viljams, nosviezdams grāmatu uz galda.

-Thesaurus herbamm, -  es lasiju, bet Viljams attrauca:
-  Met nost, mēs meklējam grieķu grāmatu!

-V a i ši? -  es jautāju, rādot viņam sējumu, kura lapas klaja 
ķeburainas zīmes.

-N e jēga , tā ir arābiski! Bēkons pareizi teica -  gudra vira 

pirmais pienākums ir mācīties valodas!

-Jūs pats ari neprotat arābu valodu! -  es nīgri atcirtu, uz ko 

Viljams man atbildēja: -  Es vismaz jēdzu, ka tas ir arābiski!

Un es, izdzirdis aiz muguras Benca smieklus, nosarku līdz 

ausu galiem.

Grāmatu bija milzums, bet vēl vairāk pierakstu, pergamenta 

ru|ļu ar debesu kartēm, svešzemju augu katalogu un laikam ar 

nelaiķa roku aprakstītu lapu. Strādājām ilgi, pārm eklējām  
laboratoriju līdz pēdējam  kaktam; Viljams pat aukstasinīgi 

apvērsa līķi, lai paskatītos, vai tas neguļ uz grāmatas, un iz

čamdīja apģērbu, taču nekā.

-T ā  jādara, -  teica Viljams. -  Severms šeit ieslēdzās ar visu 

grāmatu, un mantzinis taču to nepaņēma...

-V a i viņš to nevarēja paslēpt zem  drēbēm? -  es vaicāju.

-  Nē. Grāmata, ko todien redzēju uz Venancija rakstāmgalda, 
bija prāva, mēs to būtu pamanījuši.

-  Kā tā bija iesieta?

-N ezin u . Grāmata stāvēja atvērta, paguvu tikai uzmest acis 
un ievēroju, ka tā ir grieķiski, neko citu nemāku teikt. Bet 

turpināsim meklēt, jo mantzinis lo  nepievāca un, manuprāt, tas 

neizdevās ari Maleahijam.

-Patiešām  ne, -  apstiprināja Bencs. -  Kad mantzinis viņu 
satvēra pie krūtīm, varēja redzēt, ka zem  apmetņa nekā nav.
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-L a b i. Nē, slikti! Ja  grāmatas istabā nav, skaidrs, ka šeit 
kāds paspējis ienākt pirms Maleahija un mantziņa.

-T ā tad  ir vēl trešais? Tas, kurš nogalināja Severinu?
-P ārliek u  daudz ļaužu, -  noteica Viljams.
-S ta rp  citu, kas vēl zināja, ka grāmata ir te? -  es jautāju.
-  Piemēram, Horhe, ja vien mūs saklausīja.
- J ā ,  -  es piekritu, -  bet Horhe nebūtu spējis ar tādu spāni 

sašķaidīt Severinam galvu.
-Pro tam s, turklāt tu redzēji viņu aizejam uz Torņēkas pusi, 

un strēlnieki viņu sastapa virtuvē isi pirms mantziņa apcietinā
šanas. Tātad viņš nejaudātu atnākt šurp un laikus atgriezties 
virtuvē. Padoinā pats -  viņš taču staigā, tikai turēdamies pie 
sienām, un nevar šķērsot sakņu dārzu, kur nu vēl skriešus...

-Ļau jiet man paprātot! -  Man jau pietika drosmes mēroties 
spēkiem  ar savu skolotāju. -  Tātad Horhe tas nevarēja būt. 
Tuvumā grozījās Alinardo, bet ari viņš tik tikko turas uz kājām 
un nebūtu pieveicis Severinu. Mantzinis bija šeit, taču laika 
sprīdis, kopš viņš izgāja no virtuves, līdz brīdim, kam ēr ieradās 
strēlnieki, man šķiet pārāk iss, lai viņš piedabūtu Severinu at
veri durvis, uzbruktu viņam, nogalētu un vel savanditu šo elli. 
Visus apsteigt varēja vienīgi Maleahijs: Horhe būs izdzirdīs 
mūs baznīcas eja, aizsteidzies uz skriptoriju un pavēstījis 
Maleahijam, ka no bibliotēkas pazudusī grāmata ir pie Severīna. 
Maleahijs atnācis un, Dievs zina, kāpēc, nogalinājis Severinu. 
Bet, ja viņš nāca pēc: grāmatas, būtu to pazinis bez meklēša
nas, viņš taču ir bibliotekārs! Tātad kurš atliek?

-  Bencs, -  teica Viljams.
Bencs noraidoši pakratīja galvu. -  Nē, brāli Viljam, jūs zināt, 

ka esmu trakoti ziņkārīgs! Ja  man būtu izdevies atrast grāmatu 
un nemanīti aiznest to projām, es tagad nekavētu laiku ar jums, 
bel gan kādā klusā vietiņā šķirstītu savu dārgumu...

-G a n d r īz  pārliecinošs pierādījum s, -  Viljams teica un
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pasmaidīja. -  Bet arī tu nezini, kāda tā grāmata izskatās, un pēc 
slepkavības varēji palikt ar mums, lai to atrastu.

Bencs dusmās pietvīka un atcirta: -  Es neesmu slepkava!
-L id z  pirmajai slepkavībai neviens nav slepkava, -  filoso- 

fiski atteica Viljams. -  Tik un tā grāmatu mēs šeit neatradām, 
un tas pierāda, ka te tu to neesi nolicis, bet, ja tu pirmāk butu to 
uzgājis, tad, manuprāt, būtu izsprucis no šejienes jucekļa laikā.

Tad Viljams pagriezās pret mirušo. Likās, ka viņš tikai tagad 
aptvēra drauga nāvi. -  Nabaga Severin, -  viņš teica, - es taču 
turēju aizdomās ari tevi un lavas indes! Un tu pats esi sargājies 
no kāda nāvekļa, citādi nebūtu uzvilcis cimdus. Baidījies no 
zemes briesmām, bet tevi satrieca debesu sfēras... -  Viņš paņēma 
rokās lodi un uzmanīgi to nopētīja. -  Kas zina, kāpēc lietots 
tieši šis ierocis...

-G ad ijās  pa rokai.
— Var jau but. Bet pa rokai bija ari citas lietas -  trauki, 

dārznieka rīki... īsts kalējm ākslas un astronomijas meistar
darbs! Nu salauzts un... ak Dievs! -  viņš iesaucās.

-  Kas noticis?
- “Un no saules trešā daļa lika izdzēsta un mēness trešā 

daļa, un zvaigžņu trešā daļa...” -  Viljams skaitīja.
Pārāk labi pazinu apustuļa Jāņa pravietojumus. -  Ceturtā 

bazūne! -  es iesaucos.
-T ie sa  gan -  sākumā krusa, tad asinis, tad ūdeņi un tagad 

zvaigznes... Ja  tā, viss jāpārdomā no jauna; slepkava nav rīkojies, 
kā pagadās, bet pēc noteikta plāna. Bet vai maz iespējams 
iztēloties tādu ļaunuma pārņemtu prātu, kas liek slepkavot tad, 
kad to var darīt atbilstoši Apokalipses pravietojumam...

- K a s  notiek, bazūnējot piektajam eņģelim? -  es jautāju, 
šausmu pārņemts. Tad mēģināju atcerēties: -  “Es redzēju zvaigzni 
krītam no debesīm  uz zemi, un viņam deva bezdibeņa akas 
atslēgu...” Vai kāds noslīks akā?

-P ie k tā  bazūne mums piedāvā vēl daudz ko citu, -  teica
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Viljams. -  No akas pacelsies dūmi kā liela cep|a dūmi, tad no 
dūmiem nāks siseņi un tiem tiks dota vara, līdzīga zemes skor
pionu varai, un tie mocīs cilvēkus. Un siseņi būs lidzīgi zirgiem, 
kas jūgti karam, uz to galvām  būs kā vainagi, zeltam līdzīgi, un 
to zobi būs kā lauvu zobi... Mūsu draugam  paveras plašas 
iespējas, īstenojot grāmatas vārdus. Bet pietiks fantazēt, labāk 
centīsimies atcerelies, ko tieši teica Severins, stāstīdams par 
atrasto grāmatu...

- J ū s  viņam likāt to atnest, bet viņš atbildēja, ka nevarot...
— Jā, patiešām, pēc tam mūsu saruna aprāvās. Kāpēc viņš 

nevarēja? Grāmatu nav grūti panest. Un kāpēc viņš uzvilka cim
dus? Vai grāmatas vākiem  bija kads sakars ar indi, kas nonāvēja 
Berengāriju un Venanciju? Apslēpts dzelksnis...

-Č ū sk a , -  es ieminējos.
-  Kāpēc ne valzivs? Nē, mēs atkal fantazējam! Indei, kā mēs 

redzējām, ir jānokļūst mutē. Turklāt Severins neteica, ka nevar 
atnest grāmatu, bet gan ka labāk būs to apskatīt laboratorijā. 
Un uzvilka cimdus... Vismaz mēs zinām, ka grāmatai drošāk 
skarties klāt ar cimdotām rokām. Tas attiecas ari uz tevi, Benc, 
ja piepildīsies tavas cerības un uziesi grāmatu! Un, tik pakal
pīgs būdams, tu vari man palidzēt. Dodies uz skriptoriju un 
nenolaid acu no Maleahija!

-T ik s  izpildīts! -  atteica Bencs -  kā mums likās, (īri priecigs, -  
un devās, kur sūtīts.

N evarējām  vairs ilgāk aizturēt pārējos brāļus, un istaba 
pieplūda pilna ļaužu. Pusdienu laiks jau bija pāri, un Bernardo 
droši vien kapitula zālē sāka pulcēt savus tiesnešus.

- T e  mums vairs nav, ko darīt, -  teica Viljams.
Piepeši man prātā iešāvās kāda doma. -  Vai slepkava neva

rēja izsviest grāmatu pa logu, kas iziet uz mūra pusi, un pēc 
tam to paņemt?

Viljams neticīgi uzlūkoja laboratorijas augstos logus, kas 
rādījās cieši aizdarīti. -  Iesim pārbaudīsim! -  viņš teica.
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Izgājām ārā no slimnīcas un pārlūkojām tās gala sienu, kas 
gandrīz piekļāvās pie klostera žoga, atstājot šauru eju. Viljams 
virzījās uz priekšu piesardzīgi, jo iepriekšējo dienu sniegs šeit 
bija vēl neskarts. Mušu soļi trauslas sērsnas klātajā sniegā al- 
staja dziļas pēdas, tātad, ja kāds šeit būtu gājis pirms mums, 
pēdas viņu nodotu, taču mēs neko nemanījām.

Likām mierā gan slimnīcu, gan manu neveiksm īgo pieņē
mumu; šķērsojot sakņu dārzus, iejautājos, vai Viljams patiesi 
uzticas Bencam.

-  Ne gluži, -  atbildēja Viljams, -  bet mēs viņam nepateicām 
nekā tāda, ko viņš jau agrāk nebūtu zinājis, un pabiedējām 
viņu ar grāmatu, kuru ari viņš, jādomā, neatlaidīgi meklē. L!n, 
likdami uzraudzīt Maleahiju, reizē liekam Maleahijam uzrau
dzīt viņu.

- U n  ko vajadzēja mantzinim?
-D r īz  uzzināsim. Skaidrs, kaut ko viņam vajadzēja un uz 

līdzenas vietas, lai paglābtos no kādām briesmām. Un šis “kaut 
kas” laikam ir labi zināms Maleahijam -  citādi nevar izskaid
rot Remīgija izmisīgo lūgšanos...

- Š ā  vai tā, grāmata ir pazudusi.
-T a s  jau ir visnesaprotam ākais, -  teica Viljams, kad jau 

tuvojāmies kapitula zālei. —Ja  tā tur bija -  1111 Severīns teica, ka 
bija, -  tad vai nu kāds to ir aiznesis, vai arī tā tur ir joprojām.

-T ā s  tur nav, tātad kāds to ir aiznesis, -  pabeidzu siloģismu.
- N a v  zināms, vai tik secinājumu nevajag iegūt no cilas ma

zās premisas. I’ēc visa spriežot, neviens to nav aiznesis...
-T ātad  tai joprojām jābūt tur. Bet nav taču!
-Pagaid i! Mēs apgalvojam, ka grāmatas tur nav, jo to ne

atradām. Bet varbūt neatradām, jo neredzējām tur, kur tā bija.
-Pārlū kojām  tak visas malas!
-Pārlūkojām , bet neredzējām. Vai arī redzējām, bet nepazi

nām... Ads, tieši kādiem vārdiem  Severīns aprakstīja grāmatu?
-N u , teica, ka atradis svešu grāmatu, grieķiski...
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- N ē . Atcerējos! Viņš teica -  savādu grāmatu. Severins bija 
izglītots virs, un izglitotam vīram grieķu grāmata nav nekas 
savāds, jo, pat nemācēdams grieķiski, viņš pazitu tas rakstību. 
Izglītots vīrs par savādu nesauktu pat arābu grāmatu, lai ari 
neprazdams arabiski... -  Viņš aprāvās. -  Kāpēc Severina labo
ratorija bija arābu grāmata?

-  Un kāpēc lai viņš būtu nosaucis arābu grāmatu par savādu?
-T u r  jau ir tā lieta! Viņš to nosauca par savādu, jo tā izskatijās

neierasti, neierasti vismaz viņam, botāniķim, nevis bibliotekā
ram... Bet bibliotēkās reizēm gadās, ka kopa sasien vairākus 
m anuskriptus, apvienojot vienā sējum a pagalam  atšķirīgus 
tekstus, piemēram, vienu grieķu, otru aramiešu...

-  Un trešo arābu! -  es iekliedzos, ši atklājuma apstulbināts.
Viljams mani raušus rāva atpakaļ uz slimnīcu. -  Nejēga, tei-

toņu varapiere, teļapakausis tāds, tu taču esi skatījies tikai pir
mās lappuses, nevis visu grāmatu!

-B e t , skolotāj, -  es aizelsies dvesu, -  es tikai parādiju tās 
lappuses, un jūs apskatījāt un teicāt, ka esot arābiski, nevis 
grieķiski!

- T e v  taisnība, es esmu nejēga. Bet ātrāk, ātrāk!
Atgriezāmies laboratorijā, un bridi mūs aizkavēja novici, kas 

taisni tobrīd nesa laukā Severina liķi. Pa telpu triņājās ziņkārī
gie. Viljams piesteidzās pie galda un, meklēdams noslēpumaino 
sējumu, pārcilāja grāmatas, satrauktu skatienu pavadīts, meta 
tās uz grīdas un tad atkal un atkal pāršķirstīja. Diemžēl arābu 
manuskripts bija pazudis. Kā pa miglu atcerējos vecus, ne pā
rāk stingrus, apbružātus vākus ar šauram apkalumu josliņām.

-  Kas šeit ienāca pēc mUsu aiziešanas? -  Viljams jautāja kā
dam mUkam.

Šis tik paraustīja plecus: skaidrs, ka te nāca un gāja katrs, 
kam nebija slinkums.

Mēģinājām apdomāt visas iespējas. Maleahijs? Ļoti ticams, 
viņš zināja, ko meklēt, varbūt mūs uzraudzīja un, redzēdams,
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ka izejam tukšām rokām, atgriezās laboratorijā, drošs par savu 
veiksmi. Bencs? Atcerējos, ka viņš smējās, kad ķīvējāmies par 
arābu tekstu. Domāju, ka viņš smej par manu nezināšanu, bet 
varbūt patiesībā smējās par Viljama neattapību, labi zinādams, 
ka veci rokraksti var būt iesieti dažnedažādi; varbūt viņam 
tūlīt iešāvās prātā tas, ko mēs aptvērām tikai vēlāk, lai gan 
uzreiz vajadzēja apjēgt, ka Severīns nemācēja arābiski un ir 
dīvaini turēt plauktā grāmatu, ko neproti izlasīt. Un ja nu ir vēl 
kāds trešais?

Viljams jutās gauži pazemots. Mēģināju viņu mierināt, sacī
dams, ka jau trīs dienas viņš meklē grieķu grāmatu, tāpēc ir 
saprotams, ka steigdamies viņš metis malā visas, kas bija citās 
valodās. Viņš atbildēja, ka k|udīties, protams, ir cilvēciski, taču 
daži cilvēki kļūdās biežāk par citiem, un tādus dēvē par stul
beņiem, un viņš esot viens no tiem 1111 sev  jautājot, vai maz 
bijis vērts pūlēties, studējot Oksfordā un Parīzē, lai pec tam 
nejēgtu, ka manuskriptus reizēm iesien pa vairākiem  kopā, to 
zinot pat novici, saprotams, ne jau tādi muļķi kā es, un vispār 
tādu stulbeņu pārīti kā mēs ar labiem panākumiem par naudu 
varētu rādīt gadatirgos, un tieši pie tā mums ari vajadzētu ķer
ties, nevis pūlēties, mēģinot atminēt noslēpumus, sevišķi, ja šai 
darbā jāsaskaras ar daudz attapīgākiem ļaudīm.

- B e t  nav jēgas činkstēt! -  viņš nobeidza. -  Ja  grāmatu pa
ņēma Maleahijs, tad tā jau nolikta savā vietā bibliotēkā. Un drīz 
vien to atradīsim, ja tik mācēsim iekļūt fin is Africae. Ja  to pa
ņēma Bencs, tad viņam jānojauš, ka man radīsies šīs aizdomas 
un es atgriezīšos laboratorijā, citādi viņš nebūtu tā steidzies. 
Tāpēc tagad viņš slēpjas, un vienīgā vieta, kur viņš nekādi 
nevar būt, ir tā, kur mēs viņu uzreiz meklētu, -  tātad savā cellē. 
Tādēļ labāk iesim uz kapitula zāli, paklausīsimies, vai pratinā
mais mantzinis nepasacīs ko noderīgu. Redzi, man joprojām 
nav skaidrs, kas prātā Bernardo, kurš Remigiju meklēja vēl 
pirms Severina nāves un citu iemeslu pēc.
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Atgriezāmies zālē. Bet kaut nu labāk mēs būtu gājuši pār
baudīt Benca celli! Kā vēlāk uzzinājām, mūsu jaunais draugs 
nemaz tik augstu nevērtēja Viljama apķērību, un viņam ne prātā 
nenāca, ka tik driz atgriezīsimies laboratorijā, tāpēc, pārlieci
nāts, ka viņu nemeklēsim, viņš devās paslēpt savu ieguvumu 
cellē.

Taču to pastāstīšu vēlāk, jo tostarp risinājās citi tik satrau
coši un dramatiski notikumi, ka noslēpumainā grāmata mums 
piemirsās. Un, pat ja mēs to pavisam neaizmirsām, mums pēkšņi 
radās citas steidzamas darīšanas, saistītas ar Viljamam uzticēto 
misiju, no kuras taču neviens viņu nebija atbrīvojis.



D E V ĪT Ā  S T U N D A ,

kuras laikā tiek spriesta taisna tiesa, taču rodas 
nelāgs iespaids, ka taisnība nav nevienam.

ernardo Gvidoni apsēdās pie kapitula zāles lielā 
riekstkoka galda. Dominikānis, kas sēdēja viņam bla
kus, pildīja notāra pienākumus, bet sānos novieto
jušies divi pāvesta delegācijas prelati bija par tiesne

šiem. Tiesātāju priekšā starp diviem  strēlniekiem kājās stāvēja 
mantzinis.

Abats čukstus vērsās pie Viljama: -  Nezinu, vai šī tiesas prava 
ir likumīga. Laterānas koncils 1215. gadā savā XXXVII kanonā 
apstiprināja, ka nevienam nevar likt stāties tiesas priekšā, ja 
tiesas sēdeklis atrodas vairāk nekā divu dienu gājuma attā
lumā no apsūdzētā dzīvesvietas. Šoreiz gan stāvoklis ir citāds, 
no tālienes ir ieradies tiesnesis, tomēr...

-Inkvizitori nav pakļauti pasaulīgajai jurisdikcijai, un tiem 
nav jāievēro vispārējās tiesību normas, -  atteica Viljams. -  Tie 
bauda īpašas pilnvaras, un tiem pat nav jāuzklausa advokātu 
viedoklis.

Palūkojos uz Remigiju. Mantzinis izskatījās nožēlojami. Viņš 
raudzījās apkārt kā pārbiedēts zvērs. Likās, notiekošajā viņš 
pazīst kādas baismas liturģijas kustības un ritus. Bailes viņu 
māca divu iemeslu pec, un tie abi bija vienlīdz briesmīgi: pirm
kārt, viņš ar pārliecinošiem vainas pierādījumiem bija pieķerts 
nozieguma vietā, otrkārt, jau kopš iepriekšējās dienas, kad 
Bernardo, uzklausīdams baumas un apmelojumus, uzsāka savu 
izmeklēšanu, Remīgijs baidījās, ka gaism ā varētu nākt viņa
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pagātnes gaitas; un vēl jo lielāks nemiers viņu bija sagrābis, 
kad viņa acu priekšā važās tika saslēgts Salvatore.

Nelaimigais mantzinis bija šausmu pārņemts, turklāt Ber
nardo Gvidoni savu upuru bailes lieliski prata pārvērst īstā 
panikā. Inkvizitors cieta klusu. Kamēr visi sapulcējušies gai- 
dija pratināšanas sākumu, viņš izlikās kārtojam uz galda salik
tos papīrus. Taču viņa rokas slīdēja tiem pāri izklaidigi un 
skatiens dūrās apsūdzētajā, un šajā skatienā jautās liekuliga 
iecietība (it kā viņš sacitu: “Nebaidies, tu esi starp saviem  brā
ļiem, kuri tev vēl tikai labu”) kopā ar ledainu ironiju (it kā viņš 
sacītu: “Tu, brālīt, vēl nezini, kas tev nāk par labu, bet drīz es 
tev to pateikšu”) un nežēlīgu bardzību (it kā viņš sacitu: “Es 
šeit esmu tavs vienīgais tiesnesis un tu esi manā varā"). To visu 
mantzinis bija zinājis jau agrāk, taču Bernardo klusēšana un 
vilcināšanās palīdzēja viņam  to vēl labāk apjaust, itin kā izgar
šot, lai viņš neuzdrīkstētos aizmirsties, bet ļautos aizvien dzi
ļākam pazemojumam, lai viņa nemiers pārvērstos izmisumā un 
viņš pats kļutu par mikstu vasku tiesneša rokās.

Beidzot Bernardo pārtrauca klusumu. Viņš norunāja dažas 
parastās frāzes, kas ievada prāvas sākumu, un paziņoja tiesne
šiem, ka nopratinās apsūdzēto, kurš vainojams divos vienlīdz 
neģēlīgos noziegumos: viens no tiem esot visiem acīm redzams, 
taču mazāk nīstams par otru, jo brīdi, kad apsūdzētais ticis 
pieķerts pastrādājam slepkavību, viņu jau meklējuši, lai sodītu 
par ķeceribas grēku.

Apsūdzības vārdi bija izskanējuši. Mantzinis, ar grūtībām 
pacēlis rokas, ko slēdza smagas ķēdes, paslēpa seju plaukstās. 
Bernardo uzsāka pratināšanu.

-  Kas tu esi? -  viņš jautāja.
-  Remigijs no Varādžinas, esmu dzimis pirms piecdesmit 

diviem gadiem  un vēl zēna gados iestājies Varādžinas minorītu 
klosterī.
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- U n  kā gadījies, ka tagad tu esi Svētā Benedikta ordeņa 
brālis?

-  Pirms daudziem gadiem, kad pāvests izdeva bullu Sanda 
Romana, es, baidoties apgānīties ar brālīšu ķecerību... kaut arī 
nekad neesmu piekritis viņu uzskatiem... nospriedu, ka manai 
grēcīgajai dvēselei nāktu par labu atrasties tālāk no vides, kurā 
tik daudz kārdinājumu, un, saņēmis atļauju pievienoties mūku 
saimei šajā abatijā, jau vairāk nekā astoņus gadus kalpoju te 
par mantzini.

- A k  tad tu gribēji atrasties tālāk no ķecerības kārdināju
miem, -  Bernardo zobojās, -  bet vai nebutu pareizāk teikt, ka 
gribēji atrasties tālāk no tiem, kuru mērķis bija atklāt ķecerības 
un ar saknēm  izravēt šo  ļauno nezāli? Un labie Klinī ordeņa 
mūki domāja, ka veic žēlsirdības darbu, pieņemdami savā vidu 
tevi un tādus kā tu! Nepietiek mainīt apmetņa krāsu, lai izdel
dētu no dvēseles ķecerības puvešus; un tieši tāpēc šodien esam 
šeit, lai izmeklētu, kas slēpjas tavas grēkus nenožēlojušās dvē
seles nostūros, un noskaidrotu, ko tu darīji, pirms nokļuvi šaja 
svētajā vietā.

-M an a dvēsele ir nevainīga, un es nezinu, ko jūs domājat, 
runādams par ķecerības puvešiem , -  piesardzīgi iebilda mant
zinis.

-V a i redzat? -  iesaucās Bernardo, griezdamies pie pārē
jiem tiesnešiem. -  Tāds pats ka citi! Kad arestējam kādu no 
viņējiem, tas stājas tiesas priekšā, itin kā tā sirds būtu pavisam 
tīra un to nenomāktu nekāda vainas apziņa. Viņi nesaprot, ka 
tieši tas ir viņu vainas visskaidrākais pierādījums, jo taisnais 
tiesas priekša allaž satraucas! Pajautājiet, vai viņam maz zināms 
iemesls, kura pēc devu pavēli viņu apcietināt. Vai tev tas zi
nāms, Remigij?

-C ien ītais kungs, -  mantzinis atbildēja, -  es priecātos to 
izdzirdēt 110 jūsu mutes.
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Nobrīnījos, jo man šķita, ka mantzinis uz tiesas rituālajiem 
jautājumiem sniedz tikpat rituālas atbildes, it kā viņam butu 
labi pazīstama prāvu kārtība un pratinātāju izliktie pinekli un 
viņš jau agrāk būtu mācījies, kā izturēties, nokļūstot šadā 
situācijā.

-  Lūk! -  tostarp izsaucās Bernardo. -  Tā ir tipiska grēkus 
nenožēlojuša ķecera atbilde! Tie jauc pēdas, līkumodami kā 
lapsas, un ir gniti pieķert tos noziegumos, jo pēc viņu kopie
nas noteikumiem tie drīkst melot, lai izvairitos no pelnītā soda. 
Tie liek lietā savu viltu un sagudro slīpētas atbildes, lai maldi
nātu izmeklētāju, kuram jau tāpat īstas mokas sagādā viņu 
necienīgā klātiene. Tatad, brāli Remīgij, vai tevi nekad nekas 
nav saistījis ar tā saucamajiem brālīšiem vai nabadzigās dzīves 
brāļiem, vai begīniešiem?

-  Esmu dzīvojis kā minorits arī tai laikā, kad risinājās ilgie 
stridi par nabadzību, taču nekad neesmu piederējis pie begi- 
niešu sektas.

-  Redzat? -  teica Bernardo. -  Viņš noliedz, ka bijis begīnie- 
tis, jo beginieši brālīšus ar nicinājumu sauc par franciskāņu 
ordeņa nokaltušo zam un uzskata sevi par šķistākiem un tuvā
kiem pilnībai, kaut ari gan vieni, gan otri piekopj to pašu ķe
cerību. Ari daudzi paradumi tiem ir kopigi. Remīgij, vai tu vari 
noliegt, ka esi redzēts baznīcā, sakņupis ar seju pret sienu vai 
izstiepies guļus ar kapuci pār galvu? Šādi tu esi lūdzies, nevis 
ceļos nometies un salicis rokas, kā m ēdz darīt visi godigi ļaudis!

-  Ari Svētā Benedikta ordenī gulstas zemē tam pienācīgajos 
brižos...

-  Es tev neprasu, ko darīji pienācīgajos brižos, gribu zināt 
par tiem nepienācīgajiem! Tātad tu nenoliedz, ka uzturējies 
baznīcā tādā vai citādā beginiešiem  raksturīgā pozā! Un tomēr 
tu teici, ka neesi begīnietis... Tad saki man -  uz ko tu tici?

-  Kungs, es ticu uz visu to, uz ko tic katrs godīgs kristietis...
-  Kāda svēta atbilde! Un uz ko tad tic katrs godigs kristietis?
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- U z  to, ko māca svētā Baznīca...
-K u ra  svētā baznīca? Vai tā, ko par svētu uzskata ticīgie, 

kuri paši sevi dēvē par pilnīgajiem, viltus apustuļi, ķecerīgie 
brālīši, vai Baznīca, kuru šie salīdzina ar Bābeles netikli, bet 
kura turpretim ir stingrā ticības klints visiem  mums?

-  Kungs, -  apjucis bilda mantzinis, -  pasakiet man, kurn jus 
uzskatāt par īsto baznīcu...

-  Es ticu uz Romas baznīcu, vienu, svētu un apustulisku, 
pāvesta un viņa bīskapu vadītu.

- T o  ticu arī es, -  teica mantzinis.
-A p b rīn o ja m a  viltība! -  iesau cās inkvizitors. -  Kāda 

apbrīnojama rotaļāšanās ar vārdiem! Vai dzirdējāt -  viņš grib 
teikt, ka viņš ticot, ka es ticu uz šo baznīcu, un tādā veidā 
izvairās no pienākuma pateikt, kam tad īsti tic viņš pats! Taču 
šis zebiekstes viltus mums nav svešs! Nebūs tik viegli izvairī
ties! Saki -  vai tu tici, ka sakramentus iestādījis mūsu Kungs 
Jēzus, ka vajag sūdzēt grēkus Dieva kalpiem un tikai tā grēkus 
var īsteni nožēlot, un ka Romas baznīcai ir vara siet un atraisīt, 
un, ko tā sies vai atraisīs virs zemes, tas būs siets vai atraisīts 
ari debesīs?

-V a i tad man nevajadzētu tam ticēt?
- E s  tev neprasu, kam tev vajadzētu ticēt, bet gan kam tu 

tici!
- E s  ticu visam tam, kam jus un citi krietni doktori man 

pavēlat ticēt, -  izbijies teica mantzinis.
- A k  tā! Vai tik tie krietnie doktori, kum s pieminēji, nav 

tavas sektas vadoņi? Vai to tu gribēji teikt, piesaukdams dok
torus? Tātad šie izvirtīgie meļi un zaimotāji, kas sevi uzskata 
par vienīgajiem apustuļu pēctečiem , kalpo par balstu tavam 
ticības apliecinājumam? Tu mēģini apgalvot, ka tici man tad, ja 
es ticu tam, kam tic viņi, bet citādi tu tici un ticēsi tikai viņiem!

- T ā  es neteicu, cienītais kungs, -  stomījās mantzinis. -  Jūs
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mani pārprotat! Es taču ticu jums, ja jūs man mācāt to, kas ir 
labs.

-K ā d a  neganta ietiepiba! -  iebrēcās Bcrnardo, triekdams 
dūri galdā. -  Tu stūrgalvigi atkarto izteicienus, ko esi iekalis 
no galvas savā sektā. Tu saki, ka ticēsi man vienigi tad, ja 
sludināšu to, ko tava sekta atzīst par labu. Tā allaž atbildējuši 
viltus apustuļi, un tagad tā atbildi tu un varbūt pats nemaz 
nemani, ka pār tavām lūpām nāk vārdi, kurus savulaik tev 
samācījuši tavā sektā, lai tu varētu maldināt inkvizitorus. Redzi 
nu -  paša teiktie vārdi tevi apsūdz! Būtu iekritis tavos slazdos, 
ja man aiz muguras nebūtu tik ilga inkvizitora pieredze... Taču 
ķersimies pie galvenajiem  jautājumiem. Atbildi, nešķīsteni, -  
vai tev ir gadijies dzirdēt runājām par Gerardo Segalelli no 
Parmas?

- J ā ,  man ir gadijies dzirdēt, -  mantzinis teica un nobālēja, 
ja vien iespējams, ka viņa šausmu izķēmotā seja varēja kļūt 
vēl bālāka.

-V a i tev gadījies dzirdēt stāstām par brāli Dolčino no No
vārās?

- J ā ,  gadījies dzirdēt.
-  Vai esi viņu kādreiz saticis un runājies ar viņu?
Mantzinis brīsniņu klusēja, it ka prātā pārlikdams, ciktāl

būtu izdevīgi atklāt patiesību. Izlēmis viņš tikko dzirdamā balsi 
teica: -  Esmu saticis un esmu ar viņu runājis.

-  Skaļāk! -  iesaucās Bernardo. -  Lai visi beidzot dzird pir
mos patiesos vārdus, kas nāk no tavas mutes! Kad tu ar viņu 
runāji?

-C ien ītais kungs, -  iesāka mantzinis, -  es biju muks kādā 
Novārās novada klosteri, kad tajā pusē sāka lasities kopā Dol 
čīno ļaudis, un tie gaja garām ari manam klosterim, un sākumā 
jau nebija zināms, kas viņi tādi ir...

- T u  melo! Kā gan franciskānis no Varādžinas butu varē
jis uzturēties kādā Novārās novada klosteri? Tu nebiji klostera
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brālis! Jau tolaik tu kopā ar brālišu bandu vazājies pa tā apvidus 
ceļiem, pārtiekot, no ubagdāvanām, un tur tu pievienojies dol- 
čīniešiem!

-  Kā gan jus to varat apgalvot? -  trīcēdams pie visām mie
sām, vaicāja mantzinis.

-  Varu, un to apgalvot pat ir mans pienākums, -  teica Ber- 
nardo un pavēlēja ievest Salvatori.

Mana sirds sažņaudzās žēlumā, ieraugot šo nelaimes putnu; 
skaidrs, ka naktī viņš bija pārcietis daudz bargāku pratinā
šanu -  bez lieciniekiem. Jau  esmu teicis, ka Salvatorem bija 
īsta briesmekļa seja, bet šajā rītā viņa vaibsti šķita pavisam 
dzīvnieciski. Vardarbības zīmes nevarēja saskatīt, bet, redzot, 
kā strēlnieki līdzīgi virvē piesietam mērkaķim velk viņa važās 
saslēgto augumu, kas tikai ar milzu pūlēm  spēja kustināt iz
staipītos, izmežģītos locekļus, kļuva skaidrs, kādā veidā risinā
jusies Salvatores noklaušināšana.

-B ern a rd o  viņu spīdzinājis... -  čukstēju Viljamam.
-N ek ād a  gadījumā, -  atbildēja Viljams. -  Inkvizitors ne

vienu nekad nespīdzina. Visas rūpes par apsūdzētā miesām 
tiek uzticētas pasaulīgās varas pārstāvjiem.

-B e t  tas taču ir viens un tas pats! -  es teicu.
-N e k ā  tamlīdzīga! lnkvizitora rokas paliek neaptraipītas, un 

apsūdzētais savā inkvizitorā rod negaidītu atbalstu, moku rem
dinātāju un atklāj tam savas sirds slēptākos kambarus.

Apstulbis paskatījos uz savu skolotāju. -  Jū s jokojat?
-V a i, tavuprāt, par šīm lietām var jokot? -atvaicā ja  Viljams.
Pa to laiku Bernardo bija pievērsies Salvatorem -  un mana 

spalva nespēj pārcelt uz papīra tās vardu atlūzas, kas šķita 
(ja vien tas iespējams) vēl bābeliskākas nekā parasti, -  no tā
dām savas atbildes sastatīja šis cilvēks, pret kuni liktenis ne
kad nebija izturējies vēlīgi un kurš tagad bija novests līdz gluži 
vai dzīvnieka stāvoklim . Starp klausītājiem  nebija daudz 
tādu, kas spētu bez pūlēm saprast viņa teikto, un Bernardo
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nāca viņam  paligā, uzdodams tādus jautājumus, uz kuriem 
nabaga Salvatorem atlika vien atbildēt ar ja vai nē, vairs ne
mēģinot meklēt glābiņu melos. Un mans labais lasītājs var viegli 
uzminēt, ko Salvatore teica. Viņš atklāja vai, pareizāk sakot, 
piekrita, ka nakts pratināšanas laikā atklajis daļu to noti
kumu, kurus es savā prātā jau biju secinājis no viņa agrak 
teikta. Viņš pastāstīja, kā klejojis kopā ar brālīšiem, ganeļiem 
un viltus apustuļiem, kā piepulcējies brāļa Dolčino ļaudīm un 
to vidū sastapis Remīgiju, kā kopā ar Remigiju paglābies pēc 
Rebello kalna kaujas un kā pēc daudziem un dažādiem atga
dījumiem viņi abi patvērušies Kasāles klosterī. Šos man jau 
zināmos notikumus viņš papildināja ar stāstu par to, kā ķecerību 
tēvs Dolčīno neilgi pirms sakāves un krišanas taisnās tiesas 
rokās uzticējis Remigijam dažas vēstules, tikai viņam, Salvato
rem, neesot zināms, uz kurieni un kam tās bijušas janogādā. 
Un Rem igijs vienm ēr nēsājis šis vēstules sev  lidzi, neuz
drošinādamies nogādāt, bet, ieradies šeit, abatijā, baidījies pa
turēt tās ilgāk pie sevis, tāpēc uzticējis bibliotekāram, jā, tieši 
Maleahijam, lai tas ķecera rakstus paglabātu kādā Torņēkas 
slēptuvē.

Kamēr Salvatore mnāja, Remigijs nenolaida no viņa naida 
pilnu skatienu, bet tad, nespēdam s vairs ilgāk valdities, iebļā
vās: - Ak tu, mūdzi, izvirtigais mērkaķi, es biju tavs tēvs, draugs 
un aizstāvis, bet ar ko tu man atmaksā!

Salvatore pavērās uz savu bijušo aizstāvi, kuram pašam nu 
bija vajadzīga aizstāvība, un teica: -  Signor Remigio, fosse che 
potesse ero tuo. E mi eri dilectissimo. Ma tu conosci lafam iglia 
del bargello. Qui non babet caballum vadat cumpede...

-Stulbeni! -  nelikās mierā Remigijs. -  Vai tiešām ceri iz
sprukt sveikā? Vai nezini, ka arī tevi gaida ķecera nāve? Saki, 
ka sastāstīji to visu spīdzināms, saki, ka visu sagudroji!

— Che so io signore come hanno nome lutte queste risie... 
Patēriņi, gazzesi, leoniste, arnaldiste, speroniste, circoncisi...
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Io non son homo literātus, peccavi sine malitia e il signor Ber
narda magnijicentissimo el sa, et ispero ne l ’indulgentia sua 
in nomine pat re etfilio et spiritis sanctis...

-B ū s im  piedodoši, ciktāl to atļauj mūsu amata p ienā
kumi, -  teica inkvizitors, -  un tēvišķā labvēlībā novērtēsim 
tavu labo gribu, kuras mudināts atklāji mums savu dvēseli. Bet 
tagad ej atgriezies savā cellē, lūdzies un pārdomā, un paļaujies 
uz Kunga žēlsirdību! Mums savu kari jāpārspriež citi, vēlāko 
laiku notikumi. Tātad, Remīgij, tev līdzi bija Dolčino vēstu
les un tu tās iedevi savam  ordeņa brālim, kura pārziņā ir bib
liotēka...

- N ē , nav tiesa, nav tiesa! -  kliedza mantzinis, it kā viņa 
taisnošanās vēl spētu ko mainīt. Tāpēc Bernardo darīja galu 
viņa kliegšanai, teikdams: -  Ne jau tavs, bet Hildesheimas 
Maleahija apstiprinājums mums vajadzīgs.

Viņš lika ataicināt bibliotēkām , jo tā nebija starp tiesas 
skatītājiem. Zināju, ka Maleahijs ir skriptorijā vai klīst gar slim
nīcu, meklēdam s Bencu un grāmatu. Kāds aizsteidzās viņu 
pasaukt; kad pēc briža viņš drūmu vaigu, nodurtām acīm ienāca 
zālē, Viljams īgni novilka: -  Un tagad Bencs var darīt visu, ko 
vēlas. -  Taču viņš maldījās, jo ieraudzīju Bencu snaikstāmies 
pār plecu mūkiem, kuri drilzmējās kapitula zāles durvīs, vēro
dami pratināšanu. Parādīju viņu Viljamam. Tobrīd nospriedām, 
ka notikumi tiesas zālē Bencam  šķiet vēl vilinošāki par noslē
pumaino grāmatu. Tikai vēlāk uzzinājām, ka īsu brīdi pirms 
tam Bencs bija paguvis noslēgt nekrietnu darījumu.

Tatad Maleahijs nostājās tiesnešu priekšā, vairīdamies no 
mantziņa skatiena.

-M aleahij, -  teica Bernardo, -  šorīt, kad biju uzklausījis 
Salvatores atzīšanās vārdus, es jums jautāju, vai esat kād
reiz saņēm is glabāšanā no šeit klātesošā apsūdzētā kādas 
vēstules...
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-M aleahij! -  brēca mantzinis. -  Vēl nesen tu zvērēji, ka ne- 
nodarisi man ļaunu!

Maleahijs, kurš stāvēja ar muguru pret manzini, nedaudz 
pavērsa galvu uz viņa pusi un tik klusu, ka tikko varēju sakļau
sit viņa vārdus, atbildēja: -  Neesmu lauzis zvērestu. Ja  varēju 
nodarit tev ko ļaunu, tad esmu to izdarijis jau agrāk. Vēstules 
tika nodotas Bernardo kunga rokās šodien agri no rīta, vēl 
pirms tu biji noslepkavojis Severinu...

- B e t  tu... tu taču zini, ka es viņu nenoslepkavoju! Tu to 
zini, jo biji tur jau pirms manas atnākšanas!

-  Es? -  parvaicāja Maleahijs. -  Es iegāju laboratorija, kad 
tevi jau bija pieķēruši.

-  Nu, lai tur būtu kā būdams, -  viņus pārtrauca Bernardo,
-  ko tu meklēji pie Severina, Remigij?

Mantzinis uzmeta apjukušu skatienu Viljamam, tad Maleahi- 
jam un atkal pievērsās Bernardo. -  Es... es šorit dzirdēju šeit 
klātesošo brāli Viljamu sakām Severinam, lai sargājot kaut kā
dus papim s... Es jau kopš vakarnakts, kad saņēma ciet Sal- 
vatori, baidijos, ka runas var iegrozīties par tam vēstulēm...

-T a d  jau tu tomēr par vēstulēm kaut ko zini! -  uzvaroši 
iesaucās Bernardo.

Mantzinis bija iekritis slazdos. Steigšus vajadzēja gan at
taisnoties no apsūdzības ķecerībā, gan novērst no sevis aizdo
mas par slepkavību. Viņa satrauktais prāts vairs nebija rīcības 
noteicējs, tāpēc, gluži neapzināti izlēmis vispirms pierādit savu 
nevainību botāniķa nāvē, viņš sāka jucekligi taisnoties: -  Par 
vēstulēm vēlāk... es paskaidrošu... pastāstīšu, kā tās nokļuva 
pie manis... Bet ļaujiet vispirms izskaidrot, kas notika šorit! Kad 
Salvatore krita Bernardo kunga rokās, uzreiz nojautu, ka nina 
būs ari par šīm vēstulēm; jau gadiem ilgi domas par tām man 
nospiež sirdi... Un, kad padzirdēju Viljamu un Severinu runājam 
par kaut kādiem papīriem... es, baiļu pārņemts, nospriedu, ka 
Maleahijs būs no tām ticis vaļā, atdevis Severinam... Gribēju tās
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iznicināt, tāpēc aizgāju pie Severina... durvis bija atvērtas un 
Severīns zemē, beigts... un es sāku vandīties pa viņa mantām, 
lai tās vēstules atrastu... man tikai bija bail...

Viljams man iečukstēja ausī: -  Nelaimīgais muļķis, aiz bai
lēm neapjēdz, ka pats ieskrien lamatās...

-P ieņem sim , ka tu saki gandrīz -  es atkārtoju -  gandriz 
patiesību, -  Bērnardo pārtrauca mantziņa taisnošanos. -  Tu 
nodomāji, ka vēstules atrodas pie Severina, un meklēji tās viņa 
laboratorija. Bet. kāpēc tu nospriedi, ka tās ir pie viņa? Un kā
pēc pirms tam nogalināji vēl citus brāļus? Varbūt tu domāji, ka 
šīs vēstules jau labu laiku ceļo no rokas rokā? Varbūt šajā aba
tijā ir pieņemts dzīties pēc sadedzinātu ķeceru relikvijām?

Redzēju, ka abats saraujas kā dzelts. Nevarēja but smagāka 
apvainojuma par apsūdzību ķecem  relikviju krāšanā, un Ber- 
nardo itin veikli prata saistīt nesenās slepkavības ar ķeceru 
būšanām un to visu ar abatijas dzīvi. No pārdomām mani iztrau
cēja mantzinis, nebalsi kliegdams, ka viņam neesot nekā ko
pīga ar pārējiem noziegumiem. Bernardo viņu iecietīgi mieri
nāja: patlaban netiekot spriests par iepriekšējām slepkavibam, 
viņu pratinot sakarā ar ķecerības noziegumu, un lai Remīgijs 
nemaz necenšoties (izrunājot šos vārdus, Bernardo balss atkal 
ieskanējās bargi), runādams par Severīnu vai mēģinot uzvelt 
aizdom as Maleahijam, novirzīt uzmanību no savām  ķecera 
gaitām. Un tāpēc esot laiks atgriezties pie vēstulēm.

-M aleahij no Hildesheimas, -  viņš teica, pievērsies lieci
niekam, -  jūs nestāvat šeit kā apsūdzētais. Šorīt jūs, nemēģi
not neko slēpt, atbildējāt uz maniem jautājumiem un izpildījāt 
manu prasību atdot vēstules. Tagad atkārtojiet šeit to, ko tei
cāt no rīta, un jums nebūs jābaidās!

-A tkārtošu, ko teicu šorīt, -  iesāka Maleahijs. -  Neilgi pēc 
ierašanās mūsu klosterī Remīgijs sāka uzraudzīt virtuves dar
bus, un tā mums bieži iznāca pārspriest darba lietas. Zināt, 
man kā bibliotekāram  uzticēts pienākum s vakaros aizslēgt
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Torņeku, tātad ari virtuvi... Man nav iemesla slēpt, ka sadrau
dzējāmies ka brāļi, un tāpat m an nebija iemesla turēt viņu 
aizdomās par kādiem nodarījumiem. Un viņš man pastāstija, 
ka reiz grēksūdzes laika viņam esot tikuši uzticēti daži slepeni 
dokumenti, kuri nedrīkstētu nokļūt necienigās rokās, bet viņš 
neuzdrošinoties tos ilgāk glabāt pie sevis. Ta kā es sargāju 
vienīgo vietu klosteri, kur liegts ieiet visiem pārējiem, viņš lūdza, 
lai paglabāju šos papirus bibliotēkā, kur tos neredzētu ziņkā
rīgo acis, -  un es piekritu, nenojauzdams, ka tie ir ķecerīga 
rakstura dokumenti. Pat neizlasījis tos novietoju... novietoju 
visgrūtāk sasniedzamajā no bibliotēkas slēptuvēm, un kopš tā 
laika biju par tiem piemirsis, lidz šorīt inkvizitora kungs man 
par tiem ieminējās, -  tad es aizgāju uz bibliotēku, sameklēju 
tos un nodevai viņam...

-  Kāpēc par šo savai vienošanos ar mantzini tu neziņoji man? 
Bibliotēka nav mūku personisko mantu glabātuve! -  dusmās 
saraucis pieri, ierunājās abats, tā skaidri likdams noprast, ka 
klosterim un tā vadibai ar šo notikumu nav nekā kopīga.

-A b a ta  kungs, -  apjucis bilda Maleahijs, -  man tas šķita 
jūsu uzmanības necienīgs sikums! Man nebija ļauna nodoma!

-  Protams, protams! -  sirsnigi piekrita Bernardo. -  Mēs visi 
esam pārliecināti, ka bibliotekārs rīkojies, labas gribas vadīts, 
un par pierādijumu tam kalpo ari godigums un atklātiba, ar 
kādu viņš palīdzēja izmeklēšanai. Ka brālis lūdzu jūs nepār
mest viņam šo seno neapdomību! Mēs ticam Maleahijam! Un 
tagad mēs no viņa prasām tikai vienu -  ar zvērestu apliecināt, 
ka dokumenti, kurus viņam tūdaļ parādišu, ir tie paši, kurus 
viņš šorīt nodeva manās rokās un kurus pirms vairākiem ga
diem, neilgi pēc savas ierašanās šajā abatijā viņam  uzticēja 
Remigijs no Varādžinas.

Un viņš paņēma divas lapas no papīru kaudzītes, kas stā
vēja viņam priekšā uz galda, un pacēla tās pret Maleahiju. 
Bibliotekārs tās uzlūkoja un stingrā balsi teica: -  Zvēni pie

Piektā
diena

463



Piektā
diena

visuvarenā Dieva Tēva, pie visusvētās Jaunavas Marijas un 
pie visiem svētajiem, ka tā tas ir un tā tas bija.

-M anuprāt, ar to ir diezgan, -  noteica Bernardo. -  Malcahij 
no Hildesheimas, jūs varat iet.

Maleahijs nodurtu galvu devās prom, bet, pirms vēl viņš 
bija sasniedzis durvis, no ziņkārīgo puliša, kas drūzmējās zāles 
dziļumā, atskanēja kāda balss: -  Tu slēpi viņa vēstules, bet viņš 
tev virtuvē rādīja noviču pēcpuses!

Šur tur atskanēja slāpēti smiekliņi. Maleahijs, ar elkoņiem 
airēdamies cauri drūzmai, steidzās drīzāk pamest tiesas zāli. 
Biju gatavs deret, ka kliedzējs bijis Aimāro, lai gan vārdi bija 
noskanējuši spalgā falsetā. Abats, tumši pietvīcis, izbrēca pavēli 
visiem apklust un, piedraudēdams ar briesmīgiem sodiem, pie
prasīja, lai mūki nekavējoties atbrīvo zāli. Bernardo sāji smai
dīja, kardināls Bertrando pretējā zāles malā pieliecās pie auss 
Žanam d ’Anno un kaut ko čukstēja, un tas, aizšāvis mutei priekša 
roku, saliecās kā klepus lēkm es mocīts. Viljams man teica:
-  Mantzinis ne tikai grēkoja, apmierinādams savas miesas kā
rībās, bet bija arī savedējs. Taču Bernardo šī ziņa nrp vien tik, 
cik tā nostāda neveiklā stāvokli Aboni, impērijas starpnieku...

Piepeši manu skolotāju pārtrauca pats Bernardo, viņu uzru- 
nādams:

- U n  tagad es gribētu dzirdēt 110 jums, brāli Viljam, par kā
diem papīriem jūs šorīt runājāt ar Severīnu, kad mantzinis, jūsu 
valodas saklausījies, tika maldināts.

Viljams izturēja viņa urbigo skatienu. -  Mantzinis patiesi ir 
ticis maldināts. Mēs apspriedām Aijuba al Ruhavi traktātu par 
suņu hidrofobiju; no doktrīnas viedokļa tā ir apbrīnojama 
grāmata, kura noteikti pazīstama arī jums un ne reizi vien būs 
jums lieti noderējusi... Hidrofobiju jeb trakumsērgu, raksta Aijubs, 
var nekļūdīgi noteikt pēc divdesmit piecām skaidri redzamām 
pazīmēm...

Bernardo, kurš piederēja pie Domini canes, Kunga suņu,
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ordeņa, neuzskalija par vajadzīgu pieņemt izaicinājumu uz 
jaunu ciņu. -  Tatad tika runāts par lietām, kas nekādi nav sai
stītas ar apspriežamajiem jautājumiem, -  viņš steigšus nomur
mināja. Atsākās mantziņa pratināšana.

-  Atgriezīsimies pie tevis, minoritu brāli Remigij, kas esi daudz 
bīstamāks par traku suni! Ja  brālis Viljams šajās dienās vairāk 
uzmanības būtu veltijis ķeceru un nevis suņu slienām, tad var
būt arī viņš būtu atklājis, kāda čūska savijusi savu midzeni šajā 
klosteri. Atgriezīsimies pie vēstulēm... Tagad mums ir droši un 
neapstrīdami zināms, ka tās bijušas tavas rokās un ka tu cen
ties tās noslēpt, it ka šīs lapas būtu piesūcinātas ar indi, un ka 
tu pat pastrādāji slepkavību... -  Viņš ar rokas mājienu apklusi
nāja mantziņa mēģinājumus iebilst. -  Par slepkavībām  parunā
sim vēlāk... Tātad, es teicu, pat pastrādāji slepkavību, lai ne
pieļautu, ka šis vēstules nonāk manās rokās. Saki -  vai tagad 
atzīsti vēstules par savām?

Mantzinis neatbildēja, taču viņa klusēšana bija izteiksmīga 
diezgan. Tāpēc Bernardo draudīgi turpināja: -  Un kas gan ir šis 
vēstules? Divas lappuses, pierakstītas ar ķecerību dzemdinā
tajā Dolčīno roku, kuras viņš dažas dienas pirms savas sakā
ves uzticējis vienam  no saviem  mācekļiem, lai tas nogādātu šo 
vēstījumu citiem sektantiem, kas vēl bija izkaisīti pa visu Itāliju. 
Es varētu jums nolasīt visu, kas šeit rakstīts: Dolčino, bailēs 
apjauzdams savu drizo galu, uztic saviem  sektas brāļiem cerības 
vēsti -  kā viņš pats saka -  uz velnu! Viņš tos mierina, teikdams, 
ka, lai gan datumi, ko viņš min šajās vēstulēs, nesakrīt ar tiem, 
kuri minēti iepriekšējos vēstījumos, kad viņš solījis līdz 1305. 
gadam  ar imperatora Fridriķa palīdzību iznīcināt visus garīdz
niekus, solītā piepildījums vairs neesot talu. Vēl reizi šis ķece
rību tēvs ir melojis, jo kopš tās dienas pagajuši jau vairāk nekā 
divdesmit gadi un nav piepildijies neviens no viņa nešķista
jiem pravietojumiem. Bet ne jau par lielmanīgo nekaunību, 
kādā pausti šie pravietojumi, mums tagad jānma, mums jāspriež
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liesa pār Remigiju, kurš bija šo melu tālākizplatitājs. Vai tu, 
grēkus nenožēlojušais ķeceri, vēl aizvien vari noliegt, ka esi 
staigājis neceļus kopā ar viltus apustuļu sektu?

Mantzinis neko vairs nevarēja noliegt. -  Godātais kungs, -  
viņš teica, -  savā jaunība esmu pieļāvis daudz liktenīgu kļūdu. 
Kad pirmoreiz izdzirdu Dolčīno sludināšanu, jau biju nabadzī
gās dzīves brāļu maldu mācības varā, un es noticēju viņa vār
diem un pievienojos viņa bandai. Jā , tā ir taisnība, es biju kopā 
ar viņiem Brešas un Bergāmo novadā, biju ar viņiem pie Korno 
un Valsēzijas ielejā, kopa ar viņiem  patvēros Kailajā kalna un 
Rasas ielejā, un visbeidzot Rebello kalnā. Taču es nepiedalījos 
nevienā no viņu ļaundarībām, un, kad viņi laupīja un slepkavoja, 
es vēl glabāju sevī lēnprātības gani, kas raksturīgs svētā Fran
ciska dēliem; un tieši Rebello kalnā es Dolčīno teicu, ka vairs 
nejutu sevī pārliecību, lai turpinātu cīņu, un viņš man deva 
atļauju doties projām, jo, kā viņš teica, bailīgie un svārstīgie 
viņa pulkā neesot vajadzīgi, likai vēl palūdza, lai es aizgādājot 
viņa vēstules uz Boloņu...

-K am ? -  noprasīja kardināls Bertrando.
-D až iem  viņa sektantiem, kuru vārdus es, šķiet, vēl labi 

atceros un tūdaļ nosaukšu, kādi nu tie palikuši man atmiņā, 
kungs, -  steigšus bēra mantzinis. Un nosauca dažus vārdus, 
kuri, kā redzēju, kardinālam Bertrando nebija sveši, jo viņš 
piekrītoši klanīja galvu un apmierināts uzsmaidīja Bernardo.

-Ļ o ti labi, -  teica Bernardo, pierakstīdams nosauktos. Tad 
viņš Remīgijam vaicāja: -  Bet. kālab tu mums tagad izdod savus 
draugus?

- T ie  nav mani draugi, kungs! Un par pierādījumu tam noder 
arī tas, ka šis vēstules viņiem nenogādāju. Bet esmu paveicis 
vēl vairāk un, lai gan ilgus gadus esmu pulējies šos notikumus 
aizmirst, tūdaļ jums tos izstāstīšu: lai sveika varētu izkļūt caur 
Verčelli bīskapa karaspēka rindām, kas turēja aplenkumā Re
bello kalnu, es stājos sakaros ar dažiem no viņa vīriem un
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apm aiņai pret atļauju doties tālāk norādiju labākos ceļus, 
pa kuriem piekļūt Dolčino nocietinājumiem, tāpēc Baznicas 
spēku uzvarā ir ari mans ieguldījums...

-  Ļoti interesanti! Šis stāsts mums norāda, ka esi ne tikai 
ķeceris, bet ari gļēvulis un nodevējs. Tavu stāvokli tas nekādi 
neuzlabo. Tāpat ka šodien, lai izglābtos, tu mēģināji apsūdzēt 
Maleahiju, kurš taču tev bija izlidzejis, tā toreiz tu nodevi taisnajai 
tiesai savus grēka biedrus. Tu nodevi viņu miesas, tomēr ne
kad neesi nodevis viņu mācību un viņu vēstules esi saglabajis 
kā relikvijas, ceredams kādu dienu rast drosmi un iespēju bez 
briesmām tās nogādāt galā, lai atgūtu savu labo slavu starp 
viltus apustuļiem.

- N ē , kungs, nē! -  sviedriem  noplūdis, mantzinis pūlējās 
iebilst, un rokas viņam trīcēja. -  Nē, es jums zvēm , ka...

-  Zvērests! -  teica Bernardo. -  Lūk, vēl viens tavas negantās 
viltibas pierādijums! Tu gribi zvērēt, jo zini, ka es zinu -  val- 
diešu ķeceri ir gatavi uz visu, tie pat ir ar mieru doties nāvē, lai 
tikai nebūtu jādod zvērests! Bet, ja tos māc bailes, tie izliekas 
zvēram un purpina viltus zvēresta vārdus! Taču es labi zinu, ka 
tu neesi no Lionas nabagu sektas, nešķistais lapsa, un velti tu 
centies man pierādīt, ka neesi tas, kas patiešām neesi, lai es 
nepateiktu, ka tu esi tas, kas esi! Tātad, lai paglābtos no ap
sūdzības, tu gribi zvērēt? Zvēri, rikai tev jāzina, ka ar vienu 
pašu zvērestu man nepietiek! Es varu uzklausīt ari divus, tris, 
simt vai, cik tev tik, zvērestus, jo lieliski zinu, ka jus, viltus 
apustuļi, piedodat grēkus tiem, kas teikuši melīgus zvēresta 
vārdus, lai nenodotu sektu. Tāpēc katrs zvērests būs jauns ta
vas vainas pierādijums!

-  Ko tad lai es daru? -  iesaucās mantzinis, nokrizdams ceļos.
-  Nemeties pie zemes kā beginietis! Nekas tev nav jādara. 

Tagad es esmu vienīgais, kurš izlems, kas darāms, -  ar bries
mīgu smaidu sejā teica Bernardo. -  Tev atliek vienīgi atzities 
savos grēkos. Un tu tiksi sodits un nolādēts, ja atzīsies, un tiksi
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sodīts un nolādēts, ja neatzīsies, jo tad tevi tiesās kā melīgu 
zvērestu devēju! Tāpēc labak atzīsties, lai vismaz ātrāk darītu 
galu šai pratināšanai, kas mulsina mums prātus un aizvaino 
mūsu iecietības un žēluma jūtas!

-K ā d o s  grēkos lai atzīstos?
-  Divu veidu grēkos. Atzīsti, ka biji Dolčino sektā, ka piekriti 

viņa ķecerīgajiem apgalvojum iem , pārņēmi sektas noziedzī
gās paražas un apšaubīji bīskapu un pilsētu maģistrātu tiesī
bas, ka, nenožēlojis savus grēkus, aizvien esi šo  melu un maldu 
piekritējs, kaut arī ķecerību tēvs Dolčino ir miris un viņa sekta 
izkliedēta, lai gan vēl pilnīgi neizdeldēta. Un atzīsti, ka, līdz 
dvēseles dziļumiem sektas nešķīstās mācības samaitāts, tu esi 
vainojams pret Dievu un cilvēkiem  vērstajos noziegumos, ko 
pastrādāji šajā abatija man joprojām nezināmu iemeslu pēc, 
taču mums nebūs jāpūlas iedziļināties šajos iem eslos, kad 
reizi par visām reizēm būs skaidri pierādīts (un tieši to mēs 
pašlaik darām), ka šo ķeceru uzskatu pieņemšana, kuri sludi
nājuši un sludina nabadzību pretēji mūsu kunga pāvesta izdo
tajām bullām un mācībai, agri vai vēlu ved pie noziedzīgas 
rīcības. Tas jāizdzird ticīgajiem, un ar to man pietiks. Atzīsties!

Nu jau bija skaidrs, ko vēlas panākt Bernardo. Viņam nepa
visam nerūpēja uzzināt, kurš nogalinājis pārējos mūkus, viņš 
tikai gribēja pierādīt, ka Remigijs zināmā mērā piekrīt impēri
jas teologu paustajām idejām. Pieradot, ka šīs idejas, kas sakrīt 
arī ar Perudžas kapitula viedokli, ir radniecīgas brālīšu un 
dolčīniešu uzskatiem un ka mūks, kurš sapinies visās šajas ķece
rībās, viens pats pastrādājis visus abatijā notikušos noziegu
mus, Bernardo varētu dot nāvējošu triecienu saviem  preti
niekiem. Paskatījos uz Viljamu un sapratu -  ari viņš aptvēris 
notiekošo; lai gan mans skolotājs jau iepriekš bija nojautis šādu 
prāvas pavērsienu, nebija viņa spēkos kaut ko mainīt. Palūko
jos uz abatu un redzēju, ka viņa vaigs apmācies: kaut ari par 
vēlu , arī viņš bija saskatījis Bernardo izliktos slazdus un
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sapratis, ka viņa, impērijas pārstāvja, autoritāte un gods iz
plēn, jo izrādās, viņa pārvaldāmais klosteris kjuvis par visu 
gadsimta nešķīstību patvērumu. Savuties mantzinis vairs neap
jēdza, no kuras apsūdzības vēl varētu attaisnoties, bet varbūt 
šajā bridi viņš vairs nebija spējīgs uz prāta apsvērumiem un 
kliedziens, kas izlauzās viņam  pār lūpām, bija viņa dvēseles 
balss, kas izkliedza ilgus gadus glabātu un slēptu nožēlu. Pēc 
šaubu, jūsmas, vilšanās, gļēvuma un nodevību pilnas dzives, 
tagad lūkodamies acis drīzajai nāvei, viņš nolēma atzit savu 
jaunības ticību, vairs neprātodams, cik ta pareiza vai maldīga, 
bet itin kā gribēdams pierādīt sev pašam, ka tomēr ir spējīgs 
kādai ticībai upurēties.

—Jā, tā ir taisnība, -  viņš kliedza, -  es biju kopā ar Dolčino 
un piedalījos viņa noziegumos un izlaidībā, varbūt biju jucis, 
varbūt nevis mūsu Kungu Jēzu Kristu es mīlēju, bet slāpu pec 
brīvības un ienīdu bīskapus, tā ir taisnība, esmu grēkojis, taču 
neesm u vainigs nevienā no abatijā pastrādātajām slepkavī
bām, to es jums zvēm!

-  Nu re, vismaz kaut ko esam  panākuši, -  noteica Bernardo.
-  Tātad tu atzisti, ka piekopi nešķīsteņa D olčino, raganas 
Margaritas un viņu līdzbiedru ķecerību? Tu atzīsti, ka biji kopā 
ar viņiem, kad tie Trivēro apkaim ē pakāra daudzus īstenus 
Kristusticigos, to vidū ari nevainīgu desmit gadus vecu bērnu? 
Un kad cituviet viņi kāra vinis to sievu un vecāku klātbūtnē 
tikai tāpēc, ka tie atteicās pakļauties šo neliešu gribai? Un, ar 
sava neprāta un lepnibas aklumu sisti, jūs uzskatījāt, ka neviens 
nevar tapt pestīts, ja nepievienojas jūsu kopienai? Runā!

- J ā ,  tam visam es ticēju un to dariju!
-  Un, kad viņi saņēma ciet vairākus bīskapam  uzticīgus vīrus 

un, ieslēguši cietumā, nomērdēja tos bada, un kādai grūtai sie
vai nocirta vienu roku līdz plecam, bet otrai nogrieza plaukstu 
un tad ļāva tai dzemdēt, bet zīdainis nekristīts nomira tūlīt 
pēc dzemdībām, — vai tu biji tur klāt? Vai biji kopā ar viņiem,
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kad viņi nolīdzināja līdz ar zemi un atdeva liesmām Moso, 
Trivēro, Kosilas un Flekijas miestiņus un vel daudz ciemu Kre- 
pakorio apkaimē, un daudz namu Mortiljāno un Kvorino un 
nodedzināja Trivēro baznīcu, pirms tam apgānījuši svētos at
tēlus, izgāzuši altārakmeņus, nolauzuši roku Jaunavas statu
jai, izlaupijuši altārtraukus, baznīcas iekārtu un grāmatas, sa
grāvuši zvanu torni, sadauzījuši zvanus un piesavinājušies visu 
draudzes un mācītāja mantību?

- J ā ,  jā, es biju tur, un neviens vairs lāgā neapjēdza, ko dara; 
mēs gribējām tuvināt soda stundu, mēs bijām debesu sūtītā 
imperatora un svētā pāvesta priekšpulks. Mums bija jāpastei
dzina tā brīža pienākšana, kad nokāptu Filadelfijas eņģelis un 
visi saņemtu Svētā Gara davanas, -  tad Baznīca tiktu atjaunota, 
un, kad būtu iznīcināti visi grecigie un atkritēji, sāktu valdīt 
taisnie un bezgrēcīgie!

Mantzinis vienlaikus šķita apsēsts un apskaidrots. Likās, 
tagad, kad pārrauts klusēšanas un izlikšanās aizsprosts, viņa 
pagātne atgriežas ne vien ar tālaika vārdiem, bet atplūdina arī 
tolaiku ainas un viņu no jauna sagrābj sava varā kādreizējās 
izjūtas.

-T ātad  tu atzīsti, ka godājāt kā svētu mocekli Gerardo Se- 
galelli, -  pratināja Bernardo, — ka noliedzat Romas baznīcas 
autoritāti un pilnvaras un apgalvojāt, ka nedz pāvests, nedz 
kāds cits varas pārstāvis nedrīkst uzspiest jums dzīvesveidu, 
kas atšķirtos no jūsu izvēlētā, ka nevienam nav tiesību izslēgt 
jūs no Baznīcas, ka kopš svētā Silvestra laikiem visi Baznīcas 
prelāti, izņemot Pjetro no Morones, bijuši augļotāji un pavedēji, 
ka lajiem nav pienākum a maksāt desm ito tiesu garīdznie
kiem, jo tie netiecoties pēc pilnīgas dzīves un nepiekopjot naba
dzību kā pirmie apustuļi, tālab desmitā tiesa esot maksājama 
nevienam  citam kā jums, vienīgajiem  Kristus apustuļiem un 
nabagiem, un ka zirgu stallis Dieva lūgšanai esot tikpat pie
mērots, cik iesvētīta baznīca; tu atzīsti, ka klīdāt no ciema uz
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ciemu un jaucāt ļaudīm prātus, saukdami penitenziagite, ka 
dziedājāt Salve Regina, lai pievilinātu maldināto pūļus, ka 
uzdevāties par grēku noželnickiem, visu acu priekšā sludinā
dami šķisti pilnīgo dzivi, bet paši pēc tam ļāvāties visnegan
tākajām izvirtibām un apmierinājāt ikkatru savu kāribu, jo neat
zināt ne laulibas sakramenta svētumu, nedz ari citus sakra
mentus, tātad, uzskatīdami sevi par šķistākiem nekā citi, jus 
varējāt atļauties it visos veidos apgānīt un nonicināt savu un 
citu miesu? Runa!

- J ā ,  es atzistu, ka tā ir īstenā ticība, un tolaik tai ticēju ar 
visu sirdi un dvēseli; atzistu, ka par atteikšanās zīmi nometām 
apģērbu un visi reizē atsacījāmies no saviem  īpašumiem, bet 
jūs, suņu dzimums, nekad to nespēsiet, -  un kopš tā laika mēs 
ne no viena vairs nepieņēm ām  naudu un nekad to nenēsājām 
sev lidzi, un pārtikām no ubagdāvanām , un neko nekrājām 
nākamajai dienai, 1111, ja kāds mūs uzņēma savā namā un sē
dināja pie galda, mēs ēdām  un dzērām, bet paēduši devāmies 
projām, neņemdami lidzi pari palikušo...

- U n  dedzinājāt un laupījāt, lai piesavinātos godīgu kris
tiešu mantu?

- U n  dedzinājām un laupījām, jo bijām izraudzījuši naba- 
dzibu par visaugstāko likumu un mums bija tiesības atsavināt 
citu negodīgi uzkrātās bagātības, un mēs gribējām iznīdēt alka- 
tibu, kuras tīmekļi stiepās no draudzes uz draudzi. Taču mes 
nekad nelaupījām, lai piesavinātos, un neslepkavojām, lai lau
pītu; mēs nogalinājām, lai sodītu, lai caur asinīm šķīstītu nešķis
tos; varbūt mūs bija apsēdušas pārāk dedzīgas taisnīguma al
kas, varbūt cilvēks grēko, ari milot Dievu pārlieku stipri un 
pārmēni tiecoties pēc pilnības, bet mēs bijām patiesā garīgā 
kopiena, ko pasaulē raidijis pats mūsu Kungs un kurai jāskata 
pēdigo laiku godiba, mēs pelnījām sev algu debesis, tuvinā
dami jūsu sagrāves dienu, mēs bijām vienigie Kristus apus
tuļi, visi pārējie viņu nodevuši, un G erardo Segalelli bija
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dievišķais augs, planta Dei pullulans in radice Jidei, un savu 
regulu mēs saņēmām tieši no Dieva, nevis no jums, nolādēta
jiem suņiem, melu presteriem, kas izplātāt ap sevi sēra smaku, 
nevis viraka smaržu, kā gribat iegalvot, -  jūs, gļēvie vepri, smir
došās maitas, nešķīstie kraukļi, Aviņjonas maukas pakalpiņi, 
jūs neizbēgsiet no elles ugunim! Tolaik es ticēju, un ari mūsu 
miesas bija pestitas, mēs bijām tā Kunga zobens, un, lai ātrāk 
iznīdētu jūsu nešķīsto sugu, nācās nogalēt ari kādu nevainīgu. 
Mēs tiecāmies pēc labākas pasaules, kurā valdītu miers un 
saticība, gribējām, lai laimīgi būtu visi, gribējām iznīdēt karus, 
ko izraisāt jus ar savu alkatību; kāpēc tad mums pārmetat, ka 
izlējām kādu nieku asiņu, lai nodibinātu taisnibu un laimi... 
un, lai jaunā pasaule pienāktu drizāk, tām bija japlust, un bija 
vērts likt krāsoties sarkaniem  Karnasko ūdeņiem -  todien Sta- 
vello, tur plūda ari mūsu asinis, sevi mēs netaupījām, mūsu 
asinis un jūsu asinis, straumēm, straumēm, ātrāk, ātrāk, bija 
jāsteidzina notikumu skrējiens...

Mantzini kratīja drebuļi. Viņš drudžaini braucīja plaukstas 
pret savām  drānām, kā gribēdams notirit no tām paša tikko 
piesauktās asinis.

-R im a  atkal ir kļuvis šķists, -  man teica Viljams.
— Vai tad tā ir šķīstība? -  es, šausmu pārņemts, jautāju.
-Šķ īstība mēdz būt arī citāda, -  atteica Viljams, -  taču, lai 

kāda tā būtu, tā man vienmēr iedveš bailes.
- U n  kas jūs šķīstībā biedē visvairāk? -  es jautāju.
-Ste iga , -  atbildēja Viljams.
-D iezgan , diezgan! -  ierunājās Bernardo. -  Gribējām dzir

dēt atzišanos, nevis aicinājumu uz jaunu slaktiņu. Skaidrs, tā
tad tu ne tikai esi bijis ķeceris, bet aizvien vēl tāds esi. Ne tikai 
esi bijis slepk ava, bet esi pastrādājis jaunas slepkavības. 
Un tagad saki -  kā un kāpēc nogalināji savus brāļus šaja 
klosterī?
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Mantzinis pārstāja drebēt un aplaida visriņķī skatienu, it ka 
tikko būtu pamodies. -  Nē, -  viņš teica. -  Ar šiem noziegu
miem man nav nekā kopiga. Es atzinos visā, ko esmu darījis, 
tāpēc nespiediet mani atzit to, ko neesmu darijis...

-  Kuras tad būtu tās nelietibas, ko tu vēl neesi darijis? Gribi 
mums iestāstit, ka esi bez vainas? Nevainīgais jēriņš, lēnprātī
bas iemiesojums! Vai dzirdējāt -  viņa rokas mirkušas asinīs, bet 
tagad viņš neesot vainīgs! Varbūt mēs esam  kļūdījušies un Va- 
rādžinas Remīgijs ir tikumības paraugs, Baznīcas uzticamais 
dēls, Kristus ienaidnieku ienaidnieks, kurš allaž cienījis kār- 
tibu, ko modrās Baznīcas roka nolikusi pilsētām un ciemiem, 
viņš mīl mieru un godbijīgi izturas pret tirgoņu namiem, amat
nieku darbnīcām un baznīcu dārgumu krātuvēm. Viņš ir nevai
nīgs, viņš neko nav darījis! Nāc manos apskāvienos, brāli Re- 
mīgij, lai varu tevi mierināt pēc nepatiesajām apsūdzībām, ko 
ļaunprāši pret tevi izvirzījuši!

Un, kamēr Remīgijs apjucis klausījās šajos vārdos, kas šķie
tami solija attaisnošanu, Bernardo, atguvis bardzibu, valdonīgi 
vērsās pie strēlnieku kapteiņa:

-M a n  riebj ķerties pie līdzekļiem, kuru ielikšanu pasaulīgas 
varas rokās Baznica vienm ēr nosodījusi. Taču pastāv likumi, 
kuriem esmu spiests pakļauties, apspriežot savas personīgās 
jutās. Lūdziet, lai abats jums ierāda kādu telpu, kur būtu iespē
jams sagatavot spīdzināšanas rīkus. Bet apsūdzētajam uzreiz 
klāt neķerieties! Lai trīs dienas pagaida sava celle važās saslēg
tām rokām un kājām. Tad parādiet viņam rīkus. Un tikai. Bet 
ceturtajā dienā ķerieties pie darba. Taisno tiesu nespriež steigā, 
kā maldīgi ticēja viltus apustuļi, -  Dieva taisnās tiesas ricibā 
ir gadu simteņi. Tāpēc nesteidzieties, rīkojieties lēnām, pakā
peniski! Un, galvenais, atcerieties, kas jums mācīts un vairāk
kārt atgādināts: sargieties pratināmo sm agi savainot un ne
pieļaujiet viņa nāvi. Viens no labumiem, ko šāda izturēša
nās dod mazticīgajam, ir tieši tas, ka nāve tiek jau iepriekš
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izbaudīta, nepacietīgi gaidīta, taču ta nenāk, pirms līdz galam 
piepildīta atzīšanās, brīvprātīga un šķīstoša atzīšanās!

Strēlnieki pieliecās, lai satvertu Remīgija važas un rautu viņu 
projām, bet šis sparīgi pretojās un neļāvās kustināms, visādi 
rādīdams, ka grib vēl ko sacīt. Viņš saņēma atļauju runāt, taču 
vārdi smagi vēlās viņam pār lūpām, runa līdzinājās dzērāja ver- 
velēšanai, un tajā jautās kaut kas nepiedienīgs. Tikai pamazām 
mantziņa vārdos atgriezās mežonīgais spēks, kas bija iedvesmojis 
neseno atzīšanos.

-N ē , kungs! Tikai ne spīdzināšanu! Esmu gļēvs cilvēks. To
reiz es kļuvu par nodevēju, un arī šajā klosterī es vienpadsmit 
gadus noliedzu savu kādreizējo ticību, piedzīdams desmito tiesu 
no zemniekiem un vīnkopjiem, pārraudzīdams kūtis un klētis, 
lai vairotos abata bagātības, esmu krietni pūlējies šajā Antikrista 
saimniecībā! Un šeit es jutos labi, dumpības laikus biju aiz
mirsis un ļāvos vēdera un vēl citām baudām. Esmu gļēvulis! 
Šodien es nodevu savus vecos biedrus, boloņiešus, tāpat kā 
toreiz nodevu Dolčīno. Kā gļēvulis, pārģerbies par krusta gā
jiena kareivi, es biju klāt, kad sagūstīja Dolčīno un Margaritu 
un kad viņus Lielajā sestdienā veda uz Budžello pili. Trīs mēne
šus es klaiņoju pa Verčelli apkaimi, līdz pienāca pāvesta Kle- 
menta vēstule ar nāves spriedumu. Un es redzēju Margaritu, ko 
sagraizīja gabalos Dolčīno acu priekšā, un kā viņa kliedza, 
asmeņu kapāta! Nelaimīgās miesas, kurām kādu nakti biju pie
skāries ari es... Un, kamēr viņas saplosītais augums dega, viņi 
ķērās pie Dolčīno, ar nokaitētām knaiblēm norāva viņarn degunu 
un pautus, un nav taisnība tas, ko stāstīja vēlāk, -  ka viņš ne
esot izdvesis ne vaidiena. Dolčīno bija augumā ražens un stiprs, 
viņam bija kupla bārda kā pašam  velnam un rudi mati, kas 
biezās cirtās krita pār pleciem. Viņš bija skaists un varens, kad 
vadīja mūs cīņā, uzlicis galvā platmaļu cepuri ar spalvu un pie 
garajiem svārkiem piejozis zobenu. Dolčīno iedvesa bailes vī
riem un sievām lika kliegt aiz baudas... Bet, kad viņu spīdzināja,
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sāpēs kliedza ari viņš, kliedza kā sieviete, ka kaujams lops, 
asinis plūda no viņa daudzajām brūcēm, bet viņu vadāja no 
viena ielu krusta uz otru, lēnām un bez žēlastības vainodami 
viņa miesas, lai parādītu, cik ilgi spēj izdzīvot nelabā sūtnis. 
Taču viņš gribēja mirt un lūdzas, lai viņu nobeidzot, taču viņš 
mira pārak vēlu, kad jau bija sasniegts sārts un viņš pats pār
vērties par asiņojošu gaļas blāķi. Es viņam  sekoju, klusībā 
līksmojot, ka esmu izbēdzis no šāda likteņa, un lepodamies ar 
savu apķērību; un tas draņķis Salvatore bija kopā ar mani un 
teica: labi, ka mēs, brāli Renugij, rīkojāmies tik piesardzīgi, jo 
nav nekā ļaunāka par spīdzināšanu! Todien es biju gatavs atteik
ties kaut no tūkstoš ticibām! Daudzus gadus, tik daudzus gadus 
nebeidzu sev atkartot, ka esmu bijis gļēvulis, un biju bezgala 
laimīgs par savu gļēvulību, tomēr aizvien cereju -  reiz varēšu 
sev pašam  pierādit, ka tik gļēvs nemaz neesmu. Šodien tu, 
kungs Bernardo, man esi devis spēku, tu man palīdzēji tapat, 
kā pagānu imperatori palīdzējuši visgļēvākajiem  no mocek 
ļiem! Tu man devi drosmi atzīt to, kam ticēja un tic mana dvēsele, 
kaut miesa to noliegusi. Taču neprasi no manis pārāk daudz, 
neprasi vairāk, nekā spēj izturēt šis mirstīgais ķermenis! Tikai 
ne spīdzināšanu! Tūlit pateikšu visu, ko gribi. Labāk uzreiz 
kāpt sārtā. Tur nosmokot, pirms vēl liesmas sākušas dedzināt. 
Tikai ne spīdzināšanu kā Dolčīno! Tev vajadzīgs līķis, un, lai tu 
to dabūtu, man jāuzņemas vaina par citiem līķiem. Līķis es drīz 
bušu tik un tā. Tāpēc saņem, ko lūdzi! Es nogalināju Adelmo 
no Otranto, jo ienidu viņa jaunību un veiklibu, ar kādu viņš at
tēloja ķēmekļus, kas līdzīgi man, vecam , resnam, neskolotam! 
Es nogalināju Salvamekas Venanciju, jo viņš bija pārlieku gudrs 
un lasīja grāmatas, ko es nespēju saprast! Nogalināju Berenga- 
riju 110 Arundelas, jo neieredzēju viņa bibliotēku, es, kurš teolo
ģiju apguvu, ar nūju slānīdams taukos ļumošus priesterus! Es 
nogalināju Severinu noSantemmerānas... Kāpēc? Tāpēc, ka viņš 
krāja zāles, bet mēs Rebello kalnā ēdām  zaļi, daudz nepratodami
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par tās ārstnieciskajām īpašībām. Patiesībā es varētu nogalēt 
ari pārējos, ieskaitot mūsu abatu; vienalga, vai viņš atbalsta 
pāvestu vai imperatoru, viņš tik 1111 tā ir manu ienaidnieku pusē, 
un es viņu no sākta gala esmu ienīdis, ari tāpēc, ka viņš baroja 
mani par to, ka es baroju viņu. Vai tev ir gana? Ak nē, tu vel 
gribi dzirdēt, ka visus šos cilvēkus nobeidzu... Es viņus noga
lēju... ļauj padomāt... nogalēju, piesaukdams palīgā elles spēkus. 
Kā? Es māku pavēlēt elles leģionu tūkstošiem, to man iemācīja 
Salvatore. Ja  māki izrīkot velnu, pašam  nekas nav jādara, velns 
visu paveiks lavā vietā!

Viņš iesm ējās, pārlaizdam s klātesošajiem  sazvērnieka 
skatienu. Taču tie jau bija neprātīgā smiekli, kaut ari, ka Viljams 
man vēlāk izrādīja, šis neprātis bija veikli aizrāvis sev lidzi 
pazušanā ari Salvatori, tā atriebdamies par nodevību.

- U n  kā tad tu izrikoji velnu? -  jautāja Bernardo, kurš šos 
murgus uzklausīja kā īstu atzīšanos.

- T u  pats arī to labi zini, nevar ilgus gadus ņemties ar velna 
apsēstajiem un neapgūt viņu paradumus! Tu to labi pieproti, 
apustuļu bende! Jāņem  melns kaķis, vai tiesa? Tāds, kuram 
nebūtu nevienas baltas spalviņas (tev ari tas zināms), un jāsa
sien viņam  visas četras ķepas, tad pusnaktī jāaiznes tas uz 
kmstcelēm un jāsauc skaļā balsī: “O, varenais Lucifer, elles pavēl
niek, es tevi ņemu un ievadu sava ienaidnieka miesā, 1111 tā, kā 
šis kaķis ir manā varā, tā pārņem savējā manu ienaidnieku, un, 
ja tu iedzīsi manu ienaidnieku nāvē, es rīt pusnakti šajā pašā 
vietā tev ziedošu šo melno kaķi; un tu darīsi to, ko es tev pa
vēlu, jo tāds ir maģijas spēks, ko iepazinu no svēta Kipriana 
slepenās grāmatas, un to tev pavēlu visu lielāko elles virsnieku -  
Adramelka, Alastora un Azazela -  vārdā, kurus es tagad pie
lūdzu kopā ar visiem  viņu brāļiem ...” -  Lūpas Remīgijam kram
pjaini raustījās, acis draudēja izvelties no dobuļiem, un viņš 
sāka lūgties, pareizāk sakot, šķita, ka viņš lūdzas, bet lūgšanas 
vārdus viņš raidīja visiem elles leģionu kungiem... -  Abigor,
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peccapro nobis... Amon, miserere nobis... Samuel, libera nosa 
bono... Belial eleyson... Focalor, in corruptionem rneam in- 
tencle... НаЬогут, (Ieminamus dominum... Zaebos, anum 
rneum aperies... Leonardo, asperge те spermate tuo et inqui- 
nabor...

-  Pietiek, pietiek! -  visi klātesošie brēca, mezdami krustus. 
- A k ,  Kungs, apžēlojies par mums un piedod!

Mantzinis tagad klusēja. Nosaucis visu nešķisto gani vār
dus, viņš bija nogāzies ar seju pie zemes, un pār viņa atņirgta
jiem zobiem un sašķobitajām lupām tecēja baltas slienas. Viņa 
važās notirpušās rokas te sažņaudzās, te atlaidās izmisigās 
konvulsijās, bet kājas kūla gaisu. Sajutis, ka mani krata baiļu 
drebuļi, Viljams uzlika savu roku man uz galvas 1111 spēcigi 
sažņaudza man sprandu, tā palidzēdam s nomierināties. -  Ie
gaumē, -  viņš teica, -  kad cilvēku spīdzina vai draud viņam ar 
spīdzināšanu, viņš stāsta gan to, ko darijis, gan to, ko tikai būtu 
gribējis darīt, varbūt pats to nemaz neapjauzdams. Tagad Re- 
migijs no visas sirds ilgojas pēc nāves.

Mantzinim vēl arvien raustoties krampjos, strēlnieki aizvilka 
viņu projām. Bernardo sakārtoja pa galdu izklīdušās lapas. Tad 
pārlaida stindzinošu skatienu klātesošajiem, kuri vēl nebija at
guvušies no redzētajām šausmām.

— Pratināšana beigusies. Apsūdzētais, atzinies savos nozie
gumos, tiks aizvests uz Aviņjonu, kur, siki ievērojot tiesas un 
taisnības priekšrakstus, tiks pieņemts galīgais spriedums, un 
tikai pēc šis pēdējās prāvas viņu nodos sārtam. Abonē, šis vīrs 
vairs nepieder jums, bet viņš nepieder ari man. Es biju tikai 
pazemīgs patiesības ierocis, taisnīguma ieroči atrodas cituviet. 
Gani ir izpildījuši savu pienākumu, nu pienācis bridis, kad su
ņiem jānošķir kraupainā aita no ganāmpulka un jāšķlsta uguns 
liesmās. Ir beigusies mūsu skumjā sanāksm e, kas ļāva saska
ut ši cilvēka vainu lik daudzos baismīgos noziegumos. Tagad 
lai šajā abatijā atgriežas miers. Bet pasaulē... -  viņa balss
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ieskanējās draudīgi un skatiens pārslīdēja abu delegāciju pār
stāvjiem, -  pasaulē miers vēl nav atgriezies, pasauli plosa ķece
rības, kas rod patvērumu pat imperatora pils zālēs! Un iegau- 
mējiet, mani brāļi: cingulutn diaboli vieno izvirtīgos Dolčino 
sektantus ar godājamiem Peruclžas kapitula dalībniekiem! Ne
aizmirsīsim, ka Dieva acīs tās murgainās neprātības, ko sarunāja 
nožēlojamais, pār kuru tikko spriedām taisnu tiesu, ne ar ko 
neatšķiras no neprātībām, kuras pauž tie, kas sasēduši dzīrot 
pie tā Baznīcas atraidītā Bavārijas vācieša galda. Aizvien vēl 
tiek godāti, aizvien vēl nav sodīti daži sludinātāji, kuru ninas 
straumēm izverd ķecerības pūžņus. Tikmēr savs krusts paze
mīgi jānes un ciešanu slogs jāiztur tiem, kas, līdzīgi man, grē
ciniekam, tikuši aicināti atmaskot un vajāt ķecerības čūsku, lai 
kur tā būtu savijusi savu midzeni. Taču, šo svēto darbu darot, ir 
tapis skaidrs, ka ķeceri nav tikai tie, kuri atklāti piekopj savas 
negantības. Ķecerības slēptos atbalstītājus var noskaidrot pēc 
piecām  nepārprotamām pazīmēm. Pirmkārt, tie, kuri slepus ap
ciem o cietumā ieslodzītus ķecerus; otrkārt, tie, kuri raud, kad 
ķeceri nonāk tiesas rokas, un bijuši tiem labi draugi brīvībā (jo 
patiesi ir maz ticams, ka tas, kurš bieži tiekas ar ķeceri, nezina 
par viņa piekopto nešķīstību); treškārt, tie, kuri apgalvo, ka 
ķeceri notiesāti nepatiesi, kaut ari viņu vaina tikusi pierādīta; 
ceturtkārt, tie, kuri ar ļaunu aci uzlūko un peļ ķeceru vajātājus 
un atmaskotājus, un šos pavisam viegli var pazīt pēc acu, deguna 
un sejas izteiksmes, ko viņi gan cenšas slēpt, bet kas tomēr 
nodod, ka viņi nīst tos, kas viņiem  aizdevuši dusmas, un mīl 
tos, kuru nelaimes viņus tik ļoti apbēdinājušas. Un, piektkārt, 
tie, kuri uzlasa sadedzināto ķeceru pārogļojušos kaulus un tur 
par elkiem... Bet es īpašu nozīmi piešķini vēl sestajai pazīmei 
un uzskatu par ķecem visciešākajiem  sabiedrotajiem tos, no 
kuru grāmatām (pat ja tajās nav atklātu izteikumu pret īsteno 
ticību) ķeceri izvedina premisas saviem  velnišķīgajiem  silo- 
ģismiem!
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Tā teica Bernardo, un viņa acis dzēlās Ubcrtino acis. Visa 
franciskāņu delegācija it labi saprata, ko inkvizitors gribējis teikt. 
Tikšanās bija izgāzusies, un nevienam  vairs nebūtu pieticis 
drosmes turpināt no rita aizsākto diskusiju, zinot, ka ikkatrs 
vārds tagad tiktu uzklausīts saistibā ar pēdējiem  kļūmīgajiem 
notikumiem. Ja  pāvests bija licis Bernardo rikoties tā, lai ne
pieļautu abu nometņu izlīgumu, tad darbs bija padarīts godam.



V E S P E R E ,

kad Ubertino bēg, Bencs sāk ieverot likumus 
un Viljams spriež par dažādiem todien novērotajiem 

baudkares veidiem.

amēr tiesneši un prāvas vērotāji nesteidzīgi plūda 
ārā no kapitula zāles, pie Viljama pienāca Mikēle; 
pēc brīža viņiem pievienojās ari Ubertino. Visi 
kopā izgājām laukā, klosterdārzā, kur miglas aiz

segā (tumsai nolaižoties, ta šķita sarecējusi vēl biezāka un pat 
negrasījās izklīst) iesākās saruna.

-M anuprāt, nevienam  nav jāskaidro, kas tikko notika, -  
Viljams teica. -  Bernardo mūs sakāva. Un nemaz nejautā
jiet man,' vai tas dolčiniešu nelga patiešām ir pastrādājis visus 
šos noziegumus! Esmu pārliecināts, ka viņš nav īstais vainī
gais. Taču galvenais, ka mūsu sarunas nav izkustējušās ne no 
vietas. Jānis grib tevi redzēt Aviņjonā vienu pašu, Mikēle, un šī 
tikšanās mums nedeva cerētās drošības garantijas. Gluži ot
rādi, tā skaidri paradīja, kā viņi prastu sagrozīt ikkatm tavu 
vārdu. Tāpēc mans secinājums ir pavisam  vienkāršs: tev ne
vajadzētu turp braukt.

Mikēle papurināja galvu. -  Un tomēr es braukšu! Es negribu 
būt šķeltnieks. Tu, Viljam, šodien izsacījies skaidri. Un nepār
protami pateici, ko vēlētos. Tomēr tavas vēlmes atšķiras no 
manējām un es labi apzinos, ka impērijas teologi ir izmantojuši 
mūsu Perudžas kapitula spriedumus citādi, nekā to bijām iece
rējuši. Es gribu, lai pāvests atzīst franciskāņu ordeņa nabadzības 
ideālus. Viņam būs jāsaprot, ka tikai tad, ja nabadzība tiks at
zīta par mūsu ordeņa pamatprincipu, ordenis atkal varēs iekļaut
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sevi ķecerīgos atzarojumus. Es nedomāju par tautas pilnsa
pulci un pasaulīgajām tiesībām. Mans uzdevums ir neļaut orde
nim sairt dažādās brālišu grupelēs. Es braukšu uz Aviņjonu un, 
ja vajadzēs, padošos Jāņa gribai. Es piekāpšos it visā, izņemot 
nabadzības principu.

Sarunā iejaucās Ubertino: -  Vai zini, ka tava dziviba būs 
briesmās?

-  Lai jau, -  atteica Mikēle. -  Būtu daudz ļaunāk, ja briesmās 
būtu mana dvēsele.

Viņš patiešām pakļāva savu dzīvību briesmām un pazudināja 
ari dvēseli, ja taisnība bija Jānim  (kam es aizvien neticu). Kā 
tagad visiem zināms, Mikēle devās pie pāvesta -  nedēļu pēc 
notikumiem, par kuriem šeit stāstu. Česenietis ietiepigi pretojās 
Jānim  četrus m ēnešus, līdz nākamā gada aprīli Jānis sasauca 
konsistoriju, kurā nosauca viņu par neprāti, lētgalvigu spruk
stiņu, spītnieku, tirānu, ķecerību atbalstītāju un čūsku, kas 
izauklēta pie Baznīcas kaitini. Jānis rikojās saskaņā ar savu 
pārliecibu -  un viņa attieksmi pret Mikēli var saprast, jo tas šo 
četru mēnešu laikā bija paguvis sadraudzēties ar mana skolo
tāja draugu, Okamieti -  ari Viljamu - ,  un pārņēmis viņa uzska
tus, kuri daudz neatšķīrās, bet. varbūt bija vēl radikālāki par 
tiem, ko apspriedē bija paudis mans skolotājs un kas viņam 
bija kopigi arMarsiliju. Šo disidentu dzīve Aviņjonā kļuva aizvien 
nedrošāka, un maija beigās Mikēle, Viljams Okamietis, Bergā- 
mas Bonagracija, Frančesko no Askoli un Anri 110 Tālheimas, 
pāvesta ļaužu vajāti, bēga uz dienvidiem; viņu ceļš veda cauri 
Nicai, Tulonai, Marseļai un Egmortai; tur viņus panāca kardi
nāls Pjērs no Arablē un velti centās viņus pierunāt, lai griežas 
atpakaļ, -  viņam  nebija pa spēkam  pārvarēt šo viru pretestību, 
viņu naidu pret pāvestu un viņu bailes. Jūnijā viņi sasniedza 
Pizu, un tur viņus ar triumfu sagaidīja imperatora piekritēji. 
Vēl pēc dažiem m ēnešiem Mikēle publiski nolādēja pāvestu. 
Taču jau bija p ārvē lu . Imperatora veiksm e izplēnēja, bet Jānis
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Aviņjonā vērpa intrigas, lai uzspiestu minorītiem jaunu, paša 
izraudzītu ordeņa mestru, un galu galā tas viņam arī izdevās. 
Kaut nu Mikēle todien būtu nolēmis pie pāvesta nebraukt -  tā 
viņš būtu labāk spējis vadīt minorītu pretošanos, nezaudējot 
daudzus mēnešus veltigās cerībās uz sava ienaidnieka žēlas
tību un nepasliktinot savu stāvokli... Bet varbūt tā bija lēmusi 
visuvarenā Dieva griba, un tagad es vairs nezinu, kuram no 
viņiem visiem bija taisnība, -  ir pagājuši daudzi gadi un kais
lību liesmas apdzisušas, un reizē dzisusi arī tā, kas reiz bija 
šķitusi patiesības gaisma. Kurš no mums spēj izšķirt, kam bija 
taisnība -  Hektoram vai Ahillejam, Agamemnonam vai Pria- 
mam, kad tie cīnījās skaistas sievietes dēļ, kas jau sen vērtu
sies par saujiņu pīšļu?

Jau atkal esmu aizmaldījies melanholiskās atkāpēs, lai gan 
man jāatstāsta toreizējās skumjās saninas nobeigums. Mikēle 
bija pieņēmis lēmumu, un neviens nespētu viņu pierunāt to 
grozīt. Bet nu bija jāatrisina vēl kāds steidzams jautājums, un 
Viljams ķērās tam klāt bez aplinkiem: briesmas tagad drau
dēja Ubertino. Tā domāt vedināja vārdi, ko viņam bija veltījis 
Bernardo, un naids, ko pret viņu juta pāvests, turklāt, atšķirībā 
no Mikēles, kurš vēl aizvien pārstāvēja vērā ņemamu spēku, 
Ubertino bija viens un neaizsargāts...

- Jā n is  grib redzēt Mikēli Aviņjonā, bet Ubertino -  ellē. Pa
zīstot Bernardo, varu apgalvot, ka līdz ritam Ubertino miglas 
aizsegā būs nogalināts. Un, ja kāds vaicās, kurš to nodarijis, 
tiks atbildēts, ka vainīgi ir velni, ko izsaucis Remīgijs ar saviem 
melnajiem kaķiem, vai arī vēl kāds brīvībā palicis dolčinietis, 
kas nesodīts klīst starp šiem mūriem, un ko gan abatijai nozī
mēs viens līķis vairāk vai mazāk...

Ubertino bija nobažījies. -  Ko lai daru?
- E j  aprunājies ar abatu! -  teica Viljams. -  Palūdz viņam 

zirgu, pārtiku un vēstuli, kas būtu jānogādā uz kādu tālu klos
teri otrpus Alpiem. Dodies ceļā tūlīt, kam ēr nav izklidusi migla.
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-V a i tad strēlnieki neuzrauga vārtus?
-  Abatijai ir vēl citas izejas, un abatam tās zināmas. Lai kalps 

ar zirgu tevi sagaida lejāk uz ceļa, bet tu izkļūsi laukā pa vienu 
no ejām un noiesi kājām kādu gabaliņu pa mežu. Steidzies, 
kamēr Bernardo vēl nav atjēdzies no uzvaras skurbuļa! Bet es 
tagad pievērsīšos citam darbam. Man šajā abatijā bija divi uz
devumi; vienā jau piedzivoju neveiksmi, negribu, ka greizi iziet 
ari ar otru. Man jāsameklē kāds cilvēks un kāda grāmata. Ja 
mums veiksies, tu būsi jau krietni tālu no šejienes, kad atkal 
pēc tevis vaicāšu. Ardievu, Ubertino! -  Viljams papleta rokas.

Ubertino aizkustināts viņu cieši apskāva. -  Ardievu, Viljam! 
Tu esi traks un iedomigs anglis, taču sirds tev ir istajā vietā. Vai 
mēs vēl tiksimies?

-Tiksim ies, -  Viljams viņu mierināja. -  Ja  tāds būs Dieva prāts.
Dieva prāts tāds nebija. Kā jau rakstīju, Ubertino pēc diviem 

gadiem noslēpumainos apstākļos tika nogalināts. Šis kareivi- 
gais un degsm es pilnais virs nodzivoja grūtu un piedzīvoju
miem bagātu mūžu. Varbūt viņš nebija svētais, taču cem , ka 
Dievs atalgojis viņa kristālskaidro ticību 1111 nesalaužamos cen
tienus tādam būt. Jo  vecāks es kļūstu, jo vairāk paļaujos uz 
Dieva gribu un jo nesvarīgāka man šķiet gudrība, kura alkst 
izzināt, un griba, kas alkst rīkoties, un par vienīgo pestīšanas 
līdzekli es atzistu ticību, kas prot pacietīgi gaidit, neuzdodot 
liekus jautājumus. Un Ubertino neapstrīdami bija šī dziļā ti
cība mūsu knistā sistā Kunga asinīm un ciešanām.

Varbūt līdzīgas domas man ienāca prātā ari tobrīd un vecais 
mistiķis to pamanīja vai ari nojauta, ka reiz ta domāšu. Viņš 
man mīļi uzsmaidīja un apskāva mani, taču ne tik versmaini kā 
iepriekšējās dienās. Viņš apskāva mani, kā vectēvs apskauj savu 
mazdēlu, un ari es tāpat atbildēju uz viņa apskāvienu. Tad viņš 
kopā ar Mikēli devās meklēt abatu.

-  Un ko tagad? -  jautāju Viljamam.
-T a g a d  atgriezīsimies pie mūsu noslēpumiem.
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-Skolotāj, -  es teicu, -  šodien mūs piemeklēja notikumi, 
kas ļauni ietekmēs visu kristīgo pasauli, un jūsu misija izgā
zās. Taču šķiet, ka daudz vairāk par pāvesta un imperatora 
ciņu jūs interese šo noziedzigo noslēpumu atrisinājums.

-T ra k ie  un bērni vienm ēr saka patiesību, Ads! Pirmais 
iemesls, kāpēc mani saista šie noslēpumi, droši vien ir tas, ka 
mans draugs Marsilijs ir labāks imperatora padomnieks, tomēr 
kā inkvizitors es esmu par viņu pārāks. Un, lai Dievs man pie
dod lielību, esmu pārāks ari par Bernardo Gvidoni! Jo  Ber- 
nardo nem p atklāt vainīgos, viņš tikai grib sadedzināt apsū
dzētos. Es turpretī gūstu vislielāko baudu, atšķetinādams sa
mezglotos notikumu pavedienus. Otrs iemesls laikam ir tas, ka 
brižos, kad es kā filosofs apšaubu kārtības iespējamību šajā 
pasaulē, mani mierina un priecē iespēja atklāt ja ne kārtību, 
tad vismaz virkni sakarību šīs pasaules sīkajos notikumos. Un, 
visbeidzot, pastāv vēl trešais iemesls: nojaušu, ka šoreiz uz 
spēles ir likts kaut kas daudz svarīgāks par Jāņa un Ludviķa 
cīņu...

- B e t  mna taču ir tikai par netikumīgu mūku savstarpējo 
rēķinu kārtošanu un zādzībām! -  es neticīgi iesaucos.

- P a r  aizliegtu grāmatu, Ads, par aizliegtu grāmatu... -  at
bildēja Viljams.

Mūki jau ēda vakariņas. Kad tās nāca uz beigām, mums 
blakus piesēdās Česenas Mikēle un pavēstīja, ka Ubertino at
stājis abatiju. Viljams atviegloti nopūtās.

Pēc vakariņam izvairījāmies no abata, kas runājās ar Ber
nardo, un steidzāmies pakaļ Bencam; pasveicinājis mūs ar šķību 
smaidiņu, viņš mēģināja izspnikt pa durvīm, bet Viljams viņu 
panāca un piespieda mums sekot uz nomaļāko virtuves kaktu.

- B e n c , kur ir grāmata? -  Viljams viņam noprasīja.
-  Kāda grāmata?
-N ev ien s  no mums abiem nav muļķis, Benc. Es runāju par
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grāmatu, ko šodien meklējām pie Severina. Es to nesazīrnēju, 
bet tu uzreiz pazini un vēlāk atgriezies laboratorijā, lai to pa
ņemtu.

-  Kas jums liek tā domāt?
- E s  to zinu, un to zini ari tu. Kur tā ir?
-N edrīkstu  teikt.
-B e n c , ja tu man to neteiksi, es runāšu ar abatu.
-N edrīkstu  jums to teikt pec abata rīkojuma, -  ar taisn

prātīgu izteiksmi sejā atteica Bencs. -  Šodien, pec mūsu pēdējās 
tikšanās, ir notikušas zināmas pārmaiņas, par kurām jums būtu 
vērts uzzināt. Pēc Berengārija nāves bibliotekāra palīga vieta 
ir palikusi brīva. Un šopēcpusdien Maleahijs man piedāvāja 
uzņemties šo pienākumu. Nupat pirms pusstundas savu pie
krišanu deva abats, un es ceru, ka jau rīt rīta man uzticēs bib
liotēkas noslēpumus. Grāmatu paņēmu es, tā ir taisnība, pa
ņemu un, tajā pat neieskatījies, paslēpu savā guļvietā, jo zināju, 
ka Maleahijs mani novēro. Taču drīz Maleahijs izteica man savu 
piedāvājumu un es rīkojos, kā bibliotekāra palīgam pieklājas: 
atdevu grāmatu viņam.

Nespēju savaldīties un sašutis iejaucos viņu sarunā:
-  Bet, Benc, vakar un aizvakar tu... jūs teicāt, ka degat zināt

kārē, ka nespējat vairs samierināties, ka bibliotēkas bagātības 
tiek slēptas, teicāt, ka pētniekiem ir tiesības zināt...

Bencs nosarcis klusēja. Taču Viljams mani apsauca: -  Ads! 
Jau  pirms vairākām stundām Bencs ir pārsviedies pretējā pusē. 
Tagad viņš pats sargās noslēpumus, kurus gribēja izzināt, un 
sargājot viņam būs laika atliku likām, lai tos iepazītu.

-  Bet pārējie? -  es jautāju. -  Bencs taču runāja visu pētnieku 
vārdā!

- T a s  bija agrāk, -  teica Viljams un vilka mani projām, pame
tot Bencu pagalam  apjukušu.

-  Bencs kritis par upuri īpašai baudkārei, kas atšķiras no 
tās, kura saistīja Berengāriju un mantzini, -  Viljams man vēlāk
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teica. -  Kā daudzus zinātņu vīrus, viņu pārņēmusi izziņas 
baudkāre. Izzināt pašas izzināšanas pēc. Būdam s atstumts 
no kādas zināšanu daļas, viņš gribēja iegūt to savā varā. Nu 
viņam tas izdevies. Maleahijs ir pareizi izpratis Benca dabu un 
izvēlējies vislabāko paņēmienu, lai atgutu grāmatu un liktu vi
ņam klusēt. Tu jautāsi, kāds gan labums, ja pārvaldi tādu gud
rības krājumu, bet neļauj citiem tam ne tuvoties. Tieši tāpēc jau 
es runāju par baudkāri. Rodžera Bēkona zinību slāpes nebija 
ļauna kārība, jo viņš zinātni gribēja likt lietā, lai darītu laimī
gāku Dieva tautu. Viņš nemeklēja zināšanas pašu zināšanu dēļ. 
Bencam  turpretim piemīt tikai neapmierināma ziņkāre, prāta 
lepnība, kas ir tikai viens no daudzajiem veidiem, kā mūks var 
pārveidot un apmierināt savu gurnu dziņas. Tāpat kā degsme, 
kas vienam liek kļūt par taisnās ticības, bet citam par ķecerī
bas kareivi. Miesas baudkāre nav vienīgā. Baudkārs ir ari 
Bernardo Gvidoni, viņam piemīt kropla taisnīguma baudkāre, 
kas saplūdusi ar kāri pēc varas. Bet bagātības kārīgi bauda 
mūsu svētais -  tik ne vairs Romas -  pāvests. Kad mantzinis bija 
jauns, viņa baudkāre izpaudās kā alkas pēc liecināšanas, pār
veidošanas, grēknožēlas un nāves. Un vēl pastāv grāmatu baud
kāre, tā, kura pārņēmusi Bencu. Tāpat kā baudkāre, kas piemita 
Onānam, kurš šļāca pats savu sēklu zemē, kā jebkura baud
kāre, tā ir pilnīgi neauglīga, un tai nav nekā kopīga ar mīlestību, 
pat ar m iesisko ne...

-Z in u , -  man negrilx>t paspruka. Bet Viljams izlikās nedzir
dējis un sacīja it kā turpinādams: -  Patiesa mīlestība vēl mīļota
jam labu.

-V a i tad Bencs nevēl labu savām  grāmatām (kas nu jau 
patiešām ir viņa) un nedomā, ka tām labāk būt pasargātām no 
alkatīgām rokām? -  es jautāju.

-G rām atai ir labi, ja tā tiek lasīta. Grāmatu veido zīmes, kas 
runā par citām zimēm, kuras savukārt runā par lietām. Bez la
sošas acs grāmatas zinies nerada jēdzienus, tātad grāmata paliek
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mēma. Varbūt ši bibliotēka radās, lai sargātu te sakopotās grā
matas, taču tagad tā pārvērtusies par grāmatu kapu. Un tāpēc 
kļuvusi par ļaunuma avotu. Mantzinis pats atzina, ka nodevis 
savus ideālus. Tāpat ir rīkojies Bencs. Viņš ir nodevējs. Kāda 
derdzīga diena, mīļais Ads! Vien asinis un sakāves! Šodienai 
man diezgan. Dosimies ari mēs uz kompletoriju un tad liksi
mies gulēt!

Iedami laukā no virtuves, sastapām  Aimāro. Viņš mums 
vaicāja, vai no tiesas Maleahijs sev par palīgu izvēlējies Bencu 
vai ari tās esot tikai baumas. Varējām vien apstiprināt šo ziņu.

-T a s  Maleahijs šodien paveicis daudz labu darbu, -  kā allaž 
bruņojies ar savu nicīgi vēlīgo smīnu, teica Aimāro. -  Ja  pa
saulē ir taisnība, tad velnam šonakt vajadzētu viņu paraut.



K O M  P L Ē T A ;

viņi klausās sprediķi par Antikrista atnākšanu, 
un Adss atklāj, cik svarīgi ir cilvēku 

kristāmvārdi.

esperes laikā vel lika pratināts mantzinis, tāpēc 
dievkalpojums bija noritējis visai juceklīgi un pat 
novici bija izsprukuši savam  skolotājam, lai pa 
durvju spraugu un logiem  vērotu, kas notiek ka- 

pitula zālē. Tagad kompletorijā visa kopiena beidzot pienācīgi 
aizlūdza par nelaiķa Severina dvēseli. Visi gaidīja abata ikva- 
kara sprediķi, minēdami, ko viņš teiks. Taču pec svētā Gregora 
homilijas, responsorija un trīs paredzētajiem psalmiem abats 
stājās kancelē tikai uz īsu brīdi, lai pateiktu, ka šovakar viņš 
klusēs. Pārāk daudz nelaimju esot uzbrukušas abatijai, viņš teica, 
un kopienas tēvs nespējot teikt pārmetumu un brīdinājumā 
vārdus. Ikvienam bargi jāpārlūko sava sirdsapziņa. Tomēr kā
dam ir jārunā, tāpēc viņš ierosinot, lai sprediķi teic visvecākais 
no brāļiem, kurš vairs nav tālu no nāves sliekšņa un kuram teju 
jau izdevies atbrīvoties no pasaulīgo kaislību gūsta, kas izrai
sījis tik daudz ļaunuma. Pēc vecuma vārds pienāktos Alīnardo 
no Grotaferrātas, taču visiem labi zināms, cik trausla ir godā
jamā brāļa veselība. Nākamais laika nepielūdzamā tecējuma 
noteiktajā kārtībā esot Horlic, un tieši viņu abats gribot aicināt 
kancelē.

Saklausījām  kurnēšanu solos, kur parasti sēdēja Aimāro 
un pārējie itāļi. Nopratu, ka abats uzticējis sprediķa teikšanu 
Horhem, ne vārda par to nebilzdams Alinardo. Tikmēr mans 
skolotājs klusītēm man čukstēja, ka abats rīkojies ļoti apdomīgi,
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atteikdamies šovakar runāt, jo Bernardo un pārējie aviņjonieši 
liktu svaru kausos ikkatni viņa vārdu. Turpretī vecais Horhe 
aprobežosies ar kādu no saviem  allažīgajiern mistiskajiem pra
vietojumiem, un aviņjonieši tam nepiešķirs ipaši daudz nozinies.
-  Es gan pratīšu to novērtēt, -  Viljams teica, -  jo esmu pārlie
cināts, ka Horhem ir kāds īpašs nolūks, kura dēļ viņš piekritis 
runāt, bet varbūt pat šo iespēju lūdzis pats.

Kāda brāļa atbalstīts, Horhe uzkāpa kancelē. Viņa seju ap
spīdēja trijkāja liesmas, kas vienīgās kliedēja tumsu baznīcas 
jomos. Šaudīgā gaisma izcēla tumšās ēnas, kas krita pār Horhes 
acu dobuļiem, un tie atgādināja divus melnus caurumus.

-M īļie  brāļi, -  viņš iesāka, -  un jūs, mūsu klostera dārgie 
viesi, -  ja jau vēlaties uzklausīt nabaga vecu vīni... Četri nāves 
gadījumi, kas likuši ietīties sērās mūsu abatijai, -  nemaz neru
nājot par seniem un mazāk seniem  grēkiem, ko pastrādājuši 
nekrietnākie starp dzīvajiem, -  nav piedēvējam i dabas bardzī
bai, kura nepielūdzama savā ritumā nosaka mūsu zemes gaitas 
no šūpuļa līdz kapam. Jū s droši vien domājat, ka šie skumjie 
notikumi, kaut arī pilda jūsu sirdis ar sāpēm, tomēr nekādi ne
ietekmē jūsu dvēseles, jo visi, izņemot vienu, esat bez vainas, 
un, kad šis viens tiks pienācīgi sodīts, jums atliks vienīgi aprau
dāt nabaga aizgājējus, bet D ieva tiesas priekšā taisnoties 
nevajadzēs. Tā jūs domājat! Neprāši! -  viņš iesaucās briesmīgā 
balsī. -  Neprāši un ģeķi jūs esat! Tas, kurš ir slepkavojis, noliks 
Dievam  pie kājām savas vainas sm ago nastu, bet tikai tāpēc, 
ka piekritis kļūt par Dieva lēmumu izpildītāju. Kādam bija jāno
dod Jēzus, lai varētu piepildīties pestīšanas mistērija, tomēr viņa 
nodevēju tas Kungs ir nolādējis un lēmis negodam, un tāpat 
kāds ir grēkojis šajās sienās, nesdams nāvi un postu, -  taču es 
jums saku, šis posts ir ja ne Dieva gribēts, tad vismaz atļauts 
par pazemojumu mūsu lepnībai!

Horhe apklusa un pievērsa aklos redzokļus drūmajiem klau
sītājiem, it ka viņa acis spētu saskatīt, kādu iespaidu uz tiem
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atstājuši vārdi, bet viņa dzirdīgās ausis tikmēr varēja izbaudīt 
spiedīgu klusumu.

-Š a jā  kopiena jau pirms krietna laika midzeni savijusi lep
numa indīgā čUska, -  viņš turpināja. -  Bet kāda lepnuma? Vai 
tas ir lepnums par varu šajā no pasaules nošķirtajā klosterī? 
Protams, ne. Lepnums bagātību pēc? Ak, brāļi, pirms vel pa
saule bija atskanējuši garum garie strīdi par nabadzību un īpa
šumu, jau kopš mūsu ordeņa dibinātāja laikiem, arī tad, kad 
mums piederēja viss, mums nepiederēja nekas, jo mūsu vie
nīga patiesā bagātība ir bijusi un ir regulas ievērošana, lūgsnas 
un darbs. Bet mūsu ordeņa darba un tātad jo īpaši klostera 
darba daļa, pat vēl vairāk, tā būtība ir -  mācīties un sargāt 
gudrību. Es saku -  sargāt, nevis meklēt, jo dievišķā gudrība ir 
pilnestīga un pabeigta jau savā pirmsākumā -  pilnīgajā Vārdā, 
kurš pats sevi izpauž. Sargat, es saku, nevis meklēt, jo cilvē
ciskā gudrība ir pilnestīga un pabeigta gadsimtu gaitā -  no 
praviešu pasludinājumiem līdz Baznīcas tēvu skaidrojumiem. 
Gudrībai nav attīstības, un tā nepazīst laikmetu maiņu, un gudrī
bas glabātājam nav iespējams nekas vairāk par nemitīgu un 
cildenu atkārtošanu. Cilvēces vēsture neapturami virzās no radī
šanas cauri pestīšanai uz Kristus otrreizējo atnākšanu, kad Viņš 
parādīsies visā godībā, ar staru vainagu ap galvu, lai tiesātu 
dzīvos un mirušos, taču gudrības vēsture pa šo augšuptiecīgo 
ceļu neiet. Tā paliek nemainīga un stingra ka visstingrākā klints, 
ļaujot mums, ja pazemīgi un dzirdīgi ieklausāmies tās balsī, 
izsekot un pareģot šī ceļa virzību, taču pati paliek no tā nomaļus. 
Es esmu tas, kurš ir, saka ebreju Dievs. Es esmu ceļš, patiesība 
un dzīvība, saka mūsu Pestītājs. Un gudrība ir tikai šo divu 
patiesību bijīgs komentārs! Viss, ko teikuši pravieši, evaņģēlisti, 
Baznīcas tēvi un doktori, ir teikts, lai padarītu skaidrākus šos 
vārdus. Reizēm arī no pagānu mutes, kuriem šis patiesības nav 
zināmas, atskanējis kāds piemērots skaidrojums, un ari tas 
ir ticis iekļauts kristīgajā tradīcijā. Taču nekas vairāk te nav
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piebilstams. Mums pieklājas vienīgi pārdomāt, skaidrot, saglabāt. 
Tāda un tikai tāda ir mūsu abatijas un tās brinišķigās biblio
tēkas sūtība. Stāsta, ka reiz austrumzemju pilsēta, kas varen 
lepojusies ar savu tālu izslavēto grāmatu krātuvi, kāds kalifs to 
aizdedzinājis. Un, kamēr liesmas laizījušas tūkstošiem sējumu, 
kalifs sacījis, ka šīs grāmatas varot, aiziet un tām jāaiziet zudībā, 
jo vai nu tās atkārtojot to pašu, kas jau pateikts Korāna, tātad 
esot liekas, vai ari tās nonākot pretrunās ar šo pagānu svēto 
grāmatu, tātad esot kaitīgas. Baznīcas doktori un mēs kopā ar 
viņiem -  mēs spriežam citādi. It visam, kas skan kā paskaid
rojums vai komentārs Svētajiem rakstiem, ir jātiek saglabātam, 
jo tādējādi vairojas dievišķo Rakstu slava; un it visam, kas runā 
preti Rakstiem, ari jātop saglabātam, jo, tikai to saglabājot, tiem, 
kuru tiesības un pienākums liek ta rīkoties, būs iespējams to 
atspēkot ar paša Dieva izvēlētiem līdzekļiem un Viņa izvēlētā 
laikā.,No tā izriet musu ordeņa atbildība cauri gadsimtiem un 
mūsu abatijas pienākums šodien: lepni sludināt patiesību, paze
mībā un piesardzīgi glabāt patiesībai naidīgos vārdus, neaptrai
poties ar to nešķīstību. Bet sakiet, mani brāļi, -  kā lepnības 
grēks var kārdināt mācītu mūku? Tas kūda nevis glabāt gudrību, 
bet gan meklēt kādu jaunu vēsti, kas vēl nebūtu sasniegusi 
cilvēku dzimumu, it kā pedigā no vēstīm jau nebūtu izskanē
jusi pēdējās Svēto rakstu grāmatas pēdējā eņģeļa vārdos: “Es 
apliecinu katram, kas dzird šīs grāmatas pravietojuma vārdus: 
ja kas tiem ko pieliek, tam Dievs uzliks tās mocības, par kurām 
rakstīts šinī grāmatā. Ja  kas ko atņem no šis grāmatas pravie
tojuma vārdiem, tam Dievs atņems viņa daļu pie dzivības grā
matas un pie svētās pilsētas, par ko rakstīts šinī grāmatā.” Tad 
raugiet, mani nelaimīgie brāļi, -  vai jums nešķiet, ka šie vārdi 
aizklāti liecina tieši par to, kas nesen noticis šajos mūros? 
Savukārt šie notikumi liecina par gadsimtu, ko esam  piedzīvo
juši, -  gadsimtu, kas vārdos un darbos gan pilsētās, gan pilis, 
gan augstprātības pārņem tajās universitātēs un katedrālēs,
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sagrozīdam s svētās patiesības jēgu, drudžaini m eklē jaunus 
papildinājumus tās paudumiem, lai gan šī patiesība jau bagā
tīgi apveltīta ar dažnedažādām  sholijām un lai vajadzīga tikai 
droša aizstāvība, nevis tukšprātīga pavairošana. Tāda ir lep
nība, kura kā neganta čūska ieperinājusies un aizvien ložņa 
mūsu abatijas mūros. Un es runāju uz tiem, kas pūlējušies un 
pūlas salauzt viņiem liegtu grāmatu zīmogus: tieši šo lepnību 
Kungs ir gribējis sodīt un turpinās sodīt, ja lepnības pārņemtie 
nerimsies un neatgūs pazemības garu, jo mēs esam tik viegli 
ievainojami, ka Kungam nebūs gnīli atrast savas atriebes ieroci.

-V a i dzirdēji, Ads? -  man čukstēja Viljams. -  Vecais zina 
vairāk, nekā izpauž. Vienalga, vai viņš te ir pielicis savu roku 
vai nav, viņam šis tas zināms, un viņš brīdina ziņkārīgos mūkus, 
ka abatijā miera nebūs, ja tie turpinās pārkāpt bibliotēkas 
liegumus.

Pēc pailga klusuma brīža llorhe ierunājās atkal:
-B e t  kurš galu galā irši lepnuma simbols? Kuram par atspul

giem, ziņnešiem, līdzzinātājiem un karognesējiem kalpo lepnī
bas apmātie? Kurš īstenībā ir darbojies un varbūt vēl aizvien 
darbojas mūsu klostera sienās, brīdinādams, ka tas laiks ir tuvu, 
un reizē sniegdams mums mierinājumu: ja jau laika gals ir tuvu, 
ciešanas, protams, būs neizturami smagas, taču tās nebūs bez
galīgas, jo Visuma lielais cikls tuvojas noslēgumam? Jūs gluži 
labi saprotat, kurš tas ir, tikai bīstaties iznmāt viņa vārdu, jo tas 
ir ari jūsu vārds un iedveš jums bailes. Jūs baidāties, taču es 
nebaidīšos un nosaukšu viņa vārdu jo skaļā balsi, lai jusu iek
šas pārbīlī sažņaugtos un zobi drausmās klabētu, sakapādami 
jums mēli, lai asinis jums sastingtu ledū un melns auts nolaistos 
pār jusu acīm... Tas ir nešķīstais zvērs, las ir Antikrists!

Viņš atkal ilgi klusēja. Klausītāji šķita kā pamiruši. Baznīcā 
kustējās vien trijkāja liesmas, bet pat to mestās ēnas šķita 
sastingušas. Vienīgais dzirdamais troksnis bija Horhes smagā 
elšana. Noslaucījis no pieres sviedm s, viņš runāja tālāk:

■192



—Jū s varbūt gribēsiet man iebilst: ne, viņš vēl nenāk, jo kur 
gan ir viņa atnākšanas zīmes? Tikai neprātis tā teiktu! Šīs zī
mes ik dienas ir mūsu acu priekšā -  lielajā pasaules amfi
teātrī un mūsu abatijā, tā samazinātajā atveida, -  un mēs ska
tam katastrofu vēstnešus... Ir teikts -  kad tas laiks būs tuvu, 
rietumos celsies sveštautu karalis, varens melu valdnieks, bez
dievis, ļaužu slepkavotājs, krāpnieks, alkatīgs pec zelta, veikls 
viltībā, ļaunprātīgs, ticīgo ienaidnieks un vajātājs, un viņa lai 
kos sudrabs netiks turēts nekādā vērtē un krāts tiks vienīgi 
zelts! Es labi zinu, ka jūs, kas mani klausāties, steidzai prātā 
pārlikt, kurš ir tas, par ko runāju, vai viņš līdzinās pāvestam vai 
imperatoram, vai Francijas karalim, vai vel kādam citam. Un tā 
jūs spriežat, lai varētu teikt: lūk, tas ir mans ienaidnieks, bet es 
esmu taisna jo pusē! Taču es neesmu tik letlicigs, lai norādītu 
jums vienu cilvēku, jo Antikrists, kad nāks, nāks visos un caur 
visiem un ikviens būs viņa daļa. Viņš būs laupītāju bandās, 
kas siros visos novados un izpostīs pilsētas, viņš būs zīmēs, 
kas negaidot paradīsies debesis, -  varavīksnēs, ragos un ugu
nīs, un tajā pašā laikā iebaurosies neskaitāmas balsis un jūra 
vārīsies mutuļodama. Ir teikts, ka cilvēki un lopi dzemdināšot 
pūķus, taču šie vārdi nozīme, ka sirdīs dzims nesaticība un 
naids, tāpēc neraugieties apkārt, meklēdami pēc zvēriem, par 
kuriem  esat raduši tīksm ināties pergam entu miniatūrās! Ir 
teikts, ka likko precētas jaunuves dzem dēšot bērnus, kas, 
pasaulē nākuši, tūlit skaidrā valodā vēstīšot, ka laiku gals ir 
tuvu klāt pienācis, un prasīšoties nogalināmi. Taču nem eklē
jiet los kalnu ieleju ciemos, jo šie pārgudrie bērni jau ir nogali
nāti tepat mūsu klosteri! Un, ka tie pareģojumā, ari šie izska
tījās pēc sirmiem vīriem, un viņi bija ari pareģojumos minētie 
bērni ar četrām kājām un rēgi, tāpat augļi, kas nedzimuši pra
vietos iz mātes klēpja, runādami noslēpumainus burvju vārdus. 
Vai zināt, ka tas viss jau ticis uzrakstīts? Ir rakstīts, ka nemieri
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izcelsies visās kārtās un tautās, un baznīcās; ka radīsies gani, 
kuri būs nešķīsteņi, ļaundari, zaimotāji, negauši, karīgi pēc bau
dām, peļņas tīkotāji, tukšu salmu kūlēji, lielībnieki, augstprāši, 
rīmas, neķitreļi, kas nodevušies miesaskārei, tukšas slavas mek
lētāji, Evaņģēlija ienaidnieki, kas gatavi pamest šauro ceļu un 
nozākāt Patiesības vārdu, -  tie ienīdīs tuvākmīlestibas darbus 
un nenožēlos savas apgrēcības, un tāpēc viņi starp tautām sēs 
nesaticību, brāļu naidu, ļaunprātību, cietsirdību, skaudību, vie
naldzību, zaglību, apskurbumu, nesātību, izlaidību, miesaskāri, 
maucību un visus citus netikumus. Un iznīks līdzcietība, pa
zemība, miermīlība, nabadzība, žēlsirdība, spēja raudāt... Nu, 
vai pazināt paši sevi -  jūs, visi te sanākušie, abatijas mūki un 
kungi, kas atbraukuši no tālienes?

Uz brīdi iestājās klusums, un es skaidri saklausīju, kā savā 
solā nemierīgi grozās kardināls Bertrando. Galu galā, es no
domāju, Horhe runā kā dižs sludinātājs un, šaustot savus klos
tera brāļus, nežēlo sāpīgus cirtienus ari viesiem. Un nezinu, ko 
es būtu atdevis, lai tikai uzzinātu, kādas domas tobrīd jaucās 
pa galvu Bernardo vai treknajiem aviņjoniešiem.

- U n  tieši tad būs klāt laiks -  tas un jau ir pienācis, -  dārdi
nāja Horhe, -  kad zaimodams parādīsies Antikrists, šis mēr
kaķis, kas grib būt par mūsu kungu. Un šajā laika (kas jau ir 
pienācis) tiks satriektas visas karaļvalstis, ilgi būs neraža, un 
iestāsies nabadzība un bads, un ziemas būs neredzēti bargas. 
Un tālaika bērniem (kas jau ir mūsu laiks) vairs nebūs neviena, 
kas spētu pārvaldīt to mantu un saglabāt klētīs iztiku, un vir.nis 
mocīt mocīs tirgos, kur tos pirks un pārdos. Un svētlaimīgi tad 
būs tie, kas vairs nedzīvos, vai tie, kas dzīvodami spēs izdzīvot! 
Tad nāks pazušanas dēls, ienaidnieks, kurš lepojas un dižojas, 
un viņš izrādīs savus viltus tikumus un brīnumus, lai maldinātu 
visas zemes iemītniekus un pārmāktu taisnajos. Sīrija sabruks 
un apraudās savus dēlus. Kilikija turēs galvu augstu izslietu,
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lidz nāks tas, kurš aicināts to tiesāt.. Bābeles meita p iecel
sies no savas greznības troņa, lai iztukšotu rūgtuma kausu. 
Kapadokija, Līkija un Likaonija zemu lieks savu muguru, jo to 
samaitātības pēc tiks apkauti veseli pūļi. Barbaru nometnes un 
kara rati parādīsies it visās zemēs, un tās tiks iekarotas. Armē
nijā, Pontā un Bitīnijā pusaudži kritis no zobena, mazas meite
nes aizvedis gūstā, brāļi un māsas piekops asinsgrēku, pašlepnā 
Pisīdija tiks pazemota, zobens caurdurs Feniķijas kaitis, Jūdeja 
ietērpsies sērās un gatavosies pazudināšanas dienai, jo būs at- 
zīta par nešķīstu. Tad visās debess pusēs izcelsies izmisums un 
posts, Antikrists iekaros rietumus un sagraus tirgoņu ceļus, vi
ņam rokās būs zobens un kvēloša uguns, kas dedzinādama 
dedzinās, viņa spēks būs lāsti, un māņi būs viņa rokas, un labā 
nesīs sagrāvi, bet kreisā tumsību. Un viņu sazīmēs pēc šādiem 
vaibstiem: viņa galva būs 110 kvēlošas uguns, viņa labā acs būs 
asinīm pieplūdusi, kreisā -  zaļa kā plēsoņas kaķim, katrā aci 
pa diviem redzokļiem, kas pārvilkušies ar baltu plēvi, viņam 
būs liela apakšlūpa, vārgi gurni, platas pēdas un īkšķi -  saplaci
nāti un gari!

-Izk lau sās pēc viņa paša portreta, -  Viljams tikko dzirdami 
ieķiķinaja man ausī. Tie bija pārdroši zaimu vārdi, tomēr biju 
viņam par tiem pateicīgs, jo man šaušalās jau mati bija saslēju
šies stāvus. Ar lielām pūlēm apvaldīju smieklus, piepūzdams 
vaigus un ļaudams gaisam izplūst caur cieši sakniebtam lū
pam. Pēc veča pēdējiem vārdiem bija iestājies kapa klusums 
un mans aizturētais pūtiens bija labi dzirdams, bet, par laimi, 
tas tika noturēts par apspiestu klepu, šņukstienu vai smagu 
nopūtu, kam šajā brīdī bija saprotams iemesls.

-T a s  būs laiks, kad pasaulē valdīs patvaļa, -  Horhe atkal 
ierunājās, -  bērni pacels roku pret vecākiem , sieva perinās 
ļaunu pret viru, vīrs sauks sievu tiesas priekšā, saimnieki ciet
sirdīgi izturēsies pret kalpiem un kalpi vairs nepakļausies saim
niekiem, izzudīs cieņa pret vecākajiem , pusaugu zēni pieprasīs
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noteikšanu, darbs visiem  šķitis liekas pulēs, un it visur at
skanēs slavas dziesmas izlaidībai, netikumam un nešķīstības 
grēkam. Un tad pasauli pārplūdinās izvarošanu, laulības pārkā
pumu, melīgu zvērestu un pretdabisku grēku vilnis un vēl sli
mības, pesteļi un burvestības, un debesis parādīsies lidojoši 
ķermeņi, un starp godīgiem  kristiešiem radīsies viltus pravieši, 
viltus apustuļi, kūdītāji, blēži, burvji, goda laupitāji, zvērestu 
lauzēji, augļotāji un naudas viltotāji, gani pārvērtīsies par vil
kiem, priesteri melos, mūki iekāros pasaules labumus, naba
gie nesteigsies palīgā valdniekiem, un valdnieku sirdīs izsīks 
žēlsirdība, bet taisnajie kļūs par netaisnību lieciniekiem. Zem es
trīces izdrebinās visas pilsētas, visus novadus piemeklēs mēris, 
viesuļi aizraus gaisos auglīgo zemi, tīrumus apsēdis ļaunas 
sērgas, jūra izvems melnas sulas, jauni, neticami brīnumi no
tiks uz Mēness, zvaigznes novirzīsies no savas ierastās gaitas, 
un to vietā radīsies citi, agrāk neredzēti spīdekļi, vasarā snigs, 
bet ziemā māks neciešama tveice. Un būs pienākuši beigu laiki 
un laiku beigas... Pirmās dienas trešajā stundā debesu velvi 
satricinās varena un draudīga balss, ziemeļu pusē celsies pur
pursarkans mākonis, pērkoni un zibeņi tam sekos, un pār zemi 
nolis asiņu lietus. Otrajā dienā zeme tiks izļodzīta no pamatiem 
un dūmu stabs no milzu sāita kāps caur debesu vārtiem. Tre
šajā dienā no visiem četriem stūriem nograndēs zeme un visi 
tās bezdibeņi. Debesu kore pavērsies, gaisu piepildīs dūmu 
grīstes, un būs sēra smaka līdz desmitajai stundai. Ceturtajā 
diena bezdibenis šķiedīs ūdeņus un baisi dārdieni no ta cel
sies, un ēkas sagrūs. Piektās dienas sestajā stundā gaismai tiks 
atņemta vara un Saules gājums pārtraukts, tumsa ietīs zemi līdz 
pašam vakaram, un zvaigznes un Mēness vairs nedosies debesu 
ceļā. Sestās dienas ceturtajā stundā debesis pārsprāgs no aus- 
Irumu malas līdz rietumiem un eņģeļi pa jumola plaisu varēs 
noraudzīties uz zemi, un visi, kas būs uz zemes, varēs redzet
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eņģeļus raugāmies lejup. Tad visi cilvēki steigs patverties kalnos, 
lai glābtos no taisno eņģeļu skatieniem. Un septītajā dienā, 
sava Tēva gaismas apstarots, nāks Kristus. Un tad tiks spriesta 
tiesa -  un par labiem atzītie iesoļos miesas un dvēseles mūžī
gās svētlaimes valstībā. Bet ne jau par šo prieka brīdi jums 
pieklājas šovakar domāt, lepnības pārņem tie brāļi! Jo  grē
ciniekiem nebūs ļauts skatīt astotās dienas rītausmu, kad no 
austrumu puses atskanēs salda, maiga balss un debesu viduci 
parādīsies eņģelis, kuram ir vara un teikšana pār visiem citiem 
svētiem eņģeļiem , un tie bus kopā ar viņu un, padebešu ratos 
sasēduši, līksmi trauksies pa gaisiem  atbrīvot izredzētos, ku 111 
ticiba bijusi patiesa, un viņi visi gavilēt gavilēs, jo šis pasaules 
izdeldēšana būs paveikta! Taču par to mums, lepnības apstul
binātajiem, šovakar nav jāpriecājas! Labāk padomāsim par vār
diem, ko teiks Kungs, atgrūzdams no sevis tos, kuri nav pestī
šanas cienīgi: atkāpieties no manis, nolādētie, mūžīgajās lies
mās, ko jums sagatavojis velns un viņa izpalīgi! Paši jūs pel
nījāt savu algu, nu saņemiet to! Nost, necienīgie, -  visdziļākajā 
tumsā un nedziestošās ugunīs jums būs nokāpt! Es radīju jūs 
pēc sava tēla un līdzības, bet jūs esat sekojuši tam otram! Jūs 
kļūvāt par kalpiem citam kungam -  tad ejiet un mājojiet kopā 
ar viņu, šo nerimtīgo čūsku, -  tumsībā, kur būs raudāšana un 
zobu trīcēšana! Es devu jums ausis, lai uzklausāt Svēto rakstu 
vārdus, bet jūs klausījāties pagānu ninās! Devu jums muti, lai 
slavējat Dievu, bet jūs to apgānījāt ar dzejnieku blēņu valo
dām un jokdaru miklām! Devu jums acis, lai jūs saskatītu ma
nas mācības gaismu, bet jus tās pievērsāt tumsai! Esmu cilvē
cīgs, tomēr taisns tiesnesis. Ikvienam došu, ko tas pelnījis. Es 
gribētu būt jums žēlīgs, taču eļļa jūsu traukos ir izsīkusi. Es 
varētu jūs apžēlot, taču jūsu lukturi ir aizkvēpuši. Atkāpieties 
no manis... Tā runās Kungs. Un tie... un varbūt arī mēs nokāp
sim mūžīgajās mokās. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā...
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-A m en ! -  visi kori atbildēja.
Garā virtenē, neizdvesdami ne čukstiena, mūki devās uz 

savām  guļvietām. Nejuzdami vēlēšanos apspriest dzirdēto, klusi 
nozuda minoriti un pāvesta ļaudis, visi alka pēc vienatnes un 
atpūtas. Mana sirds bija smaga.

- U n  tagad -  tūlīt gultā, Ads! -  Viljams man teica, kad kāpām 
augša pa svētceļnieku nama kāpnēm. -  Šis vakars nav piemē- 
rots pastaigām pa abatiju. Bernardo Gvidoni var iešauties prātā 
doma pasteidzināt pasaules galu, un viņš varētu sākt ar mūsu 
miesām. Rīt no rīta mums laikus jātiek uz laudēm, jo Mikēle un 
pārējie minoriti dosies projām uzreiz pēc dievkalpojuma.

-V a i ari Bernardo ar apcietinātajiem brauc projām? -  vārgā 
balsī ievaicājos.

-Še it viņam noteikti vairs nav, ko darīt. Viņš gribēs apsteigt 
Miķeli un pirmais sasniegt Aviņjonu, lai pagūtu sarīkot mant
ziņa -  minorīta, ķecera un slepkavas -  prāvu tieši tad, kad 
ieradīsies Česenietis. Remigija sārts ka gaiša lāpa apspīdēs 
Mikēles un pāvesta pirmo tikšanos.

- U n  kas notiks ar Salvatori... un meiteni?
-  Salvatore pavadīs mantzini, jo viņam jāsniedz liecība tiesā. 

Var jau būt, ka pateicībā par šo pakalpojumu Bernardo viņu 
apžēlos. Varbūt ļaus izbēgt un tad liks nogalināt. Bet varbūt 
patiešām dāvās viņam brīvību, jo Bernardo un viņam līdzīgos 
neinteresē tādi kā Salvatore. Kazi, viņš vēl ilgi kā rikļugriezējs 
klīdīs pa Langedokas mežiem...

- U n  meitene?
- E s  jau tev teicu, ka tās ir sadegušas miesas. Tikai viņu 

sārtā liks agrāk, pa ceļam, lai pamācītu kāda piekrastes kataru 
ciematiņa iedzīvotājus. Esmu dzirdējis, ka Bernardo jāsatiekas 
ar savu kolēģi Žaku Furnjē (iegaum ē šo vārdu, pagaidām viņš 
dedzina albiģiešus, taču viņam noteikti ir augstāki mērķi), -  un 
skaista ragana, ko var celt uz sārta, abiem  diviem vairos godu 
un slavai...
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-V a i patiešām neko nevar darīt, lai viņus g lāb tu ?-e s  ieklie
dzos. -  Vai abats nevar iejaukties?

- K ā  labā lai v iņ š to darītu? M antziņa, kurš atzinies 
slepkavībās? Tā nožēlojam ā radījuma Salvatores labā? Vai 
tu domā par meiteni?

-  Un pat ja tā būtu? -  es uzdrīkstējos atzīl. -  Galu galā viņa 
vienīgā no visiem trim patiesi ir bez vainas. Jū s taču zināt, ka 
viņa nav ragana...

- T u  domā, ka abats pēc visa, kas šeit noticis, liks uz spēles 
savas pēdējās cieņas un goda paliekas, lai glābtu kaul kādu 
raganu?

-  Bet viņš palīdzēja aizbēgt Ubertīno!
-U b ertin o  bija viņa klostera mūks un nebija apsūdzēts 

nekādos noziegumos. Nemels niekus! Ubertīno bija svarīgs vīrs, 
un Bernardo būtu varējis viņu nogalināt tikai paslepus.

-T a d  jau mantzinim bijusi taisnība: vienkāršie ļaudis dabū 
ciest visu vietā, arī to, kuri viņus aizstāv; viņiem jācieš arī Mi- 
kēles un Ubertīno pēc, kuri ar savām  runām par grēku nožē
lošanu viņus mudina uz dumpi! -  Biju izmisis, un man pat 
neienāca prātā, ka meitene nav brālītis, ko aizrāvusi Uber
tīno mistika. Tik un tā viņa bija zemniece un kritusi par upuri 
notikumiem, ar kuriem nekādi nebija saistīta.

- T ā  ir, -  Viljams man skumji atbildēja. -  Un, ja tu lik ļoti 
alksti pēc taisnīguma, tad zini -  reiz pienāks diena, kad lielie 
suņi, pāvests un imperators, lai salīgtu mieru, kāps pār to 
mazo suņu līķiem, kuri pagaidām  rejas savā starpā, lai izpa
tiktu lielajiem. Un tad pret Mikēli un Ubertīno izturēsies tāpat 
kā šodien pret tavu meiteni.

Tagad zinu, ka Viljams pareģoja vai, pareizāk sakot, pec 
dabiskās filosofijas principiem veidoja siloģismus. Taču tobrīd 
viņa pareģojumi un siloģismi nespēja mani mierināt. Zināju 
tikai vienu -  meiteni sadedzinās. Un jutos līdzvainīgs, jo man 
šķita, ka sārtā viņa izpirks to grēku, kurā bijām krituši abi kopā.
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Atmetis kaunu, ļāvu vaļu asarām  un skriešus aizmetos 
uz savu celli, kur visu nakti, nevarīgi šņukstēdams, kodīju 
pagalvi, jo man nebija pat lemts -  kā kopā ar saviem Melkas 
klostera biedriem slepšus biju lasījis bruņinieku romānos -  
izmisumā piesaukt mīļotās vārdu.

Manas vienīgās šīszemes iemīļotas vārds mūžam palika man 
nezināms.



S E S T Ā
D I E N A



A G R A  S T U N D A ,

kad principes sederunt, 
bet Maleahijs nokrīt zeme beigts.

evāmies uz matutīnu. Pēdējais nakts cēliens un 
reizē jaunas dienas sākum s vēl bija migla lits. 
Ejot caur klosterdārzu, mitrums man spiedās līdz 
pat kauliem, kas pēc nemierīgā miega bija kā 

salauzti. Kaut ari baznīca bija salta, nometos ceļos zem tās 
velvēm  ar atvieglojuma nopūtu, pasargāts no nemīlīgajiem da
bas spēkiem , brāļu augumu izstarotā siltuma un lūgšanu stip
rināts.

jau  dziedājām psalmus, kad Viljams man norādīja uz tuk
šumu blakussolā starp Horhi un Pacifiku Tivolieti. Tā bija Malea- 
hija vieta, jo tieši viņš aizvien sēdēja blakus aklajam. Taču neba 
mēs vienīgie bijām pamanījuši bibliotekāra prombūtni. Ievē
roju bažīgos skatus, ko meta abats, labi zinādams, ka tukšas 
vietas solos ir drūmu zir,iu vēstneses. Un manīju arī neparasto 
satraukumu, kas bija pārņēmis Horhi. Viņa seja bija ēnā, turklāt 
blāvās, ar plēvi aizvilkušās acis tai parasti piešķīra stingu un 
neizprotamu izteiksmi, taču sirmgalvja satraukumu nodeva ro
kas - t ā s  taustījās pa solu, kā pārbaudot, vai blakus joprojām 
ir tukšs. Ik pēc brīža viņa roka atkal un atkal pasniedzās ce
rībā, ka Maleahijs kuni katru brīdi varētu būt ieradies, un bailēs, 
ka tas varētu nenotikt.

- K u r  gan pazudis bibliotekārs? -  es čukstēju Viljamam.
-M aleah ijs ir pēdējais, kura rokās nonākusi grāmata. Ja  

noziegumos nav vainojams viņš, tad iespējams, viņam nav zi
nāms, kādas briesmas grāmata slēpj...

Sestā
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Nekas vairs nebija sakāms. Atlika vienigi gaidīt. Un gaidī
jām mēs, gaidīja abats, nenolaizdams acu no tukšā sola, un 
Horhe, kas nepagurdams taustījās tumsā sev blakus.

Kad dievkalpojum s bija galā, abats mūkiem un novičiem 
atgādināja, ka pienācis laiks gatavoties lielajai Ziemassvētku 
misei un tāpēc, kā ik gadus pieņemts, līdz laužu sākumam 
kopiena vingrināsies dažu šim izcilajām svinībām paredzētu 
dziedājumu saskanīgā izpildīšanā. Šis dievbijīgo vīru pulks pa
tiesi bija saskanīgs kā viens augum s un viena balss, un gadiem 
ilgā kopus dziedāšana tos bija tā saliedējusi, ka nu varējām 
saklausīt to vienoto dvēseli.

Abats deva zīmi, un viņi uzsāka Seclerunt.

Sederunt principes 
et adverstis me 
loquehantur, iniqui.
Persecuti sunt tne.
Adjuva me, Dominē,
Deus metis salvurn me
fac propter magnam misericordiam tuam.

Prātoju, vai abats ar nolūku dziedāšanai izvēlējies tieši šo 
graduāli -  šonakt, kad dievkalpojum ā piedalās ari valdnieku 
sūtņi, -  lai atgādinātu, ka gadsimtiem ilgi mūsu ordenis ir pre
tojies pasaules vareno iegribām, par savu lepno neatkarību 
varēdams pateikties īpašajām attiecībām ar Dievu to Kungu, 
karaspēku Pavēlnieku. Un no tiesas, dziedāšana sākās ar va
renu spēku. Desmitiem balsu lēni un svinīgi uzsāka se; dobjā 
skaņa piepildīja baznīcas jomus un lidinājās mums virs galvas, 
tomēr šķita, ka ta ceļas no zemes dzīlēm. Un tā neaprāvās, jo, 
kamēr citas balsis uzsāka aust ap šo grodo vienlaidu pave
dienu melismus un vokalīzes, zemā skaņa tricināja gaisu un 
nerima tik ilgi, cik ilgi vajag, lai lūgsnu skandētājs lēni un ritmiski
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divpadsmit reižu noskaitītu Ave Maria. Šī neatlaidīgā zilbe, pār- 
laicīgās noturības alegorija, kliedēja lūdzēju bailes, un to balsis 
(visaugstākās piederēja novičiem) uz šīs noturīgās klints pamata 
slēja augšuptiecīgu un dzidri skanīgu vijumu kolonnas, torņus 
un smailes. Un, kamēr mana sirds kā pamirusi saldi vibrēja 
līdzi katram dim am s un porrectus, torculus un sali eus, likās, 
balsis man pauda, ka dvēsele (gan lūdzēju, gan mana, kas tos 
klausījās), nespēdama apvaldīt jūtu pārbagātību, tieši šajās ska
ņās raisījās maigā un skanīgā aizrautībā, pauzdama ciešanas un 
līksmi, mīlestību un tā Kunga varenību. Tostarp nenoklusa arī 
aizvien spēcīgākās pazemes balsis, itin ka liecinādamas, ka drau
dīgie ienaidnieki, vareno pulki, kuri vajāja Dieva tautu, joprojām 
nav izkliedēti, līdz kam ēr šīs neatkapīgās nots dunoņu šķita 
uzvaram vai vismaz pārvaram un aizsedzam līksms aleluja, kas 
plūda no cilu lūpām, un drūmā duna noklusa, sakusdama ar 
majestātisku, spēkpilnu akordu.

Pēc varenā, smagnēji drūmā seclemnt diženā un debešķīgā 
mierā pret velvēm  pacēlās principes. Un es vairs neprātoju, kas 
gan ir šie varenie, kuri runā uz mani (uz mums), -  draudīgi 
sasēdušo rēgu mestā ēna bija izkliedēta.

Un tajā brīdī noticēju, ka izklīst arī citi rēgi: pilnībā iegrem
dējies dziedājumā, biju piemirsis pazudušo bibliotekāru, bet 
tagad, atkal uzmetis acis Maleahija solam, ieraudzīju viņa stāvu 
starp pārējiem lūdzējiem. Pavēros uz Viljamu un manīju viņa 
sejā atvieglojuma izteiksmi, un tādu pašu iztālēm redzēju pa
vīdam abata skatienā. Horhe atkal pastiepa roku, bet, piedu
ries blakusstāvētāja augumam, to steigšus atrāva. Par viņu gan 
es nemācēšu teikt, kādas jūtas viņu pārņēma.

Tagad koris svinīgi uzsāka adjum  me, tā gaiši skanīgais 
a līksmi pieplūdināja baznīcu, un ari u vairs neskanēja tik 
drūmi, kā dziedot seclemnt, bet nesa svētīgu spēku. Muki un 
novici dziedāja, kā jau tas regulā noteikts, stāvēdami stalti, 
atbrivotu kaklu, augšup paceltām sejām, turēdami grāmatas
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plecu augstumā, lai lasot nevajadzētu nodurt galvu, tādējādi 
mazinot no kmtirn izplūstošā gaisa sparu. Taču bija vēl nakts 
un, par spīti slavas bazūnēm, miegs uzmācās ne vienam vien 
no dziedošajiem, kuri reizumis, ļāvušies garo nošu viļņiem, 
nodūra galvu, snaudas pievarēti. Tāpēc nomodnieki bez mitas 
staigāja starp soliem un ielūkojās ikviena dziedātāja sejā, pēc 
kārtas apspīdinādami tās ar gaismekli, lai uzmundrinātu gan 
miesu, gan dvēseli.

Tieši nornodnieks pirmais pamanīja Maleahiju dīvaini šū 
pojamies -  it ka viņš piepeši būtu iegrimis miega miglājos, 
kuros tonakt viņam droši vien nebija gadījies klīst, -  un tuvi
nāja viņa sejai eļļas lampiņu, tā pievērsdams manu uzmanību. 
Taču bibliotekārs gaismekli nemanīja. Uzraugs viņu aizskāra, 
un Maleahijs smagi sabruka uz priekšu. Nornodnieks tik tikko 
paguva satvert krītošo augumu.

Balsis izdzisa, dziedājums aprāvās, un uz brīdi izcēlās ap
jukums. Viljams tūdaļ metās ārā no sava sola un steidzās turp, 
kur Pacifiks Tivolietis un nornodnieks jau guldīja pie zemes 
pamirušo Maleahiju.

Piesteidzām ies pie viņiem  reizē ar abatu un lam piņas 
gaismā skatījām nelaimīgā seju. Esmu jau aprakstījis Maleahija 
izskatu, bet šajā naktī, lampas mestajā vārajā gaismā vir.iš šķita 
pašas Nāves tēls. Deguns nosmailējis, deniņi iekrituši, acis iedu- 
bušas, ausis baltas un it kā sačervelējušās, sejas āda jau stingi 
savilkusies un sausa, vaigi dzeltenīgi bāli un tumšu ēnu iekrā
soti. Acis vel bija vaļa, un smagi elsieni lauzās par apkaltuša
jam lūpam. Mirējs pavēra muti -  un es, noliecies aiz Viljama, 
kas bija pie viņa notupies, redzēju starp zobu rindām lokā
mies jau nomelnējušu mēli. Aplicis Maleahijam roku ap ple
ciem, Viljams nedaudz pacēla viņa augumu un ar delnu no
slaucīja sviedru lāses, kas klāja bālo pieri. Maleahijs sajuta

506



pieskārienu, bet viņa neko neredzošās acis cieši veras augšup, 
vairs nespēdam as izšķirt, kurš noliecies pār viņu. Bibliotekārs 
pacēla drebošu roku un sagrāba Viljamu pie krūtīm, pievilk
dams to sev tik tuvu klāt, ka Viljama seja teju skāra mirstošā 
vaigu, un tad neskanīgā, vārgā balsī izdvesa dažus vārdus:
-  Man to teica... patiesi... tūkstoš skorpionu spēks...

— Kas tev to teica? -  Viljams viņam jautāja. -  Kas?
Maleahijs vēl mēģināja runāt. Tad viņa augumu satricināja

krampjainas trīsas un galva atkrita atpakaļ. Sejā parādījās nā
ves bālums. Viņš bija miris.

Viljams piecēlās. Pamanīja blakām stāvošo abatu, bet ne
bilda tam ne vārda, tad abatam aiz muguras ieraudzīja Ber- 
nardo Gvidoni.

-  Bernardo kungs, kurš nogalināja šo te, ja jau jūs tik 
veikli notvērāt un ieslodzījāt slepkavas? -  Viljams jautāja.

-N ejautājiet to man! -  atteica Bernardo. -  Neesmu apgal
vojis, ka butu nodevis tiesai visus ļaundarus, kas klīst pa šo 
abatiju. Labprāt to darītu, ja vien varētu. -  Un vit.iš uzlūkoja 
Viljamu. -  Bet tagad pārējos atstāju abata bardzībai... vai pār
liecīgajai iecietībai. - T a  viņš teica -  un abats klusēdams nobā
lēja. Bernardo pagriezās un aizgāja.

Šai brīdī saklausījām tādus kā neskanīgus šņukstus, kā klu
sus vaidus. Tas bija Horhe, nometies ceļos savā solā, kāda mūka 
balstīts, kurš droši vien tam bija aprakstījis notikušo.

- T a s  nekad nebeigsies... -  viņš teica aizlūzušā balsī. -  Ak, 
Kungs, piedod mums visiem!

Viljams vel brīdi noliecās pār mirušo. Viņš saņēma tā dēl
iņus un pavērsa plaukstas pret gaismu. Labās rokas triju pirk
stu spilventiņi bija melni.



L A U D E S ,

kad tiek iecelts jauns mantzinis, bet bibliotekāra 
vieta paliek brīva.

ai bija jau pienākušas laudes? Bija agrāks vai 
vēlāks? Zaudēju laika izjūtu. Pagāja vairākas stun
das, varbūt mazāk, lidz Maleahija ķermeni no
vietoja baznicā uz katafalka un mūki izvietojās 

puslokā ap to, lai vāķētu mirušo. Abats deva rīkojumus drī
zajam bērēm. Dzirdēju, kā viņš piesauc klāt Bencu un Nikolu 
no Morimondo. Nepilnas dienas laikā, viņš teica, abatija zaudē
jusi gan bibliotekāru, gan mantzini. - Tū uzņemsies Remigija 
pienākumus, -  Abonē teica Nikolam. -  Abatijas darbi tev labi 
zināmi. Iecel kādu savā vietā par kalves pārraugu, gādā par 
šodienas steidzamākajām vajadzībām, pārlūko virtuvē un re- 
fektorijā darāmo. No dievkalpojumiem esi atbrīvots. Ej! -  Tad 
viņš pievērsās Bencam. -  Kopš vakarvakara tu esi kļuvis par 
Maleahija palīgu. Parūpējies, lai atsākas darbs skriptorijā, un 
uzmani, lai neviens nemēģinātu iekļūt bibliotēkā! -  Bencs bai
līgi iebilda, ka viņš vēl nav iepazīstināts ar grāmatu krātuves 
noslēpumiem. Abats viņu nomērīja ar bargu skatienu. -  Ne
viens tev nav teicis, ka tas notiks. Tu gādā, lai nestājas darbi un 
lai brāļi tos veic ka aizlūgumu par mirušajiem... un tiem, kas 
vēl mirs! Lai ikviens strādā tikai ar tām grāmatām, kas jau sa
ņemtas; kuri vēlas, drīkst ari pārlūkot katalogu. Neko vairāk. 
Esi atbrīvots no vesperes, jo tai laikā tev viss būs jāaizslēdz.

-U n  ka es izkļūšu laukā? -  jautāja Bencs.
-A k  jā, pēc vakariņām es pats noslēgšu durvis. Ej!
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Un viņš izsteidzās no baznīcas tūliņ aiz Benca, izvairīda
mies no Viljama, kurš gribēja viņu aizkavēt, lai parunātos. Korī, 
pulciņā sastājušies, palika Alinardo, Pacifiks Tivolietis, Alck- 
sandrijas Aimāro un Pjet.ro no Santalbāno. Aimāro smīkņāja.

-  Pateiksimies tam Kungam! -  viņš sacīja. -  Pēc vācieša nā
ves draudēja briesmas, ka viņa vietā par bibliotekāru dabūsim 
vēl lielāku barbaru.

-  Kurš, jūsuprāt, tiks iecelts Maleahija amatā? -  jautāja Vil
jams.

Pjetro noslēpumaini pasmaidīja. -  Pēc visa, kas pēdējās 
dienās noticis, runa vairs nav tikai par bibliotekāru, drīzāk par 
abatu...

-N ep|āpā lielai! -  viņu apsauca Pacifiks. Un Alinardo, kā 
allaž iegrimis savā pasaulē, bilda: -  Tiks pastrādāta jauna 
netaisnība... kā manos laikos. Vajag viņus apvaldīt.

-K ād u s viņus? -  jautāja Viljams, bet Pacifiks viņu drau
dzīgi saņēma zem elkoņa un veda uz durvju pusi, prom no 
sirmgalvja.

-Alinardo... Tu jau zini, mēs viņu ļoti mīlam, viņš mums 
nozīmē senās tradīcijas un abatijas labākos laikus... Taču rei
zēm viņš pats neapjēdz, ko mnā. Mēs visi esam norūpējušies 
par jauno bibliotēkām. Tam jābūt sava amata cienīgam, no
briedušam un gudram. Tas ari viss.

-V ai viņam būs jāprot grieķu valoda? -  jautāja Viljams.
-  Ari arābu, to prasa tradīcija, un tas nepieciešams viņa 

pienākumu pildišanai. Taču mūsu vidū netrūkst. ar šīm dotī
bām apveltīto. Atļaušos pazemīgi bilst, ka ari es un Pjetro, un 
Aimāro...

-B e n cs prot grieķiski.
-B e n c s  ir pārāk jauns. Nezinu, kāpēc Maleahijs viņu va

kar sev izvēlējās palīgos, bet...
-  Vai Adelrno prata grieķiski?
-D om āju, ka ne. Pilnīgi noteikti -  nē.
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-B e t  Venancijs prata. Un Berengārijs. Labi, paldies!
Izgājām 110 baznicas, lai iegrieztos virtuvē pabrokastot.
-K āp ēc  jūs gribējāt noskaidrot, kurš prot grieķu valodu? -  

es jautāju.
-T āpēc, ka visi, kuru līķim bija melni pirkstgali, prata grie

ķiski. Tātad gluži ticams, ka nākamo mironi varam gaidīt starp 
tiem, kuri māk šo valodu. Mani ieskaitot. Tu esi pasargāts.

-U n  ko jūs domājat par Maleahija pēdējiem vārdiem?
-T u  tos dzirdēji. Skorpioni. Piektā bazūne cita starpā vēsta 

ari par siseņiem, kuri dzelšot cilvēkiem ka skorpioni, -  tu taču 
zini. Un Maleahijs mums atklāja, ka viņam to kāds pareģojis.

-Sestā bazūne vēsta par zirgiem ar galvām kā lauvu gal
vām, un no to mutēm nākšot uguns, dūmi un sērs, un tiem, kas 
tajos sēdēšot, būšot ugunīgas, tumši zilas un sēra dzeltenas 
bruņas.

-  Pārāk daudz visa ka! Tomēr nākamais noziegums varētu 
notikt zirgu sta]|u tuvumā. Vajadzētu paturēt tos acīs. Un gata
vosimies ari septītajai bazūnei. Tātad vēl divi cilvēki. Kuri va
rētu būt iespējamie upuri? Ja visa pamatā ir fin is Africae no
slēpums, tad tie, kuriem tas zināms. Un, pēc manām domām, 
abats palicis pēdējais zinātājs. Ja  nu vienīgi te neslēpjas vēl kas 
cits... Tikko dzirdēji, ka briest sazvērestība abata gāšanai, taču 
Alinardo runāja daudzskaitli...

-Vajadzētu abatu brīdināt, -  es teicu.
-P a r  ko? Ka viņu noslepkavos? Man trūksi pārliecinošu 

pierādījumu. Mani minējumi balstīti uz pieņēmumu, ka slep
kava spriež tāpat kā es. Bet ja nu viņa domu gaita ir citāda? 
Un, galvenais, ja nu slepkava nav viens vien?

-  Ko jūs ar to domājat?
-īsti nezinu. Bet, kā jau tev teicu, ir jāiztēlojas visi iespēja

mie risinājumi, gan loģiskie, gan neloģiskie.



PIR M Ā  S T U N D A ,

kuras laikā viņi kopā ar Nikolu apmeklē dārgumu kriptu 
un jaunais mantzinis atklāj viņiem 

daudz interesanta.

ikola no Morimondo savā jaunajā mantziņa 
amata deva rikojurnus pavāriem, tie savukārt 
skaidroja viņam virtuvē ierasto kartību. Viljams 
gribēja ar viņu aprunāties, bet Nikola lūdza, lai 

mēs kādu mirkli pagaidot. Pēcāk viņam būšot jānokāpj dārgumu 
kriptā, lai uzraudzītu, kā tiek spodrināti relikviju šķirstiņi, jo ari 
šis darbs joprojām esot viņa pārziņā, -  un pagrabā noteikti 
būšot vairāk laika sarunai.

Pēc brītiņa Nikola tik tiešām aicināja mūs sev līdzi. Viņam 
sekodami, mēs iegājām baznīcā, pagājām garām galvenajam 
altārim (muki tobrīd vidusjornā novietoja katafalku, lai vāķētu 
Maleahija miesas) un, nokāpuši leja pa stāvām kāpnītēm, no
kļuvām telpā ar ļoti zemām velvēm, ko balstīja rupji tēsti akmens 
pīlāri. Šī bija kripta, kur glabājās abatijas dārgumi. Abats sar
gāja šo vietu greizsirdīgā dedzība un vienīgi ārkārtējos gadīju
mos ielaida te izcili augstus viesus.

Visapkārt bija izvietoti gan lielāki, gan mazāki šķirstiņi, un 
lāpu gaismā (tās bija aizdeguši divi uzticami Nikolas palīgi) 
redzējām, ka tajos glabājas apbrīnojami skaisti priekšmeti. Te 
bija zeltīti baznīcas trauki, dārgakmeņiem rotāti zelta kroņi, 
dažādos metālos kaldinātas lādītes, kuras klaja vijīgi teli, ziloņ
kaula un melnā sudraba darinājumi. Jūsmā starojošām acīm 
Nikola rādīja mums evaņģēliju, kura vākus rotāja brīnumai
nas emaljas plāksnītes; to raibā dažādība veidoja saskanīgu
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veselumu, turklāt katru gabaliņu atdalija no citiem smalkas zelta 
dzīsliņas un katrs no tiem ar vērtīgiem akmeņiem kā ar knicdi- 
tem bija piestiprināts iesējumam. Viņš mums norādīja uz greznu 
mājas altari ar divām zelta un lazurita kolonnām sānos; vidu 
atradās smalks sudraba bareljefs, kas atveidoja Kristus kape
nes, un tam pāri slējās zelta krusts, kurā uz tumša oniksa pa
matnes bija iestrādāti trīspadsmit dimanti, bet tā slīpais fron
tons bija rotāts ar ahātiem un rubīniem. Vēl redzēju zeltā un 
ziloņkaula veidotu piecdaļīgu saliekamo svētbildi, tā attēloja 
piecas ainas no Kristus dzīves, un visa centrā bija mistiskais 
Dieva jērs, darināts no apzeltīta sudraba šūnām, kas piepildītas 
ar krāsainu stiklu, -  vienīgais daudzkrāsu tēls uz žilbi balta 
pamata.

Nikolas vaibsti un žesti, rādot mums šos dārgumus, pauda 
godbijīgu lepnumu. Viljams paslavēja redzētās lietas un tad ap
vaicājās, kas īsti par cilvēku bijis Maleahijs.

-D īvains jautājums! -  teica Nikola. -  Ari tu vir.iu pazini.
—Jā, taču ne pietiekami labi. Man tā arī neizdevās saprast, 

kādas domas slēpās viņa prātā... un... -  Viljams vilcinājās, ne
gribēdams nosodīt nesen viņsaulē aizgājušo, -  ...un vai viņam 
vispār tādas bija.

Nikola apslapināja pirkstu ar siekalām, pārvilka ar to pār 
kristāla kausa virsmu, kas bija zaudējusi savu šķisto mirdzumu, 
un, nelūkodamies Viljamam acis, atbildēja ar tikko manāmu 
smaidu: -  Redzi, tev nemaz nevajag uzdot jautājumus... Tā ir 
taisnība, daudzi teica, ka Maleahijs tikai izskatās allaž pārdo
mās nogrimis, bet patiesībā ir gluži vienkāršs cilvēks. Pēc Ali- 
nardo vārdiem, pat galīgais nejēga.

-A linardo joprojām nespēj kādam piedot senu pāridarī
jumu, kad viņam tika liegts bibliotekāra gods.

-  Arī es esmu dzirdējis par to runājam, taču tie ir tāli notikumi, 
kas risinājušies vismaz pirms piecdesmit gadiem. Kad es šeit 
ienīdos, bibliotekārs bija Roberto no Bobio, un vecie mūki
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mēļoja, ka Alinardo nodarīta netaisnība. Tolaik negribēju iedziļi
nāties šai jautājumā, jo man likās -  tā būtu necieņa pret vecā
kajiem, negribēju klausīties tenkās. Roberto bija palīgs, kas drīz 
nomira, un viņa vietā tika iecelts Maleahijs, tolaik vēl pavisam 
jauniņš. Daudzi apgalvoja, ka viņš neesot pelnījis ieņemt šo 
vietu, viņš tikai uzdodoties par grieķu un arābu valodas pra
tēju, taču protot tikai glītā rokrakstā kā brašs pakaļdarinātājs 
pārrakstīt manuskriptus šajās valodās, bet patiesībā nejēdzot 
ne vārda. Mūki kurnēja, ka bibliotekāram esot jābūt daudz la
bāk izglītotam. Alinardo, kurš tolaik vēl bija vīrs spēka gados, 
teica rūgtus vārdus par bibliotekārā izvēli. Un lika noprast, ka 
Maleahijs iecelts šajā amatā, vienīgi lai pildītu Alinardo ienaid
nieka gribu, bet es nesapratu, par ko viņš runāja. Tas ari viss. 
Mūki arvien sačukstējās, ka Maleahijs uzraugot bibliotēku kā 
ķēdes suns, pats neapjēgdams, ko īsti sargā. Ļaunas valodas 
klīda ari par Berengāriju, kad Maleahijs to izvēlējās sev par 
palīgu. Stāstīja, ka viņš neesot neko daudz spējīgāks par savu 
skolotāju, tikai tāds intrigants. Un vēl stāstīja... gan jau ari tu 
būsi dzirdējis... ka Maleahiju un Berengāriju vienojot dīvainas 
attiecības... Vecas tenkas... Tu jau zini, tenkoja ari par Berengā
riju un Adelmo, un jaunie mūki melsa, ka Maleahijs klusībā 
ciešot baismīgas greizsirdības mokas... Klīda valodas arī par 
Maleahija un Horhes attiecībām - n ē ,  nē, ne jau šajā nozīmē... 
Par Horhes tikumību neviens nekad nav bildis ļaunu vārdu! 
Taču Maleahijam, kā jau bibliotekāram, saskaņā ar tradīciju 
par biktstēvu bija jāizvēlas abats, kamēr visi pārējie sūdz grē
kus Horhem (vai Alinardo, bet vecais virs jau zaudējis prāta 
skaidrību)... Vārdu sakot, stāstīja, ka Maleahijs pārāk bieži 
apspriežoties ar Horhi, it kā abats vadītu viņa dvēseli, bet 
Horhe pārvaldītu viņa miesas, katru rīcību un domu. No otras 
puses, tu jau ievēroji: ja kāds gribēja saņemt norādījumus par 
kādu vecu, sen aizmirstu grāmatu, tas vērsās pie Horhes, ne
vis Maleahija. Maleahijs sargāja katalogu un kāpa uz bibliotēku
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pēc grāmatām, bet tikai Horhe zināja, kas slēpjas aiz katras 
grāmatas nosaukuma...

-K āp ēc  Horhe tik daudz zina par bibliotēku?
-V iņ š mit šajā klosterī jau kopš jaunibas laikiem un ir te 

visvecākais, vecāks par viņu ir vienigi Alinardo. Horhem jābūt 
pāri astoņdesmit gadiem, un stāsta, viņš esot akls jau vismaz 
četrdesmit gadus, varbūt pat vairāk...

-  Kā tad viņš paguva apgūt tādas gudrības, pirms viņu pār
steidza aklums?

-O , par viņu stāsta leģendas! Liekas, jau bērnībā pār viņu 
nākusi dievišķa iedvesma un viņš tur, savā Kastilijā, vel zēns 
būdams, lasījis arābu un grieķu prātnieku darbus. Ari kopš tā 
laika, kad bija kļuvis akls, un līdz pat šai dienai viņš ilgas stun
das pavada bibliotēkā, liek lasīt sev priekšā katalogu, liek at
nest grāmatas, un tad kāds novics viņam tās skaļā balsī lasa 
stundām ilgi. Viņš atceras it visu, nav zaudējis atmiņu kā Ali
nardo. Bet kāpēc tu man to visu jautā?

-  Maleahijs un Berengārijs ir miruši; kuram vel zināmi biblio
tēkas noslēpumi?

-Abatam. Un abatam tagad tie jānodod tālāk Bencam... ja 
vien viņš gribēs.

-  Kā tā -  ja gribēs?
-B en cs ir jauns, viņu iecēla par palīgu, kad Maleahijs vel 

bija dzīvs, un tas nav viens un tas pats -  būt bibliotekāram vai 
bibliotekāra palīgam. Pēc tradīcijas bibliotekārs vēlāk kļūst 
par abatu...

- Ak tā... Tad tāpēc visi tik ļoti kāro šo amatu! Tad jau Abonē 
agrāk bijis bibliotekārs?

-N ē , Abonē ne. Viņš kļuva par abatu vēl pirms manas iera
šanās klosteri, nu jau būs pagājuši trīsdesmit gadi. Pirms virta 
abats bija Paolo Riminietis, savāds cilvēks, par kuru klist daudz 
nostāstu: šķiet, viņš bijis negausīgs lasītājs, zinājis no galvas 
visas bibliotēkas grāmatas, taču viņam piemitusi dīvaina liga -
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viņš nespējis rakstīt, tāpēc viņu dēvējuši par Abhas agraphi- 
cus. Riminietis kļuvis par abatu pavisam jauns; stāstīja, ka viņu 
atbalstījis Aļģirds no Klini, Doctor Quaclratus... Bet tās visas 
ir vecas mūku pļāpas. Īsi sakot, Paolo no Rimini kļuva par 
abatu, un Roberto no Bobio ieņēma viņa vietu bibliotēkā, taču 
jauno bibliotēkām deldēja kāda slimība, un visi zināja, ka viņš 
nespēs būt abatijas likteņu noteicējs. Un kad Paolo nozuda...

-  Nomira?
-N ē , nozuda, nezinu, kādā veida. Reiz viņš devās ceļojumā 

un vairs neatgriezās, varbūt viņu ceļā nobendēja laupītāji... Tā
tad, kad Paolo nozuda, Roberto nespēja stāties viņa vietā, un 
te risinājās tumšas lietas. Abonē -  tā stāsta - esot ši novada 
kunga ārlaulības dēls, uzaudzis Fossanovas abatijā; vēl zēna 
gados viņš bijis klāt svētā Toma nāves brīdī un rūpējies par 
svēlā nelaiķa lielo miesu nogādāšanu lejup pa torņa kāpnēm, 
kas bijušas daudz par šauru... Tie esot viņa vienīgie nopelni -  
lā čukstēja ļaunas mēles šeit, abatijā... Katrā ziņā viņu iecēla 
par abatu, kaut ari vir.iš nebija pildījis bibliotekāra pienāku
mus, un kāds, domāju -  Roberto, iepazīstināja viņu ar bib
liotēkas noslēpumiem.

-U n  kādu nopelnu pēc par bibliotēkām kļuva Roberto?
— Nezinu. Allaž esmu sargājies iejaukties šajos notikumos. 

Abatijas ir svētas vietas, taču ap klostera svētumu reizēm 
aužas briesmīgas kaislības. Es interesējos par saviem stikliem 
un relikvārijiem, bet no intrigām turējos pa gabalu. Tagad tu 
saproti -  ja abats nolems apmāci! Bencu, tas nozīmēs, ka virļš 
ieceļ par savu pēcteci necilu puiku, gandrīz barbaru, vienkāršu 
gramatiķi 110 galējiem ziemeļiem; ko gan tāds zina par šo zemi, 
par abatiju un tās attiecībām ar vietējiem kungiem?

-A r i  Maleahijs 1111 Berengārijs nebija itāļi, tomēr tika 
ielaisti bibliotēkā.

-A ri tā ir tumša lieta! Mūki kurn, ka jau pusgadsimtu aba
tijā vairs netiek ievērotas senās tradīcijas. Varbūt tāpēc pirms
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piecdesmit vai vairāk gadiem Alinardo bija pārliecināts, ka 
ieņems bibliotekāra vietu. Bibliotekārs aizvien bijis itālis, 
gudru galvu šajā zemē netrūkst. Tāpēc, redzi... -  te Nikola 
sastomījās, kā šauboties, vai pabeigt sakāmo, -  ...Maleahijs un 
Berengārijs ir miruši -  varbūt lai nekļūtu par abatiem.

Viņš noskurinājās un pārvilka ar roku pār seju, ka gribē
dams aizgainit necienīgās domas, un pārmeta krustu. -  Ko 
gan es melšu! Redzi, šajā zemē jau gadiem ilgi notiek apkau
nojošas lietas -a r ī  klosteros, baznīcās, arī pāvesta galmā... Ciņa 
par varu, apsūdzības ķecerībā tikai tālab, lai iegūtu savā pār
ziņā kadu prebendu... Riebīgi! Pamazām zaudēju ticību cil
vēku dzimumam. Visur sazvērestības un galma intrigas... Cik 
zemu kritusi mūsu abatija, kas agrāk bija svēto locekļu šķirsts, -  
pārvērtusies par odžu midzeni... Skaties -  lūk, šī klostera pa
gātne!

Un viņš norādīja uz dārgumiem visapkārt, tad, nekavēda
mies pie krustiem un baznicas traukiem, pieveda mūs pie relik
vārijiem, kas bija kriptas lielākais lepnums.

-  Raugiet! -  viņš teica. -  Tas ir šķēpa gals, kas ieurbās mūsu 
Pestītāja sānos!

Zelta kārbiņā ar kristāla vāku uz purpura spilventiņa bija 
novietots trijsturveida metāla gabaliņš, jau rūsas sagrauzts; cī
tīga spodrināšana ar eļļām un vasku bija tam atdevusi kādrei
zējo spožumu. Bet tas vēl nebija viss. Jo  citā, ar ametistiem 
rotātā, šķirstiņā ar caurspīdīgu priekšējo sienu redzeju gla
bājamies koka gabaliņu no visusvētā krusta, ko uz abatiju bija 
atgādājusi pati karaliene Helēna, imperatora Konstantīna 
māte, pēc atgriešanas no ceļojuma uz svētajām vietām, kur bija 
atrakuši Golgatas pakalnu un Pestītāja kapu un likusi virs tiem 
uzcelt katedrali.

Pēc tam Nikola mums rādīja vel citas relikvijas, un man 
trūkst vārdu, lai aprakstītu to retumu un bagātīgo klāstu. Tur 
bija akvamarīna lādīte, kurā glabājas Pestītāja kaista nagla.
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Kādā traukā uz mazu, sažuvušu rozīšu klājuma bija guldīts 
ērkšķu vainaga gabaliņš, un citā lādītē -  arī uz kaltētiem zie
diem -  glabājās nodzeltējusi stērbele no galdauta, kas bija se
dzis mūsu Kunga pēdējo vakariņu galdu. Vēl tur bija no sud
raba auklām pīta svētā Mateja soma, un kādā stikla cilindrā, 
kas bija apsiets ar laika zoba saēstu violetu lenti un aizzieģelēts 
ar zelta zīmogiem, glabājās svētās Annas dilba kauls. Redzēju -  
ak, brīnumu brīnums! -  uz pērlēm izšūdināta purpura spil
vena, kam pāri slējās stikla kupols, gabaliņu Betlēmes silītes 
un vēl pēdu platu strēmeli no svētā Jāņa Evaņģēlista purpur
sarkanās tunikas, un divas ķēdes, kas Romā bija slēgušas apus
tuļa Pētera kāju potītes, un svētā Adalberta galvaskausu un 
svētā Stefana zobenu, svētās Margaritas stilbu, svētā Vitāles pirk
stu, svētās Sofijas ribu, svētā Eobana zodu, svētā Jāņa Zeltamu- 
tes lāpstiņas kaula augšdaļu, svētā Jāzepa saderināšanās gre
dzenu, Jāņa Kristītāja zobu, Mozus zizli un smalksmalku mežģīņu 
strēmeli no Jaunavas Marijas kāzu tērpa.

Un kur tad vēl daudzas citas lietas, kas nebija relikvijas, 
taču tāpat liecināja par brīnumiem un tālu zemju brīnumainiem 
radījumiem, -  tās abatijā bija sanesuši mūki, kuri bija ceļojuši 
līdz pasaules galējām robežām: te bija baziliska un hidras iz- 
bāžņi, vienradža rags, ola, ko kads eremīts bija atradis citas 
olas iekšienē, gabaliņš mannas, no kuras tuksnesi bija pārli
kuši ebreji, vaļa zobs, kokosa rieksts, kāda pirmsplūdu dzīv
nieka pleca kauls, ziloņa baltā kaula ilknis un delfīna riba. Bija 
arī vēl citas relikvijas, kurām nezinu nosaukuma; varbūt vel
tīgāki par tām bija šķirstiņi, kuros tās glabājās, -  daži no tiem 
(spriežot pēc veidojuma un nomelnējušā sudraba) bija izcili 
veci. Tie saturēja neaptveramu daudzumu kaulu drumstalu, 
auduma stērbeļu, koka un metāla atlūzu 1111 stikla gabaliņu. 
Un vēl stikla ampulas ar tumšu pulveri -  par vienu no tam 
uzzināju, ka tajā glabājoties Sodomas pilsētas pelni, bet citā 
bija Jērikas mūru kaļķi. Par katru no šiem dārgumiem, pat par
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visnecilāko no tiem, imperators nebūtu žēlojis veselu Ieodu, 
un tie bija par pamatu ne vien tālu izskanējušajai abatijas sla
vai, bet veidoja arī taustāmu bagātību, kuras dēļ tāpat bija 
izslavēts mūs viesmīlīgi uzņēmušais klosteris.

Kā apstulbis riņķoju pa kriptu -  ari pēc tam, kad Nikola jau 
bija pārtraucis mums skaidrot priekšmetu izcelsmi, kura turklāt 
sīki bija izklāstīta ari pie katras kārbiņas piestiprinātajā uzrak
stā. Staigāju šurpu turpu, ļaujot skatienam brīvi klīst pār šo 
neaprakstāmo brīnumu krājumiem, brīžam tīksminādamies 
par tiem lapu mestajā gaisma, brīžam, kad Nikolas palīgi pār
vietoja savas lāpas uz citu telpas galu, jauzdams puskrēslā to 
aprises. Mani valdzināja šie nodzeltējušie kauli, vienlaikus no
slēpumaini vilinoši un atbaidoši, apdrupuši un teju caurspīdīgi, 
šīs neatminami senu laikmetu apģērbu driskās, krasu zaudē
jušas un apspūrušas, reizēm satītas vīstokļos kā satrupuši ma
nuskripti un noglabātas stikla ampulās, šis putekļos sabirzušās 
lietas, sajaukušās ar trūdošā auduma ieklāju, uz kura bija gul
dītas, šis svētās atliekas, kuras reiz bijušas apveltītas ar dvē
seli (un prātu), bet tagad jau teju pārvērtušās minerālas vielās 
un gulēja iesprostotas kristāla un metāla celtnēs, kas drosmīgi 
atdarināja akmens katedrāļu torņus 1111 jumtu smailes. Ak tad, 
šādi apglabāti, svēto ķermeņi gaida uz miesas augšāmcelša
nos? No šim drumslām atkal izveidosies augumi, kas dievišķajā 
klātienē atgūs savu dabisko jutīgumu un, ka rakstīja Piperno, 
sajutīs pat tninimas differentias odorum?

No šim pārdomām mani iztraucēja Viljams, sapurinādams 
aiz pleca. -  Es eju prom, -  viņš sacīja. -  Uzkāpšu skriptorijā, 
man vēl šis tas jāapskata...

-B e t  grāmatas Bencs nevienam nedod, -  es teicu. -  Tāda 
bija abata pavēle...

-M an  tikai jāpārlūko grāmatas, ko lasīju vakar, 1111 tās vēl 
aizvien atrodas skriptorijā uz Venancija galda. Tu paliec šeit, ja 
gribi. Ši kripta der kā lielisks kopsavilkums debatēm par
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nabadzību, kuras nesen dzirdēji. Tagad tu vismaz zini, kāpēc 
tavi ordeņa brāļi gatavi pārgriezt cits citam rīkli, ja kāds ap
draud to cerības uz abata godu.

-Tātad jūs ticat tam, ko teica Nikola? Noziegumi ir saistīti 
ar cīņu par abata vietu?

-  Es tev jau teicu -  pagaidām negribu skaļi paust nevienu 
no saviem pieņēmumiem. Nikola atklāja daudz vērtīgu faktu. 
Un šis tas mani ieinteresēja. Bet tagad man jāpārbauda vēl citas 
pēdas. Kuras gan varbūt ir tās pašas, tikai no pretējā gala... 
Pārāk nejūsmo par šiem dārgumu šķirstiem! Tādus krusta ga
baliņus esmu redzējis jau neskaitāmās citās baznīcās. Ja tie visi 
būtu īsti, mūsu Pestītājs būtu ticis sists krustā nevis pie diviem 
šķērseniski saliktiem baļķiem, bet gan pie vesela biezokņa.

-Skolotāj! -  es sašutis iesaucos.
-T ā  ir, Ads. Un citur ir vēl bagātākas relikviju krātuves. 

Pirms kāda laika Ķelnes katedrālē man gadījās redzēt Jāņa 
Kristītāja galvaskausu divpadsmit gadu vecumā.

-Patiešām? -  es apbrīnas pārņemts iesaucos. Tad man uz
mācās šaubas. -  Bet Kristītāju taču nogalināja, kad viņam bija 
krietni vairāk gadu!

-  Vēlāko gadu galvaskauss droši vien glabājas citā krātuve, -  
Viljams ar nopietnu seju atteica.

Nekad nemācēju saprast, kad viņš joko. Manā zemē, jokus 
dzenot, vispirms pasaka sakāmo un tad smejas ar varenu 
troksni, tā lai visi varētu piedalities jautrībā. Turpretī Viljams 
smējās, vienīgi runādams par nopietnām lietām, taču brīžos, 
kad viņš, iespējams, jokoja, no viņa sejas nenozuda nopietna 
izteiksme.



T R E Š Ā  S T U N D A ,

kuras laikā Adss, klausīdamies Dies irae, redz sapni 
vai vīziju, ko vērts atstāstīt.

iljanis atsveicinājās no Nikolas un devās uz skrip- 
toriju. Arī es jau pietiekami biju raudzījies dārgu
mos, tāpēc nolēmu iet uz baznīcu, lai aizlūgtu 
par Maleahija dvēseli. Šis vīrs man nekad nebija 

paticis; viņš man iedvesa bailes, un, taisnību sakot, ilgu laiku 
es viņu biju uzskatījis par visu noziegumu vaininieku. Tagad es 
aptvēru, ka varbūt viņš bijis tikai nabaga nelaimigais, kuru 
nomāca neapmierinātu kaislību nasta, māla pods starp kapara 
traukiem, drūms, jo apjucis, kluss un izvairīgs, jo apzinājās, ka 
viņam nav nekā bilstama. Jutos vainīgs viņa priekšā un domāju, 
ka, aizlūgdams par viņa dvēseli, kas atstājusi nedabiskā nāvē 
mirušo miesu, es apklusināšu savus sirdsapziņas pārmetumus.

Tagad baznīcā, kur bija novietots zārks ar mirušā miesām, 
valdīja vāra, zilgani blāva gaisma un skanēja mūku pusbalsī 
skandētie aizlūguma vārdi.

Melkas klosteri man ne reizi vien bija gadījies piedzīvot 
kāda brāļa nāvi. Skaidrs, ka tas nebija līksms notikums, tomēr 
man tie šķita rāma gaišuma caurstrāvoti un pārpasaulīga tais
nīguma pilni brīži. Brāļi cits pēc cita stājās pie mirstošā guļvie
tas, mierinot to labiem vārdiem, un ikviens sirds dziļumos do
māja -  cik gan mirējs laimīgs, jau pēc neilga brīža tas beigs 
savu tikumīgo dzīvi, lai piepulcētos eņģeļu korim, kura slavas 
dziesmas neapklust mūžam! Un mirstošais, juzdams mūsu svē
tās skaudības atblāzmu, devās viņā saulē mierīgs un apskaidrots.
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I
Ak vai, pavisam citādi bija miruši brāļi pēdējās dienās! Pats 
savām acīm biju redzējis, kā man līdzas izdziest Jlnis Africae 
velnišķīgo skorpionu upuris, un droši vien tāpal, slāpes moci- 
damies un ūdenī glābiņu meklēdami, bija miruši Venancijs un 
Berengārijs; arī viņu sejas, ka Maleahijam, bija izķēmojušas 
ciešanas...

Apsēdos solā brāļiem aiz muguras un, lai sasildītos, sarāvos 
čokurā. Atguvies no pagraba saltuma, sāku kustināt lūpas, pie
vienodamies lūdzēju korim. Dziedāju līdzi, isti neaptverdams 
paša iznmātos vārdus, mana galva klanījās snaudā, un miegs 
lipināja ciet acis. Tā pagāja krietns laiciņš, šķiet, iemigu un at
kal uztnikos no snaudiena vismaz trīs četras reizes. Tad koris 
uzsāka Dies irae... Dziedājums pieveica mani kā reibinošas zā
les, un es iegrimu dziļā miegā. Vai, drīzāk, nevis aizmigu, bet 
gan pārguris iekritu murgainā nemaņā, kņūpus uz sola sarāvies 
kā vēl mātes klēpi ieslēgta radībiņa. Un, šajā dvēseles miglā 
klīzdams, itin kā nonācis vietā, kas nebija šai pasaulei piede
rīga, redzēju sapni vai vīziju, vai kas nu tas bija.

Es kāpu lejup pa šaurām kāpnēm, itin kā iedams uz dār
gumu kriptu, taču beidzot nokļuvu daudz plašākā pagrabā, 
kas šķitās esam Torņēkas virtuve. Virtuve ra bija gluži noteikti, 
tikai še rīkojās ne vien ar pannām un katliem, bet arī ar plēšām 
un veseriem, it kā šeitan darbam būtu sapulcējušies ari Nikolas 
kalēji. Visapkārt sarkani zvēroja pavardu liesmas, no vareniem 
grāpjiem cēlās garaiņu mutuļi, un kūsājošais šķidrums ne
rimdams izvirda milzu burbuļus, kas plisa, apkurlinoši plark- 
šķēdami. Novici, arīdzan salasījušies pagraba, badīgi lēkāja, 
cenzdamies satvert cāļu un citu putneļu cepešus, savērtus uz 
nokaitētiem iesmiem, ko, šurpu turpu šaudoties, pa gaisu vici
nāja pavāri. Turpat blakus kalēji tik dedzīgi zveteja ar veseriem, 
ka gaiss vai drebēja sitienu troksnī un no laktām šķīstošie 
dzirksteļu spieti jaucās ar sprēgām, ko spļāva krāšņu mutes.
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Nesapratu, vai esmu nokļuvis elle vai paradīzē, kādu to va
rētu iztēloties Salvatore, -  paradīzē, kur straumēm plūst gar
das mērces un it visur karājas desu luņķi. Taču man neiznāca 
daudz laika prātot, jo virtuvē skriešiem iebruka vesels bars pun
duru ar galvām ka spaiņiem, un savā steigā tie mani aizrāva 
līdzi, aizstumdami līdz pat refektorija slieksnim, tā ka man vaja
dzēja iet iekšā.

Zāle bija greznota kā uz svētkiem. Pie sienām karājās ģer
boņiem rotāti karogi un gobelēni. Parasti to zīmējumi mudina 
ticīgos uz tuvākmilestību vai cildina valdnieku varenību, bet 
šeit izkārtie bija citādi. To audējus, likās, bija iedvesmojušas 
Adelmo marginālijas, jo tajos bija skatāmi smieklīgākie un lab
dabīgākie no viņa radītajiem tēliem: zaķi, kas dejoja ap pīrāgu 
koku, upes, kurās zivis mudžēt mudžēja un no brīva prāta lēca 
tieši uz pannas, ko tām pretī pastiepa mērkaķi bīskapu suta
nās un pavāru micēm galvā, un resvēderaini kropļi, kas grozī
jās ap kūpošiem ēdiena toveriem.

Pie galda pašā vidū sēdēja abats, uzposies grezni izšūtā 
purpura ģērbā, sažņaudzis dakšiņu dūrē kā scepteri. Viņam 
blakus Horhe no varena kausa malkoja vīnu, bet mantzinis, 
ģērbies kā Bernardo Gvidoni, no skorpiona formā veidotas 
grāmatas centīgi lasīja priekšā svēto dzīves stāstus un evaņģē
liju fragmentus, taču lie vēstīja par Jēzu, kurš ķircinājis apustuli, 
atgādinādams, ka šis esot nekaunīgs akmens, kas veļas pa 
līdzenumu, un uz šī akmens viņš sliešot savu baznīcu, -  un 
labāks nebija stāsts par svēto Hieronīmu, kurš, skaidrodams 
Bībeli, teicis, ka Dievs gribējis atkailināt Jeruzalemes pēcpusi. 
Un pēc katras mantziņa frāzes Horhe smējās, triekdams dūri 
galdā, un sauca: “Tu būsi nākamais abats, zvēru pie Dieva 
pendera!” Tieši tā viņš teica, lai Dievs man piedod!

Pēc abata svinīga mājiena refektorija ieslīdēja jaunavu vir
tene. Tā bija žilbinoša bagātīgi ģērbtu sieviešu vija, un es šķitos 
starp tam saskatām savu mati, bet jau pēc mirkļa aptvēru savu
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maldīšanos, jo tā izrādījās meitene, baisma ka kaujai nostājies 
karaspēks. Tiesa, tagad viņai galvā bija vainags, darināts no 
divām rindām baltu pērļu, un abpus sejai gar deniņiem lejup 
stiepās vel citas pērļu virknes, sajaukdamās ar divām pērļu 
pīnēm, kas aizvijās viņai pār krūtīm, un pie katras pērles šūpojās 
dimants, liels kā plūme, turklāt divas gaišzilu pērļu virtenes 
stiepās no vainaga pari ausīm, sasniegdamas plecus 1111 apvī
damas kaklu, baltu un slaiku kā Libanonas tornis. Viņas mantija 
bija purpura krāsā, un rokās viņa turēja dimantiem rotātu zelta 
kausu, kurā glabājās -  nezin kā to skaidri zināju -  Severīnam 
reiz nolaupītā nāvējošā ziede. Šai sievietei, daiļai kā rīta ausma, 
sekoja citi sieviešu stāvi: vienas plecus sedza balts, izšūts ap- 
metnis, un zem tā vīdēja tumša kleita, ko rotāja pļavu ziediem 
izrakstīta zeltaina stola, otrai bija dzeltens apmetnis un gaiši 
rožaina kleita, ko greznoja zaļu lapu vijumi un divi tumšu labi
rintu veidā izšūti kvadrāti, trešā bija tērpusies sarkanā mantijā 
un smaragdzaļā kleita, kas it visa bija izšūdināta maziem sarka
niem dzīvnieciņiem, un rokās tā nesa baltu, izšūtu stolu, bet 
citu tērpus es nenopētīju, jo mēģināju saprast, kas ir šis sievie
tes, liktas par pavadonēm meitenei, kura tagad līdzinājās Jau
navai Marijai; un, itin kā ikviena no viņām nestu rokās uzrakstu 
ar savu vārdu vai tas nokarātos viņām no mutes, es piepeši 
zināju, ka tās ir Rute, Sara, Suzanna un citas sievietes 110 Svē
tajiem rakstiem.

Šai brīdi abats iesaucās: “Šurp, kuņas bērni!” -  un refekto- 
rijā ienāca pulks svētu vīru, kurus jo viegli pazinu, 1111 tie visi 
bija grezni ģērbti un bargu vaigu, un pulka vidu bija tronī Sē
došais, un tas bija mūsu Kungs un vienlaikus Ādams, tērpies 
purpura mantijā, ko uz pleca saturēja zaigojošu baltu un sar
kanu rubinu un pērļu spraude, un galvā viņam bija kronis, 
līdzīgs meitenes vainagam, bet rokās kauss, lielāks par meitenes 
turēto, pilns cūku asinīm. Un viņu ieskāva man labi pazīstamu 
svēto loks -  tos visus vēl pieminēšu -  un vēl pavadīja pulks
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Francijas karaļa strēlnieku, tērptu gan zaļās, gan sarkanās drā
nās, un tie turēja smaragda vairogu, ko greznoja Kristus mo
nogramma. Ši pulka vadonis devās pie abata, lai to goddevīgi 
sveicinātu, un sniedza tam kausu, teikdams: "Sao ko ķelle terre 
per ķelle fin i ke ki kontene, trenta anni le possettepurte soneti 
Benedicti.” Uz ko abats atbildēja: "Age pritnutn et septirnum 
de quatuor,” -  un visi vienā balsī noskandēja: “In finibusAfri- 
coe, āmen. ” Tad visi apsēdās.

Nu abas pretējās gmpas bija izklīdušas, un pēc abata pavē
les Zālamans ķērās pie galdu klāšanas, Jēkabs un Andrejs at
nesa siena klēpjus, Ādams iekārtojās pašā vidū, Ieva apgūlās 
uz lapas, Kains ienāca, vilkdams arklu, Ābels nāca ar spaini, lai 
slauktu Melni, iepeldēja Noass visā godībā, airēdams šķirstu, 
Ābrams apsēdas zem koka, Izaks apgūlās uz baznīcas zelta 
altāra, Mozus notupās uz akmens, Daniels parādījās uz kata
falka blakus Maleahijam, Tobija atgūlās gultā, Jāzeps uzmetās 
uz graudu pūra, Benjamīns izstiepās uz maisa, un vel -  bel le 
mana vīzija kļuva neskaidrāka -  Dāvids nostājās kalna galā, 
Jānis -  uz zemes, Faraons -  smiltīs (pats par sevi saprotams, es 
sev teicu, bet kāpēc?), Lācars -  uz galda, Jēzus -  uz akas grodiem, 
Cakejs -  koka zaros, Matejs -  uz ķebļa, Rāba -  pakulās, Rute -  
salmos, Tekla -  uz palodzes (bet aiz loga parādījās Adelmo 
bālais vaigs, brīdinot, ka var ari nokrist lejā), Suzanna -  sakņu 
dārzā, Jūda -  starp kapu kopiņām, Pēteris -  kancelē, Jēkabs -  
uz tikla, Elija -  seglos, Rāhele -  uz saiņa. Un apustulis Pāvils, 
nolicis zobenu malā, klausījās īgni murdošo Ēzavu, kamēr ījabs 
īdēja mēslos un viņam palīgā steidzās Rebeka, nesdama tīru 
kreklu, Judīte, nesdama segu, un Agara ar līķautu, bet pāris 
noviču atstiepa milzīgu garojošu kallu, no kura izlēca Salva- 
mekas Venancijs un sāka pa labi, pa kreisi dalīt asinsdesas.

Refektorijā saplūda aizvien vairāk ļaužu, un it visi stūma 
vaigos, ka šņakstēja vien; Jona cēla galdā ķirbjus, Jesaja -  pu
pas, Ecehiels -  kazenes, Cakejs -  platānas ziedus, Ādams -
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citronus, Daniels -  lupinās, Faraons -  piparus, Kains -  artišo- 
kus, Ieva -v iģ e s , Rāhele -  ābolus, Ananija -  plūmes, lielas ka 
dimantus, Lija -  sīpolus, Ārons -  olīvas, Jāzeps -  vienu olu, 
Noass -  vīnogas, Simeons -  persiku kauliņus, bet Jēzus tikmēr 
dziedāja Dies irae un līksmu vaigu apslacīja visus ēdienus ar 
eliķi, izspiezdams to no sūkļa, ko bija nocēlis no kāda Fran
cijas karaļa strēlnieka šķēpa gala.

-M ani bērni, manas aitiņas, -  teica abats, jau krietni ap
skurbis, -  nevarat taču vakariņot ar šādam ubagu skrandām 
mugurā! Nāciet šu, nāciet! -  Un viņš trieca ar dūri pirmajam un 
septītajam no četriem, kuri kā rēgi vīdēja spoguļa dziļumos, -  
spogulis sašķīda drumslās, un uz visām pusēm pajuka, izkaiso
ties pa neskaitāmajām labirinta zālēm, daudzkrāsaini tērpi, 
dārgiem akmeņiem rotāti, tak pagalam sadriskati un netīri. Un 
Cakejs paņēma baltu ģērbu, Ābrams -  zvirbuļu pelēku, Lats -  
sēra dzeltenu, Jona -  zilganu, Tekla -  sārtenu, Daniels -  no 
lauvas ādām šūdinātu, Jānis -  no kamieļa spalvām austu, Ādams
-  zvērādām izoderētu, Jūda -  sudraba grašiem apkaldinātu, 
Rāba -  koši sarkanu, Ieva -  laba un jauna atzīšanas koka 
krāsā, un ikkatrs izvēlējas pēc sava prāta, dažs bālganu, cits 
spilgti krāsainu, gan plīvojošu, gan žņaudzošu, driskainu un 
barkstainu, auklainu un pogainu, rūsaini brūnu, melnu, dzel
tenu, kā ari hiacinšu un uguns krāsās lāsmojošu, bet Jēzus lie
līgi grozījās baložpelēkā tērpā un smiedams pārmeta Jūdam, 
ka šis neprotot ļauties svētai līksmībai.

Un tad Horhe, nocēlis 110 deguna vitra aci legendurn, aiz
kūra degošo ērkšķu krūmu, kuram apkārt Sāra bija sanesusi 
malku, ko bija salasījis Jafets, sakrāvis Izaks un saskaldījis Jā 
zeps, 1111 tostarp Jēkabs cēla nost akai vāku, Daniels nosēdās 
ezera malā, kalpi atnesa ūdeni, Noass -  vīnu, Agāra -  ādas 
maisu, Ābrams -  teļu, ko Rāba piesēja pie staba, bet Jēzus 
padeva Elijam kārtīgu auklu, 1111 tas sasaistīja teļa kājas; tad 
Absaloms to pakarināja, Peteris sniedza zobenu, Kains to
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nogalēja, Hērods notecināja asinis, Serns iztīrīja iekšas, Jēkabs 
pārlaistīja ar eļļu, Molesadons pārkaisīja ar sāli, Antiohs to cēla 
uz uguns, Rebeka grozīja iesmu, Ieva pirmā to nogaršoja un 
atzina par sliktu, bet Ādams šo mierināja un sita uz pleca Seve- 
rīnam, kurš ieteica aizdarīt ēdmaņu ar smaržīgām zālītēm. Tad 
Jēzus lauza maizi un dalīja zivis, Jēkabs brēca, kamdēļ Ēzavs 
šim izrijis lēcu virumu, īzaks tiesāja nost ceptu kazlēnu un Jona -  
vārītu valzivi, bet Jēzus palika neēdis, gavēdams četrdesmit 
dienas un četrdesmit naktis.

Tad daudzi nāca un gāja, sanesdami dažnedažādus medī
jumus, no kuriem Benjamīns allažiņ paturēja lo lielāko daļu, 
bet Marija -  to labāko, bet Marta žēlojās, ka viņai mūždien esot 
jāmazgā visu trauki. Un tad tika sadalīts teļš, pa šo laiku vareni 
pieņēmies brangumā, un Jānis ņēma galvu, Absaloms -sprandu, 
Ārons -  mēli, Samsons -  žokli, Pēteris -  ausi, Oloferns -  pa
kausi, Lija -  pēcpusi, Sauls -  kaklu, Jona -  vēderu, Tobija -  
žulti, Ieva -  ribu, Marija -  krūti, Elizabete -  dzemdi, Mozus -  
asti, Lats -  kājas un Ecehiēls -  kaulus. Tikmēr Jēzus kari tiesāja 
nost ēzeli, svētais Francisks -  vilku, Ābels -  aitu, Ieva -  mu- 
rēnu, Jānis Kristītājs -  siseni, Faraons -  astoņkāji (pats par sevi 
saprotams, es sev teicu, bet kāpēc?), bet Dāvids apēda spāņu 
mušiņu un klupa virsū meitenei, kas bij nigra sed formosa, 
kamēr Samsons ielaida zobus lauvam pēcpusē, bet Tekla bēga, 
neriklē brēkdama, jo viņai pakaļ dzinās melns, spalvains zir
neklis.

Visi jau bija manāmi apreibuši, un dažs labs saļima pār 
vīna kausu, bet cits iekrita katla, tā ka vienīgi kājas rēgojās 
laukā ka divi stabi, un Jēzum bija melni visi pirkstu gali, un 
viņš dalīja grāmatas lapas, teikdams: ņemiet un ēdiet, tie ir 
Simfozija noslēpumi, starp kuriem arī tas par zivi, kas ir Dieva 
dēls un jūsu Pestītājs! Un visi dzēra vienā dzeršanā, Jēzus lēja 
iekšās rozīņu vīnu, Jona -  no Marsikas vinogām spiestu, Fa
raons -  Sorento raudzētu (bet kāpēc?), Mozus malkoja Kadisas
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vinu, izaks -  Krētas, Ārons -  Adrijas, Cakejs -  ogu, Tekla -  
uguns, Jānis -  Albānijas, Ābels -  Kampānijas, Marija -  Sinjo 
un Rāhele -  Florences vīnu.

Ādams dzēra klunkšķinadams un gurdzinādams, un vīns 
tam tecēja laukā pa ribu, \oass pa miegam lādēja Hamu, Olo- 
ferns bezrūpīgi krāca, Jona iekrita jo ciešā snaudā, bet Pēteris 
palika nomoda līdz gaiļa dziesmai, un Jēzus pēkšņi pamodās, 
dzirdēdams, kā Bernardo Gvidoni un Bertrando no Podžeto 
spriež dedzināt sārtā meiteni, un iekliedzās: mans Tēvs, ja tas 
var būt, tad lai šis kauss iet man secen! Un dažs nekrietni jauca 
vīnu, cits krietni dzēra, viens mira smiedamies, otrs mirdams 
smējās, dažs iznēsāja krūkas, cits dzēra no sveša kausa. Su
zanna brēca, ka neļaušot savas daiļās, baltās miesas mantzinim 
un Salvatorem par nožēlojamu vērša sirdi, Pilāts klīda pa refek- 
toriju, vaidēdams ka pazudusi dvēsele un diedelēdams ūdeni 
roku mazgāšanai, un brālis Dolčmo, piespļaudies spalvu pie 
cepures, viņam to atnesa, tad pavēra savu ģērbu un ķiķinā
dams rādija asinīm noplūdušo kaunumu, bet Kains šo izsmēja, 
apskaudams daiļo Margaritu no Trentas, un Dolčīno saka jo 
žēli raudāt un, piegājis pie* Bernardo Gvidoni, nolieca galvu 
tam uz pleca, saukdams viņu par eņģelisko pāvestu; Ubcrtino 
mierināja raudošo ar dzīvības koku, Česenas Mikēle -  ar zelta 
zutni, Marijas to svaidīja smaržīgām eļļām, un Ādains sniedza 
kodienam tikko plūktu ābolu.

Un tad pašķiras Torņēkas velves un no debesīm nolaidās 
Rodžers Bekons lidojošā mašīnā, unico hotnine reģenti. Tad 
Dāvids sāka skandināt citam, un Salome dejoja, savus septiņus 
plīvurus plivinādama, un, katram plīvuram krītot, viņa pūta 
vienā no septiņām bazūnēm un atvēra vienu no septiņiem zi- 
mogiem, līdz palika vien amicta sole. Visi teica, ka tik līksma 
abatija vēl neesot redzēta, un Berengārijs rāva dzīrotājiem augšā 
svārkus, gan vīriešiem, gan sievietēm, un spieda skūpstu kat
ram uz pēcpuses. Tad visi sagriezās dejā -  Jēzus aizriņķoja,
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saģērbies ka skolotājs, Jānis sarga drānās, Pēteris -  iztaisījies 
par retiāriju, Nimrods -  par mednieku, Jūda -  par nodevēju, 
Ādams -  par dārznieku, Ieva -  par audēju, Kains -  par laupitāju, 
Ābels -  par ganu, Jēkabs -  par ziņnesi, Cakarija -  par priesteri, 
Dāvids -  par karali, Jubāls -  par cītaras spēlmani, Sīmanis -  par 
zvejnieku, Antiohs -  par pavāru, Rebeka -  par ūdensnesēju, 
Molesadons -  par muļķi, Marta -  par kalponi, Hērods -  par vir
vēm sienamu neprāti, Tobija -  par ārstu, Jāzeps -  par galdnieku, 
Noass -  par žūpu, Izaks -  par zemnieku, Ijabs -  par bēdu 
sagrauztu viru, Daniels -  par tiesnesi, Tamara -  par staiguli, 
Marija -  par saimnieci un pavēlēja kalpiem atnest vēl dzeramo, 
jo tas nejēga, viņas dēls, negribot pārvērst ūdeni par vīnu.

Tad abats aizsvilās dusmās un pārmeta viesiem, ka viņš, 
redz, esot sarīkojis tik lieliskas dzīres, bet neviens viņam nepro
tot ies pasniegt nekādu dāvaniņu, - u n  tad nu visi kā sacenzda
mies steidza nest viņam veltes un dārgumus -  vienu vērsi, vienu 
aitu, lauvu, kamieli un briedi, teļu, grūsnu ķēvi, saules ratus, 
svētā Eobana žokli, svētās Morimondas asti, svētās Arundalī- 
nas klēpi, svētās Burgozinas pakauša kaulu, apkaldinātu kā 
dzeramkausu divpadsmit gadu vecumā, un visbeidzot Penta
gonam Salomonis kopiju. Bet abats brēca, ka tas viss tik tālab, 
lai novērstu viņa uzmanību un netraucēti varētu izlaupīt dār
gumu kriptu, kurā, kā piepeši manīju, mēs visi bijām nokļu
vuši, -  un vēl viņš sauca, ka nozagta jo dārga grāmata, kurā 
vēstīts par skorpioniem un septiņām bazūnēm, un piesauca 
klātu Francijas karaļa strēlniekus, lai tie apčamdītu visus aiz
domās turamos. Un, visiem par kaunu, Agāras drānās tika at
rasts izrakstīts apsegs, pie Rāheles uziets zelta zieģelis, sudraba 
spogulis Teklai pie krūtīm, dzeramtrauks pasists Benjaminam 
padusē, zīda seģene zem Judītes svārkiem, loks Longina rokās 
un sveša sieva Abimeleha apskāvienos. Taču visnegantākais 
atradums bija melns gailis, ko bija noslēpusi meitene, melna 
un skaista ka melns kaķis, un visi viņu apsauca par raganu un
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viltus apustuli un klupa virsū, lai sodītu. Jānis Kristītājs tai no
cirta galvu, Ābels pārgrieza rīkli, Ādams to padzina, Nebukad- 
necars ar kvēlojošu roku rakstija zodiaka zīmes viņai uz krū
tīm, Elija to aizrāva uguns ratos, Noass iemērca ūdenī, bits 
pārvērta par sālsstabu, Suzanna to apsūdzēja netiklībā, Jāzeps 
viņu pievīla ar citu, Ananija iegrūda krāsni, Samsons saslēdza 
ķēdēs, Pāvils šaustīja pātagām, Pēteris sita krustā kājām gaisā, 
Stefans nomētāja ar akmeņiem, Labrencis cepināja uz restēm, 
Bartolomejs tai nodīrāja ādu, Jūda to nodeva, mantzinis sa
dedzināja, un Pēteris visu noliedza. Tad visi metās uz šīm nelai
mīgajām miesām, kārnīdamies un pirzdami viņai sejā, mizdami 
tai uz galvas, vemdami uz krūtīm, plēsdami viņai matus, svili
nādami kaunumu degošam lāpām. Meitenes augums, kādreiz 
tik skaists un tik maigs, tagad sašķīda, saira gabalos, kas iz
bārstījās pa dārgumu kriptas relikvārijiem un šķirstiņiem. Vai 
ari tas nebija meitenes augums, kas izbārstījās pa kriptu, bet 
gan kriptā savāktās šķembas un šķepeles, virpuļus griezda
mas, pamazām izveidoja šo augumu, kas nu jau piederēja 
minerālu pasaulei, -  taču sakopojušās tās atkal sabirza -  svēts 
pulveris, ko uzkrājusi bezdievīga ģeķība. Un tagad šķita, ka 
viens vienīgs ķermenis gadu tūkstošiem būtu iris un birzis 
visusikākajās sastāvdaļās un piepildījis kriptu, kas gan bija 
greznībā mirdzoša, tomēr līdzīga osārijam, kur gulēja mirušie 
mūki, un likās, pati cilvēka miesu būtiskā forma, šis radības 
kronis, te sadrupusi neskaitāmos, nesaistītos nejaušu formu 
veidojumos, pārvērzdamās savā pretstatā, vairs ne ideālā, bet 
zūdīgā veidā, pīšļos un trūdošās atmetās, kas nu simbolizēja 
vienīgi nāvi un sabrukumu...

Vairs neredzēju nesenā mielasta dalibniekus, ne ari to sa
nestās dāvanas; likās, visi dziru viesi tagad guļ kriptā kā 
mumificējušās atliekas, ikviens kļuvis par trauslu sevis paša 
sinekdohu: Rāliele -  par kaulu, Daniels -  par zobu, Samsons -  
par žokli, Jēzus -  par purpura ģērba strēmeli. Itin kā dzīres, kas
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visgalā bija izvērtušās par meitenes bendēšanu, būtu beigušās 
ar vispārēju slaktiņu un šeit varētu skatīt tā sekas, un ķer
meņi (ko gan es saku? šo badīgo un izslāpušo galdabiedru 
kopus ķermenis) būtu pārvērtušies vienā vienīgā mirušā 
augumā, saplosītā un nomocītā kā brāļa Dolčino miesas pec 
spīdzināšanas, kļuvuši par nešķīstu, mirdzošu dārgumu, kas 
izklāts visā platumā kā nodīrāta dzīvnieka āda, kurā tomēr 
saglabājušies gan pārakmeņojušies sejas vaibsti, gan visas iek
šas un orgāni. Ada, kas nebija zaudējusi nevienu no savām 
krunkām, rievām un rētām, ar visām tās samtainajām platibām 
un spalvu biezokni, kas klāja knitežu un kaunumu, lidzināda- 
mās lieliskam damastam, -  krūtis, nagi, ragveida sacietējumi 
zem papēžiem, skropstu matiņi, acu ūdeņainā viela, lūpu mīk
stums, muguras ribotā ass, kaulu arhitektūra, il viss pārvērties 
putekļos, smalkos kā milti, tomēr nekas nebija zaudējis savu 
veidolu, ne arī savstarpējo sasaisti; kajas -  iztukšotas un saļu
mušas kā garzeķes, to gaļa nolikta nomaļus, ar purpursarka
najām vēnu arabeskām līdzinādamas ornātai, -  sudrabā spī
guļojošu iekšu kaudze, spožais, gļotaini spīdīgais sirds rubīns, 
virtene pērļainu zobu, kas visi vienādi kā krelles, sārti zilga
nais mēles svārsts, pirksti, sarindoti ka baltas sveces, nabas zī
mogs, 110 kura uz visām pusēm aizstiepjas vēdera klajums... 
Tagad 110 visiem kriptas kaktiem man ņirdza, man čukstēja, 
mani aicināja nāvē šis pa šķirstiņiem un relikvārijiem sadalītais 
milzu ķermenis, kas tomēr atkal bija apvienots savā nepārska
tāmajā un neaptveramajā veselumā, un tas bija tas pats ķerme
nis, kas vakariņu laikā bija ēdis un neprātīgi dejis, bet nu gulēja 
manu acu priekšā, sastindzis savā nemainīgajā sabrukumā, 
akls un kurls. Un Ubertīno, sagrābis mani jo cieši aiz rokas, 
pat ielaizdams nagus man miesā, čukstēja: “Raugies, šis ir tas 
pats, kas vēl pirms briža triumfēja savā neprātā un ļāvās baud
kārajām spēlēm, bet tagad ir šeit, sodīts un apbalvots, atbrī
vots no kaislību vilinājumiem, mūžības sastindzināts, nodots
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mūžīgajam salam, lai tas to saglabā un šķīsta, caur sabrukumu 
tas paglābts no sabrukuma, jo neviens nevar satriekt pīšļos to, 
kas jau ir pīšļi un saujiņa minerālu, rnors est quies viatoris, jin is 
est omnis laboris...”

Negaidot kriptā ienāca Salvatore, šķildams uguņus ka pats 
velns, un kliedza: “Muļķi, vai neredzi, ka tas ir bēgošais pūķis 
no Ijaba grāmatas? No kā gan tu baidies, manu draudziņ? Še tev 
apcepts siers!" Piepeši kriptu apspīdēja sarkana blāzma un 
visapkārt atkal bija virtuve, bet vēl vairāk tā izskatījās pēc liela 
vēdera iekšpuses, glumas un gļotainas, un tas vidū -  zvērs ar 
tūkstoš rokām, melns kā krauklis, ar ķēdēm piekalts pie tē
rauda mieta, un tas staipīja savas ķetnas un grāba ciet visus, 
kas bija pa grābienam, un, kā zemnieks, slāpes ciezdams, iespiež 
sev mutē vīnogu ķekara sulu, tā šis nezvērs žņaudzīja noķer
tos, salauzīdams tiem visus kauliņus, un tad tiesāja tos nost citu 
pēc cita, un tā mute izvirda uguņus, kas bija smirdīgāki par 
sēru. Bet, tavu brīnumu, šis skats man vairs neiedvesa bailes, 
un pārsteigts manīju, ka labvēlīgi noskatos uz “šo labo velnu” 
(tā es nodomāju), kas galu galā nebija neviens cits ka Salva
tore, jo tagad par cilvēka mirstīgajām miesām, par tā mokām 
un sabrukumu zināju visu un vairs nekā nebaidījos. Un patiesi, 
aprimušo un atmaigušo uguņu gaismā atkal ieraudzīju visus 
vakariņu viesus, tie bija atguvuši agrāko veidolu un dziedāja, 
apliecinādami, ka viss atkal uzņem jaunu loku, un starp viņiem 
bija meitene, daiļa un neskarta, un viņa man teica: “Tas nekas, 
tas nekas, redzēsi, vēlāk atgriezīšos vēl skaistāka, ļauj vienīgi, 
lai eju brīsniņu padegt uz sārta, tad atkal satiksimies, lūk, šeit 
iekšā!” Un viņa man parādīja, lai Dievs man piedod, savu 
klēpi, kurā es iegāju un nokļuvu brīnumainā alā, kas šķita ti 
kamu vēsmu piestrāvota zelta laikmeta ieleja, kur netrūka 
veldzējošu ūdeņu un augļu un kokos brieda apcepti sieri. Visi 
pateicās abatam par jaukajiem svētkiem un izrādīja viņam savas 
sirsnīgās jūtas un labo omu, apveltīdami dunkām un spērieniem,
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noplēsdami viņam drēbes, nogāzdami to pie zemes un kulstī
dami viņa vīrišķo zizli ar savējiem, bet abats tik smējās un sauca, 
lai nu rimstoties un viņu nekutinot. Un jāšus zirgos, kuru nāsis 
izdvesa sēra mutuļus, ieauļoja nabadzīgās dzīves brāļi, un pie 
jostām viņiem karājās smagi, ar zeltu piestūķēti maki, ar ku 
riem tie pievērsa vilkus jēm ticībai un padarīja jērus par īste
niem vilku pārliecības atbalstītājiem, un kronēja tos par impera
toriem, -  un, skandējot slavas dziesmas Dieva visuvarenībai, 
savu vienprātīgo atbalstu tiem pauda tautas asambleja. “Utca- 
chinuis dissolvatur, torqueatur rictibus!” sauca Jēzus, vicinot 
pa gaisu ērkšķu vainagu. Ienāca pāvests Jānis, šķendēdamies 
par jucekli un troksni, un teica: “Šitā darīdami, kādu galu ņem
sim?” Bet visi viņu izsmēja un, paķēruši līdzi cUku pulciņu, ar 
abatu priekšgalā devās uz mežu meklēt trifeles. Jau grasījos vi
ņiem sekot, bet tad kādā kaktā ieraudzīju no labirinta iznākam 
Viljamu, rokās viņš turēja magnētu, kas viņu strauji vilka uz 
ziemeļiem. “Nepametiet mani, skolotāj!” saucu viņam nopakaļ. 
“Ai i es gribu redzēt, kas slēpjas fin is Africae!”

“Tu jau to redzēji!” no tālienes man atkliedza Viljams. Un es 
pamodos, baznīcā izskanot pēdējiem rekviēma vārdiem:

Lacrimosa dies illa 
qua resurget exfavilla  
iudicandus homo reus: 
huic ergo parce dem!
Pie lesu dominē 
dona eis requiem.

Tas liecināja, ka mana vīzija bijusi zibenīga kā jau visas vīzi
jas, īsa kā “āmen” un ilgusi tik vien, cik vajag, lai nodziedātu 
Dies irae.



PĒC T R E Š Ā S  S T U N D A S ,  

kad Viljams izskaidro Adsam tā sapni.

pstulbis izgāju no baznīcas un turpat galveno 
durvju priekšā ieraudzīju ļaužu pulciņu. Tie bija 
franciskāņi, saposušies mājupceļam, un Viljams 
bija nokāpis no skriptorija, lai no tiem atvadītos.

Pievienojos brāļiem, кип šķirdamies sirsnīgi apskāvās. Tad 
vaicāju Viljamam, kad ceļā dosies otra gnīpa ar apsūdzēta
jiem. Viņš atteica, ka tic pametuši abatiju jau pirms krietnas 
pusstundas, kamēr mēs aplūkojām dārgumu kriptu. Bet es 
nodomāju -  varbūt tie devušies ceļā tobrīd, kad biju iegrimis 
savā sapnī.

Ziņa mani satricināja, taču jau pēc mirkļa atguvos. Labāk, 
ka tā. Es nebūtu spējis noskatīties, kā aizved nelaimīgos (ru
nāju par nabaga nelaimes putnu mantzini, Salvatori... un, pro
tams, par meiteni), uz mūžiem aizraujot tos prom no manām 
acīm. Turklāt joprojām biju dīvainā sapņa iespaidā un manas 
jūtas bija stingas kā ledū kaltas.

Minorītu pulciņš soļoja uz abatijas vārtu pusi, un mēs ar 
Viljamu sērīgi skatījāmies tiem nopakaļ, kaut ari mūsu skumī
bai bija atšķirīgi iemesli. Tad nolēmu izstāstīt skolotājam savu 
sapni. Lai gan mans noredzējums bija tik raibi mainīgs un nelo
ģisks, ar apbrīnojamu skaidrību atcerējos tēlu pēc teļa, žestu 
pēc žesta, vārdu pēc vārda. Tā visu atstāstīju, neizlaizdams 
nevienu sīkumu, jo zināju, ka sapņu noslēpumainajās vēstīs 
zinību vīri spēj saskatīt skaidrus pareģojumus.
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Viljams klausījās manī klusēdams, tad jautāja: -  Vai tu maz 
zini, ko nosapņoji?

-  Nu, to, ko jums stāstīju... -  es apjucis atteicu.
-Protams. Bet vai zini, ka lielākā daļa no tava stāstījuma jau 

atrodama rakstos? Pēdējo dienu notikumus un cilvēkus tu esi 
pārcēlis uz tev jau agrāk zināmu vidi, par kuru esi lasījis vai 
dzirdējis no draugiem klostera skolā. Tā ir Coena Cypriani.

Brīdi apmulsu. Tad atcerējos. Patiešām! Biju gan piemirsis 
nosaukumu, bet kurš pieaudzis mūks un kurš klosterskolas 
audzēknis nav smējies vai vismaz pasmaidījis par šo dzejā vai 
prozā izklāstīto sacerējumu, kas pieder pie Lieldienu laika 
rituāliem un ioca monachorum? Nebija klostera, kura no mu
tes mutē, ik reizi nedaudz pārgrozīts, neceļotu šis Svēto rakstu 
pārcēlums; bargākie noviču skolotāji to nikni pēla un gānīja, 
turpretī citi centīgi pārrakstīja, apgalvodami, ka zem smieklī
guma šķidrauta slēpjoties vērā ņemamas morāles pamācības, 
bet daži pat mudināja to lasīt, jo, pēc viņu vārdiem, spēle un 
joki palīdzot jaunajiem vieglāk iegaumēt Svēto rakstu notiku
mus. īpaši pāvestam Jānim VIII bija sarakstīts pārcēlums dzejā 
ar veltījumu: ludere melibuit, ludentem, papajohannes, accipe. 
Ridere, si placet, ipse potes. Un stāstīja, ka pats karalis Kārlis 
Plikpauris esot licis to iestudēt kā dzejā rīmētu jautru mistē
riju, lai vakariņu laikā izklaidētu savus augstmaņus:

Ridens cadit Gaudericus 
Zacharias admiratur, 
supinus in lectulum 
docēt Anastasius...

Un cik reižu biju saņēmis brāzienu no skolotājiem, kad 
kopā ar biedriem skandējām šos pantus! Atcerējos, kā Melkas 
klosterī kāds vecs muks sodījās -  viņš neticot, ka tāds tikumīgs 
virs ka Kiprians varējis sacerēt tik nepiedienīgu gabalu, šo
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Svēto rakstu zaimojošo parodiju drīzāk radījis nešķists pa
gāns vai āksts un nevis svētais moceklis... Jau gadiem ilgi no 
manas atmiņas bija izgarojušas šis bērnu spēles. Tad kāpēc 
šajā dienā Coena tik spilgti bija atdzimusi manā sapni? Arvien 
biju uzskatījis, ka sapņi ir dievišķas vēstis vai ari aizmigušās 
atmiņas bezjedzigi šļupsti par pagājušās dienas notikumiem. 
Tagad pārliecinājos, ka var nosapņot ari grāmatas, tātad citu 
sapņus.

-  Es gribētu būt Artemidors, lai pareizi varētu izskaidrot tavu 
redzējumu, -  teica Viljams, -  taču šķiet, ka ari bez Artemidora 
gudrības nebūs giuti saprast, kā tas radies. Šajās dienās, manu 
nabaga zēn, tev nācies piedzīvot veselu virkni notikumu, ku
ros pierastā pasaules kārtiba šķiet izzudusi. Un šorīt tavā aiz
migušajā prātā iznira atmiņas par kādu komēdiju, kurā tāpat, 
lai gan ar citu nolūku, pasaule bija apvērsta kājām gaisā. Tu to 
papildināji ar pēdējo dienu iespaidiem, savu nemieru 1111 bai
lēm. Un nokļuvi raibā karnevālā -  gluži kā Adelmo marginā- 
lijas - , kur it viss notiek ačgārni un tomēr, tāpat kā Coena 
pantos, ikviens dara to, ko dzīvē patiesi darījis. Tu savā sapni 
minēji, kura tad galu galā ir īstā un kura -  apvērstā pasaule. 
Tavā sapnī vairs nebija izšķirams, kur apakša, kur augša, kur 
dzīvība un kur nāve. Un tavs sapnis apšaubot noliedzis visas 
tev galvā iedzītās patiesibas.

-N e  jau es, bet mans sapnis, -  prātīgi atbildēju. -  Tad jau 
sapņi nav dievišķi vēstījumi, bet gan velnišķīgi murgi un 
patiesība tajos nav atrodama!

-N ezinu, Ads, -  noteica Viljams. -  Mums visapkārt jau ir tik 
daudz patiesību, ka, ja vienā jaukā dienā kāds iedomātos iz
lobīt patiesību ari no mūsu sapņiem, Antikrista laiki vairs ne
būtu ilgi jāgaida. Un tomēr, jo vairāk domāju par tevis redzēto, 
jo vairāk tas atgādina atklāsmi. Atklāsmi man, nevis tev. Pie
dod, ka piesavinos tavus sapņus, lai attīstītu pats savus pie
ņēmumus, laikam jau tā nevajadzētu darīt... Taču man šķiet, ka
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tava aizmigusi dvēsele ir sapratusi vairāk nekā es sešās nomoda 
dienās...

-  Patiešām?
-Patiešām. Bet varbūt ne. Tavs sapnis man šķiet atklāsme, 

jo sakrīt ar kādu no maniem pieņēmumiem. 'IIj man krietni pa- 
lidzēji. Paldies!

-B e t  ko tieši jums atklāja mans sapnis? Tas taču ir bezjē
dzīgs kā visi sapņi!

-T am  ir apslēpta jēga kā visiem sapņiem un vīzijām. To var 
lasīt alegoriski vai anagoģiski...

-K ā  Rakstus?
-Sapņi jau ari ir raksti, un daudzi raksti nav nekas cits kā 

sapņi.



S E S T Ā  S T U N D A ,

kuras laikā viņi noskaidro bibliotēkām pēctecību un 
uzzina šo to jaunu par noslēpumaino grāmatu.

iljarns tūdaļ gribēja doties atpakaļ uz skripto- 
riju, no kurienes tikko bija ieradies. Viņš palūdza 
Bencam katalogu un ņēmās nepacietīgi šķirstīt. 
-T a i jābūt kaul kur te, -  viņš teica, -  es taču 

pirms stundas to redzēju... -  Beidzot uzšķīris kādu lappusi, 
viņš man teica: -  Re, izlasi šo nosaukumu!

Četriem nosaukumiem bija dots tikai viens novietojuma 
apzīmējums (finis Africae!), un tas nozīmēja, ka vienā sējumā 
bija satilpināti vairāki teksti. Lasīju:

I. ar. cle clictis cujusdam stalti
II. syr. libellus alchemicus aegļpt.

III. Expositio Maģistri Alcofribae cle cena beati Cypriani 
Ca rtaginensis Episcopi

IV. Liber acephalus destupris virginum et meretricum amo- 
ribus

-K āp ēc  jūs man to rādāt? -  es jautāju.
-T ā  ir meklētā grāmata! -  Viljams čukstēja. -  Lūk, kā man 

palīdzēja tavs sapnis! Tagad esmu pārliecināts, ka si ir īstā. Un 
patiesi... -  Viņš satraukts šķirstīja iepriekšējās un nākamās bla- 
kuslapas. -  Patiesi, visas grāmatas, par kurām domāju, visas 
vienuviet. Taču ne jau to es gribēju pārbaudīt. Paklau! Vai tev ir 
līdzi rakstāmtāfelite? Mums jāaprēķina... Centies atcerēties gan 
to, ko viņudien teica Alinardo, gan to, ko šorīt uzzinājām no 
Nikolas! Tātad Nikola teica, ka viņš šeit ieradies aptuveni pirms

Sestā
diena

537



Sestā
diena

trīsdesmit gadiem un Abonē jau bijis iecelts abata godā. Pirms 
viņa abats bija Paolo Riminietis. Pareizi? Pieņemsim, ka šī 
abatu maiņa notika ap 1290. gadu, varbūt kādu gadu agrāk vai 
vēlāk, tas nav no svara. Vēl Nikola mums teica -  kad viņš 
ieradies, Roberto no Bobio jau bijis bibliotekārs. Vai ne? Tad 
Roberto nomirst un viņa vietā ieceļ Maleahiju -  pieņemsim, 
ka tas notiek šī gadsimta sākumā. Pieraksti! Tātad pirms Niko- 
las ierašanās bibliotekārs zināmu laiku bija Paolo Riminietis. 
Kopš kura gada viņš pārvaldījis bibliotēku? To mums nepa
teica, mēs varētu pārbaudīt abatijas reģistrus, taču esmu pār
liecināts, ka tie glabājas pie abata, un šobrīd man negribētos 
viņam tos lūgt. Pieņemsim, ka Paolo tika ievēlēts par biblio
tekāru pirms sešdesmit gadiem. Pieraksti! Kāpēc Alinardo žēlo
jas, ka aptuveni pirms gadiem piecdesmit bibliotekāra vieta 
pienākusies viņam, bet piešķirta citam? Vai ar šo “citu” viņš 
domāja Paolo Riminieti?

-Varbūt Roberto no Bobio! -  es teicu.
-Varbūt. Bet tagad palūkojies katalogā! Tu zini, ka grāma

tas ierakstītas secībā, kādā tās nokļuvušas bibliotēkā, tā mums 
jau pirmajā dienā paskaidroja Maleahijs. Un kurš tās ieraksta 
šajā reģistrā? Bibliotekārs. Tātad pēc rokrakstu maiņas kata
loga lappusēs mēs varam noteikt bibliotekāru pēctecību. Sāk
sim no kataloga beigām; pēdējais ir Maleahija rokraksts, redzi, 
ļoti gotisks. Un aizņem tikai dažas lappuses. Pēdējos trīsdesmit 
gados abatija nav iegādājusies necik daudz grāmatu. Tad seko 
lappuses, kas aizpildītas ar drebelīgu roku: tas noteikti bijis 
slimais Roberto. Ari viņš nav pierakstījis sevišķi daudz lapu, jo 
droši vien tikai neilgu laiku pildīja bibliotekāra pienākumus. 
Un kas seko tālāk? Neskaitāmas lappuses klāj cits rokraksts, 
drošs un stingrs, un ieguvumu ir apbrīnojami daudz (starp tiem 
arī grāmata -  rokrakstu kopa, ko pirms brīža pētīju). Cik daudz 
strādājis Paolo Riminietis! Pārāk daudz, ja atceramies -  Nikola
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mums stāstīja, ka par abatu tas iecelts vel gluži jauns. Taču 
pieņemsim, ka dažu gadu laikā šis negausīgais lasītajs bagātinā
jis bibliotēku ar tik daudzām grāmatām... Bet vai mums netika 
stāstīts, ka dīvainā trūkuma vai slimības pēc, kas liedza viņam 
rakstīt, viņu dēvēja par Abbas agrapbicus? Kas tad viņa vietā 
veica ierakstus katalogā? Es teiktu, ka bibliotekāra palīgs. Bet, 
ja nu gadījumā šis bibliotekāra palīgs pēcāk būtu iecelts par 
bibliotēkām, tad ierakstus būtu turpinājis viņš, un mums būtu 
skaidrs, kāpēc vienā rokrakstā aizpildītas tik daudzas lappu
ses. Tātad mums jāpieņem, ka starp Paolo un Roberto bijis vēl 
cits bibliotekārs, ievēlēts aptuveni pirms piecdesmit gadiem, 
un viņš ari ir noslēpumainais AJinardo konkurents, jo Alinardo, 
būdams par viņu vecāks, pats cerēja stāties Paolo vietā. Tad 
nozūd ari šis konkurents, un -  pretēji Alinardo un pārējo gai
dām -  par bibliotēkām kļūst Maleahijs.

-B e t  kāpēc jūs tik pārliecināti apgalvojat, ka bibliotēkām 
secība bijusi tieši tāda? Par ja pieņemam, ka šis rokraksts pie
der mums nezināmam bibliotekāram, varbūt Paolo laikā aiz
pildītas vēl agrīnākas lapas?

-R edzi, starp iegūtajām grāmatām reģistrētas arī bullas un 
dekretālijas, kurām ir precīzi norādīti izdošanas datumi. Tātad, 
ja tu, piemēram, šeit redzi Bonifācija Vil 1296. gada izdoto 
Firma cautela, vari būt drošs, ka šis manuskripts nav nokļuvis 
bibliotēkā agrāk par norādīto gadu un, jādomā, arī ne īpaši 
vēlāk. Tā man šie dokumenti noder kā gadu ritējumā novie
toti ceļa stabiņi, un tāpēc, pieņemot, ka Paolo Riminietis kļuva 
par bibliotekāru 1265., bet par abatu 1275. gadā, un redzot, ka 
viņa rokraksts vai rokraksts, kas pieder kādam citam, kurš no
teikti nav Roberto no Bobio, aizpilda lapas no 1265. līdz 1285. 
gadam, atklājas nesakritība par desmit gadiem.

Mans skolotājs patiesi bija ļoti acīgs. -  Un ko jums ļauj seci
nāt šis atklājums? -  es jautāju.
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-N eko , -  viņš man atbildēja. -  Tas man ļauj vienīgi izdarīt 
jaunus pieņēmumus.

Tad viņš piecēlās un piegāja pie Benca. Jauneklis sēdēja 
sava vietā, un viņa seja pauda nedrošību. Viņš joprojām nebija 
pametis savu veco rakstāmgaldu, neuzdrošinādamies ieņemt 
Maleahija vielu pie kataloga. Viljams viņu uzmnāja diezgan 
vēsi un atturīgi. Nebijām aizmirsuši iepriekšējā vakara nepatī
kamos notikumus.

-  Kaut ari esi sasniedzis varas augstumus, bibliotekāra kungs, 
ceru, ka atbildēsi uz kādu manu jautājumu. Torit, kad Adelmo 
un pārējie diskutēja par asprātīgajām miklām un Berengārijs 
pirmoreiz pieminēja fin is Africae, vai kāds ierunājās ari par 
Coena Cypricini?

- Jā ,  -  atbildēja Bencs, -  vai tad es neteicu? Pirms vel lika 
runāts par Simfozija miklam, tieši Venancijs pieminēja Coena, 
bet Maleahijs pārskaitās un teica, ka tas esot nožēlojams sa
cerējums, un atgādināja, ka abats aizliedzis to lasīt...

-A k  tad abats? -  novilka Viljams. -  Ļoti interesanti. Paldies, 
Benc!

-Pagaidiet! -  sacīja Bencs. -  Gribu ar jums parunāt..
Viņš pamāja, lai sekojam, un izgāja no skriptorija. Nostājā

mies uz kāpnēm, kas veda uz virtuvi, lai citi nevarētu mūs sa
klausīt. Bencam trīsēja lupas.

-  Iis baidos, Viljam, -  viņš teica. -  Ari Maleahijs ir pagalam. 
Tagad es esmu tas, kuram zināms pārāk daudz. Turklāt mani 
neieredz itāļu grupa... Viņi vairs negrib, ka par bibliotēkām 
kļūst svešzemnieks... Domāju, ka pārējos nogalēja lieši šī iemesla 
pēc... Neesmu jums vēl stāstījis par Alinardo seno aizvaino
jumu, naidu pret Maleahiju...

-  Kurš toreiz, pirms daudziem gadiem, ieņēma viņa vietu?
-N ezinu, viņš vienmēr par to izsakās tik neskaidri, turklāt

lie ir seni notikumi. Droši vien visi, kas tajos bijuši iesaistīti, jau
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miruši. Bet itāļi, kas pulcējas ap Alinardo, bieži runā par Malea- 
hiju... bieži runāja par Maleahiju kā par paklausīgu riku kāda 
cita rokas, kuru atbalstot arī abats... Es, pats to neaptverdams... 
esmu nokļuvis starp divām naidīgam grupām... To es apjēdzu 
tikai šorīt... Itālija ir sazvērestību zeme, te indē pat pavestus, uz 
ko tad var cerēt tāds neievērojams mūciņš kā es! Vakar to vēl 
nebiju sapratis, domāju, ka notikumi saistīti vienīgi arto grāmatu, 
bet tagad vairs neesmu par to pārliecināts... Grāmata bija vienīgi 
iegansts: redzējāt, grāmata atrasta, bet Maleahijs tik un tā 
pagalam... Man vajag... es gribu... es gribētu bēgt. Ko jūs man 
iesakāt?

-Nomierināties. Tagad tu gaidi padomus, vai ne? Bet va
kar šķities pasaules pavēlnieks. Muļķi tāds, ja tu man vakar 
būtu palīdzējis, pēdējais noziegums nebūtu noticis! Tieši tu 
iedevi Maleahijam grāmatu, kas viņu iedzina nāvē. Bet paskaidro 
man vismaz vienu -  šī grāmata bija tev rokās, tu to aizskāri, 
lasīji? Tad kāpēc vēl esi dzīvs?

-N ezinu. Zvēru, es to neaizskāru, pareizāk, es to aizskāru, 
kad paņēmu no laboratorijas, bet neatvēris paslēpu zem tuni
kas un aiznesu uz savu celli, lai paslēptu zem pīteņa! Es zināju, 
ka Maleahijs mani uzrauga, tāpēc tūliņ atgriezos skriptorijā. Un 
pēc tam, kad Maleahijs man piedāvāja kļūt par viņa palīgu, es 
viņu aizvedu uz savu celli un atdevu grāmatu viņam. Tas ari 
viss.

-T ikai nestāsti, ka tu to pat neatvēri!
-P irm s noglabāju, es to uz brīdi atveru, lai pārliecinātos, ka 

tā patiešām ir grāmata, ko meklējāt jus. Tā sākās ar tekstu arā- 
biski, tad sekoja rokraksts, manuprāt, sīriešu valodā, tad nāca 
latiņu teksts 1111, visbeidzot, grieķu...

Atcerējos katalogā redzētos saīsinājumus. Pie pirmajiem di
viem nosaukumiem bija norādes a r  un syr. Tā bija mūsu grā
mata! Taču Viljams neatlaidās: -  Tātad tu to aizskāri un tomēr
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esi dzīvs. Tad jau, tai pieskaroties, vel neviens nemirst. Un ko 
tu man vari pateikt par grieķu tekstu? Tu to apskatiji?

-T ik  vien, lai saprastu, ka tam nav nosaukuma. Likās, ka 
tam trūktu sākuma...

-  Liberacepbalus... -  nomurmināja Viljams.
-M ēģināju lasīt pirmo lappusi, taču, taisnibu sakot, grie

ķiski protu pavisam slikti, un lasīšana aizņemtu daudz laika. 
Un vēl manu uzmanību piesaistīja kāda dīvainība, kas piemita 
tieši grieķu lappusēm. Es tās īsti neizšķirstiju, jo nespēju. Lapas 
bija -  kā lai saka? -  piesūkušās ar mitrumu, bija grūti atdalīt 
tās citu no citas. Tas tāpēc, ka pergaments bija savāds... mīk
stāks par parasto... un visvairāk bojāta pirmā lappuse spurojās 
gandrīz ka... nu tā bija... vispār savāda...

-Savāda -  šo apzīmējumu lietoja arī Severīns, -  teica Viljams.
-T a s  pergaments nemaz neizskatījās pēc pergamenta... Dri- 

zāk atgādināja audumu, tikai ļoti smalku, -  Bencs turpināja.
-  Charta lintea vai pergamino de, pano, -  teica Viljams.

-  Vai nekad nebiji tādu redzējis?
-Esm u dzirdējis pieminam, bet nebija gadījies redzēt. Stāsta, 

ka esot ļoli dārgs un neizturīgs. Tāpēc to maz lietojot. To ga- / 
tavo arabi, vai ne?

-  Viņi bija pirmie. Bet to ražo ari šeit, Itālijā, Fabriāno. Un ari... 
Nu protams, ka gan citādi! -  Viljamam iezibējās acis.-K ād s 
brīnišķīgs atklājums! Paldies tev, Benc! jā , domāju, ka šeit, 
bibliotēkā, charta lintea ir liels retums, jo jaunākie rokraksti 
te vēl nav nonākuši. Turklāt daudzi bīstas, ka tā nesaglabājas 
gadsimtiem ilgi ka pergaments, un varbūt viņiem taisnība. Iespē
jams, ka šoreiz tīši izraudzīts mazāk izturīgs materiāls... Tātad 
pergamino de pano? Nu labi, paliec vesels! Un nesatraucies, 
tev nekādas briesmas nedraud.

-V ai patiesi, Viljam, itin nekādas?
-  Esi mierīgs! Tikai nejaucies, kur nevajag. Jau tā esi ievā

rījis pietiekami daudz nepatikšanu.
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Devāmies prom no skriptorija, pametuši Bencu ja ne gluži 
sirdsmieru atguvušu, tad vismaz mierīgāku.

-M uļķis! -  caur zobiem nošņācās Viljams, kad bijām no
kāpuši lejā. -  Mēs jau būtu visu atrisinājuši, ja viņš nebūtu 
iejaucies...

Refektorijā sastapām abatu. Viljams piegāja pie viņa un 
lūdza veltīt bridi nopietnai sarunai. Nekādi nevarēdams aizbil
dināties, Abonē nolika tikšanos pēc kāda laiciņa savā namā.



D E V Ī T Ā  S T U N D A ;

abats atsakās Viljamu uzklausīt, stāsta par dārgakmeņu 
valodu un izsaka vēlmi, lai skumjo notikumu 

izmeklēšana tiklu pārtraukta.

bata mājoklis atradās virs kapitula zāles; no 
plašās, greznās telpas, kurā viņam bija labpati
cies mūs pieņemt, pa logu pāri baznīcas jum
tam šai skaidrajā, vējainajā dienā pavērās skats 

uz Torņēku.
Abats stāvēja pie loga un nolūkojās uz iespaidīgo celtni. 

Kad bijām pienākuši tuvāk, viņš svinīgi pamāja uz tās pusi.
-  Apbrīnojams cietoksnis, kura samēros ietverts zelta likums, 

kas bija pamatā Noasa šķirsta būvei, -  viņš teica. -  Tam ir trīs 
stāvi, jo Iris ir svētās Trīsvienības skaitlis: trīs bija eņģeļi, kas 
apmeklēja Ābramu, trīs dienas Jona pavadīja lielās zivs vēderā, 
tikpat ilgu laiku Jēzus un Lācars sabija kapā, trīs reizes Kristus 
lūdza Tēvam, lai rūgtais biķeris ietu Viņam secen, un tikpat 
reižu Viņš kāpa lūgties ar apustuļiem. Trīs reizes Pēteris Viņu 
noliedza, un trīs reizes Viņš parādījās saviem mācekļiem pēc 
augšāmcelšanās. Trīs ir dievišķie tikumi, trīs svētās valodas, 
tris dvēseles daļas, trīs saprātīgo radījumu šķiras -  eņģeļi, cil
vēki un dēmoni, trīs ir skaņas paveidi -  vox, (latus, pulsus -  
un trīs laikmeti cilvēces vēsturē -  pirms likuma, ar likumu un 
pēc likuma.

-Apbrīnojam s mistisko atbilsmju kopojums! -  piekrita 
Viljams.

-T aču  ari kvadrāta forma dāsni pauž garīgas mācības, -  
abats turpināja. -  Četras ir debess puses, četri ir gadalaiki un
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dabas elementi, un vēl karstums, aukstums, mitrums un sau
sums, tāpat ari dzimšana, augšana, briedums un nāve; četri ir 
dzīvnieku veidi -  debesu, zemes, gaisa un ūdens, četras ir va
ravīksnes pamatkrāsas, un no četriem gadiem viens ir garais 
gads

-  Jā, protams, -  Viljams teica, -  un trijnieka un četrinieka 
summa ir septiņi, skaitlis, kas mistiskāks par visiem citiem, 
bet, reizinot tris ar četri, iegūstam divpadsmit, un ir divpads
mit apustuļu, bet divpadsmit reiz divpadsmit ir simt četrdes
mit četri, kas ir izredzēto skaits.

Pēc tāda skaitļu mistikas izcilas pārzināšanas pierādījuma 
abatam vairs nebija, ko piebilst, un Viljams guva iespēju uz
sākt sani nu par to, kas viņu interesēja. -  Mums butu jāap
spriež pēdējie notikumi. Ilgi esmu par tiem domājis, -  viņš 
teica.

Abats aizgriezās no loga un pievērsa bargu skatienu Vil
jamam. -  Varbūt pat pārāk ilgi! Atzīstos, brāli Viljam, no jums 
es ļ îju cerējis ko vairāk. Kopš jūsu ierašanās pagājušas jau 
gandrīz sešas dienas, un pēc Adelmo bojā gājuši vēl četri mūki; 
divus arestējusi inkvizīcija, protams, pamatoti, taču šis apkau
nojums varēja tikt mums aiztaupīts, ja pats inkvizitors nebūtu 
bijis spiests nodarboties ar neatklātajiem noziegumiem. Ln visu- 
beidzot -  tikšanās, kuras rīkošanā ņēmu dalību, šo ļaundarību 
pēc beigusies gaužām nožēlojami... Jurus man jāpiekrit, ka, 
lūgdams, lai izmeklējat Adelmo nāves apstākļus, drīkstēju ce
rēt uz citādu notikumu pavērsienu...

Viljams apjucis klusēja. Protams, abatam bija taisnība. Jau 
ši stāsta iesākumā minēju, ka Viljamam patika pārsteigt ļau
dis ar sava prāta veiklību, tāpēc ir gluži saprotami, ka, dzir
dot apsūdzību pārliekā gausumā, diemžēl pamatotu, viņa lep
nums saņēma sāpīgu triecienu.

-T a s  tiesa, -  viņš piekrita, -  es neattaisnoju jūsu gaidas, bet 
es vēlētos jūsu ekselencei paskaidrot šis vilcināšanās iemeslus.
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Noziegumu pamata nav atriebe vai kāds ķīviņš starp mūkiem. 
Tiem ir cēloņi, kuru saknes iesniedzas tālu abatijas pagātnē...

Abats uzmeta viņam satrauktu mirkli. -  Ko jus ar to gribat 
teikt? Ari es saprotu, ka atrisinājums neslēpjas mantziņa no
ziedzīgajā dzīvesstāstā. Tā kļūmie soļi tikai nejauši krustoju
šies ar citām maldu takām, par kurām man nav tiesību bilst ne 
vārda... taču es cerēju, ka jūs tās noskaidrosiet un pats ar mani 
runāsiet.

-Jū su  ekselencei prāta kādi grēksūdzes laika uzticēti noslē
pumi... -  Abats novērsās, bet Viljams turpināja: — Ja jūsu ekse
lence vēlas noskaidrot, vai esmu kaut ko uzzinājis par netiklajām 
saitēm starp Berengāriju un Adelmo, kā arī starp Berengāriju 
un Maleahiju, par kurām jūsu ekselencei bija liegts man pa
vēstīt, tad man jateic, ka abatijā tās nevienam nav noslēpums...

Abats spēji piesarka. -  Manuprāt, par šādām lietām ne
vajadzētu runāt noviča klātbūtnē! Diez vai tagad, kad tikšanās 
jau pagājusi, jums nepieciešami rakstveža pakalpojumi. Zēn, 
izej laukā! -  viņš pavēlēja. Pazemots izgāju uz kāpnēm. Taču 
ziņkārā daba lika man pieglausties pie durvīm, ko ar nolūku 
biju atstājis puspievērtas, un tā varēju sekot abu tālākajai sa
runai.

Valodu atkal uzņēma Viljams: -  Kaut arī šis netiklās saites 
pastāvēja, tās pavisam maz ietekmējušas pēdējo dienu traģis
kos notikumus. Atminējums slēpjas citur, un domāju, ka arī jūs 
to nojaušat. Visi notikumi saistīti ar centieniem iegūt kādu 
grāmatu, kas glabājās fin is Africae, tika no turienes izzagta un 
tagad, pateicoties Maleahija pūliņiem, atkal atgriezusies tur, 
augšā, lai gan tas, kā redzat, nav aprāvis noziegumu virkni.

Brīdi valdīja saspringts klusums, tad ierunājās abats -  ne
drošā un aizlauztā balsī kā cilvēks, ko satriekusi negaidīta 
ziņa: -  Tas nav iespējams... Jūs... Kā jūs zināt par fin is Afri
cae? Vai pārkāpāt manu aizliegumu un iekļuvāt bibliotēkā?

Viljamam gan būtu klājies teikt patiesību, taču tad abata
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dusrnībai nebūtu gala. Tomēr ari melot viņš negribēja, tāpēc 
izvairījās, atbildēdams ar pretjautājumu: -  Vai tad jau pirmajā 
mūsu tikšanās reizē jūsu ekselence neteica, ka tādam virām 
kā es, kurš tik labi aprakstījis jūsu zirgu Melni, to nekad nere
dzot, nebūs grūti spriest par vietām, kas tam nav pieejamas?

-  Ak tā... -  novilka abats. -  Un kā jus nācāt uz šādām domam?
-T as būtu garš stāsts. Taču noziegumi sekoja cils citam, lai 

netiktu atklāts tas, ko kādam labpatikas paturēt slepenībā. Ta
gad visi klostera iemītnieki, kuriem viņu amata pienākumu 
vai blēdības pēc bija zināmi bibliotēkas noslēpumi, ir miruši. 
Atlicis tikai viens vienīgs, un tas esat jus.

- Jū s  gribat teikt... teikt, ka... -  Abatu, šķiet, smacēja pēkšņi 
piepampušās kakla vēnas.

-Nepārprotiet mani! -  sacīja Viljams (varbūt viņš bija gribē
jis tikt pārprasts). -  Es tikai saku -  ir kāds, kura ricibā ir zināša
nas, ko tas grib liegt citiem. Jūs esat pēdējais no zinātājiem un 
varat kļūt par nākamo upuri. Ja vien man nepateiksiet, kas 
jums zināms par aizliegto grāmatu un, galvenais, kurš abatijā 
par bibliotēku varētu zināt tikpat daudz, cik jūs, vai pat vēl 
vairāk.

-Šeit ir auksts, --teica abats. -  Kāpsim lejā...
Mirkli atlēcu no durvīm un gaidīju viņus kāpņu galā. Abats, 

mani ieraudzījis, pasmaidīja. -  Cik gan daudz satraucošu runu 
šim mūciņam nācies pēdējās dienās uzklausīt! Bet nekas, zēn, -  
neļaujies iebiedējams! Manuprāt, lielākā daļa šo briesmu ir 
tikai iztēlotas...

Viņš pacēla roku un ļāva, lai dienasgaisma apspid brīniš
ķīgo gredzenu -  varas zīmi, kas rotāja viņa zeltnesi. Gredzena 
akmeņi iekvēlojās visā krāšņumā.

-V a i redzi šo mirdzumu? -  viņš man teica. -  Tas ir manas 
varas un ari manas pienākumu nastas simbols. Tas nav rotas
lieta, bet gan dievišķā Vārda, kam esmu likts par sargu, pau
dējs. -  Viņš pārlaida pirkstus pār šo raibi mirgojošo akmeņu
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kopojumu, apbrīnojamu dabas un cilvēku mākslas meistar
darbu. -  Raugi, kur ametists, -  viņš teica, -  pazemības spogu
lis, kas mums atgādina svētā Mateja lēnprātību un vienkāršo 
dabu; lūk, kalcedons, tuvakmilestības zīme un svētā Jāzepa 
un svētā Jēkaba, vecākā, žēlsirdības simbols; te ir jaspiss, kas 
stiprina ticībā un saistīts ar svēto Peteri; te -  sardonikss, mo
cekļu akmens, kas atgādina par svēto Bartolomeju; un safīrs, 
cerība un kontemplācija, svētā Andreja un svētā Pavila akmens; 
un berils, svētā doktrīna, gudrība un pacietība -  tikumi, kas 
piemita svētajam Tomam... Cik brīnišķīga ir dārgakmeņu va
loda, -  viņš runāja, savas mistiskās vīzijas aizgrābts, -  ko ak
meņu slīpētāji izvedinājuši no Arona, priestera, jostas 1111 de
besu Jeruzalemes apraksta apustuļa Jāņa grāmatā! Lai gan, 110 
otras puses, Ciānas mūri bija rotāti tiem pašiem akmeņiem, 
kas greznoja Mozus brāļa krūšu nozīmi, vienīgi otrajā Mozus 
grāmatā minētie rubīns, ahāts un onikss Apokalipsē aizstāti 
ar kalcedonu, sardoniksu, hrizopāzu un hiacintu...

Aii Viljams grasījās vērt lūpas kādam vārdam, taču abats, 
ar valdonīgu žestu viņu apklusinājis, turpināja: -  Atceros kādu 
litāniju grāmatu, kurā Jaunavu slavinošās dzejas rindās tika 
aprakstīti it visi akmeņi. Tas apdziedāja viņas saderināšanās 
gredzenu kā simbolisku poēmu, kas iemieso visas augstākās 
patiesības, paustas to daiļojošo akmeņu valodā. Jaspiss simbo
lizēja ticību, kalcedons -  tuvākmīlestību, smaragds -  šķīstību, 
sardonikss -  jaunavīgās dzīves lēnprātību, rubīns -  Golgātā 
asiņojošo sirdi, hrizolita daudzkrāsainās dzirkstis atgādināja 
Marijas veiklo brīnumu neatdarināmo daudzveidību, hiacints 
nozīmēja žēlsirdību, ametista zilgais un sārtais lāsmojums -  
mīlestību uz Dievu... Un gredzena ietvarā bija iestrādāti citi, ne 
mazāk daiļrunīgi akmeņi: kristāls, kurā dzirkst dvēseles un 
miesas tiriba, dzintaram līdzīgais ligurijs, mērenības simbols, 
un vēl magnētiskais akmens, kas pievelk dzelzi, tāpat ka Ma
rija ar savas labvēlības lociņu skar grēknožēlas stigas ļaužu
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sirdis. Un visi šie akmeņi, kā redzat, kaut art daudz mazākā un 
pazemīgākā mērā, grezno art manu dārgumu.

Viņš grozīja gredzenu, dzeļot man acīs ar akmeņu žilbu, kā 
gribēdams apstulbot man prātus. -  Apbrīnojama valoda, vai 
ne? Bet citi baznīcas tēvi akmeņos saskatīja vel citas nozīmes -  
piemēram, pāvestam Inocentam III rubīns pauda mieru un pa
nesību, bet granāts -  žēlsirdību. Pēc svētā Brunona domām, 
akvamarīns savās šķistajās dzirkstīs sakopo visu dievvārdu 
gudrību. Tirkīzs nozīmē prieku, sardonikss cildina seraftmus, 
topāzs -  ķerubus, jaspiss -  troņus, hrizolits -  pārvaldījumus, 
safīrs -  tikumus, onikss -  spēkus, berils -  valstības, iubīns -  
ercenģeļus, smaragds -  eņģeļus. Dārgakmeņu valoda ir tik 
daudzslāņaina, katrs no tiem izteic vairākas patiesības atka
rībā no lasījuma un konteksta, kurā tos sastopam. Un kurš 
gan var norādīt pareizāko lasījuma veidu un nemaldīgāko kon
tekstu? Tev, zēn, tas ir zināms, tev to mācīja: tā ir vara, kas ir 
visdrošākā no komentatorēm, apveltīta ar autoritāti, tatad ar 
svētumu. Kā gan citādi mēs varētu tulkot daudzveidīgās zī
mes, ko pasaule izklāj mūsu grēcīgo acu priekšā, kā izvairītos 
no pinekļiem, ko mums izliek nelabais? Iegaumē: velnam riebj 
dārgakmeņu valoda -  to liecina ari svētā Hildegarde! Nešķis
tais zvērs tajā saskata vēsti, kas uztverama ar dažādiem jutek
ļiem un dažādos gudrības līmeņis, un gribētu to satriekt, jo 
viņš, mūsu naidnieks, akmeņu mirdzumā saskata to brīnumu 
atblāzmu, kuri pirms krišanas bija pieejami ari viņam, un saprot, 
ka šo spozmi radījusi tā pati uguns, kas ir viņa ciešanu avots. -  
Viņš sniedza man gredzenu skūpstam, un es nometos ceļos. 
Jutu viņa roku uz savas galvas. -  Tātad, zēn, aizmirsti šīs maldu 
runas, ko dzirdēji šajās dienās! Tu esi iestājies vislielākajā 
un viscildenākajā no ordeņiem, un es esmu šī ordeņa abats, 
bet tu -  manā pakļautība. Tad nu klausi manai pavēlei: aiz
mirsti, un lai tavas lūpas uz mūžiem slēdz klusēšanas zīmogs! 
Zvēri!
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Aizkustināts un padevīgs biju jau gatavs dot zvērestu. Un 
tu, manu labo lasītāj, tagad nevarētu lasit šo patiesīgo hro
niku. Taču nākamajā mirklī iejaucās Viljams -  varbūt ne tādēļ, 
lai mani aizkavētu, -  vienkārši aiz neapzinātas nepatikas pār
trauca abatu, lai izkliedētu viņa vārdu radīto burvestības miglu.

-K ād s zēnam arto visu sakars? Es jums uzdevu jautājumu, 
es jūs brīdināju par briesmām, es lūdzu, lai man nosaucat 
Vārdu... Vai tagad gribēsiet, lai arī es skūpstu gredzenu un 
zvēru aizmirst gan savus atklājumus, gan aizdomas?

-  Ko nu jūs... -  skumji novilka abats. -  Nevar taču gribēt, lai 
ubagotājordeņa muks spētu izprast mūsu tradīciju skaistumu, 
spētu cienīt mūsu atturību, klusēšanu un noslēpumus tuvāk- 
milestības vārdā... Jā, tuvākmīlestība, goda jutās un klusēša
nas zvērests -  tie ir mūsu diženuma balsti! JUsu stāstītais ir 
dīvains un pilnīgi neticams. Aizliegta grāmata, kuras dēļ gale 
nost visus pēc kārtas... Kāds, kuram zināmi noslēpumi, kas 
būtu jāzina vienīgi man... Blēņas, bezjēdzīgi izdomājumi! Va
rat stāstīt, kam gribat, neviens jums neticēs. Un pat ja jūsu 
fantastiskajos izdomājumos būtu kāds nieks patiesības... Nu 
labi, šā vai tā, es atkal pārņemu šo lietu savā ziņā un uzņemos 
visu atbildību. Es pārbaudīšu; līdzekļu man netrūkst, un manās 
rokās ir vara. Kļūdījos jau pašā sākumā, lūgdams svešiniekam, 
lai ari cik tas gudrs un uzticēšanās cienīgs, izmeklēt notiku
mus, kam bija jāpaliek vienīgi manā pārziņā. Kā jau jūs pa
reizi nopratāt, es jau no paša sakuma uzskatīju, ka viss saistīts 
ar šķīstības zvēresta pārkāpumu, un, nepiesardzīgs būdams, 
gribēju, lai to, ko biju uzzinājis grēksūdzes laikā, man pasaka 
kāds, kura lupas neslēdz klusēšanas solījums. Labi, tagad 
esat man to pateicis! Esmu jums ļoti pateicīgs par to, ko darījāt 
vai mēģinājāt darīt. Delegācijas ir tikušās, un jūsu misija 
šeit beigusies. Varu iedomāties, cik nepacietīgi jūs gaida im
peratora galms, jo nav viegli ilgu laiku izlikt bez tāda cilvēka 
ka jūs. Es jums atļauju pamest abatiju. Šodien laikam jau ir
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pārāk vēls, es negribu, ka ceļojat pēc saules rieta, ceļi nav 
nekādi drošie. Dosieties ceļā rit agri 110 rīta. Ak, nepateicieties 
man, bija patiess prieks uzņemt jūs kā brāli un pagodināt ar 
mūsu viesmīlību... Tagad ar savu noviču varat gatavoties ce
ļam. Ardievas jums teikšu rit, gaismai austot. Paldies no visas 
sirds! Pats par sevi saprotams, ka izmeklēšanu jums vairs nav 
vajadzības turpināt. Neapgrūtiniet vairs mūkus ar saviem jau
tājumiem! Un tagad ejiet!

Tās bija nevis atvadas, bet padzīšana. Viljams atsveicinā
jās, un abi kāpām lejā.

- K o  gan tas nozīmē? -  es jautāju. Vairs neko nesapratu.
-M ēģin i pats formulēt kādu hipotēzi. Tev bija laiks to 

iemācīties.
- J a  tā, tad zinu, ka jāformulē vismaz divi pretrunīgi pieņē

mumi, turklāt viens par otru neticamāks. Labi, tātad... -  Noriju 
siekalas; šī māksla nebija no vieglajām. -  Pirmā hipotēze. 
Abats jau iepriekš visu zināja un bija pārliecināts, ka jūs neko 
neatklāsiet. Pēc Adelmo nāves viņš gan jums uzticēja izmek
lēšanu, taču pamazām apjauta, ka lieta ir daudz sarežģītāka 
un tajā kaut kādā ziņā iejaukts ari viņš pats. Tāpēc viņš nevēlas, 
ka izgaismojat šos notikumus. Otrā hipotēze. Abats neko 
pat nenojauta (ko tieši, es nezinu, jo man nav zināms, ko īsti 
esat noskaidrojis). Katrā ziņā viņš bija pārliecināts, ka nozie
gumu cēlonis ir nesaskaņas starp... starp mūkiem, Sodomas 
grēka piekopējiem... Turpretim tagad jūs viņam esat atdarījis 
acis, viņš piepeši aptvēris ko briesmīgu, viņam prātā iešāvies 
konkrēts vārds, un viņš skaidri zina, kurš vainojams visās slep
kavībās. Taču tagad viņš visu grib atrisināt pats, bet jūs sūta 
prom, lai nosargātu abatijas godu.

- N a v  slikti! Esi sācis spriest visnotaļ pieņemami. Redzi, 
abos gadījumos abatam visvairāk mp klostera gods. Vienalga, 
vai būdams slepkava vai nākamais upuris, viņš nevēlas, lai 
pāri šiem kalniem aizskanētu apkaunojošas mnas par viņa
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svēto kopienu. Vari slaktēt nost kaut visus viņa mūkus, tikai 
neaizskar abatijas godu! Sasper viņu... -  Viljams iedegās dus
mās. -  Šis lielkunga pabiru bērns, uzpūtīgais Akvinas līķu ne
sējs, pūslis, kura dzīves vienīgā jēga ir nesāt gredzenu ar aci kā 
glāzes dibens! Sasodītais lepniķis! Sasodīta augstprāšu suga 
viss jūsu ordenis, savā lepnībā jūs esat sliktāki par pasaulī
giem valdoņiem, lielmanīgāki par lielkungiem!

-Skolotāj!... -  es aizvainots iesaucos pārmetošā balsi.
-Labāk  klusē, tu esi drāzts no tā paša koka! Jūs jau ne

esat vienkāršu, prastu ļaužu! Varbūt reizēm starp jums iemal- 
dās kāds zemnieks un jūs viņu pieņemat, taču, kā vakar re
dzēju, ne mirkli nevilcināties, ja tas jānodod laicīgajai varai. 
Taču savējos -  tos jūs vis nenododat! Abats, noskaidrojis vai
nīgo, labprātāk to piebeigtu pats savām rokām dārgumu 
kriptā un kauliņus izdalītu pa relikviju šķirstiņiem, lai tikai 
abatijas gods netiktu aptraipīts... Un piepeši kaut kāds fran- 
ciskānis, plebejisks minorīts uzdrošinās atklāt tārpiem ņudzo
šus puvekļus šai svētajā vietā? Nu nē, to abats nemūžam ne
pieļaus! Paldies, brāli Viljam, imperators pec jums noilgojies, 
vai redzat, kāds man skaists gredzens, un tagad -  ardievu! 
Tas vairs nav tikai abata mests izaicinājums. Es nepametīšu 
lietu neatrisinātu un neatstāšu šos mūrus, pirms nebūšu visu 
noskaidrojis. Viņš pieprasa, lai rit dodos projām. Labi, notei
cējs šeit ir viņš, bet līdz rītam es noskaidrošu. Man jānoskaidro.

-  Jā noskaidro? Bet kas jums tagad vairs liek to darīt?
-N eviens. Neviens mums neko neliek zināt, Ads. Ir jā 

zina, un tas viss, pat ja allaž draud briesmas pārprast.
Mani joprojām nomāca aizvainojošie vārdi, ko Viljams dus

mas bija veltījis manam ordenim un tā abatiem. Tāpēc mē
ģināju daļēji attaisnot Aboni, formulēdams vēl trešo hipotēzi 
un, ka man pašam šķita, pierādīdams, ka šai mākslā esmu 
sasniedzis ievērojamu veiklību. -  Skolotāj, jus neesat ņēmis 
vēra vēl kādu trešo iespēju, -  es teicu. -  Jau agrāk manījām,
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bet šorit, uzklausījuši Nikolu un dzirdējuši sarunas baznīca, 
sapratām pavisam skaidri, ka abatijā ir itāļu muku gmpa, kūms 
neapmierina, ka bibliotekāra amatā cits citu nomaina sveš
tautieši. Un itāļi pārmet, ka abats necienot tradīcijas, un, ja 
pareizi saprotu, viņi -  vecā Alinardo aizsegā -  pieprasa citādu 
kartību un valdīšanu. Nav pirmā reize, kad dzirdu šādas runas, 
jo ari noviča ausis sasniedz līdzīgi strīdi, slepeni mājieni un 
sazvērestības. Tāpēc abats varbūt baidās, ka jūsu atklājumi va
rētu stiprināt viņa ienaidniekus, un grib visu atrisināt īpaši pie
sardzīgi...

-T a s  ir iespējams. Tik un tā viņš ir augstprātīgs pūslis un 
ņems nelabu galu!

-B e t  ko jūs domājat par maniem spriedumiem?
-V ēlāk  pateikšu.
Bijām izgājuši klosterdārzā. Vējš aizvien pieņēmās spēkā, 

un metās krēsla, lai gan tikai nesen bija iezvanīta devītā stunda. 
Saule jau laidās uz rietu, un laika bija atlicis pavisam maz. Ves- 
perē abats noteikti paziņos mūkiem, ka Viljamam vairs nav 
tiesību visus izprašņāt un staigāt, kur pašam tik.

-  Vēls, -  noteica Viljams, -  bet, kad laika maz, galvenais 
ir nezaudēt mieru. Jāizturas tā, it kā mums priekšā būtu vēl 
vesela mūžība. Man jānoskaidro viens vienigs jautājums -  
kā iekļūt Jtnis Africae. Un mums jāglābj kāds cilvēks, vēl ne
zinu, kurš tieši. Un, visbeidzot, iespējams, ka nākamos noliku
mus varam gaidīt zirgu staļļu tuvumā -  tu tos paturēsi acis... 
Paskat, kāds nemiers!

Patiesi, starp Torņēku un klosterdārzu manīja tekājam ne
parasti daudz ļaužu. Pirms brīža no abata mājas bija meties 
ārā kāds novics un aizskrējis uz Torņēku. Tagad no tās iznāca 
Nikola un devās uz dormitoriju. Nomaļāk stāvēja mūki, kuru 
sarunā bijām klausījušies no rita, -  Pacifiks, Aimāro un Pjetro 
dedzīgi runājas ar Alinardo, ka cenzdamies viņu par kaut 
ko pārliecināt. Tad tie, šķiet, vienojās. Aimāro paņēma zem
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rokas Alinardo, kurš vēl mēģināja iebilst, un abi devās uz 
abata mītnes pusi. Viņi jau kāpa pār slieksni, kad no dormito- 
rija, vezdams Horhi, iznāca Nikola un devās lai pašā virzienā. 
Nikola, redzēdams pirmos divus ieejam pa durvīm, kaut ko 
iečukstēja Horhem ausī, bet vecais papurināja galvu, un viņi 
turpināja ceļu.

-A bats pārņem lietu savās rokās, -  skeptiski nošņācās 
Viljams.

No Torņēkas iznāca vēl citi muki, kuriem šai laikā pienāk
tos strādāt skriptorijā. Tiem sekoja Bencs -  viņš steidzās pie 
mums satrauktāks nekā parasti.

-Skriptorijā valda juceklis, -  viņš mums teica. -  Neviens 
nestrādā, visi dedzigi apspriežas... Kas isti notiek?

-G luži vienkārši visi tie, kurus līdzšorītam turēja aizdomās, 
ir miruši. Līdz vakardienai brāļi ar aizdomām skatījās uz Be- 
rengāriju -  stulbu, neuzticamu un netiklu, tad uz mantzini -  
izbijušu ķeceri, beidzot uz visu neieredzēto Maleahiju... Tagad 
vairs nav skaidrs, pret kuru vērst aizdomas, tāpēc steidzami 
jāatrod kāds ienaidnieks vai vainīgais. Un ikviens var turēt aiz
domas visus citus. Daži, tāpat ka tu, baidās, daži cenšas iebie
dēt pārējos. Jūs visi esat pārlieku uzbudināti. Ads, uzmet pa 
laikam aci staļļiem! Es eju atpūsties.

Man būtu bijis jābrīnās: iet atpūsties tieši tagad, kad mūsu 
rīcībā atlicis rikai niecīgs laika sprīdis, -  tā nevarēja šķist prā
tīgā rīcība. Taču biju jau iepazinis savu skolotāju. Jo  mierīgāks 
bija viņa augums, jo darbīgāks kļuva prāts.



S T A R P  V E S P E R I  UN KOM P L E T O R I J U ;  

še īsi atstāstītas ilgas apjukuma stundas.

an gmti vedas atstāsti! to, kas notika nākama
jās stundās starp vesperi un kompletoriju. 
Viljams bija devies atpūsties. Es klīdu gar 
zirgu staļļiem, taču nemanīju nekā aizdomīga. 

Kalpi saveda atpakaļ steliņģos zirgus; lopiņus gan bija satrau
cis brāzmainais vējš, bet citādi viss bija mierīgi.

Iegāju baznīcā. Visi jau bija ieņēmuši savas vietas solos, taču 
abats pamanīja, ka trūkst Horhes, un deva zīmi aizkavēt diev
kalpojuma sākumu. Viņš sauca Bencu, lai to sūtītu sirmgalvi 
meklēt, bet izrādījās, ka baznīcā nav ari Benca. Kāds ieminējās, 
ka viņš varbūt sakārto skriptoriju slēgšanai. Abats aizkaiti
nāts atteica, ka Bencam nekas neesot jāslēdz, jo viņš nezinot, 
ka tas darāms. Savā solā piecēlās Aimāro no Aleksandrijas un 
bilda: -  Ja jūsu tēvišķajai žēlastībai nav iebildumu, iešu viņu 
pameklēt...

-T e v  neviens neko nav prasījis! -  atcirta abats, un Aimāro 
apsēdās, uzmezdams neizdibināmu skatienu Pacifikam no Ti- 
voli. Abats sauca Nikolu, bet arī viņa nebija. Abatam atgādi
nāja, ka jaunais mantzinis dod rīkojumus virtuvē, un bija 
skaidri redzama abata neapmierinātība, ka visi pamanījuši 
viņa satraukumu.

-  Lai Horhe būtu šeit! -  viņš teju kliedza. -  Sameklējiet viņu! 
Ej tu! -  viņš pavēlēja noviču skolotajam.

Vēl kāds ieminējās, ka nav ieradies arī Alinardo. -  Zinu, -  
teica abats, -  viņš ir apsirdzis.
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Stāvēju blakus Pjet.ro no Santalbāno un dzirdēju, kā viņš 
savam kaimiņam, Nolas Gunco, teic Vidusitālijas izloksnē, ko 
daļēji sapratu: -  Skaidrs, ka apsirdzis. Pēc pārrunām nabaga 
vecais bija pagalam satriekts. Abonē uzvedas kā tas Aviņjonas 
mauka!

Novici izskatījās apjukuši, jo savā nepieredzējušu zēnu jutī
guma tomēr uztvēra spriegumu, kas valdīja baznīcā, tikpat 
labi, kā to uztvēru es. Aizritēja garš nomācoša klusuma un apju
kuma bridis. Abats pavēlēja uzsāki psalmus, izraudzīdamies 
trīs nejauši pagadījušos, kuri pat nebija regulā paredzēti vespe- 
rēm. Visi saskatījās un tad pusbalsī saka lūgties. Atgriezās no
viču skolotājs, un nodurtu galvu viņam sekoja Bencs; abi no
stājās savās vietās. Horhe nebija atrasts ne skriptorijā, ne savā 
cellē. Abats pavēlēja sākt dievkalpojumu.

Kad vespere bija galā, visi devās uz vakariņām, bet es aiz
steidzos pasaukt Viljamu. Viņš neizģērbies stingi gulēja uz sava 
pīteņa. Teicās pat nemanījis, ka jau lik vēls. īsumā atstāstīju 
notikušo. Viljams tikai pakratīja galvu.

Uz refektorija sliekšņa sastapām Nikolu, kurš pirms dažām 
stundām bija pavadījis Horhi. Viljams viņam jautāja, vai vecais 
tūliņ devies iekšā pie abata. Nikola atbildēja, ka viņiem krietnu 
bridi nācies gaidīt durvju priekšā, jo zālē ar abatu runājušies 
Alinardo un Aleksandiijas Aimāro. Tad pie abata iegājis Horhe 
un kādu laiciņu tur uzkavējies; Nikola sagaidījis viņu iznākam 
un tad stundu pirms vesperes pavadījis uz baznīcu, kas vēl 
bijusi pilnīgi tukša.

Abats pamanīja, ka runājamies ar mantzini. -  Brāli Viljam, 
vai jūs vel aizvien turpināt savus meklējumus? -  viņš brīdinoši 
ievaicājās. Tad aicināja sēsties pie galda. Viesmīlība benedik- 
tiešiem ir svēts likums.

Vakariņas aizritēja klusākas nekā parasti, pat drūmas. Smagu
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domu mākts, abats iekoda vien pāris kumosu un maltītes bei
gās piekodināja mūkiem steigties uz kompletoriju.

Abi sirmgalvji joprojām nebija parādījušies. Mūki sačukstē
damies meta skatus uz tukšo Horhes vietu. Pec dievkalpojuma 
abats aicināja visus noskaitīt īpašu lūgsnu par Burgosas Hor
hes veselību. Un nebija skaidrs, vai vir.iš runa par miesas vai 
mūžīgo, dvēseles veselību. Visi nojauta, ka klosterim drīz uz- 
bmks jauna nelaime. Tad -  uzstājīgāk nekā parasti -  abats mu
dināja, lai ikviens steidzas uz savu celli. Un bargi piekodināja, 
lai neviens (šo vārdu īpaši uzsvērdams) nepaliktu klīstam ār
pus dormitorija sienām. Pirmie izgāja izbiedētie novici, nodurtu 
galvu, kapuces nolaiduši, šoreiz nepārmīdami dunkas, elkoņu 
belzienus pa sāniem un blēdīgos smaidiņus un nemēģinādami 
slepus aizlikt blakusgājējam kāju priekšā (jo novics, kaut ari 
mūciņš, tomēr ir un paliek mazs zēns, un bieži vien skolotāju 
bardzība nespēj tam liegt uzvesties atbilstoši savai zēniskajai 
dabai).

Kad izgāja ari pieaugušie, pats nemanīdams, sekoju gai- 
pai, ko biju iedēvējis par itāļiem. Dzirdēju, ka Pacifiks čukst 
Aimāro: -  Domā, ka abats paliesi nezina, kur palicis Horhe? -  
Un Aimāro atbildēja: -  Varētu arī zināt. Un zināt ari to, ka no 
tas vietas vecais vairs neatgriezīsies. Varbūt viņš pieprasīja pār
lieku daudz, bet Abonē vairs negribēja piekrist...

Abi ar Viljamu izlikāmies, ka dodamies uz svētceļnieku 
namu, un redzējām, ka abats ieiet Torņēka pa refektorija neaiz
slēgtajām durvīm. Viljams ieteica brīdi nogaidīt, un, kad vairs 
neviena nemanīja, aicināja, lai viņam sekoju. Steigšus šķērso
jām atklāto laukumu un iegājām baznīcā.



PĒC K O M P L E T O R I J A ,

kad teju nejauši Viljams atklāj JinisAfricae 
noslēpumu.

ostājāmies aiz kolonnas -  no šīs vietas varēja 
labi novērot galvaskausu kapelu -  un kā divi 
sļepkavnieki uzglūnējām ejai.
-A b o n ē  devās aizslēgt Torņēku, -  Viljams teica.

-  Kad viņš no iekšpuses būs aizbultējis visas durvis, viņam 
neatliks nekas cits kā atgriezties caur osāriju.

-U n  tad?
-T a d  redzēsim, ko viņš darīs tālāk.
Nevarējām saprast, kur gan viņš tik ilgi kavējas. Pagāja stunda, 

bet viņš vel nebija iznācis. Aizgājis uz finisAfncae, teicu. Iespē
jams, atbildēja Viljams. Apguvis pieņēmumu formulēšanas 
māku, es piebildu: varbūt viņš atkal izgājis no refektorija un 
meklē Horhi. Un Viljams: arī tas ir iespējams. Varbūt Horhe 
jau miris, turpināju minēt. Varbūt viņš ir Torņēkā un patlaban 
galē nost abatu. Varbūt viņi abi ir pavisam citur un viņiem 
uzglūn kāds trešais. Un ko īsti gribēja “itāļi”? Un kāpēc Bencs 
bija tik izbiedēts? Varbūt viņš tikai izlikās, lai mūs maldinātu? 
Kāpēc viņš vesperes laikā aizkavējās skriptorijā, ja nezināja, ne 
ka to aizslēgt, ne ka pēc tam izkļūt lauka? Vai viņš gribēja 
izstaigāt labirintu?

-V iss  ir iespējams, -  teica Viljams. -  Bet tikai viena lieta ir 
kļuvusi pilnīgi skaidra. Visubeidzot dievišķā žēlastība mūs 
apveltījusi ar šo apgaismojošo skaidrību!

-K ād a  tā būtu? -  es cerību pilns jautāju.
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-K a  brālis Bāskervilas Viljams, kuram jau ir radies iespaids, 
ka viņš visu sapratis, nezina, kā iek|ut fin is Africae Uz staļļiem, 
Ads, ejam uz staļļiem!

-U n  ja mūs tur pārsteigs abats?
-Izliksim ies par rēgiem.
Tas gan man nelikās nekāds labais atrisinājums, tomēr neko 

neteicu. Viljams kļuva aizvien nervozāks. Izgājām pa ziemeļu 
portālu un šķērsojam kapsētu. Vējš nikni šņāca mums gar 
ausim, un es lūdzos Dievii to Kungu, lai neliek mums satikt 
īstus rēgus, jo šajā naktī abatijā patiešām nebija nekādas vaja
dzības pēc nemiera māktām mirušo dvēselēm. Sasnieguši staļļus, 
manījām, ka arī zirgus satraukusi dabas elementu trakošana. 
Gkas galvenajās durvīs cilvēka krūšu augstumā bija iestipri
nāts plats metāla režģis, pa kuru varēja ielūkoties iekšienē. 
Tumsā varējām izšķirt zirgu mnguni aprises. Pazinu Melni, viņš 
stāvēja vistuvāk -  pirmais kreisajā pusē. Trešais zirgs labajā 
steliņģu rindā pacēla galvu un, samanījis mūsu klātieni, iezvie
dzās. līs pasmaidīju. -  Tertius equi, -  es teicu.

-K o ?  -  pārvaicāja Viljams.
-T āpat vien, atcerējos nabaga Salvatori. Ar šo zirgu viņš 

gribēja izstrādāt sazin kādas burvestības un savā latīņu valoda 
to sauca par tertius equi. Un tas būtu U.

-  U?— atkal pārvaicāja Viljams, jo nebija īsti uzmanīgi klau
sījies manā mēļošanā.

- J ā ,  jo tertius equi nozīmē nevis “trešais zirgs", bet gan 
“trešais no zirga”, un trešais burts vārda “zirgs” ir U. Bet tās 
tādas blēņas...

Viljams mani uzlūkoja, un tumsā šķitos redzam, ka viņš pār
vērsās vaigā. -  Lai Dievs tevi svētī, Ads! -  viņš teica. -  Nu pro
tams, suppositio materialis, mna ir cle dieto un nevis de re... 
Kāds es esmu nejēga! -  Viņš sev spēcīgi iebelza pa pieri, tā ka 
atskanēja kārtīgs blīkšķis un viņš saviebās sāpēs. -  Manu zēn, 
šodien jau otru reizi ar tavu muti runā pati gudrība, sākumā
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sapni un tagad nomodā! Skrien, skrien uz celli un paņem 
gaismekli, labāk abus, ko esam noslēpuši! Sargies, lai kāds 
tevi nepamana, es tevi gaidīšu baznīcā! Neko nejautā, skrien!

Un es steidzos, neuzdodams liekus jautājumus. Gaismekļi 
glabājās zem mana salmu pīteņa, pilni ar eļļu, jo laikus biju 
par to gādājis. Kabatā man bija ari kramiņi. Piespiedis vērtīgos 
priekšmetus pie krūtīm, skrēju uz baznīcu.

Viljams stāvēja pie kvēlojošā trijkāja un pārlasīja perga
mentu ar Venancija piezīmēm.

-  Ads, -  viņš man teica, -  primum et septimum de quatuor 
nozīmē nevis pirmo un septīto no četriem, bet no “četri”, no 
vārda “četri”! -  Vēl bridi nesapratu, bet tad mani sasniedza ap
gaismība: -  Super thronos tnginti quatuor! Uzraksts! Rinda no 
Atklāsmes grāmatas! Vārdi, kas iegravēti virs spoguļa!

-Steigsimies! -  sacīja Viljams. -  Varbūt vēl pagūsim izglābt 
kādu dzīvību!

-Kam ? -  es jautāju, bet viņš jau rīkojās ap galvaskausiem 
un vēra vaļā ceļu uz osāriju.

-  Kādam, kurš nav to pelnījis, -  Viljams atteica. Un pēc mirkļa 
ar iedegtiem gaismekļiem jau bijām šaurajā pazemes ejā un 
steidzāmies uz virtuves durvju pusi. Jau stāstīju, ka ejas gala 
vērās koka durvis, pa kurām varēja iekļūt virtuve aiz pavarda, 
kur augšup vijās kāpnes uz skriptoriju. Vērdami vaļā šīs dur
vis, kreisajā pusē saklausījām dobju troksni. Tas nāca no sie
nas blakus durvīm, kur beidzās ar kauliem un galvaskausiem 
piekrauto nišu rinda. Pēdējās nišas vietā tur slējās no smagiem, 
rupji tēstiem akmens bluķiem mūrēta siena, un tās vidū bija 
iemūrēta senatnīga akmens kapa plātne ar jau padzisušiem 
gravējumiem. Šķita, ka troksnis ceļas tieši no šis plāksnes vai 
no sienas virs tās gandrīz virs mūsu galvām.

Ja kas tamlīdzīgs būtu atgadījies pirmajā naktī, es, daudz 
neprātodams, būtu vainojis mirušos mūkus. Tagad zināju, ka
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vairāk ļauna var sagaidīt no dzīvajiem. -  Kas gan tur varētu 
būt? -  es jautāju.

Viljams atvēra durvis, un mēs iekļuvām aizkrāsnē. Troksni -  
dobjus belzienus -  varēja saklausīt arī aiz sienas, gar kuru aug
šup stiepās kāpnes, it kā aiz biezā mūra kāds būtu ieslodzīts, -  
un patiesi varēja pieņemt, ka starp virtuvi un dienvidu torņa 
ārsienu pietiek vietas vēl kādam slepenam dobumam.

-K ād s iesprostots mūri, -  teica Viljams. -  Allaž prātoju, vai 
tikai šajā slepenu eju pilnajā Torņeka nevarētu būt vēl kāds 
slepens ceļš uz/inisAfricae. Acīmredzot tas ir šeit; osārijā pirms 
virtuves durvim var atvērt sienu un pa slepenām līdztekus 
kāpnēm iekļūt tieši aizmūrētajā telpā.

-B e t  kurš gan tur tagad ir iekšā?
-O trs. Viens sēž fin is Africae, otrs mēģinājis nokļūt pie 

viņa, bet pirmais no augšas nobloķējis mehānismu, kas virina 
ieejas un izejas plātnes. Tā ciemiņš palicis ieslodzīts lamatās. 
Un labi viņš nevarētu justies, jo, manuprāt, tajā akmens zarnā 
nav īpaši daudz gaisa.

-K a s  viņš ir? Glābsim viņu!
-  Kas viņš ir, to pēc briža redzēsim. Bet, lai viņu izglābtu, 

mums no augšas jāatbrīvo akmens viru mehānisms, jo no 
lejas neprotam to iedarbināt. Tāpēc steigsimies augšā!

Tā ari darījām; uzkāpām skriptorijā, no turienes iekļuvām 
labirintā un ātri vien sasniedzām dienvidu torni. Pāris reižu 
man nācās palēnināt savu straujo gaitu, ar roku sargājot lampi
ņas liesmu, jo šīsnakts nevaldāmais vējš, ielauzies pa vēdinā- 
šanas spraugām, sacēla spēcīgas pūsmas, kas vaidēdamas skrai
dīja pa istabām un plivināja uz galdiem guļošo atvērto grāmatu 
lapas.

Drīz vien bijām spoguļa istabā, šoreiz laikus sagatavoju
šies skatīt kroplos tēlus. Pacēlām lampiņas un apgaismojām 
virs spoguļa rāmja iegravētos vārdus super thronos viginti 
(ļuatuor. Nu tas mums vairs nebija noslēpums: vārdā quatuor
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ir septiņi burti, tātad vajadzīgie bija q un r. Uzbudināts nospriedu, 
ka nospiest burtus būs pa spēkam ari man, un steidzos nolikt 
lampiņu uz galda telpas vidu, taču satraukumā darīju to tik 
neveikli, ka liesma nolaizīja kādas grāmatas muguriņu.

-  Uzmanīgāk, muļķi! -  Viljams iesaucās un steigšus apdzēsa 
liesmu. -  Vai gribi nosvilināt bibliotēku?

Atvainojos un grasījos no jauna aizdegt savu gaismekli, bet 
Viljams teica: -  Nevajag, pietiks ar manējo. Ņem to un rādi 
man gaismu! Uzraksts ir pārāk augstu, un tu nevarēsi to aiz
sniegt. Ātrāk!

-  Un ja nu tas -  tur iekšā -  ir apbruņots? -  es jautāju, kamēr 
Viljams taustīdamies meklēja liktenīgos burtus; pat viņš ar savu 
garo augumu bija spiests paslieties pirkstgalos, lai aizsniegtu 
Apokalipses rindas.

-Rādi  gaismu, velns parāvis, un nebaidies, Dievs ir ar 
mums! -  viņš man atbildēja, gluži juceklīgi piesaukdams abus 
spēkus.

Viljama pirksti aizskāra q no quatuor, bet es, stāvēdams 
kādu soli nostāk, varēju saskatīt pat labāk nekā viņš pats, kas 
īsti notiek. Jau stāstīju, ka vārdi izskatījās iegravēti vai iecirsti 
mūri, bet acīmredzot quatuor burti bija veidoti no metāla un 
savienoti ar kādu apbrīnojamu mehānismu, kas še iemūrēts. 
Jo , kad q bija iespiests uz iekšu, atskanēja sauss klikšķis, 1111 
tas pats notika, kad Viljams aizskāra burtu r. Viss spoguļa 
rāmis itin kā nodrebēja, un spoguļa virsma ieslīdēja dziļāk. 
Viljams iebāza roku spraugā, kas bija izveidojusies starp spo
guļa labo sānu un sienu, un pavilka uz savu pusi. Durvis čik
stēdamas atvērās. Viljams ieslīdēja sprauga, un es viņam se
koju, augstu virs galvas izslējis gaismekli.

Sestās dienas beigas, divas stundas pēc kompletorija, pašā 
nakts dziļumā, jau sākoties septītajai dienai, mēs beidzot bijām 
iekļuvuši fin is Africae.
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N A K T S ;

lai uzskaitītu visus gluži neticamos atklājumus, 
par kuriem stāstīts šajā nodaļā, virsrakstam būtu jābūt 

teju tikpat garam kā stāstījumam, bet tas ir 
pretrunā ar visām tradīcijām.

tāvot uz sliekšņa, mūsu priekšā pavērās istaba, 
kas pēc formas līdzinājās pārējām trim septiņu 
sienu bezlogu telpām, tikai no šis pretī sitās mit- 
ruma bojātu grāmatu smaka un sastāvējies gaiss. 

Eļļas lampiņa, ko turēju, augstu izslējis, vispirms izgaismoja 
velves; tad es nolaidu rokas zemāk un virziju to no labās uz 
kreiso pusi, un liesma meta vārus atspidumus uz tālākajiem, 
gar sienām izvietotajiem skapjiem. Visubeidzot istabas centrā 
saskatījām ar papīriem nokrautu galdu; aiz tā sēdēja kāds, kurš 
šķita mūs nekustīgi gaidām tumsā, ja vien vēl bija dzīvs. Pirms 
vēl lampiņa bija izgaismojusi tā seju, Viljams ierunājās.

-Labvakar, godājamais Horhe! -  viņš teica. -  Vai mūs gai
dīji?

Tagad, kad bijām spēruši dažus soļus tuvāk, gaismeklis 
apspīdēja veča seju; tā bija pievērsta mums, itin kā aklās acis 
spētu mūs saskatīt.

-T a s  esi tu, Bāskervilas Viljam? -  viņš jautāja. -  Gaidu tevi 
jau no pēcpusdienas, kad pirms vesperes atnācu un šeit ieslē
dzos. Zināju, ka tu ieradīsies.

-  Un abats? -  noprasīja Viljams. -  Tas ir viņš, kurš klaudzi
nās slepenajās kāpnēs?

Horhe brīdi klusēja it kā vilcinādamies. -  Vai tad vēl dzīvs? -  
viņš beidzot jautāja. -  Domāju, ka viņam jau būs aptrūcies 
gaisa.
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-  Pirms sākam sarunu, es gribētu viņu glābt, -  Viljams teica.
-  Vai vari atvērt eju no šīs puses?

-N ē , -  Horhe gurdi atbildēja, -  vairs nevaru. Mehānismu 
iedarbina no apakšas, nospiežot akmens plātni, un šeil augša 
iekustas svira, kas atver durvis tur dziļāk, aiz (ā skapja. -  Viņš 
pameta ar roku sev aiz muguras. -  Blakus skapim vari apskatīt 
riteni ar atsvariem, kurš vada durvis no augšas. Taču, kad dzir
dēju riteni griežamies, tātad zināju, ka Abonē iegājis pa lejas 
durvīm, es iegriezu virvi, kas satur atsvarus, un tā pārtrūka. 
Tagad eja ir slēgta no abiem galiem, un virvi tu nekādi nevarēsi 
sasiet. Abatam beigas.

-  Kāpēc tu viņu nogalināji?
-Šod ien  viņš ataicināja mani un paziņoja, ka ar tavu palī

dzību esot visu atklājis. Viņš vēl nezināja, ko tieši es pūlos no- 
saigāt; Abonē jau nekad īsti nebija aptvēris ne bibliotēkas mērķi, 
ne tajā glabāto dārgumu vērtību. Viņš prasīja, lai es šim visu 
izskaidrojot. Un gribēja, lai tiktu atvērts finisAfricae. Itāļu gmpa 
bija pieprasījusi darīt galu tam, ko šie sauc par manis un manu 
priekšgājēju radīto slepenību. Viņus apsēdusi kāre pēc visa 
jaunā...

-U n  tu droši vien viņam apsolīji, ka atnāksi šurpu un iz
beigsi savu dzīvi tāpat, ka biji aprāvis citu dzīvības, lai neviens 
neko neuzzinātu un tiktu glābts abatijas gods. Pēc tam norādīji 
viņam slepeno ceļu, lai viņš vēlāk varētu atnākt un pārbaudīt. 
Taču patiesībā gaidīji viņu, lai nogalinātu. Vai tev neienāca prātā, 
ka viņš varētu iekļūt arī pa spoguļa durvīm?

-Nē ,  Abonē bija paisa auguma, pats saviem spēkiem viņš 
nebūtu varējis aizsniegt burtus. Tāpēc norādīju viņam otm eju, 
kas bija zināma vienīgi man. To, kum lietoju ilgus gadus, jo 
akluma tumsā tā ir vienkāršāka. Pietiek nokļūt kapelā -  un 
tad tik gar kaulu rindām līdz ejas galam.

-T ā  tu viņu atvilināji šurpu, jau iepriekš nolēmis noga- 
lināt...
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-N evarēju vairs uzticēties pat ne viņam. Abonē bija pārbi
jies. Reiz viņš bija kļuvis slavens, jo Fosanovā viņam bija izde
vies dabūt lejā pa vitņu kāpnēm blāķīgu mironi. Tukša slava! 
Tagad viņš ir pagalam, jo kāpnes iesprūdušas viņa paša mie
sas.

-T u  viņu izmantoji četrdesmit gadus. Kad aptvēri, ka kļūsti 
akls un vairs nevarēsi uzraudzīt bibliotēku, tu ķēries pie viltības. 
Panāci, ka par abatu ieceļ cilvēku, uz kuru varēji paļauties, bet 
bibliotekāra pienākumus piešķiri vispirms Roberto no Bobio, 
kuni varēji izrīkot pēc sava prāta un patikšanas, un pēcāk Ma- 
leahijam, kuram bija nepieciešama tava palidziba un kurš bez 
tavas ziņas nespēra ne soli. Četrdesmit gadus tu biji šis abati
jas kungs un pavēlnieks. Tieši to sapratusi itāļu grupa, bet Ali- 
nardo to atkārtoja no laika gala, tikai neviens viņā neklausījās, 
jo, pēc visu domām, viņš jau bija bērna prātā, vai tiesa? Taču tu 
vēl gaidīji mani, un spoguļa durvis tu nebūtu varējis nosprostot, 
jo to mehānisms ir iemūrēts sienā. Kāpēc tu mani gaidīji, un kā 
varēji būt drošs, ka nākšu? -  Viljams taujāja, bet no viņa balss 
varēja noprast -  atbildi viņš jau uzminējis un tagad to gaida 
kā balvu par apķērību.

- Ja u  pirmajā dienā nojautu, ka tu visu sapratīsi. To nopratu 
no tavas runas toņa, no tā, ka mani piespiedi iekarst strīdos 
par tēmām, kuras negribēju ne dzirdēt pieminam. Tu biji pā
rāks par citiem un agrāk vai vēlāk būtu sasniedzis savu mērķi. 
Tu taču zini -  pietiek, ja māki savā prātā atveidot otra domu 
gājienu. Un tad es dzirdēju, kā tu uzdevi jautājumus mūkiem. 
Visus trāpīgus. Bet nekad tu nevaicāji par bibliotēku, it kā tev 
jau būtu zināms ikkatrs tās noslēpums. Un kādu nakti es klau
vēju pie tavas celles durvīm, bet tevis tur nebija. Visticamāk, tu 
biji šeit, bibliotēkā. No virtuves bija nozudušas divas eļļas lam
piņas, dzirdēju par to runājam kalpus. Un, visbeidzot, kad 
viņudien Severins tev pastāstīja par grāmatu, biju pārliecināts, 
ka esi jau man uz pēdām.
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-T aču  tev izdevās man šo grāmatu nocelt. TU aizgaji pie 
Maleahija, kurš vēl neko nebija apjēdzis. Greizsirdības plosīts, 
šis ģeķis neatmeta domu, ka Adelmo viņam nolaupījis dievi
nāto Berengāriju, kurš jau kāroja pēc jaunākas miesas. Malea- 
hijs nespēja saprast, kā šajos notikumos iesaistīts Venancijs, un 
tu viņam vēl vairāk sajauci prātus. Iestāstīji, ka Berengārijam 
bijis sakars ar Severīnu un ka viņa mīlulis, lai atalgotu botāniķi, 
iedevis tam kādu grāmatu no fin is Africae. Nezinu, ko tieši vi
ņam teici, bet Maleahijs devās pie Severīna un greizsirdības 
neprātā to nogalināja. Taču nepaguva sameklēt grāmatu, ko 
biji viņam aprakstījis, jo ieradās mantzinis. Vai notika tā?

-Aptuveni.
-B e t  tu nevēlējies Maleahija nāvi. Iespējams, ka viņš nekad 

nebija ne aci uzmetis fin is Africae grāmatām, jo paļāvās uz tevi 
un akli ievēroja tavus aizliegumus. Viņa pienākums bija ik va
karus sarūpēt kvēpināmās zāles ziņkārīgo biedēšanai. Tās vi
ņam piegādāja Severīns. Tāpēc arī todien botāniķis atļāva Ma- 
leahijam ienākt slimnīcā: tas bija bibliotekāra ikdienišķais 
apmeklējums, lai saņemtu svaigas zāles, ko Severīns pēc abata 
pavēles allaž sagatavoja. Vai uzminēju?

-Uzminēji. iZs nevēlējos Maleahija nāvi. Es viņam pieko
dināju, lai par katru cenu atrod grāmatu un, vaļā nevērdams, 
atgādā šurpu. Teicu viņam, ka tai piemīt tūkstoš skorpionu 
spēks. Pirmo reizi šis nejēga sagribēja rīkoties pēc sava prāta. 
Viņa nāvi es negribēju, viņš bija uzticams palīgs. Bet neatkārto 
man to, ko zini, man tava apķērība nav noslēpums! Es negribu 
vairot tavu lepnību, tev tās jau ir atliku likām. Šorīt skriptorijā 
dzirdēju, ka izjautāji Bencu par Coena Cypriani. Biji pavisam 
tuvu patiesībai. Nezinu, kā tev izdevās atklāt spoguļa noslē
pumu, bet, kad no abata padzirdēju, ka tu viņam esot iemi
nējies par fin is Africae, man bija skaidrs, ka drīz vien šeit iekļūsi. 
Tāpēc es tevi gaidīju. Un ko tu tagad gribi?
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-G ribu  redzēt pēdējo rokrakstu sējumā, -  Viljams teica,
-  kurā ievietots arī kāds arābu teksts, viens sacerējums sīriešu 
valodā un Coena Cypria//i'interpretāc 1 ja vai pārrakstījums. Gribu 
redzēt grieķu tekstu, ko pārrakstījis kāds arābs vai varbūt spā
nietis un ko tu atradi, kad, būdams Paolo Riminieša palīgs, 
panāci, lai tevi nosūta uz tavu dzimteni savākt visskaistākos 
Leonas un Kastīlijas Apokalipses manuskriptus; tas bija prāvs 
ķēriens, kas tevi padarīja cienījamu un slavenu šeit, abatijā, un 
ļāva tev izcīnīt bibliotekāra vietu, lai gail tā pienācās par tevi 
desmit gadus vecākajam AJinardo. Gribu redzēt manuskriptu 
grieķu valodā, kurš rakstits uz audeklam līdzīga papīra, kas 
tajos laikos bija liels retums un ko izgatavoja tieši Silosā, netālu 
no tavas dzimtās Burgosas. Gribu redzēt grāmatu, ko tu izla
sījis piesavinājies, jo negribēji, lai to lasītu vēl kāds, -  atvedi to 
šurpu, noslēpi un citīgi sargāji, nevis iznīcināji, jo neesi no tiem, 
kas spēj iznicināt grāmatu. Tādi kā tu tās vienigi sargā un uz
rauga, lai neviens cits tām neskartos klāt. Gribu redzēt Aristo
teļa Poētikas otro sējumu, to, kuru visi allaž uzskatījuši par 
nozaudētu vai nekad nesarakstītu un kura kopiju, varbūt vie- 
nigo, tu glabā.

-  Kāds brīnišķīgs bibliotekārs tu varētu būt, Viljam! -  teica 
Horhe, un viņa balsī jautās vienlaikus apbrīna un naids. -  Tā
tad tev zināms pilnīgi viss. Nāc, tavā galda pusē jābūt ķeblī
tim. Sēdies! Lūk, tava balva!

Viljams apsēdās un novietoja uz galda lampiņu, ko biju vi
ņam pasniedzis. Tagad gaisma apspīdēja Horhes iekritušos 
sejaspantus no apakšas. Vecais paņēma kādu sējumu, kas gu
lēja viņam priekšā uz galda, un sniedza Viljamam. Pazinu grā
matu, ko biju atvēris slimnīcā, uzdurdamies arābu manuskripta 
lappusēm.

-T ad  nu lasi, Viljam, šķir to! -  mudināja Horhe. -  Tu esi 
uzvarējis!
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Viljams uzlūkoja sējumu, taču to neaizskāra. No ģērba ka
batas viņš izvilka pāri cimdu, taču nevis savējos ar vaļējiem 
pirkstgaliem, bet gan tos, kurus pirms nāves bija apvilcis Seve- 
rīns. Viljams lēnām atvēra nobružātos, trauslos vākus. Es pie
nācu tuvāk un pārliecos viņam pār plecu. Horhes smalka dzirde 
uztvēra manu soļu švīkstus.

-A ri tu šeil esi, zēn? Es to parādišu ari tev... vēlāk, -  viņš 
teica.

Viljams ātri pārlūkoja pirmās lappuses. -  Spriežot pēc ka
taloga, tas ir arābu sacerējums par kada ģeķa izteikumiem. Par 
ko te ir runa?

- Ē ,  muļķīgas pagānu leģendas, kurās apgalvots, ka ģeķu 
asprātības pārsteidzot pat neticīgo priesterus un sajūsminot 
viņu kalifus...

-O trais ir siriešu manuskripts; katalogā teikts, ka tas ir kā
dās ēģiptiešu alķīmijas grāmatas tulkojums. Kāpēc tas iekļauts 
šajā sējuma?

-T a s  ir mu.su ēras trešā gadu simteņa ēģiptiešu sacerējums. 
Tas saskan ar pārējiem darbiem, taču ir mazāk bīstams, jo ne
viens neņemtu vērā afrikāņu alķīmiķa murgojumus. Viņš pie
dēvē pasaules radīšanu dievišķajiem smiekliem... -  Horhe pa
cēla galvu un citēja, ļaudamies savai apbrīnojamai atmiņai, kas 
nu jau četrdesmit gadus zināja vien vārdus, lasītus tolaik, kad 
viņam vēl nebija laupīta acu gaisma: -  “Tiklīdz Dievs iesmējās, 
piedzima septiņi dievi, kuri pārvaldīja pasauli, tikko viņš ļāva 
vaļu smiekliem, parādījās gaisma, pēc otrā smējiena radijās 
ūdens, bet septītajā smieklu dienā dzima dvēsele../’ Neprāša 
murgi! Tāds pats arī nākamais darbs, ko sarakstījis viens no 
neskaitāmajiem muļķiem, kas komentējuši Coena... Bet ne jau 
šie tevi interesē.

Un patiesi, Viljams ātri šķira lapas, līdz sasniedza grieķu 
tekstu. Tūdaļ redzēju, ka lappuses ir daudz mīkstākās, ga
tavotas 110 cita materiāla, pirmā bija gandrīz izplēsta un ar
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apdriskātu malu, klāta blāviem traipiem, ar kādiem grāmatas 
izraibina mitrums un laiks. Viljams nolasija pirmās rindiņas -  
vispirms grieķiski, tad iztulkoja latīniski un turpināja lasīt šajā 
valodā, lai ari man taptu zināms, kā iesākas ši liktenīgā grāmata.

“Pirmajā grāmatā spriedām par traģēdiju un par to, ka tā, 
izraisīdama līdzjūtību un bailes, palīdz šķīstīt šīs jūtas. Ka jau 
bijām solījuši, tagad parunāsim par komēdiju (kā arī satini un 
pantomīmu), kas, sagādādama smieklīguma baudu, šķīsta ari 
šo kaislību. Par to, ka šī kaislība patiesi ir uzmanības vērta, mēs 
ieminējāmies jau grāmatā par dveseli, jo no visiem dzīvnie
kiem vienīgi cilvēks spej smieties. Tātad noskaidrosim, kada 
veida rīcību atdarina komēdija, pec tam izpetisim, ar kādiem 
paņēmieniem komēdija izraisa smieklus, un šie paņēmieni ir 
divi -  darbība un runa. Parādīsim, kā darbības smieklīgumu 
izraisa labākā pielīdzināšana sliktākajam un otrādi, pārstei
dzoša krāpšana, neiespējamais un neko neizsakošais, dabas 
likumu pārkāpumi un secīguma neievērošana; tāpat ari smiek
līgumu panāk, radot zemus ļaudis, izmantojot ākstīgas un parup
jas pantomīmas, izvēloties attēlošanai necienīgas un nesade
rīgas lietas. Tad parādīsim, kā runu smieklīgu vērš pārpratumi, 
ko izraisa vienādi vārdi, kuri apzīmē atšķirīgas lietas, ka ari 
atšķirīgi vardi, kas apzīmē vienādas, un tad vēl pļāpigums un 
atkārtošanās, vārdu spēles un deminutīvi, izrunas kļūdas un 
barbarismi...”

Viljams tulkoja lēni un ar pūlēm, ik pa laikam apraudamies, 
meklēdams īstos vārdus. Lasot viņš smaidīja, it ka atradums 
pilnība atbilstu viņa gaidām. Skaļā balsi viņš izlasīja pirmo 
lappusi, tad apklusa, itin ka tālākais viņu neinteresētu, un ņē
mās steigšus šķirt lapas. Taču pēc pāris šķirteņiem lappuses
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vairs neklausīja viņa pirkstiem: to ārmalas un augšmalas bija 
salipušas kopā, kā reizēm gadās, kad, samirkstot un bojājo
ties, pergaments pārvēršas lipīgā masā. Horhe, vairs nedzir
dēdams lappušu čaboņu, mudināja Viljamu:

-N u , lasi, šķir grāmatu! Tā ir tava, esi to nopelnījis!
Viljams šķita visnotaļ uzjautrināts. -  Tad jau nav tiesa, ka tu 

esot tik augstās domās par mana prāta asumu, Horhe! -  viņš 
smējās. -  Tu to neredzi, bet man rokās ir cimdi. Un ar tik 
neveikli ietērptiem pirkstiem es nespēju atplēst lapas citu no 
citas. Man butu jāturpina šķirt kailām rokām, ar mēli apslapinot 
pirkstgalus, -  tā man šorīt gadījās darīt skriptorijā, un tad man 
beidzot kļuva skaidrs arī šis noslēpums. Un šādi man butu 
jāturpina šķirt lapas, līdz inde būtu nokļuvusi man mutē pie
tiekamā daudzumā. Inde, ko tu jau pirms laba laika nolaupīji 
Severina laboratorijā, varbūt jau tad norūpējies, dzirdot skrip- 
torijā kādu izrādām pārliecīgu zinātkāri un izsakāmies par finis 
Africae vai nozaudēto Aristoteļa sacerējumu, vai par abiem 
diviem. Tū ilgi glabāji trauciņu ar ziedi, pietaupīdams to pa
tiesu briesmu brīdini. Un tās tu samanīji pirms dažām dienām, 
kad Venancijs aizrunājās bīstami tuvu grāmatas tēmai un Be- 
rengārijs, savā vieglprātībā un lielībā gribēdam s pārsteigt 
Adelmo, izrādījās ne tik uzticams, kā biji cerējis. Tad nu tu 
atnāci šurpu un izliki savus nāvējošos slazdus. Un paguvi īstajā 
brīdī, jo jau pēc pāris naktīm Venancijs iekļuva šeit, paņēma 
grāmatu un sāka to alkatīgi lasīt. Drīz vien viņš sajutās slikti 
un meklēja glābiņu virtuvē, kur arī nomira. Vai maldos?

-N ē , nē, turpini!
-T ālākais ir pavisam vienkāršs. Berengārijs atrod virtuvē 

Venancija līķi un nobīstas 110 iespējamās izmeklēšanas, jo galu 
galā tikai Adelmo pirmāk izpaustā noslēpuma pēc Venancijs 
nakts laikā atradās Torņēkā. Nerazdams labāka risinājuma, 
viņš ceļ mirušā augumu plecos un iemet asiņu toverī, cerot -  
visi noticēs, ka Venancijs noslīcis.
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-  Un kā tu zini, ka notika tieši tā?
- T a s  zināms ari tev: redzēju tavu sejas izteiksmi, kad 

Berengārija celle tika uzieta asiņainā lupata. Iegrūdis Venan- 
ciju asinīs, šajā drānā viņš neapdomīgi bija slaucījis rokas. Taču 
Berengārijs bija nozudis, un nevarēja būt šaubu, ka viņš no
zudis kopā ar grāmatu, kas beidzot iekvēlinājusi ari viņa ziņ
kāri. Un tu gaidiji, ka viņu atradis, tikai nevis asinīm noplūdušu, 
bet minišu no indes. Pārējais ir skaidrāks par skaidru. Scverīns 
uziet grāmatu, jo Berengārijs vispirms devies uz slimnīcu, prom 
no citu acīm, lai varētu netraucēts lasit. Tevis sakūdīts, Malea- 
hijs nogalina Severinu un mirst, pēc tam kad, atgriezies šeit, 
vēlējies uzzināt, kas gan tik liedzams slēpjas grāmatā, kuras dēļ 
viņš kļuvis par slepkavu. Lūk, visu slepkavību izskaidrojums! 
Kāds nejēga...

-  Kurš?
-  Es. Kāda Alinardo izteikuma pēc biju iedomājies, ka nozie

gumu apstākļi atbilst septiņām Apokalipses bazūnēm. Krusa, 
kad bojā gāja Adelmo, lai gan tā bija pašnāvība. Asinis Venan- 
cijam, lai gan tā bija tikai Berengārijam prātā iešāvusies dīvai
nība; ūdeņi Berengārijam pašam, bet arī tā bija vienīgi nejau
šība; debesu trešā daļa Severinam -  taču Maleahijs viņam belza 
ar debesu lodi tikai tāpēc, ka tā pirmā pagadījās pa rokai. Un, 
visbeidzot, skorpioni Maleahijam... Kādēļ tu viņam teici, ka 
grāmatai piemīt tūkstoš skorpionu spēks?

-T e v is  dēļ. Alinardo man jau bija izteicis savas domas, un 
tad no kāda padzirdēju, ka ari tev tās liekoties visnotaļ pieņe
mamas... Tā es pārliecinājos, ka notikumus vada augstāka griba 
un es neesmu atbildīgs par brāļu nāvi. Un es pareģoju Malea
hijam, ka ari viņu ķers Dieva sods, ja viņš būs pārlieku ziņkā
rīgs. Tā ari notika.

- A k  tad tā... Lai izskaidrotu vainīgā darbību, es radīju maldīgu 
shēmu, un vainīgais tai pielāgojās. Tomēr tieši šī shēma mani 
uzveda uz tavām pēdām. Mūsu dienās teju ikviens ir Jāņa
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Atklāsmes grāmatas apmāts, un man šķita, ka tu nododies īpaši 
dziļām pārdomām par to, -  tā man lika domāt ne vien tavi 
prātojumi par Antikristu, bet ari tas, ka nāc no zemes, kur radīti 
visskaistākie Apokalipses sējumi. Reiz kāds man teica, ka šis 
grāmatas viskrāšņākos sējumus uz bibliotēku esot atgadājis tu. 
Tad kādu dienu Alinardo klāstīja par savu noslēpumaino ienaid
nieku, kurš esot devies uz Silosu meklēt grāmatas (mani gan 
maldināja viņa vārdi, ka sāncensis pāragri nokļuvis ēnu val
stībā: tobrīd nodomāju, ka tas miris jauns, taču Alinardo runāja 
par tavu aklumu). Silosa atrodas netālu no Burgosas, un šorīt 
es katalogā uzgāju veselu virkni ieguvumu -  starp tiem bija ari 
visas spāņu apokalipses -  un tie visi bija nonākuši bibliotēkā 
tolaik, kad tu ieņēmi vai gatavojies ieņemt Paolo Riminieša 
vietu. Un starp tālaika ieguvumiem bija ari šī grāmata. Taču 
nevarēju būt pilnīgi pārliecināts par saviem pieņēmumiem, līdz 
uzzināju, ka nolaupītā grāmata bijusi no audeklam līdzīga pa
pīra. Tad es atkal atcerējos Silosu -  un viss kļuva skaidrs. Un, 
saprotams, kamēr mazpamazām noskaidrojās doma par šo grā- 
matu un tās nāvējošo spēku, arvien nepārliecinošāka kļuva 
apokaliptiskā shēma. Tomēr nekādi nespēju apjēgt, kāpēc gan 
grāmata, gan bazūņu seciba ved pie tevis. Labāk apjautu, kas 
la par grāmatu, kad, apokaliptiskās shēmas mudināts, biju 
spiests domāt par tevi un taviem pretsmieklu sprediķiem. Šo
vakar, kaut arī vairs neticēdams apokaliptiskajam plānam, to
mēr nospriedu pārbaudīt zirgu staļļus, jo domāju tur sagaidīt 
sesto bazūni, -  un tieši tur, staļļos, Adss tīri nejauši atklāja man 
finis Africae noslēpumu.

-Vairs tevi neklausos. Tevi māc lepnība, un tu gribi man 
parādīt, kā, sekodams sava prāta spriedumiem, esi spējis no
kļūt pie manis, tomēr parādi, ka tavi spriedumi bijuši maldīgi. 
Ko gan tu gribi ar to teikt?

-T e v  -  neko. Esmu apjucis, tas arī viss. Galvenais, ka esmu 
šeit.
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-T a s  Kungs lika atskanēt savām septiņām bazūnēm. Un tu, 
kaut arī grimis maldos, saklausīji to varu atbalsi.

- T o  tu teici jau vakar sprediķa laikā. Pūlies pārliecināt pats 
sevi, ka notikumi risinājušies pēc dievišķa plāna, lai nevaja
dzētu atzīt, ka esi parasts slepkava!

-N eesm u  nevienu nogalinājis. Ikviens krita saskaņā ar 
savu likteni, paša grēku pēc. Es biju vienīgi paklausīgs rīks 
Dieva rokās.

-V akar tu teici, ka ari Jūda bijis Dieva rīks. Un tomēr viņš 
ir nolādēts.

-  Pieņemu iespēju, ka tikšu nolādēts. Taču Dievs mani atbrī
vos no šī lāsta, jo zina, ka rīkojos Viņam par godu. Mans pienā
kums bija nosargāt bibliotēku.

-  Vel pirms briža tu grasījies nogalināt arī mani un ari šo 
zēnu...

- T u  esi gudrāks, bet ne labāks par citiem.
-  Un kas notiks tagad, kad esmu visu atklājis?
-R edzēsim , -  atteica Horhe. -  Tik ļoti nemaz nekāroju ta

vas nāves. Varbūt man izdosies tevi pārliecināt. Bet vispirms 
saki man -  ka tev izdevās uzminēt, ka grāmata ir tieši Aristo
teļa otrais sējums?

-Protam s, ar tavām smieklu anatēmām vien man nebūtu 
pieticis, ne ari ar to mazumiņu, ko uzzināju par taviem strīdiem 
ar citiem brāļiem. Man palīdzēja daži Venancija atstātie pie
raksti. Sākumā nekādi nespēju aptvert to jēgu. Tajos bija pie
minēts nekaunīgs akmens, kas veļas pa līdzenumu, cikādes, 
kuras dziedās pazemē, un godājamas vīģes. Jau biju lasījis ko 
lidzigu un nesen to noskaidroju: tie ir piemēri, kums Aristo
telis minējis savā pirmajā Poētikas grāmatā un Retorika. Tad 
atcerējos, ka Seviljas Isidors apzīmē komēdiju par žanru, kas 
stāsta par stupra virginum et amores meretricutn... Pamazām 
man kļuva skaidrs otrās grāmatas iespējamais saturs. Es tev 
to varētu gandrīz visu izstāstīt, nelasijis šis lappuses, kurām
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būtu mani jānogalina. Komēdija dzimst komai jeb ciemos 
kā jautra izrāde pēc mielasta vai svētkiem. Tā nevēsta par di
žiem un slaveniem viriem, tā vēsta par smieklīgiem un gļē
viem radījumiem, kuri pat nespēj būt ļauni, un tā nebeidzas ar 
varoņu nāvi. Smieklīgumu tā panāk, attēlojot parastu ļaužu 
trūkumus un vainas. Spēju smieties Aristotelis uzskata par lab
dabīgu spēku, turklāt smiekli var kalpot ari kā izziņas veids: 
asprātīgas miklas, negaidītas metaforas vai ari citāds skatī
jums uz dzīvi liek mums palūkoties vērīgāk. Mums itin kā gri
bas teikt: tad re, kā viss ir patiesībā, un es to nezināju! Tā ir 
patiesība, kas sasniegta, attēlojot cilvēkus un pasauli sliktākus, 
nekā tie ir vai nekā mēs tos iedomājamies, katrā ziņā sliktā
kus, nekā tos atveido varoņpoēmas, traģēdijas un svēto dzī
vesstāsti. Vai tā ir?

-A ptuveni. Vai tu to rekonstruēji, lasīdams citas grāmatas?
—Jā, turklāt ar lielāko daļu no tām jau bija strādājis Venan- 

cijs. Domāju, ka viņš jau ilgu laiku dzina pēdas šai grāmatai. 
Visticamāk, viņš katalogā bija izlasījis norādes, kuras gadījās 
izlasīt arī man, un bija pārliecināts, ka tieši šī ir meklētā grā
mata. Taču viņš nezināja, kā iekļūt finis Africae, tāpēc, pa
dzirdējis Berengāriju runājam par to ar Adelmo, metās kā suns 
pa svaigām zaķa pēdām.

- T ā  tas bija, un es to tūliņ nopratu. Sapratu, ka pienācis 
brīdis aizstāvēt bibliotēku ar zobiem  un nagiem...

- U n  ķēries pie ziedes. Domāju, tas nebija viegli... tumsā.
-M anas rokas redz labāk par tavām acīm. No Severīna biju 

paņēmis ari otu. Un arī es lietoju cimdus. Tā bija laba doma, 
vai ne? Tev nācās krietni nopūlēties, līdz saprati...

-Jā. Biju iedomājies kādu sarežģītāku paņēmienu, saindētu 
dzelksni vai ko tamlīdzīgu. Jāatzist, ka tas ir apbrīnojams 
risinājums: upuris lēnām noindē pats sevi, turklāt uzņemtās 
indes daudzums atbilst tā lasītkārei...
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Nodrebot šausmās, atskārtu, ka patlaban šie divi vīri, saķē
rušies cīniņā u7. dzīvību un nāvi, apbrīno viens otru, itin kā 
ikviens no viņiem abiem bUtu rīkojies tikai tāpēc, lai izpelnītos 
otra uzslavu. Man prātā iešāvās doma, ka gudrās mākslas, ar 
kurām Berengārijs bija pavedinājis Adelmo, un meitenes vien
kāršie, dabiskie žesti, kas bija izraisījuši manu kaislību un iekāri, 
nebija ne salīdzināmi ar viltību un pārvarīgo veiklību, kas šeit 
tika likta lieta, lai pārtnirnpotu pretinieku, tie bija nieks pret 
pavedināšanas cīņu, kas šajā brīdī risinājās manu acu priekša 
un kas ilga jau septiņas dienas, kurn laikā abi sarunbiedri bija 
aicinājuši viens otru uz noslēpumainu tikšanos, katrs klusībā 
cerēdams saņemt apbrīnu un atzinību no otra, ko bijās un ienīda.

-  Bet tagad saki man, -  jautāja Viljams, -  kāpēc tieši šo 
grāmatu tu sargāji vairāk par citām? Tu gan turēji slepenibā 
nekromantu traktātus -  grāmatas, kurās varbūt zaimots Dieva 
vārds, -  taču tie tev nelikās nozieguma vērti, un tikai šo lap
pušu dēļ tu pazudināji savus brāļus un pazudināji sevi. Ir vēl 
daudz citu grāmatu, kurās rakstīts par komēdiju, un vēl vairāk 
tādu, kas satur slavinājumus smiekliem. Kāpēc tieši šī tev iedvesa 
tādas bailes?

-T ā p ē c , ka to sarakstījis Filosofs. Ikkatra šī vīra grāmata 
satriec kādu daļiņu svētās gudrības, ko kristīgā pasaule krājusi 
gadsimtu gaitā. Baznīcas tēvi,bija pateikuši visu, kas jāzina par 
Vārda varenību, bet pietika ar Boēcija komentāriem Filoso- 
fam -  un Vārda dievišķais noslēpums pārvērtās siloģismu un 
kategoriju cilvēciskajā parodijā. Pirmajā Mozus grāmatā ir 
pateikts viss, kas jāzina par Kosmosa uzbūvi, bet pietika atrast 
Filosofa fizikas grāmatas -  un domas par Visumu tika ietērptas 
mēmas 1111 nedzīvas matērijas terminos, un arābs Averroess teju 
pārliecināja visus par pasaules mūžīgumu. Zinājām visu par 
dievišķajiem vārdiem, bet Abonēs apglabātais dominikānis, 
Filosofa pavedināts, tos visus minēja vēlreiz, sekodams dabiskā 
prāta lepnajām takām. Tā Kosmoss, kas, pēc Areopagita vārdiem,

Septītā
diena

37 577



Septilā
diena

atklājas tiem, kuri prol palūkoties augšup pirmcēloņa gaismo
tajā velve, pārvērtās par pasaulīgu zīmju krātuvi, uz kurām var 
balstīties, pamatojot abstraktus jēgumus. Agrāk mēs raudzījā
mies debesis un tikai ar paviršu skatienu pagodinājām matēri
jas dubļus, lagad raugāmies uz zemi un debesīm  ticam vairs 
tikai tad, ja zemes liecības tās apstiprina. Katrs vārds, ko teicis 
Filosofs, kurn tagad piesauc pat pāvesti un svētie, ir vērsis 
ačgārnu pasaules tēlu. Apverst ari Dieva teļu viņš vēl nav pagu
vis. Ja šī grāmata kļūtu... būtu kļuvusi pieejama atklātām diskusi
jām, tiktu pārkāptas pēdējās robežas.

-  Bet kas tevi biedē šajās runās par smiekliem? Iznicinā
dams grāmatu, tu neiznīcināsi smieklus!

-Protam s, ne. Smiekli ir mūsu miesas vājums, pagrimums 
un izlaidība. Tie ir zemnieka izprieca, dzērāja vaļība. Ari Baz
nīca savā gudrībā ir atļāvusi svētku brīžus, karnevālu, gadatir
gus, šīs pollūcijas, kas ļauj noplūst iegribām un apvalda citas 
vēlmes... citas, bīstamākas ambīcijas... Taču smiekli ir un paliek 
nožēlojami -  nabago aizsargs, plebeju ņirgas par noslēpumiem. 
To teica arī apustulis -  labāk iedodieties laulībā nekā kaistiet 
kārībā! Labāk smejieties nekā sacelieties pret Dievu -  līksmo
jiet par savām nešķīstajām kārtības parodijām, zviegajiet pēc 
mielastiem, tukšojuši bļodas un kausus! Ievēliet savu muļķu 
karali, ņirdziet savus bezprāšu smieklus ēzeļa un vepra litur
ģijas, spēlējieties un attēlojiet savās saturnālijās visu apvērstu 
kājām gaisā... Bet šeit, šeit... -  Horhe ar pirkstu bakstīja pa 
galdu blakus grāmatai, ko Viljams turēja sev priekšā, -  šeit 
tiek apvērsts smieklu uzdevums, tos paceļ mākslas augstumos, 
tiem atver zinātņu pasaules durvis, tos padara par filosofijas 
un Dievu noliedzošas teoloģijas objektu... Vakar tu redzēji, kā 
vienkāršie ļaudis spēj uztvert un iedzīvināt visnešķīstākās ķe
cerības, noliegdami gan Dievu, gan dabas likumus. Baznīca 
var pieciest šo tumsoņu ķecerības: nezināšanas vadīti, tie paši 
sevi pazudina. Dolčīno un viņam līdzīgo tumšo ļautiņu neprāts
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nekad nevarēs sašķobīt dievišķo kārtību. Viņi sludinās var
mācību un ņems varmācīgu galu, viņi neatstās pēdas un izsīks, 
kā izsīkst karnevāla dienas, un nav no svara, ka svētku laika uz 
īsu brīdi iedzīvināta ačgārnā pasaule. Galvenais, lai atsevišķie 
notikumi nepārvērstos par apdomātu plānu, lai vulgārā izlok
snē runājošais neatrastu kādu, kas viņa ģeķīgo vāvuļošanu pār
tulkotu latīniski. Smiekli stiprina lauķus pret bailēm no velna, 
jo karnevālā art velns parādās nožēlojams un padumjš, tātad 
uzvarams. Bet šī grāmata varētu iedvest, ka atbrīvošanās 110 
velna bailēm ir pati gudrība. Kad zemnieks smejas un vīns 
tam gurguļo rīklē, viņš jutās kungs un noteicējs, jo apvērsis 
ačgārni attiecības ar varenajiem, bet, ja šī grāmata izglītotajiem 
iemācītu apķērīgus paņēmienus, ar kuriem attaisnot šo ačgārno 
pasauli, no tā paša brīža šie paņēmieni bulu kļuvuši cienījami. 
Tad par prāta darbību pārvērstos tas, kas pagaidām, par laimi, 
ir vien neapdomāta rīcība, kam par cēloni ar vīnu pielietais 
zemnieka kuņģis. Tas, ka smiekli cilvēkam  raksturīgi, ir vienīgi 
mūsu, grēcinieku, nepilnibas pierādījums. Bet cik daudz samai
tātu prātu, kā tavējais, no šīs grāmatas atvedinātu galēju silo
ģismu -  ka smiekli ir cilvēka mērķis! Smiekli uz dažiem mir
kļiem atbrivo lauķi 110 bailēm. Taču likumu uzspiež ar baiļu 
palīdzību, kuru īstenais vārds ir Dieva bijāšana. \ o  šīs grā
matas varētu izšķilties luciferiska dzirkstele, kas aizsveltu jauna 
ugunsgrēka liesmās visu pasauli, un smiekli taptu pasludināti 
par jaunu līdzekli baiļu pārvarēšanai -  līdzekli, kas nebija zi
nāms pat Prometejam. Kamēr zemnieks smejas, nāve viņam 
nerūp, bet, kad tā vaļības beigušās, tad saskaņā ar dievišķo 
kartību liturģija atkal viņam iedveš bailes no nāves. Un šī grā
mata varētu izraisīt jaunu, graujošu tieksmi uzveikt nāvi, atbrī
vojoties no bailēm. Kas gan mēs, nabaga grēcīgie radījumi, 
būtu bez bailēm, kuras varbūt ir viena no tālredzīgākajām un 
dāsnākajām Dieva dāvanām? Gadsimtiem ilgi doktori un Baz
nīcas tēvi ir krājuši smaržīgas svētās gudrības esences, lai ar
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domām par augsto atbrīvotos no zemā un nožēlojamā vilinā
jumiem. Attaisnodama komēdiju, satīru un pantomīmu kā brī
numzāles, kas ar trūkumu, vainu un vājību attēlošanu panākot 
atbrīvošanos no kaislībām, ši grāmata varētu pavedināt viltus 
gudros velnišķa ačgārnība mēģināt atbrīvoties no augsta, pie
ņemot zemo. No šis grāmatas izrietētu doma, ka var gribēt (un 
līdzīgi sprieda tavs Bekons, mnājot par dabisko maģiju) Lei 
putrijas pārpilnību. Bet to mums nevajag, to mēs nedrīkstam 
sasniegt! Paskaties uz jaunajiem mūciņiem, kuri, kaunu zaudē
juši, tīksminās par Coena Cypriani ākstīgo parodiju! Kāds vel
nišķīgs Svēto rakstu izkropļojums! Tomēr pat savā jautrība viņi 
apzinās, ka dara ļauni. Bet tajā dienā, kad Filosofa vārds at
taisnotu kroplas iztēles marginālās spēles, -  ak, tad patiesi tas, 
kas stāvējis nobīdīts tālu malā, piepeši ielēktu vidū, bet no 
vidus nepaliktu ne miņas! Dieva tauta pārvērstos nezināmo 
zemju bezdibeņu izvemtos briesmoņos, un tajā pašā bridi zi
nāmās zemes nostūri kļutu par kristīgas impērijas sirdi; arimaspi 
sēstos Pētera tronī, mošķi apmestos klosteros, un punduri uz
pūstiem vēderiem un milzu galvām stātos sargāt bibliotēkas! 
Kalpi ņemtos lemt likumus, bet mēs (tātad ari tu) pakļautos 
šai likumu nāvei. Kāds grieķu filosofs (kuru te ka savu sabied
roto un auetoritas citē tavs Aristotelis) saka: pretinieku no
pietnība jāsatriec ar smiekliem, bet smiekliem jāstājas pretī ar 
nopietnību. Taču mūsu tēvi jau izdarījuši gudru izvēli: ja jau 
smiekli ir plebeju izprieca, tad plebeju vaļība jātur grožos, tie 
apvaldāmi 1111 iebiedējami ar bardzību. Taču plebejiem nav 
iespēju izsmalcināt savus smieklus tiktāl, ka tie kļūtu par ieroci 
pret ganu nopietnību -  to ganu, kurn uzdevums ir aizvadīt 
šos ļautiņus uz m ūžigo dzīvi un paglābt tos 110 vēdera un dzi
muma kārdinājumiem, visām to nešķistajām iekārēm. Bet, 
ja reiz kāds, izmantodams Filosofa vārdus, tātad runādams 
kā filosofs, pilnīgotu smieklu mākslu, līdz tie kļūtu par smalku 
ieroci, ja pārliecināšanas retoriku aizstātu ar izsmiekla retoriku,
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ja pacietīgās argumentācijas prasme, kuras pamatā ir atpestī
šanas glābjošo tēlu veidošana, tiktu aizstāta ar nepacietīgo 
graušanas un visa, pat viscienījamāko un svētāko tēlu, ap- 
smiešanas argumentāciju, -  o, tajā dienā tiktu satriekts ari tu, 
Viljam, un visa tava gudrība!

-K āp ēc? Es cīnītos, liktu savu asprātību pretī citu asprā
tībai. Tāda pasaule būtu labāka par šo, kurā Bernardo Gvidoni 
uguns un nokaitētā dzelzs stājas pretī Dolčīno ugunij un no
kaitētajai dzelzij.

-T e v i pašu jau būtu sagūstījuši dēmona pinekli. Pēdējās 
sadursmes dienā tu cīnītos Harrnagedonas kaujaslauka preteja 
pusē. Bet līdz tai dienai Baznīcai būs vēlreiz jāpanāk savu cī
ņas noteikumu ievērošana. Mūs nebiedē zaimi un lāsti, jo pat 
Dieva zaimos mēs pazistam dusmu pārvērstās Jahves sejas 
atspulgu tobrīd, kad viņš nolādēja dumpīgos eņģeļus. Mūs 
nebiedē to vardarbība, kuri slepkavo mācītājus atjaunotnes 
murgu vārdā, jo šo vardarbību pazistam jau no laikiem, kad 
valdnieki centās iznīcināt lzraēļa tautu. Mūs nebiedē donātistu 
nežēlība, paulikāņu pašnāvnieciskais neprāts, bogomilu mie
saskāre, albiģiešu lepnīgā šķīstība, flagelantu kāre pēc asinīm 
un brīvā gara brāļu ļaunuma reibonis: mēs viņus visus pazīstam 
un zinām, ka viņu grēki aug no tās pašas saknes, no kuras 
ceļas mūsu svētums. Viņi mūs nebiedē, un mēs zinām, kā viņus 
iznidēt vai, vēl labāk, ka ļaut, lai viņi paši sevi iznicina, iespītīgi 
sakāpinot līdz zenītam nāves dziņu, kas dzimusi viņu tumšajā 
nadīrā. Es pat teiktu, ka mēs saskatām  viņu pastāvēšanas 
vērti: tā sakrit ar Dieva nodomu, jo viņu grēki rosina mūsu 
tikumus, viņu zaimu vārdi liek skaļāk atskanēt mūsu slavas 
dziesmām, viņu pārspīlētā grēknožēla piešķir mēru un apdomu 
mūsu upuriem, viņu bezdievība liek spoži mirdzēt mūsu ticī
bai, tāpat kā tumsības valdnieks ar savu izmisumu un dumpību 
bija vajadzīgs, lai vel žilbāk atspīdētu Dieva godība, katras 
cerības sākums un gals. Bet, ja kādu dienu izsmiekla māksla
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kļūtu pieņemama un liktos ceļa un brīva, un ne vairs nicināmi 
zema, ja tā 110 plebejisku tumsoņu vaļibas pārtaptu par mācītu 
v ī r i  paradumu, ko apstiprinājušas neiznīcināmas rakstu liecī
bas, un ja kādu dienu dažs varētu teikt (un tapt uzklausīts): es 
smejos par Iemiesošanos... tad mums vairs nebūtu ieroču, ar 
ko stāties pretī šiem zaimiem, jo tie sev talkā piepulcinātu vi
sus tumšos ķermeniskas matērijas spēkus, kas izpaužas bez- 
dot un atraugājoties, un bezdeli un atraugas iegutu tiesības, 
kas pieder vien garam, -  dvest, kur tam labpatīk!

-Likurgs uzstādīja pieminekli smiekliem.
- T u  to esi lasijis tajā Hloricija grāmatelē, kur viņš nopūlas 

attaisnot bezdievībā apsūdzētos mīmus. Un stāsta par slimnieku, 
ko ārsts izdziedējis sasmīdinot. Kālab vajadzēja viņu ārstēt, 
ja Dievs jau bija nospraudis beigas viņa dzīves gājumam?

-M anuprāt, ārsts neizārstēja slimību. Viņš iemācīja par 
to smieties.

-Slim ību neizdzen. To iznīcina.
— Kopā ar slimnieka miesām...
-J a  vajadzīgs.
- T u  esi velns! -  Viljams tad sacīja.
Likās, Horhe nesaprata. Ja viņš būtu redzīgs, es teiktu, 

ka viņš kā apstulbis blenza uz sarunbiedru. -  Es?! -  viņš pār
vaicāja.

-Jā, un tev ir melojuši. Velns nav matērijas valdnieks, velns 
ir gara augstprātība, ticība b ez smaida, taisnība, kuru nekad 
nemāc šaubas. Velns ir drūms, jo zina, kurp iet, un, lai kurp 
viņš dotos, viņš vienmēr nonāk turpat, 110 kurienes atnācis. 
Tu esi velns 1111 kā velns miti tumsā. Ja gribēji mani par kaut 
ko pārliecināt, tev tas nav izdevies. Es tevi ienīstu, Horhe, un, 
ja vien varētu, es tevi pliku vadātu pa abatiju, saspraudis 
tev dirsā putnu spalvas un izkrāsojis ģīmi kā ākstam, lai viss 
klosteris varētu pasmieties un neviens vairs no tevis nebai
dītos! Man patiktu noziest tevi ar medu un izvārtīt dūnās, tad
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es tev apsietu ap kaklu striķi un vadātu tevi pa gadatirgiem, 
visiem sacīdams: šis jums sludināja patiesību, teica, ka patie
sībai ir nāves smaka, un jūs ticējāt nevis viņa vārdiem, bet viņa 
drūmajam vaigam. Bet tagad es jums saku: bezgalīgajā iespēju 
ņirbā Dievs jums jauj iztēloties arī tadu pasauli, kura uzpuhgs 
patiesības sludinātājs izrādās esam vien mācīts muļķa strazds, 
kurš atkārto sen dzirdētus vārdus.

-T u  esi sliktāks par velnu, minorīt, -  teica Horhe. -  Tu esi 
āksts, tāpat kā tas svētais, kurš jūs palaida pasaulē. Tāds 
pats kā tavs Francisks, kurš de loto corpore fecerat linguarn, 
kurš savus sprediķus rīkoja līdzīgus akrobātu izrādēm, kurš 
jauca galvu skopulim, likdams tam saujā zelta monētas, pa
zemoja dievbijīgās mūķenes, sprediķa vietā tām skaitīdams 
Miserere, kurš lūdza ubagdāvanas franciski un ar plecam  
piespiestu kokgabalu atdarināja vijoles spēli, kurš pārģērbās 
par klaidoni, lai apmuļķotu rijīgos brāļus, kurš kails vārtījās 
pa sniegu, runāja ar dzīvniekiem un zālēm un pat Jēzus dzim
šanas brīnumu pārvērta par ciema izradi, un sauca Betlēmes 
jēriņu, atdarinādams aitas blēšanu... Tas jums bija labs skolo
tājs... Un vai minorīts nebija arī brālis Diotisalvi no Florences?

-M inorits gan, -  pasmaidot teica Viljams. -  Tas, kurš aiz
gāja uz sludinātāju klosteri un paziņoja, ka nepieskaršoties 
ēdienam, lidz viņam neiedošot gabaliņu no brāļa Jāņa tuni
kas, ko tad nu viņš glabāšot kā relikviju. Un, strēmeli saņēmis, 
viņš ar to noslaucīja pēcpusi un iemeta mēslu bedrē, tad ar 
gani koku maisīja sūdus un sauca: vai, brālīši, palīdziet, pa
zaudēju atejā svētu relikviju!

-M a n  rādās, tevi šis nostāsts uzjautrina. Varbūt tu gribētu 
pastāstīt arī par citu minoritu, brāli Paolo Millemoski, kurš 
reiz pakrita garšļaukus uz ledus? Pilsētnieki par viņu smējās, 
un viens no tiem noprasīja, vai brālis negribētu paklāt apakšā 
ko labāku. Un minorīts atteica: “Jā, tavu sievu...” Tā jūs mek
lējat patiesību.
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- T ā  Francisks cilvēkiem  mācīja paskatīties uz lietām no 
citas puses.

-B e t  mēs jūs esam padarījuši rāmākus. Vakar tu viņus re
dzēji, tos savus ordeņa brāļus. Viņi atgriezušies mūsu rindās 
un vairs nerunā ka prasti ļaudis. Vienkāršajiem ļautiņiem vis
pār nevajadzētu runāt. Taču šī grāmata būtu pierādījusi, ka ari 
viņu valoda pauž kādu gudrību. To vajadzēja novērst, un es 
to novērsu. Tu saki, ka es esot velns, -  nav tiesa! Es biju 
Dieva roka.

-D ie v a  roka rada, nevis slēpj.
-P astāv  robežas, kuras aizliegts pārkāpt. Dievs ir gribē

jis, lai uz noteiktām lappusēm parādītos uzraksts: H icsunt leo- 
nes.

-D ie v s  ir radījis arī briesmoņus. Ari tevi. Un grib, lai tiktu 
runāts par visu.

Horhe pastiepa drebošās rokas un pievilka sev klāt at
vērto grāmatu, kuras rindas joprojām palika pievērstas Vilja
mam tā, ka viņš varētu tās lasīt. -  Tad kāpēc Dievs pieļāva, -  
Horhe teica, -  ka šī grāmata tika nozaudēta uz ilgiem gadsim
tiem nu ka no tās saglabājās viena vienīga kopija, un šīs kopi
jas vienīgo kopiju ilgus gadus glabāja kāds neticīgais, kurš 
neprata grieķiski, un pēc tam tā aizmirsta ilgi gulēja ieslēgta 
kādā vecā bibliotēkā, uz kurieni mani, nevis tevi aizveda die
višķā Providence, lai es to atrastu un paņemtu sev līdzi, un 
slēptu vel ilgus gadus? Es zinu, zinu tik skaidri, it kā tas di
manta burtiem būtu rakstīts manu acu priekšā -  un manas 
acis redz to, ko tu nespēj saskatīt, -  es zinu, ka tāda bija Dieva 
griba, un es rīkojos, tai paklausīdams, Dieva Tēva un Dēla, un 
Svētā Gara vārdā!



N A K T S ,

kad izceļas pasaules ugunsgrēks un labā pārliekās 
centības pēc virsroku gūst 

elles spēki.

ecis apklusa. Viņa plaukstas gulēja uz atvērtās 
grāmatas lappusēm ka glāstā, itin kā izlīdzinot 
tās, lai butu vieglāk lasīt, vai cenšoties pasargāt 
grāmatu no kāda alkatīgā tvēriena.

-V ien alga  tu neko neesi panācis, -  teica Viljams. -  Nu viss 
ir beidzies, esmu atradis tevi un esmu atradis grāmatu, brāļi 
miruši veltīgi.

-  Nav vis miruši veltīgi, -  atteica Horhe. -  Varbūt vienīgi 
pārāk daudz. Un, ja tev bija vajadzīgi pierādījumi, ka ši gra- 
mata ir nolādēta, tad tu tos esi saņēmis. Bet velti miruši tie nav. 
Un, lai tie patiesi nebūtu miruši velti, nebūs lieka vēl viena 
nāve.

Tā pateicis, viņš ar savām izdēdējušām, teju caurspīdīga
jām rokam sāka lēnām plest garenās strēmelēs mīkstās ma
nuskripta lappuses, bāzdams driskās sev mutē un nesteidzīgi 
tās košļādams, it ka būtu cēlis pie lūpām svēto hostiju un gri
bētu to padarīt par miesu no savas miesas.

Viljams kā apburts skatījās uz viņu un, likās, pat neaptvēra, 
kas īsti notiek. Tad atguvās un, paliecies uz veča pusi, ieklie
dzās: -  Ko tu dari?!

Horhe pasmaidīja, atklādams bālas smaganas, un no plā
najām lūpām viņam nopilēja dzeltenigas slienas un iekrita 
retajos, baltajos saros, kas zēla uz zoda.

- T u  taču esi tas, kurš gaidīja septīto bazūni, vai nav tiesa?
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Nu tad klausies, ko pauž balss no debesīm: apzīm ogo, ko tie 
septiņi pērkoni runājuši, un neuzraksti to, un ej, ņem atvērto 
grāmatu un apēd to, un tā būs rūgta tavā vēdera, bet salda 
kā medus tavā mutē. Redzi? Tagad es apzīmogoju to, kam nav 
jātop pateiktam, un kļūstu tam par kapu.

Un viņš, Horhe, smējās. Pirmo reizi dzirdēju viņu smeja
mies... Viņš grudzināja tikai ar rīkli, lūpām nemaz nepiedalo
ties jautrībā, -  varēja pat likties, ka viņš raud. -  Šadu nobei 
gumu tu negaidīji, Viljam, vai ne? Ar Dieva žēlastību šis vecis 
atkal uzvar, vai tiesa?

Viljams mēģināja izraut vecajam grāmatu, taču Horhe, no 
gaisa vilnīšanās laikus sajutis viņa kustību, atrāvās tālāk no 
galda un ar kreiso roku piespieda grāmatu sev pie krutim, ar 
labo turpinādams plosīt lapas un bāzt sev mutē.

Horhe sēdēja otrpus galdam, un Viljams viņu nekādi neva- 
rēja aizsniegt, tāpēc mēģināja kavēkli apiet. Taču viņa ģērba 
mala aizķērās aiz ķeblīša -  un troksnis atkal brīdināja veco. 
Horhe vēlreiz iesmējās, šoreiz skaļāk; apbrīnojamā veiklībā 
viņš pastiepa labo roku, pēc karsta gaisa strāvām taustīda
mies, atrada degošo lampiņu un, nebīdamies sāpju, pārklāja to 
ar plaukstu; liesma apdzisa. Telpa iegrima akla tumsā, un mēs 
pēdējo reizi izdzirdējām Horhes smieklus. Viņš sauca: -  Atro
diet nu mani! Tagad es esmu tas, kurš redz labāk! -  Tad viņš 
apklusa. Horhe kustējās saviem nedzirdamajiem soļiem, kas 
viņam allaž bija ļāvuši ierasties tik negaidīti, un mēs paretam 
dzirdējām vienīgi plīstoša papīra troksni, kas atskanēja te no 
vienas, te otras istabas malas.

-  Ads! -  iesaucās Viljams. -  Stāvi durvis un neļauj viņam iziet!
Taču viņa vārdi atskanēja pārāk vēlu, jo es jau labu laiciņu, 

nepacietībā drebot, biju gaidījis bridi, lai varētu mesties veca
jam virsu, 1111, tikko nodzisa gaisma, biju cirties uz priekšu, 
gribēdams apiet galdu no otras puses. Pārak vēlu es aptvēru, 
ka šādi Horhem biju devis iespēju sasniegt durvis, jo vecais
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tumsā pārvietojās apbrīnojami droši un veikli. Un patiesi, plīs
toša papīra troksnis jau skanēja mums aiz muguras, bet tik 
klusu, ka bija skaidrs -  Horhe jau nokļuvis blakusistabā. Taja 
pašā brīdī sadzirdējām vel citas skaņas: eņģēs nelabi čīkstot, 
vērās ciet durvis.

-Spogulis! -  iebrēcās Viljams. -  Viņš mūs te ieslēgs! -  Se
kodami skaņai, abi metamies uz izeju. Es uzgrūdos ķeblim un 
sāpigi satriecu kāju, taču nelikos to manīt, jo manam prātam 
kā zibens cauri izšāvās doma: ja Horhe mūs ieslodzīs, vairs 
nekad neizkļūsim laukā, jo, neprazdami no iekšienes iedarbi
nāt viras, mēs tumsā nespēsim atvērt durvis.

Manuprāt, Viljamu vadīja tikpat izmisīgas domas, jo slieksni 
sasniedzām reizē un no visa speķa grūdāmies pret spoguli, 
kas smagi vērās ciet. Bijām paguvuši laika, jo durvis apstājās 
un pēc brīža, padodamās mūsu spiedienam, atvērās. Acīmre
dzot vecais, sajutis, ka pārspēks mūsu pusē, bija laidies bēgt. 
Bijām izkļuvuši no nolādētā kambara, tak vairs nezinājām, 
kur nozudis Horhe, 1111 mūs vel aizvien ieskāva piķa melna 
tumsa. Piepeši atminējos, kas darāms.

-  Skolotāj, man ir šķiltavas!
-N u  ko tad tu gaidi! -  Viljams brēca. -  Sameklē un aizde

dzini lampiņu!
Metos atpakaļ tumšajā finis Africae un taustījos pēc gais

mekļa. Dievs nežēloja vēl vienu no saviem brīnumiem: man 
tūlīt izdevās lampiņu atrast. Sameklēju skapulārā šķiltavas, 
taču rokas man tā drebēja, ka nācās šķilt vairāk reižu, līdz 
gaismiņa iedegās, bet Viljams, stāvēdams uz sliekšņa, tikmēr 
steidzinot šņāca: -  Ātrāk, ātrāk!

-Pasteidzies, -  Viljams mani vēl mudināja, -  citādi viņš 
man aprīs visu Aristoteli!

- U n  nomirs! -  es satraukts piebildu un metos skolotājam 
nopakaļ labirinta istabās.

-T a s  man nerūp, lai viņš mirst, nolādētais! -atkliedza Viljams,
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lūkodamies uz visām pusēm un juceklīgi skraidīdams no tel
pas telpā. -  Tikpat viņš saēdies jau lik daudz, ka no nāves 
neglābsies. Bet man vajadzīga grāmata!

Tad viņš apstājās un jau mierīgāk piebilda: -  Stājies! Šitā 
skriedami, mēs viņu nekad neatradīsim. Stāvi un brīdi paliec 
klusu!

Sastingām klusumā. Un saklausījām, kā pavisam netālu 
kāds uzgrūžas grāmatu skapim un uz grīdas nodārd dažas gra- 
matas. -  Viņš ir tur! -  iesaucāmies abi reizē.

Skrējām trokšņa virzienā, bet drīz vien sapratām, ka jāap- 
valda mūsu straujais solis. Finis Africae dziļumā to nebijām 
manījuši, taču šajā vakarā bibliotēkas zālēs vaidēja un šņāca 
spēcīgas gaisa strāvas, ko radīja āra vējš. Mūsu steiga vēl vairāk 
pastiprināja gaisa vilnīšanu, un tā draudēja apdzēst ar pūlēm 
atgūto gaismiņu. Ja mēs nedrīkstējām skriet, tad vajadzēja aiz
kavēt veco. Taču Viljamam radās gluži pretēja doma, un viņš 
iesaucās: -  Vecais, nu tu mums esi roka! Mums atkal ir gaisma! -  
Tas bija apķērīgi darīts, šie vārdi droši vien satrauca Horhi un 
viņš laidās teciņus, tā zaudēdams savu noslēpum aino līdz
svara izjūtu, kas tumsa viņam ļāva pārvietoties kā redzīgam. 
Jau pēc mirkļa atkal sadzirdējām troksni un metāmies topus. 
Iesteidzāmies YSPANIA virknes Y istabā un ieraudzījām uz 
grīdas pakritušo Horhi. Uzgrūdies galdam un nogāzis uz tā 
sakrautās grama tas, viņš gulēja starp rokrakstiem, aizvien ne
izlaizdams no rokām Aristoteli. Viņš pūlējās uzslieties kājās, 
taču ne mirkli nerima plosīt lappuses, steigdams aprīt pēc 
iespējas lielāku daļu sava laupījuma.

Sasniedzām veco, kad viņš jau bija pieslējies stāvus un, 
juzdams mūsu klātieni, nenovēršoties kāpās atmuguriski. Viņa 
seja lampiņas sārtajā gaismā tagad šķita baismīga: vaibsti 
izķēmoti, pār pieri un vaigiem ritēja indīgu sviedru lāses, acu 
āboli, parasti mironīgi balti, tagad pieplūduši asinīm, bet no 
mutes nokarājās pergamenta strēmeles ka badīgam zvēram,
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kurš jau pierijies un vairs nespēj norīt pakam pto kumosu. 
Neprātīgā steiga, sāpes, ko radīja inde, kas jau bagātīgi plūda 
viņa dzīslās, un viņa velnišķīga, izmisīgā apņēmība bija pār
vērtušas kādreiz cienījamā sirmgalvja stāvu atbaidošā un gro
teskā tēlā; citā vietā un laikā tas noteikti būtu izraisījis mums 
smieklus, taču tagad ari mēs bijām kļuvuši līdzīgi dzīvniekiem, 
dzinējsuņiem, kas sajutuši tuvo medījumu.

Mēs būtu varējuši satvert Horhi pavisam mierīgi, taču me
tāmies viņam  virsū kā prātu zaudējuši; viņš izvairījās un, 
sargādams grāmatu, sažņaudza abas rokas uz krūtīm. Es biju 
ieķēries viņā ar kreiso roku, bet labajā, augstu izslietu, turēju 
gaismekli. Kā gadījās, kā ne, liesma teju aizskāra 1 lorhes seju, 
viņš sajuta siltumu, izdvesa dīvainu, slāpētu rēcienu, ļaudams 
izkrist 110 mutes dažām  puskošļātajām  strēmelēm, atlaida 
labo roku no grāmatas, pasniedzās uz lampiņas pusi un pie
peši man to izrāva, nometa sāņus...

Lampa iekrita tieši no galda nogāzto grāmatu kaudzē, kas 
atvērtām lapām bija sakritušas kārtu kārtām. Eļļa izlija, un 
uguns mirklī pārmetās uz pergamentu, kas uzliesmoja kā pār- 
kaltušu žagaru guba. Tas viss notika dažu sekunžu laikā; no 
grāmatām uzšāvās augstas uguns meles, il ka šīs tūkstošga
dīgās lappuses gadsimtiem ilgi būtu tvīkušas pēc liesmām un 
tagad priecīgi steigtos remdēt savas ieilgušās ugunsslāpes. Vil
jams, ieraudzījis nelaimi, palaida tvērienu vaļīgāk, 1111 vecais 
izrāvās un atkāpās dažus soļus tālāk. Bet Viljams -  brīdi, kas 
gan noteikti bija pārlieku garš, -  vilcinājās neziņā, vai atkal 
grābt Horhi vai mesties dzēst grāmatu sārtu. Kāds sējums, droši 
vien visvecākais, vienā mirklī izkusa liesmās, pasviedis pret 
griestiem uguns stabu.

Vieglas vēja pūsmas, kas skraidīja caur telpām, būtu varējušas 
apdzēst sīku liesmiņu, bet šīs možās liesmas vējš tik iesvēla 
spēcīgāk un lika celties gaisā degošu lapu plēksnēm.

Septītā
diena

589



Septitā
diena

-A p d zē s  to uguni, ātrāk! -  iekliedzās Viljams. -  Citādi te 
viss sadegs!

Metos pie sārta, taču apstājos, nezinādams, kā to dzesl. 
Man palīgā piesteidzās Viljams. Stiepām rokas uz liesmu pusi, 
ar acīm meklēdami kādu riku, ar ko stāties tām pretī. Tad pār 
mani nāca ka atklāsme, es steigšus norāvu pāri galvai savu 
apģērbu un triecu to pret uguni. Taču liesmas jau bija pārāk 
spēcīgas un acumirklī sagrāba audumu, uzliesmojot vēl spo
žāk. Tik tikko paguvu atraut apsvilušās rokas un pagriezos 
pret Viljamu; viņam aiz muguras ieraudzīju Horhi, kas atkal 
bija piezadzies tuvāk. Karstums jau bija tik spēcīgs, ka arī viņš 
nešaubīgi zināja, kur plosās visniknākās liesmas. Viņš atvēzē
jās un iemeta tajās Aristoteli.

Pārskaities Viljams sirdīgi pagrūda veco, un tas, ar galvu 
ietriecies skapja stūrī, pakrita... bet Viljams nelikās par to ne 
zinis, toties man likās, ka dzirdu savu skolotāju izdvešam 
briesmīgu lāstu. Viņš atkal metās pie grāmatām. Taču bija jau 
par vēlu. Aristotelis, vai pareizāk sakot, tas, kas bija palicis 
pāri pēc veča maltītes, jau dega.

Pa to laiku dzirksteles bija sasniegušas kādu no sienas 
skapjiem, un tajā gulošie sējumi jau sprakstēja nevaldāmās 
liesmās. Nu istabā plosījās ne vairs viens, bet divi sārti.

Viljams, sapratis, ka ar kailām rokām tos nenodzēsīsim, no
lēma glābt grāmatas ar citu grāmatu palīdzību. Viņš sagrāba 
kādu smagu sējumu, kas šķita iesiets stingrāk par citiem, un 
ar šo ieroci rokās centās noslāpēt naidīgo elementu. Taču, 
dauzīdams liesmojošo grāmatu grēdu ar apkaltajiem sējuma 
vākiem, viņš sacēla gaisa vien jaunus dzirksteļu spietus. Viņš 
mēģināja sabradāt liesmas, bet nodarīja vēl lielāku ļaunumu, 
jo gaisā sacēlās neskaitāmas teju pārogļojušās pergamenta 
plēksnes, kas lidinājās kā ugunīgi sikspārņi, un gaiss, šis lidoņu 
sabiedrotais, tās nesa aizsvelt liesmās aizvien jaunu lapu ni
cīgo matēriju.
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Ļauns liktenis bija gribējis, ka nelaime notiktu tieši vienā 
no labirinta visnekārtīgākajām telpām. No grāmatplauktiem 
še nokarājās manuskriptu rituli, daudzu pairušu grāmatu vāki 
kā ņirdzīgas mutes bija izbāzuši laika izkaltētas pergamenta 
mēles, un ari uz galda bija atradušies neskaitāmi sējumi, ko 
Maleahijs, vairākas dienas palicis bez palīga, nebija paguvis 
nolikt vietā. Horhe tos bija nogāzis uz grīdas juku jukām, no 
grāmatu kaudzēm  snaikstījās pergamenta lappuses, ta vien 
kārodamas pārtapt citā elementā.

Drīz visa istaba bija vienās ugunīs -  degošais ērkšķu krūms. 
Ari skapji alka ziedoties liesmām un sāka padevīgi krakstēt. 
Sapratu, ka labirints ir milzīgs upura sārts, kas jau sen sakrauts 
un ilgi gaidījis pirmo dzirksteli...

-Ū d en i, vajag ūdeni! -  sauca Viljams. Un pats piebilda:
-  Kur tad lai šajā ellē to ņem?

-V irtuvē, lejā virtuvē! -  es atkliedzu.
Viljams pievērsa man savu svelmē piesārtušo seju un rau

dzījās pagalam apjucis. -  Jā, bet kamēr mēs nokāpsim un at
kal uzkāpsim... Pie velna! -  viņš iesaucās. -  Vienalga šī istaba 
ir zaudēta un varbūt arī nākamā. Kāpjam leja, es meklēšu 
ūdeni, tu ej sacel trauksmi, te vajag daudz dzēsēju!

Viegli atradām ceļu uz kāpnēm, jo uguns kvēle izgaismoja 
ari blakustelpas; tomēr, jo tālāk, jo blāzma kļuva aizvien vā
jāka, un pēdējām  divām  istabām gājām cauri taustīdamies. 
Skriptorijā ceļu mums rādija bāla mēness gaisma, un no tu
rienes nokāpām refektorijā. Viljams skrēja uz virtuvi, bet es 
metos pie refektorijā ārdurvīm, pūlēdamies tās atvērt no iek
šas. Tā zaudēju krietnu bridi, jo satraukums un steiga bija 
padarījuši manas rokas itin neveiklas. Izskrēju laukā un stei
dzos uz dormitoriju, tad sapratu, ka nedrīkstu tērēt laiku, mo
dinot mūkus pa vienam. Man prātā iešāvās glābjoša doma; 
brāzos uz baznīcu un samekleju zvanu torņa kāpnes. Uzrā
pies augšā, ieķēros auklās un rāvu tās cik spēdams. Lielais
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zvans zvalstījās ari i k negantu spēku, ka rava mani auklā līdzi 
arvien augstāk un augstāk. Bibliotēkā biju apsvilinājis tikai 
delnu virspusi, plaukstas vel bija veselas, bet tagad tās līdz 
asinīm savainoju pret rupjajām virvēm, un drīz sāpes mani 
piespieda atlaist tvērienu.

Taču biju jau sacēlis pietiekami lielu troksni; izskrējis no 
baznīcas, ieraudzīju pirmos mūkus, kas steidza laukā no dor- 
mitorija, bet tālumā varēja dzirdēt saimes ļaužu balsis -  tie 
apmiegojušies rausās pāri savu mājokļu sliekšņiem. Nekādi 
nespēju paskaidrot, kas noticis, jo īstie vardi nedevās rokā un 
pirmie, kas man nāca pār lūpām, atskanēja manā mātes va
lodā. Ar asiņojošu roku radīju uz Torņēkas dienvidu spārna 
logiem, kuros plaiksnījās neparasts gaišums. Pēc spožās gais
mas sapratu, ka tikmēr, kamēr biju zvanījis un modinājis gu
lētājus, uguns paguvusi pārmesties arī uz citām istabām. Visi 
Africa logi un fasāde starp dienvidu un austmmu torņiem kvē
loja sarkanā blāzmā.

-Ū d en i, nesiet ūdeni! -  es kliedzu.
Sākumā neviens nesaprata. Mūki, allaž pieraduši uzskatīt 

bibliotēku par svētu un nepieejamu vietu, nespēja aptvert, ka 
ari (o varētu apdraudēt ugunsnelaime, kura parasti noposta 
nožēlojamas zemnieku būdiņas. Pirmie, kuri pacēla acis pret 
logiem, meta krustus un bailīgi murmināja, un es sapratu, ka 
viņi šķietas redzam jaunas vīzijas. Raustīju viņus aiz drēbēm, 
lūdzos, lai taču saprot, līdz beidzot kāds iztulkoja manus šņuk- 
stienus cilvēciskā valodā.

Tas bija Nikola no Morimondo, kurš pateica: -  Bibliotēka 
deg!

-N ūja! -  es izdvesu un, zaudējis spēkus, saļimu.
Nikola sāka enerģiski rīkoties. Viņš izkliedza pavēles kal

piem, izrikoja apkārt sapulcējušos mūkus, sūtīja kādu atvērt 
pārējās Torņēkas durvis, citiem uzdeva meklēt spaiņus un kub
lus un raidīja pie ūdens tvertnēm un avotiem. Ganiem viņš
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pavēlēja vest ūdeni ar ēzeļiem  un mūļiem... Ja šos rīkojumus 
būtu devis cilvēks, kuram rasts klausīt, tie nekavējoties tiktu 
izpildīti. Taču kalpi bija ieraduši saņemt pavēles no Remīgija, 
skriptorijā strādājošie mūki -  no Maleahija, un visi bija pil
dījuši abata gribu. Diemžēl neviena no šiem trim te nebija. Velti 
mūki ar acīm meklēja abatu, lai saņemtu rīkojumus un mie
rinājumu, -  vienīgi es zināju, ka viņš ir miris vai patlaban mirst, 
iemūrēts šaurā ejā, kas nu pārvērtusies par krāsni, par Fala- 
rida vērsi.

Nikola stūma ganus uz vienu pusi, bet kāds cits, vislabāko 
nodomu vadits, tos sūtīja uz pretējo. Daži brāļi bija pārlieku 
izbiedēti, citi nekādi nevarēja nokratīt miegu. Biju atguvis a i
nas spēju un mēģināju viņus vest pie prāta, taču jāatgādina, ka 
biju gandrīz kails, jo savu tuniku biju atdevis liesmām, un, 
protams, šāds asinīm noplūdis, aukstumā sastindzis zēniņš 
kvēpiem  notrieptu seju un nepiedienīgi bērnišķām, neapma- 
totām miesām nevarēja viņiem iedvest uzticību.

Beidzot Nikolam izdevās aizstumt dažus brāļus un bariņu 
kalpu līdz virtuves durvīm, kuras tostarp kāds jau bija atda
rījis. Kādam citam bija pieticis apķērības sagādāt lāpas. Virtuvē 
mūsu skatieniem pavērās liela nekārtība; sapratu, ka vainīgais 
ir Viljams, kurš, pa tumsu taustoties, meklējis ūdeni un pie
mērotu trauku tā nešanai.

Tieši tai bridi ari ieraudzīju Viljamu -  viņš parādījās refek- 
torija durvis ar apsvilušu seju, dūmojošu apģērbu un milzīgu 
toveri rokās. Mana sirds piepildījās ar žēlumu pret viņu, na
baga bezspēcības alegoriju. Sapratu -  pat ja viņam izdevies 
uznest trešajā stāvā trauku ar ūdeni, to neizšļakstot, un pat 
ja viņš to veicis vairākas reizes, neko daudz viņam nav izde
vies panākt. Atcerējos gadījumu ar svēto Augustīnu, kad vi 
ņam parādījās zēns, kas ar karoti mēģināja izsmelt jūru, -  tas 
zēns bija eņģelis un smējās par svēto, kurš bija iedomājies, 
ka spēj izprast dievišķās dabas noslēpumus. Un Viljams, nespēkā
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atbalstījies pret durvju stenderi, teica kā šis eņģelis: -  Bezce- 
rigi! Tas nav mūsu speķos, te neko nevarētu līdzēt pat visi 
abatijas mūki. Bibliotēka ir pagalam. -  Atšķirībā no eņģeļa, 
Viljams raudāja.

Piekļāvos viņam klāt, un viņš norāva no galda pārklāju un 
apņēma man to ap pleciem. Tā, spēkus un cerību zaudējuši, 
stāvējām un noraudzījāmies, kas notiek visapkārt.

Virtuvē juceklīgi drūzmējās ļaudis; daži tukšām rokām kāpa 
augšā un šaurajās vītņu kāpnēs sadūrās ar tiem, kuri, tāpat 
muļķīgas ziņkārības dzīti, jau bija uzkāpuši augšstāvā un nu 
devās lejup, lai meklētu traukus ūdenim. Citi, prātigākie, uzreiz 
tvēra bļodas un katlus, lai tūdaļ atklātu, ka virtuvē nepietiek 
ūdens. Piepeši virtuvē iebruka kalpi ar mūļiem, kas stiepa ūdens 
kublus; atbrivojuši lopiņus no kravas, tie dzirās nest kublus 
augšā, taču nezināja ceļu uz skriptoriju, un pagāja vēl labs brī
dis, līdz kāds viņiem to parādīja. Turklāt kāpnēs viņus kavēja 
tie, kuri, šausmu pārņemti, steidzās lejā. Daži toveri kāpņu 
šaurībā apgāzās un ūdens izlija uz grīdas, citi, rupīgu roku bal
stīti, tomēr sasniedza kāpņu galu. Sekodams ūdens nesējiem, 
uzkāpu skriptorijā: no ejas uz bibliotēku vēlās biezi dūmu mu
tuļi, un pēdējie, kas bija mēģinājuši uzkāpt austrumu tornī, 
griezās atpakaļ asarojošām acīm un klepodami apgalvoja, ka 
tajā ellē vairs neesot iespējams iekļūt.

Tad es ieraudzīju Bencu. Pārvērties vaigā, viņš ar milzīgu 
ūdens trauku iznira no virtuves kāpnēm. Izdzirdis, ko saka 
uguns izbiedētie, viņš tiem uzsauca: -  Elle jūs visus aprīs, gļē
vuļi! -  Kā atbalstu meklēdams, viņš pagriezās un ieraudzīja 
mani. -  Ads, -  viņš kliedza, -  bibliotēka... bibliotēka... -  Manu 
atbildi viņš negaidija. Meties pie kāpnēm, kas veda augšup, 
Bencs droši ienira dūmos. Tā bija pēdējā reize, kad viņu re
dzēju.

Virs galvām  atskanēja krakstoņa. No skriptorijā velvēm  
bira akmeņi un apmetuma gabali. No griestiem nokrita zieda
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formā veidots velves rotājums, teju trāpīdams man pa galvu. 
Labirinta grida padevās ugunij.

Nojoņoju lejā un spruku laukā. Daži kalpi bija sagādājuši 
kāpnes un nu mēģināja sasniegt augšstāva logus, lai gāztu pa 
tiem iekšā ūdeni. Taču pat visgarākās no pieslietajām rede
lēm tik tikko sniedzās lidz skriptorija logiem, bet uzkāpušie 
tos no ārpuses nevarēja atvērt. Aizsūtija ziņu, lai kāds tos at
darot no iekšienes, bet neviens vairs neuzdrošinājās kāpt 
otrajā stāvā.

Pavēros uz trešā stāva logiem. Bibliotēka droši vien jau it 
visa bija pārtapusi uguns un dūmu jurā, liesmām netraucēti 
skrienot no istabas istabā un sagrābjot aizvien jaunus pārkal- 
tušu lapu tūkstošus. Visi bibliotēkas logi jau spoži gailēja, un 
melni dūmi mutuļoja no jumta -  uguns bija iemetusies ari 
jumta sijās. Torņēka, kas bija šķitusi tik nesatricināma savā 
kvadrāta noturībā, tagad atklāja savas vājās vietas -  no iekšie
nes iztnipējušās sienas, izkustējušos akmeņus un plaisas, ku
ras ļāva liesmām piekļūt pie mūri ieslēptā koka režģa.

Te ar reizi vairāki logi sadrupa, it kā tos no vidus būtu iz
spiedis kāds neredzams spēks, un gaisā pašķīda dzirksteles, 
spoži piebārstīdamas nakts tumsu. Kā par nelaimi, vējš bija 
pierimis; stiprāks pūtiens varbūt būtu dzirkstis apdzēsis, bet 
vieglais tām iedvesa dzīvību un nesa tālāk kopā ar pārogļota 
pergamenta plēnēm, kam svelme bija laupījusi jebkuru svam. 
Tad atskanēja dārdiens -  kāduviet bija iebrukusi labirinta grīda, 
un tās liesmojošie baļķi aizkūra skriptoriju, un nu jau uguns 
m ēles varēja saskatīt arī pa otrā stāva logiem , kur tapat 
netrūka skapju, grāmatu un pa galdiem izklaidītu lapu un tīs
tokļu, kas alkaini gaidija dzirksteļu pieskārienus. Izdzirdu 
pārrakstītāju pulciņa izmisuma saucienus; daži, ar rokam pie
seguši matus, vēl mēģināja varonīgi kāpt augšā, lai glābtu vismaz 
savus miļākos rokrakstus, taču velti. Virtuve un refektorijs 
bija pārtapuši elles priekškambarī, kur šurpu turpu šaudījās
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pazudušās dvēseles, stumdot un kavējot cita citu. Ļaudis grūs
tījās un krita, ūdens nesēji izlaistīja glābjošo šķidrumu, virtuvē 
ievestie zirgēzeļi, sajutuši uguns tuvumu, steidzās uz durvīm, 
spārdīdamies un gāzdami no kājām savus ganus un visus, kas 
pagadījās ceļā. Bija labi redzams, kā šis zemnieku un gudru 
vīni pulks, palicis bez vadoņa, tukši šķieda spēkus un vērta 
neiespējamus pat tos niecīgos glābšanas darbus, kas būtu 
varējuši līdzēt.

Visā abatijā valdīja briesmīgs sajukums. Tomēr izrādījās, 
tas ir tikai traģēdijas sākums. No jumta un logiem kāpjošo 
dūmu mākoņi, vēja nesti, kaisīja dzirksteles uz visām pusēm 
un riekšavām bēra tās uz baznīcas jumta. Un kurš gan nezina, 
cik daudz brīnišķīgu katedrāļu kritušas par upuri ugunij! Jo 
vienīgi ārējās, akm ens rotas pēc Dieva nams šķiet skaists 
un droši pasargāts kā debesu Jeruzaleme, bel lā mūri un vel
ves balstās uz trauslām, lai ari cik apbrīnojamām koka kon- 
strukcijām; akmens baznīca ar savām augšuptiecigajām ko
lonnām, kas sazarojas augstajās velvēs, atgādina mūžsenus 
ozolu biezokņus, bet. tieši no ozola koksnes bieži vien veidots 
tās pamats, un tāpat no koka darināts viss iekšējais aprīko
jums -  koka altāri, kori, apgleznotie sienu paneļi, soli, lādes 
un svečturi. Šādi bija celta arī abatijas baznīca, kuras pārstei
dzošo portālu kā apburts biju vērojis pirmajā dienā. Ātri vien 
to apņēma liesmas. Tagad mūki un pārējie kalngales iedzīvo
tāji aptvēra, ka uz spēles likta abatijas pastāvēšana, un nu visi 
skraidīja vēl apņēm īgāk un juceklīgāk, cenzdam ies stāties 
pretī briesmām.

Protams, salīdzinājumā ar bibliotēku baznīca bija vieglāk 
pieejama un tātad ari vieglāk aizsargājama. Grāmatu krātuvi 
bija pazudinājusi tās noslēgtība un noslēpumainība, kas liedza 
tai piekļūt, kavēdama izmantot pat vienigo eju. Baznīca, kas
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allaž mātišķi vēra savas durvis lūdzējiem, bija visiem atvērta 
ari brīdi, kad tai bija nepieciešama palīdzība. Taču aptrūkās 
ūdens, vai arī tā bija pārlieku maz, jo krātuves bija jau izsmel
tas, bet strauti nepaātrināja savu plūdumu, lai spētu apmieri
nāt steidzīgo vajadzību. Visi būtu gribējuši dzēst degošo baz
nīcu, bet vairs nebija skaidrs, kā to darīt. Turklāt uguns bija 
iemetusies jumta korē, kur bija grūti piekļūt, lai slāpētu lies
mas ar zemi un lupatām. Un, kad uguns sasniedza leju, bija 
par vēlu bērt tajā zemi un smiltis, jo baznīcas griesti jau bruka 
pār dzēsēju galvām un apraka zem sijām ne vienu vien.

Nu žēlabu saucieniem  pēc sadegošajām  bagātībām pie
vienojās vaimanas par ļaudīm, kas bija pazuduši zem brūkoša
jām vēlmēm, un sāpju kliedzieni, ko raidīja tie, kuriem bija ap
degušas sejas un sašķaidīti locekļi.

Vējš atkal bija pieņēmies spēkā un ar jaunu sparu uzpūta 
liesmas, izplatīdams tās pa visu abatiju. Iekarojusi baznicu, 
uguns drīz vien pārsviedās uz kūtīm un zirgu staļļiem. Pārbie
dētie lopi sarāva saites, izgāza durvis un, nelabi zviegdami, 
maudami, blēdami un rukšķēdami, izklīda pa klostera līdze
numu. Daža dzirkstele iemetās zirgam krēpēs, un tad varēja 
vērot, kā pa kalna galu aizjoņo liesmojošs elles neradijums, 
kas savā neprātā sabradāja visu, kas trāpījās ceļā, un tā skrē
jienam nebija ne gala, ne mērķa. Ieraudzīju veco Alinardo, kurš 
vērās apkārt neizpratnes pilnām acīm, -  viņam virsū brāzās 
skaistais Melnis, liesmu oreola apņemts, notrieca viņu no kā
jām un iebradāja putekļos, kur arī pameta -  nožēlojamu, ap
veidu zaudējušu vīkšķi. Taču man nebija ne laika, ne iespē
jas steigt viņam palīgā, pat ne apraudāt viņa traģisko galu, jo 
līdzīgi skati tagad bija vērojami ik uz soļa.

Liesmojošie zirgi aizgādāja uguni uz tām abatijas celtnēm, 
kur to vēl nebija paguvis aiznest vējš, un tagad dega arī 
amatnieku darbnīcas un noviču nams. Ļaužu bari bez mērķa 
svaidījās šurpu turpu pa līdzenumu, vai arī to iedomātie mērķi
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bija nieka vērti. Alejas galā ieraudzīju Nikolu, kurš savainotu 
galvu, driskās sapluinītām drēbēm, jau padevies nelaimes pār
spēkam, ceļos nometies, raidīja pretlāstus šim Dieva lāstam. 
Redzēju Pacifiku Tivolieti, kurš, atmetis domas par glābša
nas darbiem, mēģināja notvert kādu no garām bizojošajiem 
satracinātajiem mūļiem un, kad lopiņš viņam bija rokā, man 
uzsauca, lai es sekojot viņa piemēram un bēgot no šīs draus
mās Harmagedonas.

Satraukts domāju, kur gan palicis Viljams, bīdamies, vai arī 
viņu nav aprakušas grūstošās sijas. Pēc ilgiem meklējumiem 
atradu savu skolotāju krustejas galā dārzā. Rokās viņš lūrēja 
ceļojuma maisu; kad uguns bija pārmetusies arī uz svētceļ
nieku namu, viņš bija uzkāpis mūsu cellē, lai izglābtu vismaz 
savas vērtīgās ierīces. Viņš bija paņēmis arī manu somu, kurā 
atradu kādu drēbju kārtu un beidzot varēju apģērbties. Pali
kām stāvot un raugoties apkārt.

Abatijas liktenis jau bija izlemts. Gandrīz visas ēkas, citu 
vairāk, citu mazāk bija apņēmušas liesmas. Un arī tās, kuras 
vēl nebija skartas, bija lemtas tam pašam galam, jo it viss, sā
kot ar dabas spēkiem  un beidzot ar glābēju jucekligo rosīša
nos, sekmēja uguns kundzību. Neskartas bija palikušas vie
nīgi neapbūvētās daļas -  sakņu dārzs, mazais dārziņš pie 
baznīcas, kapi... Ēkas vairs nebija glābjamas, taču tiem, ku
riem pietika sajēgas atteikties no veltajām pūlēm tās dzēst, 
dzīvibas briesmas nedraudēja, un, stāvot atklātā laukumā, 
viņi varēja vērot notiekošo.

Raudzījāmies uz baznīcu, kas tagad dega lēni un mierīgi, -  
šīs lielās celtnes parasti uzliesmo vienā mirklī, atdodot lies
mām koka daļas, un pēcāk gruzd stundām vai reizēm pat 
dienām ilgi. Citādi, spožā kvēlē vēl versmoja Torņēka. Šeit 
liesmām bija daudz bagātīgāka barība. Uguns, izgrauzusi 
skriptoriju, nu bija iemetusies arī virtuves stāvā. Trešais stāvs,
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kur simtiem gadu bija atradies labirints, bija jau gandriz pilnīgi 
nopostīts.

- T ā  bija kristīgās pasaules vislielākā bibliotēka, -  teica 
Viljams. -  Tagad Antikrists patiesi vairs nav tālu, jo viņu vairs 
nekavēs nekādi gudrības šķēršļi. Bet galu galā šonakt mēs 
viņu skatījām vaigā.

-  Ko mēs skatījām? -  es apjucis vaicāju.
-H orhi. Šai sejā, ko izķēmoja naids pret filosofiju, es pirmo 

reizi skatīju Antikrista atspulgu. Antikrists nenāk no Jūdas 
cilts, ne arī no tālām zemēm, kā mēģina iegalvot viņa atnāk
šanas pravieši. Antikrists var dzimt arī no žēlsirdības, no pār
liecīgas Dieva un patiesības mīlestības, tāpat kā ķeceri dzimst 
no svētajiem un velna apsēstie -  no gaišredzīgajiem. Bīsties, 
Ads, praviešu un to, kuri taisnības vārdā gatavi doties nāvē, jo 
parasti viņi kopā ar sevi raida nāvē daudzus citus, bieži pirms 
sevis un nereti savā vietā! Horhe pastrādāja velnišķības, jo tik 
neprātīgi mīlēja savu patiesību, ka uzdrīkstējās it visu, lai sa
triektu melus. Horhe baidījās no Aristoteļa otras grāmatas, jo 
varbūt tā tik tiešām mācīja sagrozīt ikkatras patiesības seju, lai 
mēs nekļūtu par pašu radīto elku vergiem. Ja gudrais mīl cil
vēkus, varbūt viņa uzdevums ir likt smieties par patiesību un 
likt patiesībai smieties, jo vienīgā patiesība ir -  spēt atbrīvo
ties no neveselīgas kaislības uz patiesību.

-B e t , skolotāj, -  es, sāpju pārņemts, iebildu, -  tagad jūs 
tā sakāt, jo esat ievainots pašos dvēseles dziļumos. Ir taču 
viena patiesība -  tā, kuru jūs atklājāt šonakt, tā, pie kuras 
jūs nokļuvāt, tulkodams pēdas, ko bijāt izlasījis šajās dienās. 
Horhe uzvarēja, bet jūs uzvarējāt Horhi, jo atklājāt viņa intrigas.

-N e k ā d u  intrigu vispār nebija, -  teica Viljams, -  un es 
tās atklāju tikai kļūdas pēc.

Apgalvojums bija pretrunīgs, bet es netiku gudrs, vai Vil
jams tā izsacījies tīši.

-T a ču  bija taisnība, ka pēdas sniegā atstājis Melnis, -  es
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turpināju, -  taisniba bija, ka Adelmo pats padarījis sev galu, 
taisnība, ka Venancijs nebija noslīcis asiņu kublā, taisniba, 
ka labirints bija iekārtots tieši tā, kā to iztēlojāties, taisnība, ka 
Jinis Africae varēja iekļūt, aizskarot vārdu quatuor, taisnība, 
ka noslēpumainās grāmatas autors bija Aristotelis... Es vēl ilgi 
varētu uzskaitīt visas patiesības, ko jūs atklājāt, izmantodams 
savu gudrību un zinātni...

- E s  nekad neesmu apšaubījis zīmju patiesīgumu, Ads. 
Tās ir vienīgās, kas cilvēkiem  dotas, lai orientētos pasaulē. 
Taču sakarības starp zīmēm es nesapratu. I’ie Horhes es no
kļuvu, vadīdamies pēc apokaliptiskās shēmas -  ta šķita ap
tveram visus noziegumus, tomēr bija tikai nejauša sakritība. Es 
nokļuvu pie Horhes, meklēdams visiem noziegumiem kopīgu 
veicēju, taču mēs atklājām, ka ikkatm noziegumu paveicis 
kāds cits vai pat neviens. Es nokļuvu pie Horhes, sekodams 
kāda mērķtiecīga un perversa prāta plānam, taču nekāda plāna 
nebija, vai, pareizāk sakot, Horhes sākotnējais plāns bija pār
audzis viņu pašu, un tam bija sekojusi vien cēloņu un bla- 
kuseēloņu ķede, un šie cēloņi bija pretmnā cits ar citu un at
tīstījās neatkarīgi cits 110 cita, radīdami sakarības, kas nebija 
plānu noteiktas. Kur tad ir visa mana gudrība? Es iespitigi se
koju šķietamai kārtībai, kaut ari man bija jāzina, ka Visumā 
kārtības nav.

-  Bet, iedomādamies šo maldigo kārtību, jūs tomēr kaut 
ko sasniedzāt...

-P ald ies, Ads, tu pateici skaistus vārdus! Kārtība, ko iztēlo
jas mūsu prāts, ir kā tikls vai kāpnes, ko mēs uzbūvējam, lai 
kaut ko sasniegtu. Taču vēlāk kāpnes ir jānomet, jo atklājas, 
ka tām pašām nepiemīt jēga, lai ari cik tās bijušas noderīgas. 
Er tnuoz geScbesame clie Leiter abeiverfen, so Eran iru/gesti- 
gen ist... Vai tā saka?

- T ā  tas skan manā valodā. Kas to teicis?
-K ā d s  tavas zemes mistiķis. Vairs neatminos, kur viņš tā
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rakstīja. Un nebūt nav vajadzigs, lai kāds reiz atkal atrastu 
šo manuskriptu. Vienīgās derīgās patiesības -  ari tās ir rīki, 
kas beidzot kļūst nederīgi.

-J ū s nedrīkstat sev neko pārmest, jūs darījāt, cik spējāt.
-T a s , ko cilvēks spēj, allaž ir niecīgs. Ir grūti samierināties 

ar domu, ka Visumā nav iespējama kārtība, jo tā aizvainotu 
Dieva brīvo gribu un Viņa varenību. Tā Dieva brīvība kļūst 
par mūsu sodu vai vismaz par sodu mūsu augstprātībai.

Pirmo un vienīgo reizi savā mūžā uzdrīkstējos izvedināt 
teoloģisku secinājumu: -  Bet kā gan var pastāvēt būtne, ku
ras vienīgais satvars ir iespējamības? Kāda tad atšķirība starp 
Dievu un sākotnējo haosu? Vai apliecināt absolūtu Dieva 
visvarenību un Viņa pilnīgu brīvību pat attiecībā uz Viņa paša 
izvēli nenozīmē pierādīt, ka Dieva nav?

Viljams mani uzlūkoja, taču viņa sejā nepakustējās ne 
vaibsts. Viņš teica: -  Kā gan kāds gudrais varētu turpmāk iz
platīt savas zinības, ja atbildētu uz tavu jautājumu apstipri
noši?

Nesapratu viņa vārdu jēgu un pārjautāju: -  Vai jūs ar to 
domājat, ka vairs nepastāvētu iespējama un tālāk nododama 
gudriba, jo būtu zudis pats patiesības kritērijs, vai ari jūs vairs 
nevarētu izpaust, ko zināt, jo citi jums to neļautu?

Tai brīdī ar baismīgu troksni iebruka dormitorija jumts 
un gaisā pacēlās jauns dzirksteļu mākonis. Mums garām pa- 
sviedās nelabi blējošu aitu un kazu bars. Uz pretējo pusi, teju 
mūs sabradājot, aizjoņoja kalpu varza.

- T e  valda pārak liels juceklis, -  teica Viljams. -  Nov in 
commotione, non in comrnotione Dominus.
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batija dega trīs dienas un trīs naktis, un visas dzē
sēju pūles bija nieka vērtas. Uzausa septītās die
nas rīts, kopš uzturējāmies šajā vietā, -  un dzīvi 
palikušie klostera iemītnieki beidzot nāca pie at

jautas, ka nevienā celtne vairs nav glābjama, jo, kad vislielis
kāko ēku vietā beidzot drūmi slējās vien apdrupušu ārsienu 
paliekas un baznīca sabruka, itin kā ierīdama savu torni, nevie
nam vairs nebija ne spēku, ne vēlēšanās cīnīties pret Dieva 
sodu. Kapitula zāle un lepnais abata mājoklis vēl rāmi dega, 
bet retie skrējēji ar pārpalikušajiem ūdens spaiņiem cilāja kājas 
aizvien gurdāk. Kad uguns sasniedza vistālāk gar žogmali iz
vietotās darbnīcas, kalpi jau pirms laba laika bija izvākuši visus 
vērtīgākos rīkus un, nelikdamies ne zinis par liesmām, ķerstīja 
pa kalna nogāzi lopus, kas nakts jucekļa laikā bija pamanīju
šies izsprukt ārā no klostera mūriem.

Redzēju, kā daži no saimes ļaudīm kāpaļā baznīcas dm- 
pās; nospriedu, ka viņi cer piekļūt kriptai, lai prombēgot va
rētu paķert līdzi tur glabātos dārgumus. Nezinu, vai viņiem 
izdevās piekļūt laupījumam, -  varbūt pazem es kambaris jau 
bija iebnjcis vai varbūt apraka zemes dziļumos ari baznīcas 
labumu kārotājus.

No ielejas bija ieradušies cieminieki -  palīdzēt vai mēģināt 
izpostītajā klosteri nozvejot kādu mantu. Mitušie tā arī palika 
guļam zem gruzdošajām krāsmatām. Trešajā dienā, kād bija
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apārstēti savainotie un apglabāti mirušie, mūki un pārējie aba
tijas iemītnieki savāca savu atlikušo mantību un pameta vēl 
dūmojošo kalna galu ka nolādētu vietu. Nezinu, kur viņi visi 
palika.

Mēs ar Viljamu atstājām šo novadu jāšus uz diviem zirģe- 
ļiem, kurus atradām noklīdušus mežā un nospriedām uzskatīt 
par res nuttius. Devāmies uz austrumiem. Atkal sasnieguši Bo- 
bio, saņēmām ļaunas vēstis par imperatoru. Viņš bija ieradies 
Romā, un tauta viņu cēlusi tronī. Tagad uzskatīdams par ne
iespējamu jelkādu izlīgumu ar Jāni, viņš bija panācis antipā- 
vesta Nikolaja V ievēlēšanu. Marsilijs bija iecelts par Romas 
garīgo vikāru, bet viņa vainas vai vājuma pēc šajā pilsētā risi
nājās notikumi, par kuriem grūti stāstīt bez sirds sažņaugšanās. 
Tika spīdzināti pāvestam uzticīgie garīdznieki, kuri atteicās upu
rēt mises, un kāds augustīniešu priors Kapitolijā bija iemests 
lauvu bedrē. Marsilijs un Jandunas Jānis bija pasludinājuši pā
vestu Jāni par ķeceri, bet Ludviķis tam bija piespriedis nāves 
sodu. Taču imperatora valdīšana nebija nekāda labā, viņš naido
jās ar vietējiem kungiem un piesavinājās naudu no publiskās 
kases. Klausoties šajās ziņās, mūsu jājiens uz Romu kļuva ar
vien gausāks, un es sapratu, ka Viljams negrib kļūt par lieci
nieku notikumiem, kas sāpīgi pazemoja viņa cerības.

Nokļuvuši Pompozā, uzzinājām, ka Roma sacēlusies pret 
Ludviķi, kurš bijis spiests atkāpties uz ziemeļiem līdz Pizai, bet 
pāvestu pilsētā ar triumfu bija atgriezušies Jāņa legāti.

Tostarp Česenas Mikēle, aptvēris, ka viņa uzturēšanās Aviņ- 
jonā nedod nekādu labumu, toties paša dzīvība ir briesmās, 
bija aizbēdzis no pāvesta galma un Pizā pievienojies I.udviķim. 
Taču imperators pa to laiku bija zaudējis ari Lūkas un Pisto- 
jas valdnieka Kastručo atbalstu, jo šis bija aizgājis viņā saulē.

īsi sakot, paredzēdami notikumu virzību un zinādami, ka 
Bavārietis dosies uz Minheni, vērsām savu gaitu uz ziemeļiem,
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lai sagaidītu imperatoru šajā pilsētā; Viljams piedevām  juta, ka 
viņam kļūst bīstami uzturēties Itālijā. Nākamajos mēnešos Lud- 
viķis pieredzēja, kā sabrūk gibelinu savienība, bet jau nāka
majā gadā antipāvests Nikolajs padevigi stājās Jāņa priekšā 
ar nožēlnieka striķi ap kaklu.

Kad ieradāmies Minhenē, man, rūgtas asaras lejot, bija jāšķi
ras no sava skolotāja. Viljama liktenis bija nedrošs, un mani 
radinieki nosprieda, ka man jāatgriežas Melkā. Kopš traģiskās 
nakts, kād Viljams starp brūkošajiem abatijas mūriem bija at
klājis man savu izmisumu, vairs nebijām runājuši par šiem no
tikumiem, it kā mūs saistītu klusa vienošanās. Tos nepiemi
nējām arī mūsu smeldzīgo atvadu brīdī.

Skolotājs vēl deva daudz vērtīgu padomu manām turp
mākajām studijām un uzdāvināja man acenes, kuras viņam bija 
pagatavojis Nikola, jo bija taču atguvis savas vecās. Dāvanu 
sniedzot, viņš teica, ka, lai arī es esot vēl pavisam jauns, kādu 
dienu tās man noderēšot (un patiesi, tagad, rakstot šīs rindas, 
tās uztupinātas man uz deguna). Tad viņš ar tēva maigumu 
mani cieši apskāva un mēs šķīrāmies.

Vairs nekad viņu neredzēju. Tikai daudz vēlāk uzzināju, ka 
viņš miris lielā mēra laikā, kas plosījās Eiropā ši gadsimta vidū. 
Allaž lūdzu Dievu, kaut tas būtu pieņēmis viņa dvēseli un pie
dotu lepnības grēku, uz kuru viņu uzvedināja drosmīgais prāts.

Pēc daudziem gadiem jau kā nobriedušam vīram man gadī
jās iespēja doties ceļojumā uz Itāliju ar sava abata uzdevumu. 
Nenoturējos pretī kārdinājumam un atpakaļceļā izmetu krietnu 
līkumu, lai apraudzītu to, kas palicis no kādreizējās abatijas.

Abi ciemati kalna piekājē bija tukši un pamesti, tīrumi sen 
nekopti. Uzkāpu līdz kalngalei -  un manām asaru aizmiglo
tajām acīm pavērās nāves un sabrukuma aina.

Pēdēja
lapa
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No lielajām, majestātiskajām celtnēm, kas reiz bija rotāju
šās šo vietu, vidēja vien izklaidus drupu kaudzes, kādās bija 
pārvērtušās ari senās pagānu būves Romas pilsētā. Efejas bija 
apvijušas mūru atlūzas, kolonnas un retos vēl saglabājušos 
arhitrāvus. Abatijas kalngalē zēla vienīgi savvaļas augi un ne
zāles, un vairs nebija iespējams noteikt agrāko dārzu vietu. 
Sazīmējama bija tikai kapsētas lauce, kur virs zemes vēl aizvien 
pacēlās dažas kopiņas. Vienigā dzīvības zīme -  augstu debe
sīs riņķojošie plēsējputni, kas medija čūskas un ķirzakas, kuras 
kā baziliski slēpās starp akmeņiem vai šaudījās pa mūai dru
pām. No baznīcas portāla bija saglabājies ķērpju sagrauztu 
akmeņu birums. Tomēr daļa timpanona vēl bija vesela, un 
tajā samanīju tronī sēdošā Kristus kreiso aci un gabalu no lau
vas purna, negaisu sadēdinātus un riebīgu sūnu apaugumu 
klātus.

Torņēka, ja neņem vērā sagnivušo dienvidu sienu, vēl turē
jās stalti un, likās, meta izaicinājumu laikam. Divi malējie torņi, 
kas slējās pār krauju, pat šķita neskarti, taču logu ailas vērās 
kā tukši acu dobuļi un no tiem stīdza satrupējušu viteņu gle- 
mainās asaras. Iekšienē satriektais cilvēka roku darbs bija sa
jaucies ar dabas radīto, un no virtuves caur iebrukušajām grī
dām un griestiem, starp salūzušajām sijām, kuras nokarājās lejup 
kā krituši eņģeļi, skatam pavērās plaši brīvas debess laukumi. 
Viss, ko nebija pārklājis zaļo sūnu slānis, vēl melnēja pirms 
vairākiem gadu desmitiem nosēdušajos kvēpos.

Parakņājies gm vekļos, uzgāju pergamenta skrandas, kas 
bija izsējušās no gaistošā skriptorija un bibliotēkas un sagla
bājušās kā zemē ierakti dārgumi; un es sāku tās uzlasit, it kā 
man no jauna vajadzētu sakopot kādas grāmatas lappuses. Tad 
kādā no torņiem atklāju vītņu kāpnes, kas, vēl aizvien vese
las, lai gan bīstamas, veda uz skriptoriju, un no turienes, ieķe
roties slīpā sienā, bija iespējams sasniegt bibliotēkas stāvu, kum
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gan veidoja tikai gar ārējiem mūriem pieplakušas galerijas, pa
laikam apraudamās tukšumā.

Pie kādas no sienām vēl atradu slejamies skapi, kas pār
steidzošā kārtā bija palicis liesmu neskarts, bet nu bija mitrumā 
satrunējis un ķirmju saēsts. Tajā vēl aizvien glabājās dažas la
pas. Vēl citas grāmatu skrandas uzgāju lejas gružos. Naba
dzīga bija mana raža, bet, to ievākdams, es pavadīju veselu 
dienu, it kā šiem bibliotēkas disiecta membra būtu man jānes 
kāda vēsts. Daži pergamenta gabali bija zaudējuši krāsas, cili 
jāva saskatīt kādreizējo  attēlu ēnas, dažu nejaušu vārdu 
rēgus. Brīžam uzgāju lapas, kurās bija salasāmi pat veseli tei
kumi, gadījās saglabājušies vāki, ko bija pasargājuši tie, kas 
reiz bija metāla apkalumi... Spokainas grāmatas, kuras no ār
puses šķita veselas, bet iekšpusē bija izgrauztas tukšas; un to
mēr reizēm  tajās bija saglābusies kāda lapa, puslapa, kāds 
iniciālis vai nosaukums...

Savācu katru vissīkāko relikviju, ko varēju atrast, un piepil
dīju ar šīm grāmatu atliekām divus ceļojuma maisus, pat iz
metu man vajadzīgas lietas, lai (ik varētu ņemt līdzi šo nožē
lojamo bagātību.

Atpakaļceļā un vēlāk Melkas klosterī es pavadīju neskaitā
mas stundas, nopūlēdamies atšifrēt rokrakstu gabaliņus. Nereti 
pēc kāda vārda vai neizbalojuša attēla man izdevās sazīmēt, 
kas tā par grāmatu. Un, kad laika gaitā manās rokās nonāca 
citas šo sacerējumu kopijas, lasīju un studēju tās ar īpašu 
mīlestību, it kā tās manā priekšā būtu licis pats liktenis un 
zīmes, pēc kurām biju pazinis iznīcinātos sējumus, būtu nepār
protama debesu vēsts: tolle et lege. Ar ilgu un pacietīgu darbu 
visbeidzot biju izveidojis ko līdzīgu mazai bibliotēkai, kas bija 
lielās, iznīcinātās krātuves zīm e un atspīdums, bibliotēka, 
ko veidoja grāmatu stumbeņi, fragmenti, citāti, nepabeigti 
teikumi, atsevišķi vārdi.

Pēdēja
lapa
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Pārlasīdams šo fragmentu kopojumu, aizvien skaidrak pār
liecinos, ka tas ir vienīgi nejaušības radīts un nepauž nekādas 
vēstis. Tomēr kopš tā laika šis lappušu driskās mani pavadījušas 
it visur, bieži tās izmantoju ka orākulu, un man pat. liekas, ka 
viss, ko esmu rakstījis šajās lapās, kuras tev tagad priekšā, mans 
nezināmais lasītaj, ir tikai kom pilācija, figūrdzejolis, milzu 
akrostihs, kas teic un atkārto vien to, ko man vēstījuši šie frag
menti, un vairs nezinu, vai tas esmu bijis es, kas par tiem stāstī
jis, vai tie paši pauduši savu vēsti ar manām lūpām. Lai ari 
kura no šīm divām iespējām būtu īstā, jo vairāk sev pašam at
kārtoju no tām dzimušo stāstu, jo mazāk saprotu, vai tajā ir 
saturs, kas sniegtos pāri tā dabiskajai notikumu sekai un lai
kiem, kad tie risinājušies. Un šim vecajam mūkam, kurš stāv 
uz nāves sliekšņa, nav viegli mocīties neziņā, vai viņa uzrak
stītais vēstījums satur arī kādu apslēptu jēgu vai varbūt vai
rākas, vai daudzas, vai nekādu.

Bet varbūt manā nespējā skaidri redzēt vainojama ēna, ko 
pār novecojušo pasauli met lielā tumsība, tai tuvodamās.

Est ubi glotia nunc Babylonia? Kur palikuši pernie sniegi? 
Zeme dej Nāves deju, un reizēm man šķiet, ka pa Donavu 
peld kuģi, pilni ar neprāšiem, kas dodas uz tumsas krastu.

Man atliek vienīgi klusēt. O quam salubre, quam iucun- 
durn et suave est sedere in solitudine et tacere et loqui cum 
Deo! Drīz es savienošos ar savu sākotni -  un vairs nedo
māju, ka tas būs godības Dievs, par kuru allaž runājuši mana 
ordeņa abati, vai prieka Dievs, kuram ticēja tolaiku minoriti, 
un varbūt pat ne žēlsirdības Dievs. Gott ist ein lautes Nichts, 
ihn rūhrt kein Nun noch Hier... Drīz došos šai neizmērojamā 
tuksnesi, kura plašums un līdzenums ir bezgalīgi un kur pa
tiesi dievbijīga sirds pamirst svētlaim ē. Ieniršu dievišķajā 
tumsā, mēmā klusumā, neizsakāmā vienotībā, un kritienā zu
dīs katra līdzība un atšķirība, un šajā dzelm ē mans gars zaudēs
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sevi pašu un vairs nezinās ne vienādo, ne citādo, ne sevi, ne 
citu; un būs aizmirstas visas atšķirības, es stāšos uz vienkāršā 
sākotnes pamata, klusajā tuksnesī, kur neredz nevienādību, 
vispatiesākajā dziļumā, kur neviens nekad negūst savu vietu. 
Iegrimšu klusajā, vientulīgajā dievišķībā, kur nav ne radītā, ne 
līdzības.

Skriptorijā ir auksts, man sm eldz īkšķis. Atstāju šos rak
stus; vairs nezinu, kam esmu rakstījis, un nezinu, par ko: stat 
rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.



P Ē C V Ā R D S  1 9 8 3 . G A D A  I Z D E V U M A M

Pirmoreiz publicēts žurnāla “Alfabēta” Nr. 49,
1983. gada jūnija

Rosa que alprado, encarnada, 
te ostentas presuntuosa 
degrana y  camun banada: 
campa lozana y gustosa; 
pero no, que siendo bermosa 
tambien sems desdicbada.

Juaņa Ines de la C.ruz

NOSAUKUMS UN TĀ NOZĪME

Kopš esmu sarakstījis Rozes vārdu, es saņemu daudz vēstuļu, 
kurās lasītāji man vaicā, ko nozīm ē latīņu heksametrs romāna 
beigās un kāpēc tas kļuvis par pamatu grāmatas nosaukumam. 
Atbildu, ka tā ir rinda no Bernarda Morlānieša sacerējuma De 
contemptu mundi, kurā šis XII gadsimta benediktiešu mūks 
apspēlē populāro ubi suni tēmu (kura vēlāk bijusi prātā ari 
Vijonam, nīkstot slavenos vārdus mats oii sont Ies neiges d ’an- 
tan), vienīgi tradicionālo topošu (varenie viri, plaukstošās 
pilsētas, daiļās princeses -  it viss gaisīs nebūtība) Bernardo pa
pildinājis ar domu, ka no visām zūdīgajām lietām mums paliek 
tikai vārdi. Atceros, Abelārs minējis piemēru nulla rosa est, lai 
parādītu, kā valoda var runāt gan par izzudušām, gan neeksistē
jošām lietām. To teicis, ļauju, lai lasītājs pats izdara secinājumus.

Stāstniekam nevajadzētu interpretēt savu darbu, jo kalab 
tad viņš būtu rakstījis romānu, kas pats ir interpretāciju ģene
rators. Taču viens no galvenajiem šķēršļiem, kas liedz iemiesot
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šo cēlo apņemšanos, ir nepieciešamība dot romānam nosau
kumu.

Nosaukums diemžēl jau ir interpretāciju atslēga. Mūs neiz
bēgami iespaido vārdi Sarkanais un melnais v ai Karš un miers. 
Vislielāko cieņu lasītājam izrāda nosaukumi, kas aprobežojas 
ar galvena varoņa vārdu, piemēram, Deivids Koperftlds vai Ro
binsons Krūzo, taču arī norāde uz galveno varoni var būt autora 
nepamatota iejaukšanās. Gorio tēvs lasitāja uzmanību pievērš 
vecā tēva tēlam, kaut arī romāns vienlīdz vēsta arī par Rastiņ- 
jaku un Votrenu alias Kolēnu. Varbūt jābut tik godīgi negodīgam 
kā Dimā: visiem ir skaidrs, ka Trīs musketieri patiesībā ir stāsts 
par ceturto. Taču tā ir reta greznība, ko autors var atļauties var
būt tikai nejaušības pēc.

Manam romānam sākotnēji bija cits darba pagaidu virs
raksts -  Nozieguma abatija. Es to atmetu, jo tas lasītāja uz
manību koncentrētu tikai uz detektīvsižetu un pamudinātu 
nabaga maldinātos piedzīvojumu stāstu kārotājus iegādāties 
grāmatu, kas sagādātu tiem rugtu vilšanos. Mans sapnis bija 
nosaukt grāmatu Adss no Melkas. Ļoti neitrāls virsraksts, jo par 
notikumiem mums vēsta Adsa balss. Taču mūsu izdevējiem ne
tīk personvārdi, un pat Fertno un Lūcijas pārveidotais variants 
parādījās ar citu nosaukumu. Šādu galvenā varoņa vārdā nodē
vētu grāmatu mums ir pavisam nedaudz: Lemonio Boreo, Ru.be, 
Metello... Tīrais nieks, ja salīdzinām ar māsīcu Betu, Bāriju 
Lindonu, Armansu un Tomu Džonsu pulkiem, kas sastopami 
citu zemju literatūrā.

Doma par nosaukumu Rozes vārds man iešāvās prātā gluži 
nejauši un iepatikās, jo rozei kā simboliskam tēlam ir tik daudz 
nozīmju, ka īstenībā gandrīz vairs nav nevienas: mistiskā roze, 
un roze novīta kā visas rozes, Divu rožu karš, roze ir roze ir 
roze ir roze, rožkrustieši, svaigā, saldsmaržainā roze. Tā bija 
lieliska iespēja sajaukt lasītājam pēdas -  vairs nevarēja izvē
lēties vienu vienīgo skaidrojumu, un, pat ja viņš apjēgtu, ka
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pēdējo dzejas rindu iespējams izskaidrot nominālistiski, tas 
notiktu pašās romāna lasišanas beigās, kad sagudrots jau ne
zin cik skaidrojumu. Nosaukuma uzdevums ir sajaukt prātus, 
nevis tos iegrožot.

Nekas tik ļoti neiepriecina romāna autoru kā viņam pašam 
negaidītas interpretācijas, kuras piedāvā lasītāji. Kad es rak
stīju teorētiskos darbus, mana attieksme pret recenzentiem bija 
stingri vērtējoša: vai viņi sapratuši, ko vēlējos pateikt? Ar ro
mānu ir pavisam citādi. Es neapgalvoju, ka autors nedrīkstētu 
uzskatīt kādu no interpretācijām par maldigu, taču viņam savs 
viedoklis katrā ziņā jānoklusē, lai pārpratumus apstrīd citi, 
vilkdami ar pirkstu grāmatā. Taču visbiežāk lasot atklājas tā
dās nozīmes šķautnes, par kuram autors rakstot pat nav do
mājis. Bet ko gan nozīmē “nav domājis”?

Franču pētniece Mireija Kalle Grūbere pamanījusi, ka lietoju 
vārdu semplici gan ar nozīmi “vienkāršie ļaudis”, gan “ārstnie
cības augi”, un secina, ka nināju par “ķecerības nezāli". Es 
varētu atbildēt, ka tālaika literatūrā semplici sastopams abās 
šajās nozīmēs, un tāpat tur atrodams izteiciens “ķecerības ne
zāle”. Taču, no otras puses, man bija labi zināms Greima piemērs 
par dubulto izotopiju, kas rodas, nosaucot botāniķi par arnico 
dei semplici (vienkāršo ļaužu draugs; zaļu draugs). Vai rota
ļājos ar vārdu nozīmēm apzināti? Tagad tas vairs nav svarīgi, jo 
teksts ir uzrakstīts un pats dzemdina jaunas nozīmes.

Lasot romāna recenzijas, mana sirds priekā nodrebēja, kad 
redzēju, ka kritiķi (un pirmie bija Džinevra Bompjāni un Larss 
Gustavsons) citē vārdus, ko Viljams saka inkvizīcijas prāvas 
beigās (itāļu izdevuma 388. lpp.). “Kas jūs šķīstībā biedē vis
vairāk?” jautā Adss. Un Viljams atbild: “Steiga.” Šīs divas rindas 
man vienmēr bijušas un ir ļoti mīļas. Taču vēlāk kāds lasītājs 
man norādīja, ka nākamajā lappusē Bernardo Gvidoni, draudē
dams mantzinim ar spīdzināšanu, saka: “Taisno tiesu nespriež 
steigā, kā maldīgi ticēja viltus apustuļi, Dieva taisnās tiesas
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rīcība ir gadu simteņi.” Un lasītājs man uzdeva pamatotu jautā
jumu: kā saistīt steigu, kas biedē Viljamu, ar nesteidzibu, ko 
slavina Bernardo? Sapratu, ka noticis kaut kas pavisam dī
vains. Sākotnēji manuskriptā šī Viljama un Adsa īsā dialoga 
nebija. To es pievienoju tikai vēlāk, lasīdams korektūru, jo jutu, 
ka concinnitasapsvērumu dēļ tekstā, pirms atkal ierunājas Ber
nardo, nepieciešama vēl viena ritmiska grupa. Un, likdams Vilja
mam ienīst steigu (turklāt no visas sirds -  tieši tāpēc ši replika 
man tik ļoti patīk), es, protams, biju pavisam aizmirsis, ka pēc 
brītiņa par steigu runās Bernardo. Ja pārlasām Bernardo teikto, 
nepievēršot uzmanību Viljama vārdiem, ir skaidri redzams, ka 
tā ir tikai tukša frāze, stereotips izteiciens, ko varam sagaidīt no 
tiesneša mutes, tāpat kā “likuma priekšā visi ir vienādi"'. Taču, 
pretstatīta Viljama pieminētajai steigai, steiga, par kuru runā 
Bernardo, nenovēršami rada jaunas nozīmes -  un lasītājs pa
matoti jautā, vai naids, ko pret steigu jūt Viljams, neatšķiras no 
naida, ko pret steigu jūt Bernardo. Teksts ir uzrakstīts un pats 
rada savas nozīmes. Vai esmu to gribējis vai neesmu, ir radies 
neskaidrs jautājums, divdomīga provokācija, un es apjūku, ne
prazdams izskaidrot šo pretstatījumu, kaut ari saprotu, ka tajā 
slēpjas kāda nozīme (varbūt pat vairākas).

Kad grāmata uzrakstīta, autoram  pieklātos nomirt. Lai 
netraucētu tekstam iet pašam savu ceļu.

PAR RADOŠO PROCESU

Autors nedrīkstētu skaidrot. Taču viņš drīkst pastāstīt, kā
pēc un kā ir rakstījis. Tā saucamie poētikas pētījumi ne vien
mēr palīdz saprast darbus, kuriem tie veltīti, taču tie palīdz 
saprast, kā tikusi atrisināta tehniskā problēma, ko dēvējam par 
radošo procesu.

E.A.Po savā Kompozīcijasfilosofijā stāsta, kā rakstījis Kraukli, 
Viņš neskaidro, ka mums tas būtu jālasa, bet stāsta, kādus
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uzdevumus sev izvirzījis, lai panāktu poētisko iedarbīgumu. Es 
poētisko iedarbīgumu definētu kā teksta spēju neizsīkstoši 
ģenerēt aizvien jaunas interpretācijas, nekad sevi neizsmeļot.

Tas, kurš raksta (glezno, veido skulptūras vai sacer mūziku), 
vienmēr zina, ko dara un cik grūti tas viņam nāk. Viņš apzinās, 
ka jāatrisina problēma. Darba aizmetņi var rasties impulsīvi, kā 
neskaidra vai uzmācīga doma, varbūt visam pamatā ir tikai 
kāda iegriba vai atmiņas. Taču pēc tam sākas pacietīgs darbs 
pie rakstāmgalda, risinot savu uzdevumu un iedziļinoties darba 
materiālā, un materiāls pats izpauž savas dabiskas īpašības un 
vienlaikus nes sev līdzi ari atmiņas par kultūni, kurā veidojies 
(intertekstualitātes atbalss).

Kad autors apgalvo, ka strādājis, iedvesmas pārņemts, viņš 
melo. Genius is twenty per cent inspiration and eighty per cent 
perspiration.

Neatceros, par kuru no saviem slavenākajiem dzejoļiem La- 
martins rakstīja, ka tas piepeši raisījies no viņa spalvas kādā 
negaisa naktī, mežā. Pēc viņa nāves tika atrasti manuskripti ar 
labojumiem un variantiem, un atklājās, ka šis varbūt ir franču 
literatūrā visvairāk “slīpētais” dzejolis.

Kad rakstnieks (vai vispār mākslinieks) stāsta, ka strādājis, 
nedomājot par radīšanas likumiem, tas nozīmē vienīgi to, ka 
viņš strādājis, neapzinādamies, ka viņam šie likumi zināmi. Bērns 
lieliski runā savā mātes valodā, taču nespētu sarakstīt tās gra
matiku. Un gramatiķis nav vienīgais, kurš pazīst valodas liku
mus, jo, lai gan neapzināti, tie labi pazīstami ari bērnam. Grama 
tiķis vienīgi ir tas, kurš zina, kā un kāpēc bērns prot valodu.

Izstāstīt, kā darbs sarakstīts, nenozīmē pierādīt, ka tas sarak
stīts “labi” . Po teicis, ka sacerējuma iedarbīgums ir viens, bet 
procesa pārzināšana -  pavisam kas cits. Kad Klē vai Kan- 
dinskis mums stāsta, ka glezno, viņi nemēģina apgalvot, ka 
viens būtu labāks par ot.ru. Kad Mikelandželo saka -  veidot, 
skulptūru nozīmē tikai atbrīvot tēlu, kas jau ierakstīts akmenī, 
no liekā, viņš neapgalvo, ka Vatikāna Pietā būtu labāka par
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Rondanini Pietà. Spilgtākās lappuses par māksliniecisko pro
cesu sarakstījuši mazāk ievērojami mākslinieki, kuru mākslinie
ciskie sasniegumi nav tik spoži, bet kuri toties lieliski apzināju
šies, ko un kāpēc dara: Vazāri, Horācijs Grīno, Ārons Koplends...

PROTAMS, VIDUSLAIKI

Es sarakstīju romānu, jo tā nu man iegribējās. Domāju, ka 
tas ir pietiekams iemesls, lai ķertos pie rakstīšanas, tatad -  
stāstīšanas. Cilvēks pēc savas dabas ir stāstošs dzīvnieks. Es 
sāku rakstīt septiņdesmit astotā gada martā; mani iedvesmoja 
kādas idejas aizmetņi. Man gribējās noindēt muku. Esmu pār
liecināts, ka ikkatra romāna kodolā ir līdzīga doma, bet viss 
pārējais ir ka darba gaitā tai apkārt apaudzēts augļa mīkstums. 
Taču doma par muku droši vien bija vēl senāka, jo vēlāk es 
atradu vienu no savām 1975. gada pierakstu burtnīcām, kurā 
biju sastādījis kāda klostera iemītnieku sarakstu. Nekā vairāk -  
tikai sarakstu. Sākumā pievērsos Orfilā sacerējumam Traité des 
poisons, ko pirms divdesmit gadiem biju iegādājies pie kāda 
bukinista Sēnas krastmalā, lai izrādītu cieņu Hjūsmanam (Là 
bas). Tā kā neviena no tur aprakstītajām indēm man nešķita 
piemērota, es lūdzu savam draugam, biologam, lai viņš man 
ieteic kādu nāvekli, kuram piemistu man nepieciešamās īpašības 
(tam bija jāiedarbojas caur ādu, upurim aizskarot kādu priekš
metu). Vēstuli, kurā viņš man atbildēja, ka nezinot nevienu 
indi, kas atbilstu manām prasībām, es tūdaļ iznicināju, jo šāds 
dokuments, izlasīts citādā kontekstā, varētu novest pie karā
tavām,

Sākumā biju iecerējis, ka mani mūki dzīvos mūsdienu klos
teri (jau iztēlojos muku, izmeklētāju, kurš lasītu Manifesto). 
Taču visos klosteros aizvien vēl ir dzīvas atmiņas par viduslai
kiem, tāpēc es sāku pārcilāt savu medievālista arhivu (grāmata 
par viduslaiku estētiku 1957. gadā, vēl simt lappušu par šo 
pašu tēmu 1969.g., vairākas dažādu gadu esejas, 1962. gada
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ekskursi viduslaiku tradīcijās, kas saistīti ar manām Džoisa 
studijām, un piedevām apjomīgs pētījums par Apokalipsi un 
Liebanas Svētlaimīgā Apokalipses komentāru ilustrācijām -  tā
tad viduslaiki allaž bijuši man līdzās). Pārlūkoju plašu mate
riālu klāstu -  kartītes, fotokopijas, pierakstu burtnīcas, kas bija 
krājušās jau kopš 1952. gada un paredzētas visai nekonkrē
tiem, nākotnē iecerētiem darbiem: monstru vēsturei, viduslaiku 
enciklopēdiju analīzei, kādam pētījumam par katalogiem... Un 
tad es nospriedu: ja jau viduslaiki ir manu domu un iztēles ik
diena, labāk rakstīt romānu, kura darbība risinātos tieši vidus
laikos. Kādā intervijā reiz teicu, ka tagadne man pazīstama tikai 
no televizora ekrāna, turpretī viduslaikus pazīstu nepastarpi
nāti. Laukos mēdzām kurināt ugunskuru, un sieva man reiz 
pārmeta, ka es neprotu vērot dzirksteles -  tās cēlās pretī koku 
lapotnei un lidinājās gar elektrības vadiem. Vēlāk, izlasījusi no
daļu par ugunsgrēku, viņa man teica: “Tātad tu tomēr vēroji 
dzirksteles!” -  “Nē,” es atbildēju, “toties es zināju, kā tās būtu 
vērojis viduslaiku mūks.”

Pirms desmit gadiem, sarakstījis komentārus Liebanas Svēt- 
laimigā Apokalipses komentāriem, es grāmatas ievadā, kas bija 
veidots kā vēstule manam izdevējam Franko Marijai Riči, atzi
nos: “Katrā ziņā esmu dzimis šiem pētījumiem, dzimis, lai maldī
tos pa simbolu gāršām, kur mīt vienradži un grifoni, un salī
dzinātu katedrāļu smagnējās un augšuptiecīgās arhitektūras 
formas ar Summae četrstūrainajās formulās apslēptajām jēg- 
skaidrojošajām smailēm, lai klīstu pa Salmu šķērsielu un cister- 
ciešu baznicu jomiem, veikli risinātu sarunas ar zinošajiem, augst
prātīgajiem Klinī ordeņa mūkiem, juzdams sev pievērstu tuklā 
racionālista Akvinieša skatienu un turēdamies preti kārdināša
nai, kurā mani cenšas ievest Augustodunas Honorijs ar savām 
fantastiskajām ģeogrāfijām, kuras skaidro gan quare in pueri- 
tia coitus non contingat, gan kā nokļūt Pazudušajā salā un

619



noķert bazilisku, ja esi bruņojies tikai ar kabatas spogulīti un 
nesalaužamu ticību Bestiārijam.

Nekad neesmu atbrīvojies 110 šis patikas un kaislības, kaut 
ari morāli un materiāli apsvērumi mani spieduši mīt citas takas
-  medievālista darbam nepieciešama krietna turība un iespēja 
klejot pa tālām bibliotēkām, mikrofilmējot retus manuskriptus. 
Un, lai gan viduslaiku pētniecība nav mana profesija, šis laika- 
posms aizvien ir palicis mans hobijs, nemitīgs kārdinājums -  es 
to saskatu it visā, kam pievēršos, arī tur, kur no tā šķietami nav 
ne vēsts.

Brīvdienas, kas pavadītas zem Otiņas velvēm, kur abats Grivo 
vel šodien raksta praktisku pamācību grāmatas par pašu ne
labo un iesien tās ar sēru piesūcinātos vākos, jūsmas pilnas va
saras dienas Muasakā un Konkā, kur acis stulbina un prātus 
jauc Apokalipses vecajie un velni, kas verdošos katlos bāž grēci
nieku dvēseles, vel mirka Bēdas apgaismojošo darbu lasīšana 
un Okamieša racionālais atbalsts, pūloties izprast Zīmes -  noslē
pumus, ko Sosīrs atstājis tumsā tītus. Un vēl, un vēl -  bez mitas 
jūtot nostaļģiju pēc Peregrinatio Sandi Branclani, pārbaudot 
savu domāšanas veidu Kelsas grāmatā, saskatot Borhesu ķeltu 
kennigars, bīskapa Sigera dienasgrāmatās lasot par varas un 
pakļauto masu attiecībām... ”

MASKA

Patiesībā es nolēmu ne tikai stāstīt par viduslaikiem. Es 
nolēmu dzīvot viduslaikos un vēstīt ar tālaika hronista muti. Es 
biju iesācējs prozas žanra 1111 līdz šim uz prozaiķiem biju skatī
jies no barikāžu pretējās puses. Es kaunējos stāstīt. Jutos kā 
teātra kritiķis, kas piepeši nokļuvis rampas gaismā un zina, ka 
no partera viņam pievērsti neseno sabiedroto kritiskie skatieni.

Vai iespējams pateikt “bija dzidrs rīts novembra beigās'’ un 
nejusties kā Snūpijam? Bet, ja šos vārdus es ļautu izrunāt
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Snūpijam pašam? Tas ir, ja to, ka “bija dzidrs rits novembra 
beigās,” pateiktu kāds, kuram būtu tiesības tā sacīt, jo viņa 
laikos tā bija pieņemts? Maska! Man bija nepieciešama maska.

Es sāku cītīgi pārlasīt viduslaiku hronistus, lai apgūtu viņu 
ritmu un naivo vienkāršību. Viņi runās manā vietā, bet es būšu 
brīvs no jebkurām aizdomām. Brīvs no aizdomām, bel ne no 
intertekstualitātes atbalsīm. Tādējādi es no jauna atklāju to, kas 
rakstniekiem vienmēr bijis zināms un ko viņi mums tik daudz
reiz teikuši: grāmatas vienmēr runā par citām grāmatām, un 
ikviens stāsts stāsta kādu jau agrāk izstāstītu stāstu. To zināja 
Homērs, un to zināja Ariosto, kur nu vēl Rablē vai Servantess. 
Tāpēc bija gluži skaidrs, ka manai grāmatai jāsākas ar atrastu 
rokrakstu, kas pats par sevi (protams) ari ir citāts. Ātri vien 
uzrakstīju ievadu, paņemdams četras kārbiņas, ielikdams tās 
citu citā un savu stāstu noglabādams pašā viduci: es saku, ka 
Valē teica, ka Mabijons esot sacījis, ka Adss teicis...

Tā es tiku vaļā no savām bailēm. Taču mans darbs apstājās 
uz veselu gadu. Pārtraucu rakstīšanu, jo biju atklājis vēl kādu 
man sen zināmu patiesību (un to zina visi), kuru īsti izpratu 
tikai tagad, rakstot.

Proti, es atklāju, ka romāna rakstīšanai, vismaz darba sākum
posmā, nav nekā kopīga ar vārdiem un to virknēšanu. Romāna 
rakstīšana ir kosmoloģisks akts, tāpat kā tas, par kurn vēsta 
pirmā Mozus grāmata (vajag tik atrast labu paraugu, kā sacījis 
Vudijs Alens).

RO.MANS KA KOSMOLOĢISKS AKTS

Ar to es gribu teikt -  lai stāstītu, vispirms jārada pasaule, 
pēc iespējas detalizētāk to apdomājot un iekārtojot līdz pē
dējam sīkumam. Piemēram, mēs varam radīt upi, divus krastus 
un kreisajā krastā novietot makšķernieku, un, ja vēl šim makšķer
niekam  piešķiram  viegli aizkaitinām u dabu, ne visai tīru
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sirdsapziņu un dažus pagātnē izciestus cietumsodus, mēs jau 
varam sākt rakstīt, ietērpjot vārdos to, kas nevar nenotikt. Ko 
dara makšķernieks? Makšķerē (re, jau varam pārcelt uz papīra 
vairāk vai mazāk parastu kustību virkni!). Un kas notiek tālāk? 
Vai nu upē ir zivis un tās ķeras, vai ari zivju nav. Ja zivis ir, 
makšķernieks izvelk labu lomu un priecīgs dodas mājās. Un 
stāsts cauri. Bet, ja neķeras, makšķernieks, kuru mēs apveltī
jām ar ātru dabu, droši vien sadusmosies. Varbūt viņš salauzis 
makšķeri. Nekas īpašs, bet jau iezīmējas darbība. Turklāt indiā
ņiem ir sakāmvārds: “Apsēdies upes malā un gaidi -  drīz vien 
garām peldēs tava ienaidnieka līķis.” Kas notiktu, ja pa upi 
lejup peldētu līķis? Beigu beigās upes intertekstuālajā areālā 
tāda iespēja pastāv. Un paturēsim prātā mūsu makšķernieka 
kriminālo pagātni! Vai viņš riskēs iekulties nepatikšanās? Kā 
viņš rīkosies? Bēgs? Izliksies, ka līķi nav redzējis? Varbūt pārbī
sies, ka vainu var uzvelt viņam, jo izrādījies, straume nes viņa 
vislielākā ienaidnieka miesas? Varbūt mūsu vīrs ļaus vaļu sa
vām ātrajām dusmām, jo pats nav varējis paveikt sen loloto 
atriebību? Redzat, pietika nedaudz iekārtot mūsu iedomāto pa
sauli, un stāsts jau sācies. Esam atraduši arī vēlamo sākuma 
stilu, jo, lai vēstītu par makšķernieku upmalā, mums gribot 
negribot jāizvēlas lēns, plūstošs stāstījuma ritms, kas atbilst 
pacietīgajām  gaidām , bet saspringtu noskaņu tam piešķir 
makšķerētāja viegli aizkaitināmais raksturs. Galvenais uzdevums 
ir radīt pasauli, vārdi radīsies paši. Rem tene, verha seguentur. 
Dzejā, manuprāt, ir pilnīgi pretēji: verba tene, res sequentur.

Pirmais darba gads bija veltīts mana romāna pasaules radī
šanai. Garum gari saraksti ir grāmatām, ko iespējams uziet vidus
laiku bibliotēkā. Mūku vārdu reģistri un neskaitāmas kartītes, 
kurās aprakstītas darbojošās personas, no kurām liela daļa grā
matā nemaz neparādās. Man bija jāiepazīst itin visi klostera 
iemītnieki. Nebija jēgas iepazīstināt ar viņiem lasītājus, taču 
man pašam viņi bija jāpazīst. Kurš teicis, ka proza nedrīkst
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atpalikt no civilstāvokļa aktu reģistrācijas biroja? Bet varbūt tai 
jālidzinās ari pašvaldības pilsētplānošanas un celtniecības de
partamentam? Šīs domas vadīts, ilgi pētīju fotogrāfijas un kartes 
arhitektūras enciklopēdijās, lai izstrādātu abatijas plānu, no
spraustu attālumus un noteiktu pat pakāpienu skaitu vītņu kāp
nēs. Marko Ferēri reiz man teica, ka mani dialogi esot kinema
togrāfiski, jo tie vienmēr esot īstā garuma. Kā lai tie tādi nebūtu! 
Kad mani tēli sarunādamies gāja no refektorija uz klosterdārzu, 
es rakstīju, nenolaizdams acis no kartes, un redzēju, kad viņi, 
nonākuši galā, sarunu pārtrauca.

Vajag pašam sev radīt ierobežojumus, lai izdoma varētu brīvi 
darboties. Dzejā par šādiem ierobežojumiem noder pantmērs, 
rindas garums, atskaņas, tas, ko mani laikabiedri nosaukuši 
par dzirdes noteiktu ieelpu... Prozas rakstnieku ierobežo viņa 
radītā pasaule. Un tam nav nekā kopīga ar reālismu (lai gan šis 
princips izskaidro arī reālismu). Varam radīt pavisam nereālu 
pasauli, kurā ēzeļi lido un princeses ar skūpstu var atmodināt 
no nāves miega, taču šī pasaule, lai cik nereāla, var pastāvēt 
tikai atbilstoši struktūrām, kas mums jānosaka jau pašā sākumā 
(ir jāzina, vai princesi ar skūpstu var atdzīvināt tikai princis, vai 
to pašu var paveikt arī ragana, un vai princeses skūpsts palīdz 
atgūt prinča izskatu tikai krupjiem, vai, pieņemsim, ari bruņ
nešiem).

Svariga manas pasaules sastāvdaļa bija Vēsture, tāpēc es la
sīju un pārlasīju neskaitāmas viduslaiku hronikas, un lasīdams 
secināju, ka romānā jāiekļauj arī tādas parādības, par kurām 
darba sākumā nebiju ne iedomājies, piemēram strids par na
badzīgo dzīvi un inkvizīcijas cīņa pret brālīšiem.

Piemēram, kāpēc manā grāmatā sastopami četrpadsmitā 
gadsimta brālīši? Ja jau gribēju rakstīt par viduslaikiem, bija 
ieteicams izvēlēties XIII vai XII gadsimtu, jo tos es pazinu daudz 
labāk par XIV. Taču man bija nepieciešams izmeklētājs un 
vēlams, lai viņš būtu anglis (intertekstuāls citāts), kuram piemistu
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izcilas novērotāja spējas un prasme izskaidrot redzamās zīmes. 
Šādas īpašības varēja būt sastopamas tikai franciskāņu vidē 
un pēc Rodžera Bekona; turklāt izstrādātu zīmju teoriju mēs 
varam atrast tikai pie Okamieša sekotājiem, vai, pareizāk sa
kot, šāda teorija bija arī agrāk, taču zīmes tika skaidrotas vie
nīgi simboliski vai arī aiz tām saskatīja universālijas un idejas. 
Tikai laikaposmā starp Bekonu un Okamieti zīmes tika izman
totas atsevišķo parādību izziņai. Tātad manam stāstam bija jari- 
sinās XIV gadsimtā, un šī doma mani nemaz neiepriecināja, jo 
nejutos tik brīvs šajā man mazāk pazīstamajā vidē. Atkal ķēros 
pie lasīšanas -  un secināju, ka četrpadsmitā gadsimta franciskā- 
nim, pat ja viņš ir anglis, nevar būt vienaldzīga diskusija par 
nabadzību, sevišķi ja viņš ir Okamieša draugs, skolnieks vai 
paziņa. (Starp citu, sākumā biju iecerējis, ka izmeklētājs būs 
pats Okamietis, taču vēlāk šo domu atmetu, jo Venembilis īn- 
ceptor ka cilvēks man bija visnotaļ antipātisks.)

Un kāpēc notikumi risinās tieši 1327. gada novembra bei
gās? Tāpēc, ka decembrī Česenas Mikēle jau bija Avinjonā. Tā, 
redz, tiek iekārtota vēsturiska romāna pasaule -  daži elementi, 
kā, piemēram, pakāpienu skaits, ir atkarīgi no autora gribas, 
bet citus, piemēram, Mikēies ceļojumus, nosaka reālā pasaule, 
kura šāda veida romānos savijas ar stāsta iespējamību pasauli.

Taču novembris man šķita pārāk agrs laiks. Kāpēc? Tāpēc, 
ka gribēju kaut cūkas. Kāpēc? Pavisam vienkārši -  lai varētu 
asiņu kublā ar kājām gaisā iebāzt līķi. Un kāpēc tas vajadzīgs? 
Nu tāpēc, ka Apokalipses otrā bazūne vēsta, ka... Es taču ne
varēju mainīt. Apokalipsi! Tā ir no manis neatkarīgās pasaules 
daļa. Diemžēl izrādījās, ka cūkas kauj, tikai sākoties aukstam 
laikam (to visu es sīki izzināju), tāpēc novembris man nede
rēja. Taču es atradu risinājumu -abatija  jānovieto kalnos, jo tur 
jau novembri snieg. Citādi mans stāsts būtu varējis risināties ari 
lidzenumā, Pompozā vai Konkā.

Mūsu radītā pasaule pati pateiks priekšā, ka ritēt notikumiem. 
Visi man jautā, kāpēc Horhes vārds rada asociācijas ar Borhesu
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un kāpēc mans Borhess esot tik ļauns. Bet es pats to nezinu. Es 
gribēju, lai bibliotēku sargātu aklais (tas man šķita labs literā
rais risinājums), bet izteiksmes “bibliotēka” plus “aklais” vie
nīgais iespējamais iznākums ir Borhess; ari tāpēc, ka parādi 
jānolīdzina. Turklāt Apokalipse tik dziļi ietekmēja viduslaikus 
tieši ar Spānijā radīto Jāņa atklāsmes grā matas miniatūru un 
komentāru starpniecību. Kad nosēdināju Horbi bibliotēkā, es 
vēl nezināju, ka slepkava ir viņš. Tā sakot, viņš visu pastrādāja 
pats. Tikai nejauciet manis teikto ar “ideālistiskajām” blēņām, 
ka tēliem esot pašiem sava, neatkarīga dzīve un autors, kā 
transā iegrimis, tikai pieraksta un ļauj tiem rīkoties pēc pašu 
ieskatiem. Šādas muļķības ir piemērotas vidusskolas beigša
nas sacerējumam. Es gribu teikt, ka tēli ir spiesti rīkoties atbil
stoši tās pasaules likumiem, kurā viņi mīt, jeb, citiem vārdiem 
sakot, stāstnieks ir pats savu premisu gūsteknis.

Vienkārša nebija arī labirinta izveidošana. Visi labirinti, par 
kuriem man bija kādas ziņas (un es izmantoju ari Santarkan- 
dželi lielisko pētījumu), bija bez jumta. Protams, tie bija visnotaļ 
sarežģīti un to ejas cilpu cilpās. Taču man bija vajadzīgs slēgts 
labirints (vai tad kāds jebkad ir redzējis bibliotēku zem klajas 
debess?), turklāt tas nedrīkstēja būt pārāk sarežģīts, ar piņķerī
giem gaiteņiem un neskaitāmies strupceļiem, citādi bibliotēkā 
nebūtu pietiekami laba ventilācija. Bet laba ventilācija man bija 
vajadzīga, lai uzpūstu ugunsgrēka liesmas (tas, ka Torņēkai 
beigās jānosvilst, man bija skaidrs jau pašā sākumā, un ari 
šim nodomam bija kosmoloģiski-vēsturiski iemesli -  viduslai
kos katedrāles un klosteri dega kā sērkociņu kastītes, un iedo
māties stāstu par viduslaikiem, kurā nav ugunsgrēku, būtu tik
pat kā iedomāties filmu par karu Klusajā okeānā bez krītoša, 
liesmu apņemta iznicinātāja, ko aprij viļņi). Tāpēc es biju spiests 
strādāt divus trīs m ēnešus, līdz pats uzbūvēju piemērotu 
labirintu, tomēr vēlāk drošības pēc izkalu sienas vēdināšanas 
spraugas, lai izšķirīgajā brīdī nepietrūktu gaisa.
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KAS KUNA

Problēmu man netmka. Es gribēju radīt slēgtu telpu, kon
centrētu universu, un, lai pastiprinātu noslēgtību, es vietas vie- 
notibu papildināju ar laika vienotību (darbības vienotība manī 
raisīja šaubas). Tātad benediktiešu ordeņa abatija, kur dzīves 
ritmu nosaka laika iedalījums kanoniskajās stundās (varbūt 
par neapzinātu modeli man noderēja Ulissun tā dzelžainā stundu 
struktūra 1111 vēl arī Burvju kalns, vieta, kur dziedinošā kalnu 
gaisā var risināt ilgas sarunas).

Sarunas man sagādāja daudz raižu, bet rakstot neskaidrie 
jautājumi atrisinājās. Ir kāda tēma, kurai prozas teorija pagai
dām pievērsusi nepelnīti maz uzmanības, -  turu ancillaries, 
tas ir, paņēmieni, ar kādiem autors veido dialogus. Pavērojiet 
atšķirības šajos piecos dialogos:

1. -  Kā sviežas?
-  Tīri tā nekas, un tev?

2. -  Kā sviežas? -  jautāja Džovanni.
-  Tīri tā nekas, 1111 tev? -  atbildēja Pjēro.

3. -  Nu? -  Džovanni jautāja. -  Kā sviežas?
Un Pjēro steigšus atmeta: -  Tīri tā nekas, un tev?

4 . -  Kā sviežas? -  norūpējies taujāja Džovanni.
-  Tīri tā nekas, un tev? -  atņirdza Pjēro.

5. Džovanni apvaicājās: -  Kā sviežas?
-  Tīri tā nekas, -  Pjēro vienaldzīgi attrauca. Tad, noslē

pumaini pasmaidījis, piebilda: -  Un tev?

Dialogos (izņemot pirmos divus) varam vērot to, ko m ēdz 
dēvēt par izteikuma ievirzi. Autors iejaucas ar saviem  ko
mentāriem, lai pasacītu priekšā, ko varētu nozīmēt abu runātāju 
vārdi. Bet vai patiešām šādas iejaukšanās nav pirmajos di
vos, it kā askētiskajos gadījumos? Kad lasītājs ir brīvāks -  
divos pirmajos, sausajos dialogos, kad viņa uztvere var tikt
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emocionāli ievirzita, viņam pašam to nemanot (atcerēsimies 
Hemingveja šķietami neitrālo sarunu stilu!), vai arī lielāka brī
vība ir dota trīs pēdējos gadījumos, kad vismaz ir skaidrs, kādu 
spēlīti autors spēlē?

Tas ir stilistikas ideoloģijas un poētikas jautājums, turklāt 
tikpat svarīgs kā iekšējā ritma vai asonanses izvēle un pa- 
ragrammu lietošana. Nepieciešams ievērot zināmu konsek
venci. Varbūt, manā gadījumā tas bija vienkāršāk, jo visas sa
runas pārstāsta Adss un, protams, no sava viedokļa.

Taču ar dialogiem bija saistīta vēl kāda problēma. Cik “vi- 
duslaicīgiem” tiem bija jābūt? Ciliem vārdiem, sācis rakstīt, es 
sapratu, ka grāmata iegūst komiskās operas struktūru -  gari 
rečitatīvi un plašas ārijas. Ārijas (piemēram baznīcas portāla 
apraksts) atbilda viduslaiku dižās retorikas garam, un šādu 
paraugu man netrūka. Bet dialogi? Vienubrīd mani pārņēma 
bailes, ka mani dialogi -  tā ir Agata Kristi, bet ārijas -  sv. Ber
nards vai Sigērs.

Atkal ķēros pie viduslaiku romānu (bruņinieku epopeju) 
lasīšanas un secināju, ka, neņemot vērā dažas manas vaļības, 
es tomēr ievēroju stilu, kas nav svešs arī viduslaiku dzejai un 
prozai. Taču šī problēma ilgi nelika man mieru, un vēl tagad 
neesmu drošs, vai man izdevušās pārejas no ārijām uz rečita- 
tīviem.

Un vēl kāda problēma -  balsu jeb stāstījuma pakāpju daudz- 
slāņainība. Apzinājos, ka es (stāstītājs) pārstāstu cita rakstītus 
vārdus, turklāt jau priekšvārdā biju brīdinājis, ka šie cita rak
stītie vārdi jau izgājuši vēl vismaz divas -  Mabijona un abata 
Valē -  stāstījuma pakāpes, lai gan varēja pieņemt, ka viņi strā
dājuši tikai kā filologi un nav sagrozījuši tekstu (bet kurš gan 
tam ticēs?). Taču problemātisks bija arī pats Adsa stāstījums 
pirmajā personā. Adss astoņdesmit gadu vecumā stāsta par to, 
ko piedzīvojis astoņpadsmit gadu vecumā. Kurš tad ir stāstī
tājs -  jauneklis vai sirmgalvis? Abi divi, tas ir acīm redzams un
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tieši tā ari tika iecerēts. Manas spēles būtība bija -  ik pa laici
ņam ļaut vecajam Adsam apcerēt un komentēt savas atmiņas 
par to, ko viņš dzirdējis un redzējis jaunibā. Par paraugu man 
noderēja Serēnuss Ceitbloms no Doktora Fausta (grāmatu ne- 
pārlasīju, man pietika ar to, kas palicis prātā no senākas lasī
šanas reizes). Šāda rotaļāšanās ar divkāršu stāstītāja tēlu mani 
patiesi aizrāva. Arī tāpēc, ka -  atgriežoties pie tā ko, teicu par 
masku, -  divkāršodams Adsu, es divkāršoju arī brīvo telpu un 
aizslietņu skaitu, kas mani kā reālu personu jeb stāstošo autoru, 
stāstošo “es” šķira no tēliem, par kuriem tiek stāstīts, un no 
pašas stāstījuma balss. Jutos arvien drošāks, labāk pasargāts, 
un viss šis pasākums man atgādināja (gribu teikt -  gluži fiziski 
sajūtami, ar liepziedu tējā pamērcētas madlēnas smaržas ne- 
pārprotarnību) bērnības rotaļas gulta zem segas, kad no savas 
iedomu zemūdenes sūtīju ziņojumus māsai, kura tāpat zem 
segas kuģoja savā gultiņā, 1111 mēs abi bijām nošķirti no apkār
tējās pasaules un varējām pēc sirds patikas brīvi peldēt pa kluso 
jūras dzelmi.

Adss man bija ļoti svarīgs. Jau no paša sākuma biju iecerējis, 
ka manu stāstu (ar visiem tā noslēpumiem, politiskajiem un 
teoloģiskajiem sarežģījumiem un pārprotamību) pavēstis kāds, 
kurš visus šos notikumus piedzīvo un fiksē atmiņā ar pusau
džiem raksturīgu fotogrāfisku precizitāti, taču tos nesaprot (un 
īsti nesapratis pat vecumdienās, un tieši tāpēc grib patverties 
dievišķajā neesamībā, kas nekādi nesaskan ar to, ko mācīja 
viņa skolotājs). Ļaut, lai visu izskaidro kāds, kurš pats neko 
nesaprot.

Lasīdams recenzijas, es redzu, ka šis ir viens no tiem romāna 
aspektiem, kas vismazāk iespaidojis kritiķus 1111 erudītākos 
lasītājus, katrā ziņā neviens vai gandrīz neviens nav to izcēlis. 
Taču es tagad prātoju -  vai tikai šis nav bijis viens no elemen
tiem, kuru pēc romānu labprāt lasīja ari mazāk zinoši lasītāji? 
Viņi tāpatināja sevi ar naivo, nepieredzējušo stāstītāju un varēja
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attaisnoties paši savās acis, kad kaut ko nesaprata. Es viņiem 
atkal ļāvu sajust senās bailes no dzimumattiecībām, no sve
šām valodām, no pārgudrām domām, no politiskās dzīves no
slēpumiem... To visu es saprotu tikai tagad, apris coup, bet 
rakstīdams droši vien piedēvēju Adsam daudzus no saviem 
pusaudža gadu kompleksiem -  viņš noteikti mantojis tos, kas 
saistīti ar mīlestības lietām (tomēr man visu laiku izdevās palikt 
neredzamam, jo Adss savas mīlas ciešanas pauž tikai un vienīgi 
ar vārdiem, ar kuriem par mīlestību runājuši baznīcas tēvi). 
Māksla ir bēgšana no personiskajām emocijām -  to man mācījis 
gan Džoiss, gan Eliots.

Cīnīties ar emocijām nebija viegli. Ņemot par paraugu Lilles 
Alana dabas slavinājumu, es biju sarakstījis skaistu lūgšanu, ko 
gribēju likt Viljama lūpās kādā satraucošā brīdī. Taču vēlāk 
sapratu, ka esam satraukušies abi: gan es ka autors, gan viņš 
kā tēls. Es, autors, nedrīkstēju ļauties emocijām poētikas ap- 
svērumu pēc. Viņš, tēls, to nedrīkstēja, jo bija taisīts no cita 
koka -  visas viņa jūtas bija prāta apvaldītas vai nomāktas. Tā
pēc šo lappusi grāmatā neiekļāvu. Kad romānu bija izlasījusi 
kāda mana draudzene, viņa man teica: “Varu iebilst tikai pret 
vienu -  Viljamu nekad nepārņem līdzjūtība.” Šos vārdus at
stāstīju citam savam draugam, un viņš man atbildēja: “Nu ja, 
tāds jau ir viņa lidzjūtibas stils.” Varbūt viņam taisnība. Lai nu tā 
būtu.

PRETERITIONE

Adss man noderēja, lai tiktu galā ar vēl kādu problēmu. Es 
būtu varējis ļaut savam stāstam risināties viduslaikos un ne
skaidrot tālaika parādības, par kurām sarunājas stāsta varoņi, 
jo viņiem taču ir skaidrs, par ko viņi runā. Tāpat kā grāmatās 
par mūsdienām -  kad varonis sūdzas, ka Vatikāns neapstipri
nās viņa laulības šķiršanu, nevienam  nav jāskaidro, kas ir
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Vatikāns un kāpēc tas neļauj šķirties. Tomēr vēsturiskā romāna 
tā nedrīkst rīkoties, jo šādi romāni tiek rakstīti ari tāpēc, lai 
izskaidrotu laikabiedriem, kas noticis senatne un kā notiku
šais ietekmējis un ietekmē mus.

Taču skaidrojot var piemesties “salgarisma” liga. Salgari va
roņi pa mūžamežu bēg no ienaidniekiem un aizķeras aiz bao- 
baba saknes; autors šajā vietā pārtrauc stāstu par vajāšanu un 
nolasa mums botānikas lekciju par baobabiem. Kaut arī tagad 
pret šādiem paņēmieniem izturamies iecietīgi kā pret mīļu cil
vēku nelāgiem paradumiem, tomēr tā nevajadzētu rakstīt.

Es pārrakstīju simtiem lappušu, lai izvairītos no tamlīdzīgām 
neveiklībām, tomēr neatceros, ka būtu centies risināt šo prob
lēmu apzināti. To aptvēru tikai pec diviem gadiem, pūlēdamies 
saprast, kāpēc grāmatu lasa ari cilvēki, kuriem tādi “pārgudri” 
sacerējumi nevarētu patikt. Adsa stāstījuma pamatā ir retoriska 
figūra preteritione -  noklusējums. Vai atceraties slaveno pie
mēru: Cesare taccio, cheperognipiaggia... Tiek solīts nerunāt 
par kaut ko visiem labi zināmu, tomēr tieši tai pašā brīdī par to 
tiek runāts. Aptuveni tā Adss piemin, viņaprāt, visiem zināmus 
cilvēkus un notikumus, tomēr par tiem pastāstīdams. Turklāt 
Adsa lasītājam, gadsimta beigu vācietim, šie notikumi, kas risi
nājušies gadsimta sākumā Itālijā, un tajos iesaistītie cilvēki ne
maz nevarēja būt tik labi pazīstami. Adss nevairās stāstīt par 
tiem didaktiskā tonī; tieši tāds stils bija raksturīgs viduslaiku 
hronistiem, kuri par visu jauno, ko pieminēja, tūdaļ sniedza 
enciklopēdiskus paskaidrojumus. Izlasījusi grāmatas manus
kriptu, mana draudzene (šoreiz cita) teica, ka viņu pārsteidzis 
žurnālistiskais stāstījuma slils, it kā tas būtu nevis romāns, bet 
raksts žurnālā Espresso. Aptuveni tā viņa teica, ja pareizi atceros. 
Sākumā viņas vārdi mani sarūgtināja, bet pēcāk sapratu, ko 
viņa neapzināti ievērojusi. Tieši tā rakstīja to gadsimtu hronisti, 
un mūsu avīžu un žurnālu hronikas pat savu nosaukumu man
tojušas no viņu rakstītajām.
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ELPA

Taču garajām didaktiskajām atkāpēm ir vēl kada nozīme. 
Izlasījuši manuskriptu, draugi izdevniecībā man ieteica saīsināt 
pirmās simt lappuses, kas, pēc vinu domam, esot pārlieku sa
režģītas un nogurdinošas. Es nešaubīdamies atteicos to darit, 
jo, manuprāt, tam, kurš grib apmesties klosteri un nodzīvot tur 
septiņas dienas, ir jāpieņem klostera ritms. Tas, kurš to nespēj, 
nespēs izlasīt visu grāmatu. Tātad pirmo simt lappušu uzde
vums ir likt nožēlot grēkus un šķīstīt; ja kādam tas nepatīk, jo 
ļaunāk viņam pašam -  lai nelasa un paliek kalna piekājē.

Ieiešana romāna pasaulē lidzinās pārgājienam kalnos: jāie
mācās pareizi elpot, spert soļus, citādi drīz vien vajadzēs apstā
ties. Tāpat ir ar dzeju. Jūs taču zināt, cik neciešami dzeju lasa 
aktieri, kuri “interpretācijas” labad neievēro rindiņu gammu un 
taisa enjambements, kur pagadās, it kā lasītu prozu, -  viņi domā 
tikai par saturu, ritms viņiem ir vienaldzīgs. Lai lasītu vienpads- 
mitzilbju tercīnas, jāsajūt dzejnieka iecerētais dziedošais ritms. 
Labak skaitīt Dantes dzeju kā vecm odīgi rīmētus bērnu panti
ņus nekā par katru cenu pūlēties izteikt tās jēgu.

Prozā ritmu nosaka nevis atsevišķi teikumi, bet lielāki teksta 
bloki, notikumu secība. Ir romāni, kas elpo kā gazeles, citi -  kā 
valzivis vai ziloņi. Harmonijā nav atkarīga no ieelpas un izel
pas ilguma, bet no elpošanas ritma vienmēriguma. Tieši tāpēc 
reizēm (tas gan nedrīkst notikt pārāk bieži) elpa var aizcirsties -  
un nodaļa (vai epizode) piepeši apraujas. Šādam paņēmienam 
var būt svarīga loma stāsta iekārtojumā, tas var iezimēt pēkšņa 
lūzuma vietas, panākt īpašu izteiksmīgumu. Vismaz tā rīkoju
šies dižgari: “Nelaimīgā atbildēja” -  punkts un jauna rindkopa. 
Ritms gan ir citāds nekā romānā “Ardievu, kalni”, tomēr abos 
gadījumos, kad lasām šos vārdus, šķiet, Lombardijas dzidrās 
debesis sāpēs asiņo. Diži romāni ir tie, kuros autors zina Īsto 
brīdi, kad pasteidzināt un kad palēnināt darbības gaitu un prot
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šis ātruma pārmaiņas izkārtot uz vienmērīga pamatritma fona. 
Arī mūzikā tempu var paātrināt un palēnināt, taču nedrīkst arī 
pārcensties, lai nelīdzinātos tiem nemākulīgajiem pianistiem, 
kas uzskata, ka rubato pārspīlējumi nodrošina labu Šopēna 
atskaņojumu. Es nestāstu par to, kā atrisināju savas problēmas, 
drīzāk par to, ka tās sev izvirzīju. Un, ja es apgalvotu, ka to 
darīju apzināti, tie būtu salti meli. Ari ritmā, ko uz rakstām
mašīnas taustiņiem izbungo pirksti, var saklausīt kompozīcijas 
idejas.

Es gribētu minēt piemēru, kas skaidri parāda, cik lielā mērā 
stāstījumu nosaka pirkstu ritms. Ikvienam redzams, ka mīlas 
aina virtuvē ir veidotā no reliģisko tekstu citātiem, sākot ar 
Zālamana Augsto Dziesmu un beidzot ar svēto Bernardu, Žanu 
no Fekānas vai svēto Hildegardi no Bingenas. To viegli var 
pamanīt pat tie, kuriem sveša viduslaiku mistiskā literatūra, 
toties ir laba dzirde. Taču, ja tagad man vaicā, kur sakas un kur 
beidzas kāds citāts vai no kurienes tas paņemts, es neprotu 
atbildēt.

Pirms ķēros pie rakstīšanas, biju sagatavojis dučiem  kartīšu 
ar citātiem no dažnedažādiem  tekstiem un veselu kaudzi foto
kopiju, iezīmējis veselas grāmatu lappuses, -  materiālu bija 
daudz vairāk, nekā vēlāk izmantoju. Taču virtuves ainu es uz
rakstīju vienā piesēdienā (pēcāk to vienīgi nedaudz pieslīpēju 
un pārlaidu pāri vieglu krāsas kārtiņu, lai noslēptu salaiduma 
vietas). Tātad, kad rakstīju, visapkārt uz galda bija pvirši izklie
dēti savākto tekstu fragmenti, un es iemetu acis te vienā, te 
otrā lapiņā, sāku pārrakstīt vienu citātu, bet nepabeidzis tūdaļ 
lipināju tam klāt nākamo. Nevienas citas nodaļas melnraksts 
nav tapis tik ātri. Vēlāk es sapratu, ka mani pirksti cenšas sekot 
apskāvienu un glāstu ritmam un tāpēc es nevaru apstāties, lai 
izvēlētos piemērotāko citātu. Manu izvēli noteica vienīgi ritms, 
ar kuru es noteiktā bridi varēju ierakstīt kādu citātu, un mans 
skatiens slīdēja pāri nederīgajiem -  tiem, kuri būtu gausinājuši
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manu pirkstu skrējienu. Es nevaru apgalvot, ka notikuma aprak
stīšana ilga tieši tikpat, cik aprakstāmais notikums (kaut ari 
apskāvieni un glāsti var turpināties ilgi), taču es visiem spēkiem 
pulējos samazināt atšķirību starp notikuma ilgumu un rakstīša
nas ilgumu. Es nerunāju par “rakstišanu” -  ecriture- tādā no
zīmē, kādā šo vārdu lietojis Bārts, man tas nozīmē fizisku dar
bību, mašīnrakstīšanas aktu. Un es runāju par ķermeņa ritmiem, 
nevis emocijām. Emocijas, jau pārveidotas, bija krietni agrāk -  
brīdī, kad nolēmu sapludināt mistisko un erotisko ekstāzi, kad 
lasīju un izvēlējos citējamos tekstus. Vēlāk -  nekādu jutu, mīlē
jās taču Adss, ne jau es, man tikai viņa emocijas bija jāpārtulko 
acu un pirkstu spēlē, it kā es mēģinātu šo mīlas skatu nospēlēt 
uz bungām.

RADlT LASĪTĀJU

Ritms, elpa, grēku nožēlošana... Kam tas viss? Man? Protams, 
ne. Lasītājam! Rakstnieks raksta, domādams par lasītāju. Tāpat 
kā mākslinieks gleznojot domā par gleznas skatītāju. Piedur ar 
otu un paris so|u atkāpjas, paskatās, kā izdevies, -  vero gleznu 
tā, kā vēlāk, piemērotā apgaismojumā pakarinātu pie sienas, to 
vēros skatītājs. Kad darbs pabeigts, sākas dialogs starp tekstu 
un tā lasītājiem (autors šajā sarunā nepiedalās), bet, kamēr grā
mata vēl tiek rakstīta, risinās divi citi dialogi: pirmais -  starp 
rakstāmo tekstu un visiem iepriekš uzrakstītajiem tekstiem 
(ikkatm grāmatu veido tikai citas grāmatas, un tās runā tikai 
par citām grāmatām), un otrs -  autora dialogs ar savu ideālo 
lasītāju. Par to esmu rakstījis jau iepriekš -  grāmatā Lector in 
fabula  un vēl senāk Atvērtajā daiļdarbā, lai gan tas nav mans 
izgudrojums.

Gadās, ka autors raksta, domādams par konkrētu, em pī
riski iepazītu publiku, kā to darīja modernā romāna sācēji -  
Ričardsons, Fīldings, Defo. Taču noteiktai publikai rakstīja arī
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Džoiss, domādams par ideālu lasītāju, kuru nomoka ideāls bez
miegs. Abos gadījumos -  gan vēršoties pie publikas, kas stāv 
turpat aiz durvīm ar naudas zutni rokās, gan rakstot iespēja
mam nākotnes lasītājam -  rakstīt vienmēr nozīmē ar teksta 
starpniecību radīt savu lasītāja paraugmodeli.

Ko gan nozīmē domāt par lasītāju, kurš spējīgs pievarēt pirmo 
simt lappušu uzliktos pārbaudījumus? Tas nozīmē -  sarakstīt 
pirmās simt lappuses (ā, lai radītu lasītāju, kas būs spējīgs iz
lasīt arī nākamās.

Vai mēdz būt rakstnieki, kuri raksta tikai pēctečiem? Ne, pat 
ja kāds to apgalvo, jo viņš nav Nostradams un nākamās paau
dzes var iztēloties, tikai spriežot pēc saviem laikabiedriem. Vai 
ir autori, kas raksta tikai dažiem lasītājiem? )ā. Pieņemot, ka 
šāds autors apjauš, ka tikai retais atbildis viņa iztēlotajam Ideālā 
Lasītāja modelim. Taču ari šaja gadījumā rakstnieks cer -  un 
nemaz neslēpj savas cerības - , ka tieši viņa grāmata radīs ve
selu pulku jaunu viņa ideālā lasītāja tipa pārstāvju, tipa, ko viņš 
iecerējis, centīgi izstrādājis un iedrošinājis ar savu tekstu.

Iespējamo atšķirību es saskatu vienīgi starp tekstiem, kas 
grib radīt jaunus lasītājus, un tekstiem, kas lūko apmierināt jau 
esošās publikas vēlmes. Otrajā gadijumā grāmatas tiek rakstī
tas, konstruētas pec sērijveida ražošanas principiem. Autors veic 
tirgus analīzi un pielāgojas tā prasībām. To, ka viņš strādājis 
pēc noteiktiem šabloniem, var pamanīt tikai, izpētot un salī
dzinot vairākus viņa sarakstītos romānus, -  atklājas, ka mainās 
tikai vārdi, ģeogrāfiskie nosaukumi un sejas, bet visos tiek stās
tīts viens un tas pats stāsts. Tas, kuru vēlējās publika.

Bet, kad rakstnieks rada kaut ko jaunu un iecer citādus 
lasītājus, viņš vairs nesamierinās ar tirgus analītiķa lomu, kurš 
sastāda publikas izteikto vēlmju sarakstu, -  drīzāk viņš kļūst 
par filosofu, kas nojauš Zeitgeist pavērsienus. Viņš grib atklāt 
savai publikai to, kas tai būtu jāgrib, bet ko tā joprojām ne
apzinās. Viņš grib palīdzēt lasītājam atklāt sevi pašu.
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Ja Mandzoni butu grilējis tikai apmierināt publikas prasī
bas, viņa ricibā būtu bijis jau izstrādāts paraugs -  vēsturiskais 
romāns, kura darbība risinās viduslaikos, varoņi ir dižciltīgi un 
cēli gluži kā sengrieķu traģēdijās, vieni vienīgi karaļi un prince
ses (vai tad tieši tādi nedarbojas viņa lugā Aclelki?), tikpat cēli 
un iespaidīgi ir karagājieni un kaislības, un bez mitas tiek cil
dināts Itālijas spožums tais laikos, kad tā vēl bijusi stiprinieku 
zeme. Taisni tā Mandzoni laikos un tāpat pirms un pēc viņa 
rīkojušies neskaitāmi vairāk vai mazāk neveiksmīgi vēsturisko 
romānu autori, no amatnieciska D ’Adzeljo līdz liesmu un dubļu 
šķiedējam Gverraci un nelasāmajam Kantū.

Ko turpretim dara Mandzoni? Viņš izvēlas septiņpadsmito 
gadsimtu, verdzības un gļēvuļu laikmetu, kad zobenu veikli 
vicināt prot vienīgi nelieši; par dižām kaujām viņš nebilst ne 
vārda, turklāt vel uzdrošinās iepīt jau tāpat smagajā stāstījumā 
tālaika dokumentus un uzsaukumus... Taču grāmata patīk, pa
tīk visiem, skolotiem un neskolotiem, lieliem un maziem, svētu
ļiem un dievlūdzējiem. Patīk tāpēc, ka Mandzoni sajuta -  viņa 
laika lasītājiem vajadzīgs tieši tas, pat ja viņi to neapzinās, pat 
ja neko tamlīdzīgu nepieprasa, pat ja netic, ka šādas grāmatas 
var “sagremot”. Cik daudz viņš strādāja ar vīli, zāģi un āmuru, 
cik centīgi skaloja savas drānas, lai padarītu savu sacerējumu 
vēl gardāku, baudāmāku! Lai piespiestu empīriski pazīstamos 
lasītājus kļūt par izsapņotajiem ideālajiem lasītājiem.

Mandzoni rakstīja, nevis lai izpaliktu esošajai publikai, bet 
lai radītu publiku, kurai viņa romāns nevarētu nepatikt. Un ja 
nebūtu paticis?! Jūs taču redzat, cik liekuļoti mierīgā balsi viņš 
runā par saviem divdesmit pieciem lasītājiem. Viņam vajadzēja 
vismaz divdesmit piecus miljonus!

Kādu ideālo lasītāju rakstot biju iecerējis es? Sabiedroto, 
protams. Tādu, kas būtu ar mieru iesaistīties manā spēlē, līs 
gribēju kļūt pilnībā piederīgs viduslaikiem un apmesties tajos, 
it kā tas būtu mans laikmets, bet vienlaikus es no visas sirds
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vēlējos, lai lasītājs, izturējis iniciācijas pārbaudījumus, kļūtu par 
manu upuri, pareizāk sakot, par teksta upuri, un ticētu, ka 
viņam nepieciešams tikai un vienīgi tas, ko piedāvā mans teksts. 
Tekstam ir jāspēj pārveidot savs lasītājs. Tātad tu domā, ka 
gribi grāmatu, kurā ir pietiekami daudz seksa, kriminālintrigu 
un pēcgala noķer vainīgo? Un sižetam jābūt pēc iespējas asā
kam? Tomēr tev būtu kauns lasīt nejēdzīgu lubeni par miroņu 
kalniem un slepkavniekiem klosteri. Labi. Tad es tev piedā
vāšu daudz latiņu valodas, maz sieviešu, veselu lēveni teoloģi
jas un asinis straumēm vien kā Grand Guignol teātri, līdz tu 
iesauksies: “Pietiek, tā ir krāpšana!” Tai brīdī tu jau būsi kritis 
manos nagos un drebēsi Dieva visvarenības priekša, kurš pa
saules kārtību pārvērš niekā. Un pēc tam, ja būsi pietiekami 
manīgs, varēsi izpētīt, ka es tevi ievilināju lamatās, jo galu galā 
es tevi brīdināju ik uz soļa, brīdināju, ka pazudināšu -  taču 
līgums ar velnu šķiet tik vilinošs tieši tāpēc, ka, to parakstot, ir 
skaidri zināms, ar ko esi sapinies. Citādi par ko gan tev pienāk
tos tāda balva -  elle?

Tā ka mans mērķis bija panākt, lai vienīgais, kas mums liek 
patiesi bailēs nodrebināties -  metafiziskās šausmas -, tiktu 
uztverts kā kaut kas patīkams, es no iespējamiem sižetu mo
deļiem biju spiests izvēlēties vismetafiziskako un visfilosofis- 
kāko -  kriminālromānu.

KRIMINĀLROMĀNA METAFIZIKA

Tā nav nejaušība, ka grāmata sākas kā kriminālromāns (un 
naivākos lasītājus turpina maldināt līdz pat beigām, tā ka viņi 
pat nepamana, ka šis ir dīvains kriminālromāns, kura gandrīz 
nekas netiek atklāts 1111 detektīvs piedzīvo sakāvi). Domāju, ka 
cilvēkiem kriminālromāni patīk ne jau tāpēc, ka tajos notiek 
slepkavības, 1111 ari ne tāpēc, ka beigās allaž triumfējoši tiek 
ieviesta kārtība (intelektuālā, sociālā, juridiskā un morālā) un
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izskausta nekārtība -  noziegums. Galvenais iemesls ir tas, ka 
kriminālromāns ir stāsts par minējumu, par minējumu tā vis
tīrākajās izpausmēs. Arī medicīniska diagnoze, zinātnisks pē
tījums, metafiziskas pārdomas -  tie visi ir minējumi. Galu galā 
filosofijas (kā arī psihoanalīzes) pamatjautājums ir tas pats, kas 
tiek uzdots kriminālromānā: kurš ir vainīgs? Lai to uzzinātu (lai 
noticētu, ka to zinām), mums jāizsaka minējums, ka visus fak
tus vieno noteikta loģika -  tā, kuru tiem uzspiedis vainīgais. 
Katrs stāsts par izmeklēšanu un minējumiem mums vesta par 
kaut ko tādu, kas allaž atradies mums blakus (viltots Heide- 
gera citāts). Tā izskaidrojams, kāpēc mana stāsta galvenais jau
tājums (kurš ir slepkava?) sazarojas daudzos citos jautājumos, 
no kuriem katram ir savi minējumi, bet tie visi vērpjas ap mi
nējuma (kā tāda) stniktūni.

Abstrakts minējuma modelis ir labirints. Taču pastāv tris la
birinta paveidi. Pirmais ir grieķu labirints, tas, kurā iekļuva Tē
sējs. Šādā labirinta nav iespējams apmaldīties: ieej, sasniedz 
labirinta centm un dodies atpakaļ uz izeju. Un, lai tā nebūtu 
parasta pastaiga, centrā mājo Mīnotaurs; bez viņa stāsts būtu 
pagalam pliekans. Bailes var pārņemt tikai tāpēc, ka nezini, 
kur īsti nokļūsi un ko izstrādās Minotaurs. Bet, ja tu gribētu 
atritināt klasisko labirintu, tā ejas tev rokās atšķetinātos kā pa
vediens -  Ariadnes pavediens. Klasiskais labirints pats ir Ariad- 
nes pavediens.

Vel sastopams manierisma labirints; to atritinājis, tu rokās 
turētu kaut ko līdzīgu kokam -  tā neskaitāmie strupceļi atgā
dinātu sīki sazarotu sakņu sistēmu un lapotni. Izeja no tā ir 
tikai viena, un tu vari kļūdīties. Lai neapmaldītos, tev atkal 
nepieciešams Ariadnes pavediens. Šāds labirints ir trial-and- 
etro r process mode 1 is.

Un, visbeidzot, pastāv tikls -  tas, ko Delēzs un Gatarī dēvē 
par rhizome. Tīkls ir veidots tā, ka jebkurš ceļš var būt savie
nots ar jebkuru citu ceļu. Šādam labirintam nav ne centra, ne
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perifērijas, tam nav arī izejas, jo tas ir potenciāli bezgalīgs. Minē
juma telpa ir veidota kā tīkls. Labirints manā bibliotēkā ir vēl 
tikai manierisma labirints, bet tās pasaules struktūra, kurā mīt 
Viljams, pēc viņa paša domām, jau ir veidota kā šāds tīkls. 
Pareizāk sakot, tās struktūru iespējams šādi veidot, jo tā nekad 
nebūs līdz galam izveidota.

Kāds septiņpadsmit gadus vecs zēns man teica, ka neesot 
ne nieka sapratis no teoloģiskajām diskusijām, taču viņš tās 
esot uztvēris kā telpiskā labirinta turpinājumu (tās iedarboju
šās tāpat kā asinis stindzinošā mūzika Hičkoka filmās). Manu- 
prāt, šis jaunais lasītājs sajutis, ka telpiskais labirints šajā tekstā 
nav vienīgais. Varētu teikt, ka visvienkāršākie, visnaivākie la
sījumi izrādījušies vistuvākie struktuālismam. Naivais lasītājs, 
neprātodams par nozīmēm, nepastarpināti saskāries ar tekstu, 
atklāja, ka tajā ir vairāk nekā viens stāsts.

IZKLAIDE

Es gribēju, lai lasītājs izklaidētos. Vismaz tikpat labi, kā 
izklaidējos es. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, kaut arī šķietami no
nāk pretrunā ar mūsu visnotaļ nopietnajām un prātīgajām 
domām par romānu.

Izklaidēties nenozīmē izkliedēt problēmas. Robinsons 
Krūzo izklaidē savu ideālo lasītāju, vēstot par aprēķiniem un 
ikdienas darbiem, ko veic horno oeconomicus, kas gaužām lī
dzinās pašam ideālajam lasītājam. Taču šim Robinsona sem- 
blabie, kurš izklaidējās, lasīdams romānu par sevi pašu, tomēr 
bija jāsaprot kas jauns, jākļūst nedaudz citādam. Lasot viņš 
mācījās. Galvenā dažādu prozas poētiku atšķirība irtā, vai lasī
tājs uzzina kaut ko jaunu par pasauli vai kaut ko jaunu par 
valodu, tomēr būtība nemainās. Finegana vāķēšanas ideāla
jam lasītājam galu galā jāizklaidējas tikpat, cik tam, kurš lasa 
Karolīnu Invernicio. Tieši tikpat labi. Tikai citādā veidā.
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Izklaides jēdziens jau ir vēsturisks. Katrā romāna attīstības 
posmā bijuši atšķirīgi izklaidēšanas un izklaidēšanās paņe- 
mieni. Modernais romāns, bez šaubām, ir centies nomākt izprie
cas, ko rada sižets, un aizstāt tās ar citiem izpriecu veidiem. 
Taču es, liels Aristoteļa poētikas cienītājs, vienmēr esmu uzska
tījis, ka, par spīti visam, romānam jaizklaide lasītājs ari (un pat 
galvenokārt) ar savu sižetu.

Neviens neapšauba to, ka izklaidējošs romāns gūst publi
kas piekrišanu. Taču jau diezgan ilgi valda uzskats, ka publikas 
piekrišana ir visnotaļ negatīvs rādītājs: ja romāns gust piekri
šanu, tātad tas nav pateicis nekā jauna un devis publikai vie
nīgi to, ko tā jau gaidījusi.

Tomēr, manuprāt, apgalvojums "ja romāns dod lasītājiem 
to, ko viņi jau gaidījuši, tas gust piekrišanu” nenozīmē to pašu, 
ko apgalvojums “ja romāns gust publikas piekrišanu, tātad tas 
devis lasītājiem to, ko viņi jau gaidījuši”.

Otrais apgalvojums ne vienmēr ir pareizs. Par labiem piemē
riem noder Defo un Balzaks, vai ari Skārda bungas un Simt 
vientulības gadu.

Kāds varbūt atgādinās, ka vienādojumu “publikas piekri
šana = maza vērtība” ar savu polemisko nostāju atbalstīja arī 
mūsu Grupa 63, kura grāmatas, kas gūst panākumus, pielīdzi
nāja grāmatām, kuru mērķis ir sniegt mierinājumu, un tās sa
vukārt -  sižetiskajiem romāniem, turpretī slavinājuma vārdi 
tika veltīti eksperimentālajiem darbiem, kuri bieži vien izrai
sīja sašutuma vētni un kurus publikas lielākā daļa noraidīja. 
Jā, tolaik mēs to sludinājām, un tam visam bija jēga. Un tieši 
šie mūsu uzskati visvairāk tracināja “pareizi domājošos” rakst
niekus un pievērsa vislielāko sava laika hronistu -  kritiķu uzma
nību. Tieši tadu efektu mēs ari gribējām panākt, kad vērsāmies 
pret tradicionālajiem romāniem, pret to mirdzošo iedarbību, 
pret to iesīkstējušo problemātiku, kas nebija jūtami mainījusies 
kopš pagājušā gadsimta. Vēlāk notika nenovēršamais -  sakās
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šķelšanās naidīgos grupējumos un bieži vien, cīnoties par savu 
karogu un taisnību, dažādas lietas tika sabāztas vienā maisā. 
Atceros, ka mūsu lielākie ienaidnieki bija Lampedūza, Basāni 
un Kasola, bet šodien es starp šiem trim vairs neliktu vienādības 
zīmi. Lampedūza sarakstīja labu, savam laikam nepiederīgu 
romānu. Mēs to noliedzām, jo viņš tika slavināts kā jauna posma 
sācējs itāļu literatūrā, lai gan patiesībā viņš spoži noslēdza veco. 
Savu viedokli par Ka solu neesmu mainījis, turpretī par Basāni 
es tagad izteiktos daudz piesardzīgāk un, ja atgrieztos ’63- gads, 
ņemtu viņu ceļabiedros. Bet ne jau par to pašlaik vēlos runāt.

Gribu atgādināt 1965. gada piemirstos notikumus. Togad 
mūsu grupa kārtējo reizi sapulcējās Pannā, lai diskutētu par 
eksperimentālo romānu (šīs apspriedes materiāli ir lasāmi krā
jumā 11 romanzo sperimentale. Feltrinelli, 1965).

Diskusijās izskanēja daudz interesantu domu. Visupirms Re- 
nāto Barilli ievadreferātā. Viņš jau tolaik bija ievērojams visu 
Nouveau Roman novirzienu teorētiķis un mēģināja tikt galā ar 
Rob-Grijē (kuram tieši tobrīd bija sācies jauns periods), Grašu 
un Pinčonu (Pinčonu tagad min kā vienu no postmodernisma 
aizsācējiem, taču tolaik šāds termins vēl nebija pazīstams, vis
maz Itālijā ne; Amerikā to sāka lietot Džons Bārts). Barilli ci
tēja jaunatklāto Ruselu, kurš esot bijis liels Verna cienītājs, un 
necitēja Borhesu, jo uz viņa darbiem vēl neviens nebija palū
kojies ar citādām acīm. Ko tad Barilli teica? To, ka līdz šim visi 
sludinājuši sižeta nāvi un kā vienīgo darbības izpausmi -  at
klāsmi vai lietisku ekstāzi. Taču tagad prozas attīstībā sākoties 
jauns posms un darbībā atgūšot savu nozīmību, lai gan iespē
jams, tā būšot citāda darbība.

Es analizēju iespaidus, ko bija izraisījusi savdabīga kino 
kolāža, ko visi bijām noskatījušies iepriekšējā vakarā. Šī Bam- 
kello un Grifi kolāža Apšaubāmā pārbauda bija veidota no 
dažādu sižetu fragmentiem -  no komerckino standartsituācijām 
un topošiem. Es uzsvēm, ka publika vislabvēlīgāk bija uzņēmusi
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tieši tās filmas vietas, kas vēl pirms dažiem gadiem būtu iz
raisījušas sašutumu un neizpratni, -  vietas, kur klaji tika pār
kāptas tradicionālās darbības loģiskās un temporālās sakarī
bas un it kā pieviltas publikas gaidas. Avangards pamazām 
pārvērtās par tradicionālo, tas, kas vēl pirms paris gadiem būtu 
šķitis nepieņemams, tagad glāstīja acis un ausis. No visa tā 
izrietēja viens vienīgs secinājums. Vēstījuma nepieņemamība 
bija kļuvusi par eksperimentālās prozas (un tapat jebkura cita 
eksperimentālās mākslas žanra) galveno kritēriju, jo nepieņe
mamais jau bija kodificēts kā patīkamais. Varēja paredzēt iz
līgumu un atgriešanos pie pieņemamā un patīkamā ta jauna
jās formās. Un es atgādināju, ka savulaik Marinēti rīkotajos 
futūristu vakaros publikai noteikti bija jāsvilpj, “turpretī šodien 
ir neauglīgi un muļķīgi apgalvot, ka eksperiments ir izgāzies, ja 
publika to uztvērusi kā kaut ko pieņemamu. Šāda attieksme 
nozīmētu gadsimta sākuma avangarda shēmu atdarināšanu, 
tāpēc iespējamais avangarda kritiķis būtu uzskatāms par aiz
kavējušos Marinēti piekritēju. Jāsaprot, ka tikai noteikta vēstu
res posmā par vērtības garantiju varēja uzskatīt to, ka saņēmē
jam vēstījums ir nepieņemams... Manuprāt, mums vajadzētu 
atteikties no mūsu diskusijās aizvien dominējošās arrière pen
sée -  ka publikas sašutums ir daiļdarba vērtības pierādījums. 
Ari kārtības un nekārtībās, patēriņa un provocējošo darbu 
pretstatam turpmāk varbūt vajadzētu tikt aplūkotam citādā per
spektīvā. Tas ir, es uzskatu, ka pārrāvuma un dumpīguma ele
mentus iespējams atrast arī šķietami viegli saprotamos darbos, 
un otrādi, var pamanīt, ka dažos darbos, kuri šķiet provokato
riski un neļauj publikai mierīgi sēdēt savos krēslos, nav nekā 
revolucionāra... Pēdējā laika man ir gadījies sastapt cilvēkus, 
kuri, šaubu mākti, bijuši gatavi pasludināt, ka darbam nav ne
kādas vērtības tikai tāpēc, ka tas viņiem bija pārāk paticis..." 
Un tā tālāk.

1965. gads. Poparta sākuma laiks, kad zuda tradicionālais
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pretnostatījums starp eksperimentālo nefiguratīvo mākslu un 
masām paredzēto naratīvo, figurativo mākslu. Tas bija laiks, 
kad Pusērs, runājot par Beatles, man teica: “Viņi strādā mūsu 
labā,” nemanīdams, ka ari viņš strādā to labā (un bija jānāk Ke- 
tijai Berberjenai, lai mēs saprastu, ka Beatles, aizvadītus atpakaļ 
pie Persela, koncertā iespējams atskaņot kopā ar Monteverdi 
un Satī).

POSTMODERNISMS, IRONIJA, TĪKAMAIS

Kopš 1965. gada ir kļuvušas skaidras divas domas. Pirmkārt, 
ir iespējams atgriezties pie sižeta, citējot citus sižetus; otrkārt, 
šāds citāts var būt mazāk konformisks par sižetu, kas ir citata 
avots (1972. gadā tika izdots Bompiani almanahs Atgriešanas 
pie sižeta, kurā ironiski un reizē ar apbrīnu tiek pārvērtēti 
Ponsons di Teraijs un Eižens Si, un apbrīnojot un gandrīz bez 
ironijas -  labākās Dimā sarakstītās lappuses). Tātad -  vai iespe- 
jams sarakstīt romānu, kas nebūtu konformisks, būtu pietie
kami problemātisks un tomēr patiktu lasītājiem?

Radīt šādu savienojumu, no jauna atklāt sižetu un romāna 
spēju saistīt lasītāju bija lemts amerikāņu postmodernisma teo
rētiķiem.

Diemžēl “postmodernisms” ir termins, kas derīgs £ toutfaire. 
Man radies iespaids, ka mūsdienās to mēdz attiecināt uz itin 
visu, kas patīk šī termina lietotājiem. Turklāt man šķiet, ka to 
mēģina aizbidit aizvien tālāk pagātnē: sākuma to attiecināja uz 
dažiem rakstniekiem un māksliniekiem, kas darbojušies pē
dējos divdesmit gados, tad, pamazām atkāpjoties, ar to sāka 
apzīmēt ari gadsimta sākuma automs, tad vel senākus; šis 
process vēl nav apstājies, un driz vien ar postmodernisma 
jēdzienu tiks saistīts arī Homērs.

Tomēr es uzskatu, ka postmodernisms nav hronoloģiski 
aprakstāms virziens, drīzāk -  garīga kategorija vai vēl precīzāk -
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Kunstivollen, darbošanās veids. Tāpēc varētu apgalvot, ka ik
katram periodam ir savs postmodernisms, tāpat kā ikkatram 
periodam ir savs manierisms (es pat prātoju, vai tik “postmo
dernisms” nav manierisma kā meta vēsturiskas kategorijas mūs
dienīgāks apzīmējums). Esmu pārliecināts, ka ikvienā laikmetā 
pienāk kritiski brīži, kā tie, kurus Nīče apraksta Pāragrajās ref
leksijās, apcerēdams ļaunumu, ko nodara vēstures studijas. Pa
gātne mūs ierobežo, nomāc, šantažē. Un vēsturiskais avangards 
(ari “avangards” šeit lietots kā meta vēsturiska kategorija) grib 
nokārtot rēķinus ar pagātni. Fui m istu sauklis “Nost ar mēness 
gaismu!” ir raksturīgs jebkuram avangardam, tikai “mēness 
gaisma" jāaizstāj ar kādu citu, piemērotu vārdu. Avangards 
sagrauj un izķēmo pagātni: Aviņjonas meičas ir tipisks avan
garda žests. Taču, sagrāvis tēlu, avangards neapstājas, tas iet 
tālāk un sagrauto pārvērš par neko, sasniedz abstrakciju, 
bezformīgo, baltu audeklu, saplosītu audeklu, sadedzinātu 
audeklu, arhitektūrā -  curtain ivallminimālisma principu, ēku 
kā stēlu, kā paralēlskaldni, literatūrā -  stāstījuma plūduma iz
nīcināšanu, kolāžas Berouza garā, klusumu vai baltu lapu, mū
zikā -  no atonalitātes līdz troksnim un pilnīgam klusumam 
(šajā ziņā Keidžs ir modernists).

Taču pienāk brīdis, kad avangards (modernisms) ir izsmēlis 
savas iespējas, jo ir radīta metavaloda, kas runā par tā neiespē
jamajiem tekstiem (konceptuālā māksla). Postmodernisma 
atbilde modernismam ir atziņa, ka jāpārvērtē pagātne, ja jau to 
nevar iznicināt, jo tās iznīcināšanas sekas ir klusums, -  taču 
jāpārvērtē ironiski, bez naivuma. Postmodernisma pozīcija man 
atgādina tāda cilvēka izturēšanos, kurš iemīlējies ļoti izglītotā 
sievietē. Viņš zina, ka nevar viņai sacīt: “Es tevi neprātīgi mīlu,” 
jo viņš zina, ka viņa zina (un viņa zina, ka viņš zina), ka šādus 
un līdzīgus vārdus jau rakstījusi Lialā. Tomēr viņš var rast at
risinājumu. Viņš var teikt: “Kā sacītu Lialā, es tevi neprātīgi 
mīlu.” Tāda veidā viņš būs izvairījies no mākslotas naivitātes
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un skaidri paziņojis, ka vairs nav iespējams runāt, naivi un vien
kārši, tomēr viņš sievietei būs pateicis galveno: to, ka viņu mīl, 
taču mīl zaudētās naivitātes laikmetā. Ja sieviete gribēs iesaistī
ties šajā spēlē, viņa pratis saklausīt atzīšanos mīlestībā. Ne viens, 
ne otrs no sarunbiedriem nejutīsies naivs, abi būs pieņēmuši 
pagātnes izaicinājumu, izaicinājumu, ko mums met jau pateik
tais, tas, ko nevar izdzēst. Un viņi apzināti un ar patiku spēlēs 
ironijas spēli... Un viņiem būs izdevies vēlreiz parunāt par 
mīlestību.

Ironija, metavalodas spēle, izteikums kvadrātā! Tam, kurš 
nesaprot spēli modernisma kontekstā, vienīgā iespēja ir atteik
ties no spēles, turpretī postmodernisma spēlē var piedalīties, 
ari to nesaprotot un visu uztverot nopietni. Tā arī ir ironijas 
priekšrocība (un risks). Vienmēr gadās kāds, kurš ironiskas 
runas uztver nopietni. Manuprāt, Pikaso, Huana Grisa un Braka 
kolāžas piederēja pie modernisma, jo tās bija nepieņemamas 
vienkāršajiem ļaudīm. Turpretī kolāžas, ko veidoja Makss Ernsts, 
savienodams pagājušā gadsimta gravinj fragmentus, bija post
modernas, jo tās iespējams uztvert gan kā fantastisku stāstu, 
gan kā sapņa pārstāstu un pat nepamanīt, ka tas ir stāsts par 
gravīrām un varbūt arī par pašu kolāžu. Ja postmodernismu 
iespējams šādi definēt, kļūst skaidrs, kāpēc par postmoder- 
nistiem var atzīt Stērnu vai Rablē, kāpēc postmodernists neno
liedzami ir Borhess, kāpēc viena māksliniekā daiļradē var 
vienlaicīgi sadzīvot, vairakkārt mīties vai sekot cits citam post
modernais vai modernais. Par labu piemēru noder Džoiss. 
Mākslinieka portrets jaunībā ir moderni ievirzīts darbs. Dub- 
linieši ir vel modernāki par Portretu, kaut ari sarakstīti krietni 
agrāk. atrodas uz robežas starp moderno un postmoderno. 
Finegana vāķēšana jau ir postmoderns darbs vai vismaz ievada 
postmoderno vēstījumu, un, lai to saprastu, tas nevis jānoliedz, 
bet gan ironiski jāpārdomā.

Par postmodernismu gandrīz viss pateikts jau pašā sakuma
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(tas ir, tādās esejās kā Džona Bārta 1967. gadā sarakstītajā 
Izsīkuma literatūrā, kas nesen publicēta amerikāņu postmoder
nismam veltitajā Calibano septītajā numurā). Es nevaru īsti 
piekrist tām etiķetēm, ko postmodernisma teorētiķi (ari Bārts) 
piekabina rakstniekiem un māksliniekiem, nosakot, kurš ir 
postmodernists un kurš vēl nav. Mani vaimk interesē secinājums, 
ko šī virziena teorētiķi izvedina no savām premisām: “Mans 
ideālais postmodernisma rakstnieks neatdarina un arī neno
liedz ne savus divdesmitā gadsimta vecākus, ne deviņpads
mitā gadsimta vecvecākus. Viņš modernismu nestaipa sev līdzi 
kā nomācošu smagumu, viņš to jau sagremojis... Viņam droši 
vien neizdosies sasniegt un aizkustināt Džeimsa Mičnera un 
Ētvinga Volesa dievinātājus, nemaz nerunājot par rnass meclia 
lobotomizētajiem analfabētiem, tomēr viņam jācer sasniegt un 
vismaz kaut reizi izklaidēt publiku, kas būtu plašāka par to, 
kuru Tomass Manns sauca par pirmajiem kristiešiem, par Mākslai 
uzticīgajiem. Ideālajam postmodernisma romānam vajadzētu 
pacelties pāri strīdiem starp reālismu un irreālismu, formālismu 
un “saturismu”, starp tīro literatūru un sociāli ievirzīto literatūru, 
starp elites prozu un masu produkciju. Labprāt to salīdzinu ar 
labu džezu vai klasisko mūziku: klausoties vēlreiz un sekojot 
lidzi notīm, atklājas daudz kas tāds, kas pirmajā reizē paslīdējis 
garām nepamanīts, taču šai pirmajai reizei jābūt tik aizraujošai, 
ka gan speciālistiem, gan nespeciālistiem gribētos klausīties 
vēl.” Tā 1980. gadā, atgriezdamies pie vecas tēmas, Piepildī
juma literatūrā rakstīja Bārts. Protams, diskusiju var turpināt 
ar daudz paradoksālākām domām, kā to dara Leslijs Fīdlers. 
Minētajā Calibano numurā publicēts ari viņa 1981. gada apcerē
jums un pavisam nesen jaunajā žurnālā Linea d’ombra publicēta 
viņa diskusija ar citiem amerikāņu autoriem. Fīdlers provocē, 
tas ir skaidri redzams. Viņš slavē Pēdējo mohikāni, piedzīvo
jumu literatūru, gotiskos romānus, grāmatas, ko kritiķi atzinuši 
par sēnalām, bet kas tomēr spējušas radīt mītus un nodarbināt
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vairāku paaudžu iztēli. Viņš jautā, kad reiz atkal paradīsies kas 
lidzigs Krusttēva Toma būdai, ko vienlīdz aizrautigi var lasīt 
virtuvē, salonā un bērnistabā. Šekspīrs, viņaprāt, iederas pie 
tiem, kuri pratuši izklaidēt, -  tai pašā grupā, kur Vējiem līdzi. 
Taču mēs pārāk labi pazistam Fidleru ka smalku kritiķi, lai 
varētu noticēt šiem vārdiem. Viņš vienkārši grib nojaukt sienu, 
kas uzcelta starp mākslu un tīkamo. Viņš nojauš, ka but mūs
dienu avangardistam, iespējams, nozīmē sasniegt plašu pub
liku un pārņemt savā varā tās sapņus, 1111 ļauj mums pašiem 
secināt, ka valdīt pār lasītāju sapņiem nebūt nenozīmē lasītā
jus mierināt un midzināt. Varbūt drīzāk -  dāvāt tiem savu 
apsēstību.

VĒSTURISKAIS ROMĀNS

Jau divus gadus es atsakos atbildēt uz nejēdzīgiem jau
tājumiem. Piemēram: vai tavējais ir vai nav atvērts daiļdarbs? 
Kā lai es to zinu, tā ir jūsu, nevis mana darīšana! Vai arī: ar kurn 
no saviem tēliem tu idenitificējies? -  Mans Dievs, ar ko tad var 
identificēties autors? Ar apstākļa vārdiem, protams.

'lāču visnejēdzīgākos jautājumus mēdz uzdot tie, kuri ap
galvo, ka es vēstu par pagātni, lai izvairītos no tagadnes. Vai tā 
ir taisnība? -  viņi man jautā. Iespējams -  es atbildu. Mandzoni 
stāst īja par septiņpadsmito gadsimtu, jo deviņpadsmitais viņam 
bija vienaldzīgs, un Džusti Svētais Ambrozijs vēsta par sava 
laikmeta austriešiem, turpretī Beršē Pontidas zvērestā acīm 
redzami maļ sen pagājušu laiku pasakas. Love story apzinīgi 
vēsta par savu laiku, bet Parrnas klosteris atkāpjas veselus div
desmit piecus gadus tālā pagātnē... Ir lieki skaidrot, ka visas 
modernās Eiropas problēmas, tieši tādas, kādas tās izjūtam 
mūsdienās, izveidojušās viduslaikos: komūnu demokrātija, 
banku ekonomija, nacionālās monarhijas, pilsētas, jaunas teh
noloģijas un zemāko sabiedrības slāņu sacelšanās. Viduslaiki -
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tā ir mūsu bērnība, un viduslaikos mums reizēm jāatgriežas, lai 
iepazītu savu slimību vēsturi. Taču par viduslaikiem var runāt 
ari Excaliburstila. Tātad problēma slēpjas citur, un 110 tās nav 
iespējams izvairīties. Ko īsti nozīmē sarakstīt vēsturisku romānu? 
Manuprāt, pastāv trīs veidi, ka stāstīt par pagātni. Pirmais ir 
romance -  no bretoņu cikla lidzTolkinarn. Pie šīs grupas pieder 
ari Gothic novel, jo patiesībā tas ir romance, nevis novel, pagātne 
ir tikai scenogrāfija, iegansts stāstījumam, konstrukcija, kas ļauj 
brīvi darboties iztē le i. Tātad šajos gadījum os pat nav 
nepieciešams, lai romance darbība risinātos pagātne, pietiek, 
ka tā nerisinās “šeit” un “tagad” un par “šeit” un “tagad” 
neieminas pat ne alegoriski. Lielākā daļa zinātniskās fantastikas 
ir tīra romance. Romance ir stāsts par citurieni.

Otrs veids ir zobena un apmetņa romāns, kā Dimā rakstītie. 
Zobena un apmetņa romānos tiek attēlota “reāla” un pazīstama 
pagātne; lai to būtu vieglāk pazīt, tiek ieviesti arī daži enciklo
pēdijās atrodami varoņi (Rišeljē, Mazarini), kas grāmatā veic 
darbības, par kurām enciklopēdijās ziņu nav (tiekas ar Milēdiju, 
sadarbojas ar kaut kādu Bonasjē), bet kuras tomēr nenonāk 
pretrunās ar enciklopēdijās rakstīto. Protams, lai radītu īstenī
bas iespaidu, vēsturiskās personas dara arī to, ko patiešām 
(saskaņā ar vēstures avotiem) dzīvē darījušas (aplenc Larošelu, 
stājas intīmās attiecībās ar Austrijas Annu). Un uz šī “patie
sīgā” fona darbojas izdomāti tēli, kuri, spriežot pēc viņu jūtām 
un izturēšanās, tikpat labi varētu iederēties citā laikmetā. Viss, 
ko D ’Artanjans dara, lai atgādātu no Londonas karalienes 
dārglietas, varētu tikt paveikts arī V vai Vili gadsimtā. Lai domātu 
1111 rīkotos kā D ’Artanjans, nav katrā ziņā jādzīvo septiņpads
mitajā gadsimtā.

Trešais veids ir vēsturiskais romāns. īstā vēsturiskajā romāna 
nav nepieciešams, lai darbībā iesaistītos personas, kas pazīstamas 
no enciklopēdijām. Piemēram, Saderinātajos ievērojamākais 
vēsturiskais tēls ir kardināls Federīgo, kuru pirms Mandzoni
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zināja tikai retais (daudz plašāk pazīstams bija cits Boromeo 
dzimtas pārstāvis -  sv. Kārlis). Tomēr itin viss, ko dara Renco, 
Lučija vai brālis Kristoforo, var tikt darīts tikai un vienīgi septiņ
padsmitā gadsimta Lombardijā. Tēlu darbība mums palīdz labāk 
saprast vēsturi, saprast, kas un kā tolaik noticis. Kaut ari romāna 
notikumi un personas ir izdomāti, vēstures grāmatas nekad 
nespēs mums tik daudz un tik skaisti pavēstīt pat tālaika Itāliju.

Šādā nozīmē arī es noteikti gribēju rakstīt vēsturisku ro
mānu -  ne jau tāpēc, ka Ubertīno un Mikēle ir reālas vēsturiskas 
personības un grāmatā saka un dara aptuveni to pašu, ko sacī
juši un darījuši dzīvē, bet tāpēc, ka manis izdomātie tēli, pie
mēram, Viljams, saka un dara to, kas viņiem būtu bijis jāsaka 
un jādara, ja viņi tais laikos būtu dzīvojuši.

Nezinu, cik labi man izdevies realizēt šo nodomu. Es neuz
skatu, ka butu no tā atkāpies, kad nomaskēju vēlāko laiku 
autoru (piemēram Vitgenšteina) citātus un pasniedzu tos kā 
viduslaiku autoni izteikumus. Šajos gadijumos vienmēr biju pār
liecināts, ka nevis esmu modernizējis savus viduslaiku cilvēkus, 
bet gan vēlāko gadsimtu domas atbilst viduslaiku uzskatiem. 
Drīzāk mani uztrauc jautājums, vai viduslaiki atzītu par saviem 
tos jēdzienu hibrīdus, kas radušies tāpēc, ka saviem izdomā
tajiem varoņiem piešķīru spēju savienot viduslaiku domu dis- 
iecta mernbra. Taču es domāju, ka vēsturiska romāna uzde
vums ir ne tikai, atkāpjoties pagātnē, noskaidrot vēlāk seko
jošo notikumu cēloņus, bet ari iezīmēt šo cēloņu lēno virzību 
uz savu seku izraisīšanu.

ja kāds 110 maniem tēliem saskata divas viduslaiku idejas 
un no tām iegūst trešo -  modernāku, viņš dara tieši to pašu, ko 
vēlāk paveikusi kultūra. Un, kaut gan senatnē šis domas ne
viens nav pierakstījis, es esmu pārliecināts, ka tās, lai arī cik 
miglainas, noteikti iešāvušās prātā kādam, kurš varbūt par tām 
nevienam nav pat ieminējies, kas zina, kādu šaubu vai baiļu 
mākts.
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Katrā ziņā mani ļoti uzjautrina kāda ipatniba: kad lasītāji vai 
kritiķi pārmet, ka mani varoņi paužot pārlieku mūsdienīgus 
uzskatus, viņu norādītās rindkopas vienmēr izrādās citāti, ko 
esmu vārds vārdā izrakstījis no XIV gadsimta tekstiem,

No otras puses, grāmatā netrūkst lappušu, kurās attēlotās 
ainas lasītāji cildinājuši kā īsteni viduslaicīgas, kaut gan es pats 
nīkst īd aras tās uzskatīju par nepiedodami mūsdienīgām. Ik
vienam ir savi priekšstati par viduslaikiem, un parasti tie ir mal
dīgi. Vienīgi mēs, tolaiku mūki, zinām patiesību, taču patiesības 
teicēji bieži vien nokļūst uz sārta.

NOBEIGUMA VARDI

Divus gadus pēc romāna pabeigšanas es atradu savus 
1953- gada pierakstus (tolaik es vēl mācījos universitātē).

“Horacijs ar draugu ataicina grāfu P., lai viņš atrisinātu rēga 
noslēpumu. Grāfs P. -  ekscentrisks un flegmatisks džentlme
nis. Viņa pretstats, jaunais dāņu gvardes kapteinis, lieto ameri
kāniskas metodes. Normāla darbības attīstība pēc traģēdijas 
modeļa. Pēdējā skatā grāfs P. sapulcē ģimeni un atklāj noslē
pumu: slepkava ir Hamlets. Par vēlu -  Hamlets mirst.”

Pēc vairākiem gadiem es atklāju, ka līdzīgu domu apspēlē
jis arī Čestertons. Ja nemaldos, Oulipo grupa nesen izveidojusi 
visu iespējamo detektīvsižetu tabulu un secinājusi, ka atliek 
vien sarakstīt grāmatu, kurā slepkava būtu lasītājs.

Morāle: pastāv uzmācīgas idejas, un tām nekad nav viena 
noteikta autora; grāmatas sarunājas savā starpā, un kārtīgai 
izmeklēšanai būtu jāpierāda, ka vainīgie esam mēs.
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Opéra aperta (1962)
Diario minimo (1963) La struttura assente (1968) 

Trattato di semiotica generale (1975)

Lector in fabula (1979) Il nome délia rosa (1980) 
11 pendolo di Foucault (1988)

1 limiti dell’interpretazione (1990)

Sei passeggiate nei boschi narrativi (1994) 
L’isola del giorno prima (1994)

Kant e l’ornitorinco (1997)



PASKAIDROJU MI

PAR MANUSKRIPTU

“Le manuscript de Dom Adson de Melk, traduit en français 
d’après tédition de Dom J. Mabillon” (Aux Presses de l'Abbaye de 
la Source, Paris, 1842) -  "Tēva Adsona no Melkas manuskripts, 
tulkots franciski pēc tēva Ž. Mabijona izdevuma" (Sūrsas abatijas 
spiestuve, Parīze, 1842). (Fr.)

Benediktiešu ordenis -  viduslaiku ietekmīgākais un bagātā
kais mūku ordenis, ko 529. gadā Montekasīno dibinājis sv. Bene
dikts; benediktiešu muku pienākums ir lūgšanas, kā arī fiziskais 
un garīgais darbs (devīze Ora et labora).

Trouvaille -  atradums (fr.).
Papeterie Joseph Gibert -  Žozefa Žibēra papīrfabrika (fr.).
Stift -  klosteris (vācu).
Vetera analecta, sive collectio veterum ali quoi operum 6-opus- 

culomm omnis generis, carrninum, epistolanim, diplomaton, epi- 
taphiorurn, &, cum itinere germanico, adnotationibus aliqout dis- 
quisitionibus R.P.D. Joannis Mabillon, Presbiteri ac Monachi Ord. 
Sancti Benedicti e Congregatione S.Mauri. -  Nova Editio cui acce- 
ssere MabilloniiviU & aliquot opuscula, scilicet Dissertatio de Pane 
Eucharistico, Azymo et Fermentato, ad Eminentiss. Cardinalem 
Bona. Subjungitur opusculum Eldefonsi Hispaniensis Episcopi de 
eodein argumento Et EusebiiRomani ad TheophilumGallum epis- 
tola, De cultu sanctorum ignotorum, Parisiis, apud Levesque, ad 
Pontem S. Michaelis, MDCCXXI, cuin privilegio Regis. -  “Sena anto
loģija'’ jeb "Dažāda rakstura darbu un sacerējumu apkopojums” ar 
dzejoļiem, vēstulēm, epitāfijām un “Vāczemes ceļojumu”, ar pie
zīmēm un komentāriem papildinājis tēvs R.P.D. Žans Mabijons, 
Sv. Benedikta ordeņa un Sv. Maura kongregācijas prezbiteris un 
mūks. -  “Jaunais izdevums”, kurā iekļauts ari “Mabijona dzīvesstāsts”
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un daži sacerējumi, piemēram, “Pārdomas par eiharistijas maizi, 
raudzētu un neraudzētu”, ar veltījumu kardinālam Bonam. Papildi
nāts ar Spānijas bīskapa Eldefonsa sacerējumu par šo pašu tēmu 
un Eizebija Romieša vēstuli Teofilam Gailam “Par nezināmu svēto 
kultu”, Parīze, Leveska spiestuve, pie Sv. Miķeļa tilta, 1721, ar ka
raļa atļauju (lat.).

Montalant, ad Ripām P.P. Augustinianorum (prope Pontem 
S.Michaelis)- Montalāna, Augustiniešu krastā (pie Sv. Miķeļa tilta). 
(Lai.)

En me retraçant ces détails, j ’en suis à me demander s’ils sont 
réels, ou bien si je les ai rivés -  Un, atcerēdamies šīs detaļas, es 
pats sev jautāju, vai tās ir reālas, vai varbūt tās esmu nosapņojis 
(fr.X

Patio del Tango -  Deju laukums (sp.).
Patristika -  II—VIII gs. baznīcas tēvu filosofisko un teoloģisko 

darbu kopums.

Sholastiķa -  viduslaiku filosofisko un teoloģisko doktrīnu ko
pums; sholastikas pārstāvju galvenais uzdevums bija racionāli pa
matot un sistematizēt ticības dogmas.

Alberts Lielais {Albertus Magnus, 1193/1207-1280) -  filosofs, 
teologs, dabaszinātnieks, Aristoteļa komentators.

Paracelzs (  1493-1541 ) -  ievērojams ārsts, dabaszinātnieks un 
alķīmiķis.

Liber aggregationis sei/. liber secretorurn Alberti Magni, 
Londinium, juxta pontem qui vulgariter dicitur Fiete brigge, 
MCCCCLXXXV -  “Savienošanās grāmata jeb Alberta Lielā noslē
pumu grāmata”, Londona, pie tilta, kas tautā saukts [■'lete brigge, 
MCCCCLXXXV (latj.

Grand Albert, Petit Albert -  Lielais Alberts, Mazais Alberts (fr.).
Les admirables secrets d’Albert le Grand, A Lyon, Chez les Héri

tiers Beringos, Fratres, a l'Enseigne d’Agrippa, MDCCLXXV; Secrets 
merveilleux de la Magie Naturelle et Cabalistique du Petit Albert, 
A Lyon, ibidem, MDCCXXIX -  “Alberta Lielā apbrīnojamie no
slēpumi”, Lionā, pie brāļiem, Beringa sekotājiem, pēc Agripas
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mācības, MDCCLXXV; “Dabiskas maģijas brīnišķīgie noslēpumi un 
Mazā Alberta kabalistika”, Lionā, turpat, MDCCXXIX (fr.).

Glosas, sholijas- piezīmes un komentāri.

Parbleu!- Velns pārāvis! (Fr.)
La femme, ah, la femme!- Sieviete, ak, sieviete! (Fr.)
Kempijas imitators- Kempijas Toms (1379-1471), benediktiešu 

mūks, viduslaikos ļoti populāra darba lmitatio Christi ( “Sekošana 
Kristum”)  autors.

Irt omnibus requiem rjuaesivi, et nusquam inveni nisi in an- 
gulo cum libro- It visur es meklēju mieru, bet nekur citur to ne
radu kā vien stūri ar grāmatu (lat.).

PIEBILDE

Sv. Benedikts (480-543) -  benediktiešu ordeņa dibinātājs un 
šī ordeņa regulas autors.

Regula -  normu krājums, kas nosaka muku pienākumus un 
dzīves kartību kopienā.

Les beures bērUdictines (Paris, Grasset, 1925) -  Benediktiešu 
stundas (Parīze, Grasset, 1925). (Fr.)

PROLOGS

Videmus nunc perspeculum et in aenigmate- mēs tagad visu 
redzam mīklaini kā spogulī (lat.).

Verbatim -  vārds vārdā (lat.).
Caput Mundi -  Pasaules Galva (lat.).
Franciskāņu ordenis -  ubagotāju un sludinātāju mūku orde

nis, kuni dibinājis sv. Francisks.

Ustis facti -  ar lietošanas tiesībām (lat.).
Hibernija -  Īrija
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Pirmā
stunda

Paidikoi, ephebikoi, gynaikeioi -  paredzēti beriliem, pus
audžiem, sievietēm (gr.).

Moecbus- izvirtulis (gr.).
Astrolabs-  ierīce zvaigžņu stāvokļa noteikšanai.

Rodžers Bekons (R.Bacon, ap 1214-1294) -  filosofs, dabas
zinātnieks, franciskānis.

Unico bomine regente-  \iena cilvēka vadīti (lat.).
...ut sine animeili moveantur cum impetu inaestimabili, et in

strumenta volaneli et homo sedens in medio instrumenti revolvens 
aliqttod ingenitim per quod alae artijiciaiiter compositae aerem 
verberent, ad modum avis volantis. -  ...bez vilcējdzīvniekiem ne
parastā ātnimā kustēsies, un būs lidojoši rīki, un rika vidū sēdēs 
cilvēks un panāks, lai mākslīgie spārni saskanīgi kultu gaisu, ka 
lidojoši putni to dara (lat.).

Draugs no Okamas-Okamietis, Okarnas Viljams (1285-1349), 
filosofs, nominālisma pārstāvis, arī politiķis, franciskāņu mūks.

PIRMĀ DIENA

...omnis mundi creatura quasi fiber etpietura nobis est in specu
lum... -  ...ikkatra pasaules radība gluži kā grāmata un zīmējums 
mums ir par atspīdumu (lat.).

...ut sit exiguum caput et siccumpropepelle ossibusadhaerente, 
aurēs breves et argutae, oculi magni, nares patulae, erectei cervix, 
coma densa et ceiuda, ungularum soliditatefixa rotunditas.- ,. lai 
ir neliela galva un tās āda kauliem cieši piegūlusi, ausis īsas un 
smailas, acis lielas, nāsis platas, izsliets kakls, biezas krēpes un 
aste, pie nagiem apaļi pakavi stiprināti (lat.).

Auctoritates -  autoritātes (lat.).
Sv. Augustins (Aurelius Augustiņus, 354-430) -  izcils teologs, 

filosofs, Hiponas bīskaps.
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Ver hum mentis -  vispārīgs jēdziens (kit.).
Akvīnas doktors, Akvtnietis -  sv. Alainas Toms (1225-1274). 

ievērojams sholastikas pārstāvis, filosofs un teologs, Alberta Lielā 
skolnieks, dominikānis.

Erissacerdos in aeternum-Tu būsi priesteris uz mūžiem (lat.).
Corarn monachis -  mūku klātbūtnē (lat.).
Monasterium sine libris est sicut civilas sine opibus, castnmi 

sine nutneris, coquina sine suppellectili, mensa sine cibis, bortus 
sine berbis, pratum sine floribus, arbor sine foliis... -  Klosteris bez 
gramatāin ir kā valsts bez varenības, cietoksnis bez kareivjiem, 
virtuve bez traukiem, dzīres bez ēdieniem, dārzs bez zālēm, pļava 
bez puķēm, koks bez lapām... (Lat.).

Mundus senescit -  pasaule noveco (lat.).

Pietura est laicorum literatūra -  attēli ir parasto ļaužu grāma
tas (lat.).

Penitenziagite! Vide qtiando draco ventants est a rodegarla 
l’anima tua! La mortz est super nos! Prega cbe vene lopapa santo 
a liberar nos a malo de todas le peccata! Ah, ah, ve piase ista 
negromanzia de Domini iXostri lesu Christi! Et ancojois m’es dois 
e plazer m’es dolors... Catv el diabolo! Semper m aguaita in quai 
che canto per adentarme le carcagna. Ma Salvatore non est in 
sipiens! Bonum monasterium, et aqui se magna et se priega do 
rninutn nostrum. Et el resta valet un fîgo seco. Et amen. No? -  
Nožēlojiet grēkus! Redzi, kā nākamais pūķis apris tavu dvēseli! 
Nāve ir pār mums! Lūdz, lai nāk tas svētais pāvests un atbrīvo mūs 
no visu grēku ļaunuma! Ha, ha, jums patīk šī mūsu Kunga Jēzus 
Kristus nekromantija! Un tāpat izkliedē manas bēdas un remdē 
manas sāpes... Sargies no velna! Tas vienmēr man uzglun kādā 
kaktā, lai ielaistu zobus man papēžos! Bet Salvatore nav muļķis! 
Labs klosteris, šeit ēd 1111 pielūdz mūsu Kungu. Un pārējais nav 
nenieka vērts. Un āmen. Vai ne? (Salvatores “nevaloda”sajaukušies 
vardi un atsevišķas frāzes latiņu valodā, reģionālajos dialektos un 
jaunajās tautas valodas -  itāfu, jranču, kastiliešu, katalaņu tic.)

Trešā
stunda

Sestā
stunda
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Adplacitum -  pēc vēlēšanās (lat.).
Si licet magnis componereparva -  ja drīkst pielīdzināt dižena

jam niecīgo (lat.).
Dominē frate magnificentissimo, Jesus venturus est et li homini 

debent facerepenitentia. No? -  Visucienigs kungs un brāli, Jēzus 
nāk, un cilvēkiem jānožēlo grēki. Vai ne?

Sv. Francisks ( Francesco d ’Assisi, 1182-1226) -  l'ranciskāņu 
ordeņa dibinātājs.

Vade retro! -  Atkāpies! (Lat.)
Arbor vitae crucijixae- “Krustā sistās dzīvības koks” (lat.).
Cisterciešu mūks Joahims -  Floras Joahims jeb Kalabrijas Joa

hims (ap 1140-1202) -  Floras (Fjoras) Sv. Jāņa klostera abats, 
teoloģisku, par ķecerīgiem atzītu sacerējumu autors.

Fratres et pauperes beremitae domini Celestini -  pāvesta Ce- 
lestīna brāļi un nabadzīgie vientuļnieki (lat.).

Per mundum discurrit vagabundus -  pa pasauli kā klaidonis 
staigā (lat.).

Prebenda-ienākumi un zemes īpašumi, kas tiek piešķirti aug
stākas garīdzniecības pārstāvjiem.

Spirit us Libertatis -  brīvības gars (lat.).
Homo nudus cum mīda iacebat -  kails virs ar kailu sievieti 

gulēja (lat.).
Et non commiscebanturad invicem.—Un tie nesavienojās viens 

ar otru (lat.).
Lignum vitae -  dzīvības koks (lat.).
Appolyon -  Apollions, bezdibeņa eņģelis Apokalipsē (gr.).
Quorum primus seraphico calculo purgatus et ardore celico 

inflammatus totum incendere videbatur. Secundus vero verbo 
predicationis fecundus super mundi tenebras clarius radiavit. -  
Pirmais no tiem, eņģeliskās izvēles šķīstīts un debesu degsmes aiz- 
svelts, šķita viscaur liesmojam. Otrs, pilns patiesības vārda, pār 
tumšo pasauli gaišs staroja (lat.).
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Mors est quies viatoris -  finis ost omnis laboris. -  Nāve ir ceļi
nieka miers -  visu rupju gals (lai.).

Theatrum Sanitcitis- “Veselības teātris” (lat.).
De virtutibus herbarum -  “Par zāļu labajām īpašībām” (lat.).
De plant is -  “Par augiem” (lat.).
De causis- “Par cēloņiem” (lat.).

Claritas -  skaidrība, mirdzums (lat.).
Hipotipoze-retoriska figūra, tiešs, nepastarpināts kadas situā

cijās vai priekšmeta attēlojums.

Depentagono Salomonis - “Par Zālamana piecstūri” (lat.).
Ars loquendi et intelligendi in lingua bebraica -  “Daiļninas 1111 

sapratnes māksla ebreju valodā” (lat.).
De rebus metallicis- “Par metālu īpašībām” (lat.).
Punicbe- "Pūniešu kari” (lat.).
Gesta francorum -  “Franku darbi” (lat.).
De laudibus sanctae crucis-  “Par svētā knista slavinājumiem” 

(lat.).
Flavii Claudii Giordani de aetate mundi et hominis reservatis 

singulis litteris per singulos libros ab A usque Z -  “Flāvija Klaudija 
Jordana Idarbs] par pasaules un cilvēku vecumu, sakārtots pa 
atsevišķiem burtiem un atsevišķām grāmatām no A līdz Z” (lat ).

Habeat Librarius et registnrrn omnium librorum ordinatum 
secundum factdtates et auctores, reponeatque eos separatim et or 
dinate cum signaturisper scripturam applicatis. -  Lai bibliotekā
ram ir visu grāmatu reģistrs, sakārtots pēc autoriem un pēc tēmām, 
un lai viņš glabā grāmatas atsevišķi un noteiktā kārtībā un katrai 
lai piestiprina rakstisku apzīmējumu (lat.).

iii, IVgrādus, V in prima graecorum; ii, Vgrādus, VIlintertia 
anglorurn -  iii, IV pakāpe, V pirmajā grieķu; ii, V pakāpe, VII tre
šajā angļu (lat.).

Ap devīto 
stundu

Pēc. devītās 
stundas
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Distinctiones -  atšķirības zīmes (lat.).
Vellum -  jērāda (lat.).
In aenigmate -  mīklaini (lat.).
Sanctus, Sanctus, Sanctus -  svēts, svēts, svēts (lat.).
Aller Wunder si gesungen, das herde himel hät überstigen, daz 

sult ir mir ein Wunder wigen. -  Visi brīnumi nobāluši, zeme pār 
debesīm pacēlusies, redz, kur ir īsts brīnums (senvacu).

Erd ob un himel unter das sult irhan besunder Vür aller Wun 
der ein Wunder. -  Zeme augšā un debesis apakšā -  tas jāapdzied 
kā brīnumu brīnums (senvacu).

Verba vana aut risui apta non loqui -  nerunāt tukšus un smiek
lus raisošus vārdus (lat.).

Exempla -  piemēri (lat.).
Nugae -  joki (lat.).
Perspeculum et in aenigmate -  (burtiski) atspulgā un mīklās 

(lat.).
libellus de Antichristo -  “Grāmata par Antikristu” (lat.).

Vespere Oculi de vitro cum capsula -  stikla acis ar ietvam (lat.).
Vitrei ab ocidis ad legendum -  acu stikli lasīšanai (lat.).
Tamquam ab iniustispossessoribus-kā no nelikumīgiem īpaš

niekiem (lat.).
Sponte sua -  brīvprātīgi (lat.).
Entimēma -  loģisks spriedums, siloģisms, kurā izlaista viena 

no premisām.

Komplēta Benedicite -  “Svētījiet” (lat.).
Edent pauperes- “Ēd nabagi” (lat.).
Fortepotuit sed non legitureo ususfuisse. -  Varbūt varēja, bet 

nav rakstīts, ka būtu to darījis (lat.).
Manduca, jam coctum est! -  Ēd, jau izcepts! (Lat.).
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Tu autem Domine miserere nobis -  Tad tu, Kungs, apžēlojies 
par mums (lai.).

Adjutorium nostrum in nomine Domini -  Mūsu palīdzība ir 
no Dieva vārda (Int.).

Qui fecit coelum et terram -  kas radījis debesis un zemi (lut.).

OTRĀ DIENA

Benedicamus Domino -  Slavēsim Kungu (lat.).
Deo gratias- Pateicība Dievam (lat.).
Dominē labia mea aperies et os tneum annuntiabit laudem 

tuam -  Kungs, atdari manas lupas, un tās paudīs Tavu godību 
(lat.).

Venite exultemus- Nāciet, slavēsim (lat.).
Te Deum -  Tevi, Dievs, mēs slavējam (lat.).
Deus qui est sanctorum splendor mirabilis -  Dievs, brīnišķais 

svētuma mirdzums (lat.).
Iam lucis orto sidere -  Tikko rīta mostas ausma (lat.).
Palimpsests -  otrreiz lietots pergaments, no kura nodzēsts 

iepriekšējais teksts.

Omnis mundi creatura, quasi liber et scriptura... -  Ikkatra 
pasaules radība, gluži kā grāmata 1111 zīmējums... (lat.).

Credo in unum Deum -  Es ticu vienam Dievam (lat.).
Pbarmacon -  zāles (gr.).

Stagirietis -  Aristoteļa pievārds (filosofs dzimis Stagirā).

Naturaliter- pēc savas dabas (lat.).
Est domus in terris, dara quae voce résultat. Ipsa domus resonat, 

tacitus sed non sonat bospes. Ambo tamen currunt, hospessimul et 
domus una. -  Šai pasaulē ir nams, kas atskan skaņās balsis. Nams 
skan, bet mēmais saimnieks klusē. Un abi -  saimnieks, nams -  
steidz allaž reizē (lat.).

Agrā
stunda

Pirmā
stunda
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Trešā
stunda

Finis Africae -  Āfrikas gals flat.).
Speculum mundi- pasaules spogulis flat.).

Filii Dei, sono. Cēsu ha detto che fa ci te per lui quello che faci te 
a two di questipueri!-T ie  ir Dieva bērniņi. Jēzus teica, ka to, ko 
jūs darāt kādam no šiem bērniem, jūs darāt viņam.

Non sono unfraticello minorita! Sono un monaco Sandi Be 
nedieti! Merdre à toy, bogomilo di merda! -  Es neesmu nekāds 
minorītu brālītis! Esmu svētā Benedikta muks! Kaut tu apdirstos, 
sūda bogomil!

Frate, difendi tu il tuo ordinē che non è il rnio, digli che i filios 
Francisci non ereticos esse! llle menteur, puah! -  Brāli, aizstāvi tu 
ordeni, kas nav manējais, pasaki viņam, ka Franciska dēli nav 
ķeceri! Viņš ir melis, tfu!

Recapitulatio -  kopsavilkums flat.).
Fabulaepoetae a fa  n d o nominaverunt quia non sunt res 

f a c t a e  sed tantum loquendo f i c t a e .  -  Dzejnieki pasakām 
nosaukumu devuši no vārda “pasakāmais”, jo tie nav patiesi no
tikumi, bet tikai ninājot sagudroti flat.)

Decimus humilitatisgrādus est si non sitfacilis acpromptus in 
risu, quia scriptum est: stultus in risu exaltai vocem suam. -  Des
mitā pazemības pakāpe piemīt tam, kurš lēti neļaujas smiekliem, 
jo ir rakstīts: ģeķis smieklos paceļ savu balsi flat.).

Aliquandopraeterea rideo, jocor, ludo, homo sum. -  Kad tur
klāt reizēm smejos, jokoju, līksmojos, esmu cilvēks flat.).

Scurrilitates vero vel verba oliosa et risum moventia aeterna 
clausura in omnibus locis damnamus, et ad talia eloquia disci 
pultīm aperire os non permittimus. -  Izsmieklu, tukšus vārdus un 
smieklus mēs uz mūžīgiem laikiem liedzam it visās vietās un mūsu 
mācekļiem neļaujam vērt savas lūpas šādām runām (lat.)

Naturaliter- pēc dabas flat.).
Spiritualiter salsa -  asprātīga rakstura flat.).
De habita et conversations monachorum - ‘Par muku para

žām un sarunām” flat.).
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Admittenda tibi joca sunt post seria quaedam, sed tamen et 
dignis ipsa gerenda modis. -  Pēc nopietnības tev atļauta ari jaut
rība, tikai cienīgā veidā to gūstot (lut.).

Deus non est -  Dieva nav (lat.).
Tu es Petrus -  tu esi Pēteris; tu esi akmens (lat.).
Nudavi femora contra faciem tuam. -  Es atkailināju gurnus 

tavas sejas priekšā (lat.).
Sive nudabo et relevabo femora et posteriora tua -  ...vai at

kailināšu un atklāšu tavus gurnus un tavu pēcpusi (lat.).
Speculum Stultorum- “Muļķības spogulis” (lat.).
Pudenda -  kaunums (lat.).
Turn podex carmen extulit borridulum -  tad pēcpusē izdvesa 

briesmīgu dziesmu (lat.).

Pronunciatio-  paziņojums (lat.).
Ordo monacborum -  mūku kārta (lat.).
Gibelini -  XII-XV gs. Itālijā imperatora piekritēju partija, kas 

cīnījās ar pāvesta atbalstītājiem, gvelfiem.

Saiva me ab ore leonis -  paglāb mani no lauvas rīkles (lat.)

Hunc mundum tipice laberintbus dénotât ille. lntranti largus, 
redeunti sed nimis artus. -  Šo pasauli attēlo labirints. Iegājējam 
plats, bet tam, kurš grib iziet, pārāk šaurs (lat.)

Aqua fons vitae- ūdens ir dzīvības avots (lat.).

Secretum finis Africae -  Āfrikas gala noslēpums (lat.)
Graecum est, non legitur. -  Tas ir grieķiski, neprotu izlasīt (lat.).

Apocalypsis lesu Cbristi -  Jēzus Kristus apokalipse (lat.).
Super tbronos viginti quatuor- krēslos divdesmit četri (lat.).
Nomen illi mors -  viņa vārds ir nāve (lat.).
Obscuratus est sol et aer- saule un gaiss aptumšojās (lat.).

Devītā
stunda

Pēc
vesperes

Kompleta

Nakts
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Trešā
stunda

Facta esi gran do et ignis -  krita krusa un uguns (lat.).
In diebus illis -  tanis dienās (lat.).
Primogenittis mortuorum-pirmdzimtais no mirstīgajiem (lat.). 
Ceciditde coelo Stella magna— no debesīm krita liela zvaigzne 

(lat.).
Equtts albus -  balts zirgs (lat.).
Gratia vobisetpax -  žēlastība jums un miers (lat.).
Tertiapars terraecombusta est- trešā daļa zemes apdega (lat.). 
De aspectibus-  “Par redzamām parādībām” (lat.).
Oculi ad legendum -  acis lasīšanai (lat.).
Tabulae- "Tabulas” (lat.).
De oculis- “Par acīm” (lat.).
De radiis stellatis -  “Par zvaigžņu stariem” (lat.).
De bestiis- “Par nezvēriem” (lat.).
Liber monstrorum de diversis generibus -  “Par dažādu sugu 

briesmoņiem” (lat.).
Requiescant a laboribus suis -  lai atpūšas no saviem darbiem 

(lat.).
Mulieramicta sole- sieva saules tērpā (lat.).

TREŠĀ DIENA

Quinti Sereni de medicamentis, Pbaenomena, Liber Aesopi de 
natūra animalium, Liber Aetbiciperonymi de cosmograpbia, Libri 
très quos Arculpbus episcopus Adamnano escipiente de locis san 
dis ultra mari nis designavit conscribendos, Libellas Q. lulii Hila 
rionis de origine mundi, Soliņi Polysbistor de situ orbis terrarum 
et mirabilibus, Almagestbus -  “Kvints Serēns par ārstnieciskām 
zālēm”, “Parādības”, “Ēzopa gramata par dzīvnieku iedabu”, “Grā
mata 1...I par kosmografiju”, “Triju daļu grāmata, ko Arkulfs, Adam- 
nāna bīskaps, pārbraucis no aizjūras svētajām vietām, izteiksmīgiem
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vārdiem sarakstījis”, "Kv. Jūlija Hilariona grāmatiņa par pasaules 
izcelsmi”, "Soliņa Polihistora sacerējums par zemes pirmsākumiem 
un brīnumiem”, |...| flat., gr.).

Sic et non -  jā un nē flat.).

Quod enim laieali ruditate ttirgescit non babet effectum nisi 
fortuito. -  Tam, ko izraisa rupjie, pasaulīgie ļaudis, nav citādu 
rezultātu kā vien nejaušie flat.).

Sed opera sapientiae certa lege vallantur et in Jinem debitum 
efficaciter diriguntur. -  Bet gudrības darbus iegrožo noteikti li
kumi un pārliecinoši vada uz nolūkoto mērķi flat.)

Aptieķnieks -  Dante ( Dante Alighieri, 1265-1321) iestājās 
ārstu un aptieķnieku ģildē, lai iegūtu tiesības piedalīties Florences 
pilsētas pārvaldē, kas viņam kā dižciltīgajam bija liegtas.

Secretum finis Africae mantis supra idolum ageprimum etsep- 
timum de quatuor. -  Āfrikas gala noslēpums: roka virs tēla dar
bina pirmo un septīto no četriem flat.).

Practica officii inquisitionis heretice pravitatis -  “Ķecerīgo 
novirzienu izmeklēšanas darba iemaņas” flat.).

Hie lapis gerit in se similitudinem coeli -  šis akmens nes sevī 
debesu līdzību flat.)

Omnes enim causae effectuum naturalium dantur per lineas, 
angulos et figūras. Aliter enim impossibile est scire propter quid in 
illis. -  Visi cēloņi izpauž savas dabiskās sekas caur līnijām, leņ
ķiem un figūrām. Un citādi par tiem spriest nav iespējams flat.)

No sepuede. Abbonis est. Ma non bisogna un buon cavalloper 
correre forte... Anco quello sufficit... Vide illuc, tertius equi... -  
Nedrīkst, tas ir abata. Bet, lai ātri jātu, nevajag skaistu zirgu... Ari 
šis būtu labs diezgan... Redzi, tur, trešais no zirga...

Facio mi, facio el casio in pastelletto. -  Gādāju es, gādāju ap
ceptu sieru.

Facilis. Pigli el casio, che non sia troppo vecchio, nē troppo

Detritā
stunda

Vespere
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insalato e tagliato infeteline a boconi qtuidri о sicut te piace. Et 
postea metterai un poco de butierro о vero de structo fresco a re 
chauffer sobre la brasia. E dentro vamos a poner due fette de 
ccisio, e come te pare tenero, zucbarum et cannelki supra posi- 
turum du bis. Et mandalo subito in tabula, cbe se vole mangiarlo 
caldo caldo. -  Vienkārši. Ņem sieru, tādu, lai nav par vecu vai par 
sālīgu, un sagriez to gabaliņos vai šķēlītēs, vai kā tev patīk. Un tad 
ņem nedaudz sviesta vai kādu nieku svaigu tauku un liec karsēties 
uz oglēm. Iekšā liec siera šķēles un, kad tev liekas mīksts, pārkaisi 
ar cukuru un kanēli. Un tūlīt cel galdā, jo tas ēdams karsts, karsts.

Saispas, moi. Fileisch tuo magister vuole ire in loco buio esta 
nocbe. -  Es nezinu. Varbūt tavs skolotājs šonakt grib iet uz kādu 
tumšu vietu.

Pēc Penitentiam agite, appropinquabit enim regnum coelorum. -  
kompletās Nožēlojiet grēkus, jo debesu valstība ir tuvu! ( Lat.).

De hoc satis -  par to diezgan (lat.).
Pulchra enim sunt ubera quae paululum supereminent et tu 

ment modice, necfluitantia licenter, sed leniter restricta, repressa 
sed non depressa. -  Skaistas ir krūtis, kas slejas tvirtas un mereni 
pilnīgas, ne tādas, kas vaļīgi zvāļājas, bet viegli saturētas, apģērba 
piekļautas, bet nesaspiestas (lat.).

Historia fratris Dulcini Heresiarche -  “Stāsts par brāli Dolčīno, 
ķecerību tēvu” (lat.).

In nomine Domini amen. Нес est quedam condemnatio cor 
poralis et sententia condemnationis corporalis lata, data et in biis 
scriptis sententialiter pronumptiata et promulgata. -  Dieva tā 
Kunga vārdā, āmen. Tāds ir miesas sods un miesas soda spriedums, 
kāds tas šeit pieņemts, šajos rakstos negrozāmi likts un visiem 
izsludināts (lat.).

Johannem vocatum fratrem Miccbaelem lacobi, de comi 
tatu. Sancti Frediani, hominem male eondietionis, et pessime 
conversationis, vile et fame, hereticum et heretica labe pollutum et 
contra /idem cactolicam credentem et affirmantem... Deum pre
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oculis non habendo sedpotius bumani generis inimictum, scien 
ter, studiose, uppensate, nequiter et animo et intentione exercendi 
hereticam pravitatem stetit et conversatus fuit cum Fraticellis, vo
cal is Fraticellis delki povera vita bereticis et scisniaticis el eorum 
pravam sectam et beresim secutus fuit et sequitur contra fidem 
cactolicam... et accessit ad dietam civitatem Florentie et in locis 
publicis dicte cimtatis in dicta inquisitione contentis, credidit, te- 
nuit etpertinaciter affirmavit ore et corde... quod Christus reden- 
tor noster non babuit rem aliquant in proprio vel comuni sed ba- 
bu.it a quibuscumque rebus quas sacra scriptura eum babuisse 
testatur, tantum simplicemfacti usutn. -  Jāņa, saukta par brāli 
Miķeli Jākobu, no Sv. Frediāna kopienas, ļaunas dabas un vēl 
ļaunāku mnu, dzives un slavas cilvēka, ķecera 1111 ar ķecerību 
puvekļiem apgānītā, kurš pret katoļu ticību vērsies ar savu slu
dināšanu un maldiem... uz Dievu savas acis nevērsa, bet drīzāk 
uz cilvēku dzimuma ienaidnieku un apzināti, stingri un ar ļau
niem nodomiem savu dvēseli un prātu piesēja ķecerīgiem me
liem, un sagājās ar brālīšiem, sauktiem par nabadzīgās dzīves 
brāļiem, ķeceriem un shizmatiķiem, un viņu nešķīstajai sektai pie
vienojās un to ķecerībai piekrita, katoļu ticību liegdams... un iera
dies minētajā pilsētā, Florencē, minētās pilsētas visu pilsoņu ap
meklētās vietās, kas šajā izmeklēšanas rakstā minētas, sludināja un 
sirds 1111 prata iespītībā apgalvoja... ka Kristum, mūsu Pestītājam, 
nekas nav piederējis ne kā atsevišķs, ne kopīgs īpašums un visas 
lietas, kas Viņam Svētajos rakstos piedēvētas, tam bijušas tikai ar 
lietošanas tiesībām flat.).

Costal nobis etiam ex predietis et ex dieta sententia lata per 
dictum dominum episcopum Jlorentinum, dictum Jobannem fore 
hereticum, nolle se tantis berroribus et heresi corrigere et emendare, 
et sead rectam viamjidei dirigere, habentes dictum Jobannem pro 
irreducibili, pertinaceet bostinalo in dietis suisperversis berroribus, 
ne ipsejoban nes de dietis suis sceleribus et berroribuspertxtrsis valeat 
gloriari, et ut eiuspena aliis transeat in exemplum; idcirco, die 
turn Jobannem vocatum fratrem Miccbaelem hereticum et 
scismaticum quod ducatur ad locum iustitie consuetum, et ibi
dem igne et flam mis igneis accensis concremetur et comburatur,
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ita tjuodpenitus moriaturet anima a corporeseparetur. -  Un tapat 
mums no visa iepriekšminētā un no minētā viņa gaišības Floren- 
ces bīskapa izsludinātā sprieduma ir tapis zināms, ka minētais 
Jānis ir un paliks ķeceris un negrib no savām smagajām kļūdām 
un ķecerības maldiem atteikties, laboties un uz īstenās ticības 
taisnā ceļa atgriezties; uzskatīdami minēto Jāni par nelabojamu, 
stūrgalvīgu un minētajos nešķīstajos maldos iespitigu un lai mi
nētais Jānis pats ar saviem noziegumiem 1111 nešķistajiem mal
diem nevarētu lielīties, un lai viņa sods būtu citiem par biedinā
jumu, šo visu iemeslu pēc nolemjam Jāni, sauktu par brāli Miķeli, 
ķeceri un shizmatiķi, uz parasto taisnas tiesas vietu aizvest un tur 
ugunī 1111 uguns liesmās dedzināt, līdz pilnīga nāve pienāk un 
dvēsele no miesas nošķinis (lai.).

PerDominum moriemur- par Kungu mirsim (lai.).
Credo -  Es ticu (lat.).
Te Deutn -  Tevi, Dievs, mēs slavējam (lat.).
De te fabula narratur- par tevi vesta šis stāsts (lat.).
Mulier amicla sole -  sieva saules tērpā (lai. ).
Vade retro! -  Atkāpies! (Lat.)
Vīs appetitiva -  (dvēseles] iekārojošais spēks (lat.).
Valde borta -  ļoti laba (lat.).
Terribilis ut castrorum acies ordinata -  briesmīga kā naidīga 

karaspēka bari (lat.).
O sidus clarum puellcirum, oporta clausa, fons bortorum, čella 

cnstos unguentorum, čella pigmentaria! -  Ak. skaidrais jaunavas 
zvaigznājs, aizvērtās durvis, dārza avots, smaržīgu ziežu trauks, 
krasu krātuve! (Lat.)

Ob langueo, causam languoris mdeo nec caveo!- Ak, zaudēju 
spēkus, sava nespēka cēloni redzu, bet nesargos! (Int.)

Tt cuncta erant bona -  un viss bija labi (lat.).
Omnis ergofigūra tanto e/ndentius verilatem demonslrat (juanto 

apertius per dissimilem similitudinem figūrām se esse el noti ve 
ritatem probat.-ļo  skaidrāk ikviens tēls ar savu atšķirīgo līdzību
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atklāj, ka ir tēls un nevis pati patiesība, jo acīm redzamāk (as rada 
patiesību (lai.).

Otnne animal triste post coitum -  ikviens dzīvnieks pēc ko
pošanas ir noskumis (lai.).

CETURTĀ DIENA

Nihil sequitur geminis exparticularibus unquam -  nekas ko
pīgs nekad neizriet no atsevišķam premisām flat.).

Aut semel iterum medium genera liter esto- kāda no premisām 
vidus terminam jābūt kopīgajam flat.).

Oh, femetia che vendese сото mercandia, no po’ unca bon 
essere, ni aver cortesia... -  Ak, sieviete, kas sevi pārdod kā preci, 
nevar būt ne laba, ne laipna...

Deu, quanto son le femene de malveci scaltride! Pensano di e 
note сото Гото schemisca... -  Dievs, kādas tās sievietes ir ļau- 
nīgas krāpnieces! Dienu un nakti domā, kā vīrieti vaņģot!

Ad mulieres pauperes iri villulis - “Nabadzīgām sievietem 
ciemos” flat.).

Peccant enirn mortaliter, cum peccant cum quocumque laico, 
mortalius vero quando cum Clerico in sacris ordinibus constitute, 
maxime vero quando cum Religioso mundo mortuo -  smagi 
grēko, ļaudamās grēkam ar parastu pasaulīgo, nāvīgi grēko ar 
priesteri, kas iesvētīts svētajiem sakramentiem, bet ar mūku, kas 
miris pasaulei, to grēks ir vissmagākais flat.).

Kyrie- Kungs (lūgšanas “Kungs, apžēlojies!" sakums, gr.).

...actus appetitus sensitivi in quantum habent transmutatio 
nem corporalem annexam, passiones dicuntur, non autem actus 
voluntatis. — ...jutekļu iegribas izraisa ķermeniskas pārmaiņas, tā
pēc tas tiek sauktas par kaislībām un nevis par gribas izpaus
mēm flat.).

Laudes

Pirmā
stunda

Trešā
stunda

667



Sestā
stunda

Komplēta

Appetitus tendit in appetibile realiter consequendtim ut sit ibi 
finis molus. -  Iekāre tiecas pilnīgi iegūt iekārojamo, lai tajā no
rimtu kustība (Utt.).

Amorfacit quod ipsae res quae amantur, amanti aliquo modo 
unianturet amor est magis cognitivus quam cognitio. -  Mīlestība 
panāk, ka mīlamais objekts un mīlošais kaut kādā veidā savie
nojas, un mīlestība ir vairāk izzinoša par pašu izziņu (la!.).

Intu et in cute- no iekšienes un 110 ārpuses (la/.).
Principium contentionis -  nesaskaņu iemesls (lat.).
Consortium -  biedru (lat.).
Propter multum amorem quem habet ad existentia -  lielās 

mīlestības dēļ, ko jūt pret esamību (lat.).
Molus in amatam -  kustība uz mīļoto (lat.).
Ab oblatione- ziedojumam (lat.).
Canor -  skanīgs (lat.).
Viriditas -  vīrišķība (lat.).
Virgo -  jaunava (lat.).

Corona regni de manu Dei -  valstības kronis no Dieva rokām 
(lat.).

Diadēma imperii de manu Petri -  varas vainags no Pētera ro
kām (lat.).

Taxaesacraepoenitentiariae— svētās grēku nožēlošanas takse 
(lat.).

Cave basilischium! Est lo reys dei serpenti, tampleno del veleno 
ehe ne rilu.ee tutofuori! Cbe dicam, il veleno, il puzzo ne vien fuori 
ehe te ancide! 'l'i attosea... Et ha macule bianehe sul dosso, et caput 
come gallo, et meta va dritta sopre la terra et meta va per terra 
come gli altri serpentes. E lo ancide la bellula... -  Sargies no bazi- 
liska! Tas ir čūsku karalis, tik pilns ar indi, ka to var redzēt no 
ārpuses! Ko 1111 par indi, vēl ļaunāka ir smirdoņa, ko šis izlaiž! Tā 
tevi nobeidz! Nosmacē... Un viņam ir balti plankumi uz muguras
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un galva kā gailim, un šis iet, pusi izslējis stāvus gaisā, bet otra 
velkas pa zemi kā pārējām čūskām. Un šo var piebeigt tikai tas 
zvēriņš...

Oc! Bestiolaparvissima est, più lunga alguna cosa che ‘l topo, et 
odialci ‘l topo muchissimo. E assi la serpe et la botta. F.t quando loro 
la mordono, la beUula corre alla fenicula o a la drcerbita et ne 
dentecchia, et redet ad bellutn. Et dicunt cbe ingenera per li oculi, 
ma li più dicono ch’elli dicono falšo. — Jā! Tas ir tāds sīks zvēriņš, 
nedaudz garāks par žurku, un žurkas to gaužām necieš. Čūskas 
un nipuči arī. Un, kad šie zebieksti sakož, tā nolien dillēs vai pie 
dedestiņiem un tos grauž, un driz atgriežas kaujā. Un vēl stāsta, ka 
šī pa aci bērnus laižot, bet citi saka, tas neesot tiesa.

Historia anglorum -  “ Angļu vēsture” flat.).
De aedificatione templi, De tabernaculo, De temporlbus et com - 

puto et chronica et circuli Dionysi, Ortographia, De ratione metro- 
rum, Vita Sandi Cuthberti, Ars metrica -  "Par dievnamu celtnie
cību", “Par kara teltīm”, “Par laikiem, rēķināšanu, laika skaitīšanu 
un Dionisija apli” , “Ortogrāfija”, “Par zilbju mēru”, “Svētā Kutberta 
dzīve”, “Metrikas māksla” flat.).

De rhetorica cognatione, Locorum rhetoricum distinctio -  
“Par retorisko kognāciju”, “Retorisku izteicienu atšķirības” flat.).

Primitus pantorum procerum poematorum pio potissimum 
patemoque presertim privilegio panegiricum poemataque passim 
prosatori sub polo promulgatas... -  Pirmais pazemīgs pantus pa
saulē palaižu, pāvesta padomu paņēmis palīgos pantkaļa pūlēs, 
pantos un prozā paužu patiesu prieku (lai.).

Epitomas -  “Izvilkumi” flat.).
Ignis, coquihabin (quia incocta coquendi habet didionem), 

ardo, calax ex calore, fragon ex fragoreflammae, rusin de rubore, 
fumaton, ustrax de urendo, vitius quiapene mortua membra suo 
vitnficat, siluleus, quod de silice siliat, unde et silex non rede dicitur, 
nisi ex qua scintilla silit. E aeneon, de Aenea deo, qui in eo habi 
tat, sivea quo elementisflatus fertur. -  Uguns, vārīkle (jo nevārītu

Pēc
kompletorija
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par vārītu pārvērš), karsīkle, dedzoņa no vārda “dedzināt”, sprak- 
stele no liesmu sprakstēšanas, sarksne no sarkanām mēlēm, dū- 
menīca, svelmētāja, dzīvcēlāja, jo pamirušiem locekļiem dzīvību 
aldod, kramsprēga, jo no krama izsprāgst -  un no tā arī krama 
nepareizais nosaukums cēlies, jo ne vienmēr krams tai dzirksteli 
izšķeļ. Un vēl enejiena no dieva Eneja vārda, kurš tajā mājo un tai 
plīvību piešķir (lai.).

In nomine pairis et filiae -  tēva un meitas vārdā (lat.).
HIBERNIA -  Īrija (lat.).
FONS ADAE -  Ādama avots (lat.).
YSPANIA -  Spānija (kit.).
LEONES-  lauvas (lat.).
Hic sunt leones-š e  it ir lauvas (lat.).
Canone- “Kanons'’ (lat.).
De aspectibus-  “Par redzamām parādībām” (kn.).
Eonsparadisi -  paradīzes avots (lat.).
Supra spéculum -  virs spoguļa (lat.).
IUDAEA -  Jūdeja (kit.).
AEGYPTt'S- Ēģipte dat.).
AC Al A -  Ahaja (lat.).
Quarta Acaiae-  ceturtā no Ahajas (lat.).
Speculum amoris- “Mīlestības spogulis” (lat.).
De te fabula narralur- par tevi vēsta šis stāsts (lai.).
Qui animam corpori pervitia conturbationesque comrniscent, 

utrinque quod habet utile ad vitam necessarium demoliunlur, 
animamque lucidam ac nitidam camalium voluptatum limo 
perturbant, et corporis munditiam atque nitorem bac ratione mis- 
centes, inutile hoc ad vitae officia ostendun t. -T ie , kuri dvēseli un 
miesu netikumā un nemierā savieno, gan viens, gan olrs to, kas 
dzīvei nepieciešams, sagrauj, tīro, šķīsto dvēseli ar miesaskāres 
dubļiem apgāna un miesas skaidrību pazudina, padarīdami to dzī
vot nespējīgu (lai.)
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A'igra et amant -  melna un mgta (lat.).
Liber continens-  “Grāmata, kas satur...” (Lat.)
Complexio venerea- mīlas pārpilnība (lat.).
Intentiones— tonusi (lat.).

Catus- kaķis (lat.).
De legibus- “Par likumiem” (lat.).

PIEKTĀ DIENA

Inimicuspacis -  mieta ienaidnieks (lat.). 
ht bonis nostris — mūsu īpašumā (lat.). 
lus poli -  debesu tiesības (lat.). 
lusfori -  sabiedriskās tiesības (lat.).

Nomina sunt consequentia rerum- vārdi izriet no lietām (lat.). 
Nomen -  vārds (lat.).
Nomos- likums (gr.).
Nomina- vārdus (lat.).
Adplacitum -  pec vienošanās (lat.).

De plantis libri 1res- “'iris grāmatas par augiem” (lat.). 
Tljesaurtts herbanim -  “Zāļu tezaurs” (lat.).

Signor Remigio, fosse che potesse ero tuo. F. mi eri dilectissimo. 
Ma tu conosci ktfamiglia del bargello. Qui non babel caballum 
vadat cum pede... -  Kungs Remigij, ja es varētu, es būtu tavs. Un 
tu man biji mīļš. Bet zini, kāda cietumā dzīve. Kam nav zirga, tas 
iet kājām...

Che so io signore come ban no nome lutte queste risie... Pate 
rini, gazzesi, leoniste, arnaldiste, speroniste, circoncisi... Io non

Nakts

Pirmā
stunda

Trešu
stunda

Sestā
stunda

DetHtā
stunda
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Agrā
stunda

son homo literatus, peccavi sine malitia e il signor Bernardo mag- 
nijicentissimo elsa, et ispero ne Vindulgentia stia in nominepatre 
et filio et spiritis sanctis... -  Vai es, kungs, ko zinu no visiem tiem 
ķeceru vārdiem... Patarlņi, gaķieši, leonisti, arnaldieši, ceribnieki, 
apgraizītie... Neesmu jau mācīts vīrs. ne aiz ļauna prāta grēkoju, 
un viņa godība Bernardo kungs to zina, tālab ceru uz viņa žēlsir
dību Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā...

Domini canes -  Kunga suņi (lat.).
Salve Regina -  Esi sveicināta, Valdniece (lat.).
Planta Deipullulans in radicejtdei— dievišķs dzinums 110 ticī

bas saknes (Un.).
Ahigor, pecca ļ>ro nobis. ..Am on, miserere nobis... Samael, libera 

nos a bono... Belial eleyson... Focalor, in comiptionem meam 
intende... Haborym, damnamusdomintim... Zaebos, anum meum 
aperies... Leonardo, asperge me spermate tuo et inquinabor... -  
Abigor, grēko par mums... Amon, apžēlojies par mums... Samaēl, 
atpestī mūs no visa laba... Belial, apžēlojies... Fokalor, pievērs 
acis manai samaitātībai... Haborīm, zaimosim Dievu... Zebos, manu 
tūpli atver... Leonardo, apšļaksti mani ar savu sēklu, un es tikšu 
apgānīts... (lat.).

Cingulum diaboli- ar velnišķīgu saiti (lat.).

SESTĀ DIENA

Principes sedemnt -  sasēda valdnieki (lat.).
Sedertmtprincipesetadversus tne loquebantur, iniqui. Persecuti 

simt me. Adjuva tne, Dominē, Dens metis salvum me fac propter 
magnam misericordiam tuam. -  Sasēda valdnieki un pret mani 
runā, necienīgie. Vajā mani. Palīdzi man, Kungs, mans Dievs, iz
glāb mani pēc savas lielās žēlastības! (Lat.)

Ave Maria -  Esi sveicināta, Marija (lat.).
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Abbas agrapbicus -  tēvs rakstītnepratējs (gr.).
Minimas differentias odorum -  vissmalkākās smaržu atšķirī

bas flat.).

Dies irae- Dusmu diena; rekviēms flat.).
Sao ko ķelle lerre per ķelle Jini ke ķi ķontene, trenta anni le 

possetleparte sancti Benedicti -  Zinu, ka šīs zemes šeit norādīta
jās robežās jau trīsdesmit gadus pieder Svētā Benedikta kopie
nai (pirmā rakstu lieciixi itāfu t’alod-cl).

In finibus Africae, āmen -  Āfrikas galā, āmen flat.).
Vitra ad legendum -  stikli lasīšanai flat.).
Nigra sed form osa -  melna, bet daiļa flat.).
Unico homine reģenti -  viena cilvēka vadīti flat.).
Amicta sole -  saules tērpā flat.).
Pentagonam Salomonis- “Zālamana piecstūris” flat.).
Mors est quies viatoris, Jinis est omnis laboris -  Nāve ir ceļi

nieka miers, visu rupju gals (Utt.).
Ut cacbinnis dissolvatur, torqueatur rictibiis! -  Lai skaļi smej, 

līdz zemei lokoties un muti šķobot! (Lat.)
Lacrimosa dies ilia qua resurget ex favilla iudicandus homo 

reus: huic ergo parce deus! Pie lesu dominē dona eis requiem! -  
Asam pilna būs tā diena, kad no pīšļiem tiesai celsies cilvēks grē
cinieks: esi tad viņam žēlīgs, Dievs! Žēlsirdīgais Kungs Jēzu, dāvā 
viņiem mieru! (Lat.)

Coena Cypriani- “Kipriāna vakariņas” flat.).
loča monacborum -  mūku joki flat.).
Ludere me libuit, ludentem, papa Johannes, accipe. Ridere, si 

placet, ipse potes. -  Jokoties gribu, jokus dzenošu mani pieņem, 
svētais tēvs Jāni! Ja vēlies, vari smieties ari pats flat.).

Ridens cadit Gaudericus Zacharias admiratur, supinus in

Pirmā
stunda

Trešā
stunda

Pēc trešās 
stundās
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Sestā
stunda

Devītā
stunda

Pēc
ompletorija

Nakts

lectulum docēt An astasīus...-Līks no smiekliem Gauderiks, Caha- 
rija brīnās vien, Anastāsijs, atlaidies gultā, māca (lat.).

I. ar. de dīdīs cujusdam sttilti, fl.syr. libellus alchemicus 
aegypt. III. Expositio Maģistri Alcofribae de cena beati Cypriani 
Cartciginensis Episcopi. IV. Liber acephalus de stupris virginum et 
meretricum amoribus-1. aram. Par dažu ģeķu izteicieniem. II. sir.
F.gipt. alķīmiķa grāmatiņa. III. Maģistra Alkofrība izskaidrojums 
svētlaimīgā Kipriāna, Kartāgas bīskapa, dzīrēm. IV. Gramata bez 
galvas par jaunavu piesmiešanu un pērkamu sieviešu mīlestību 
(lat.).

Liber acephalus -  grāmata bez galvas (lat.).
Charta lintea -  linu papiruss (lat.).
Pergamino depano -  auduma pergaments.

Vox, palus, pulsus -  balss, pūsma, klaboņa (Utt.).

Tertius cqui -  trešais no zirga (lat.).
Suppositio materialis -  priekšmeta aizstājums (lat.).
De dido -  par sacīto (Utt.).
De re -  par lietu (lat.).

SEPTĪTĀ DIENA

Stupra virginum et amores meretricum -  jaunavu piesmiešanu 
un pērkamu sieviešu mīlestību (lat.).

De toto corporefecerat linguatn-a r  visu savu miesu bija kļuvis 
par mēli (t.i., dedzīgi žestikulēja un tēloja; lat).

Miserere -  Apžēlojies (lat.).
Hie sunt leones-š e  it ir lauvas (lat.).
Er muoz geScbesame die Lei ter abetverfen, so Er an ir ufgesti 

gen ist. -  Kāpnes jāatmet, kad pa tām ir uzkāpts (senvūcu).
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Non in commotione, non in commotione Domint/s. -  Ne sa
traukumā, ne satraukumā, Dievs (Utt.).

PĒDĒJĀ LAPA

Res nullius -  bezīpašnieka lieta (lat.).
Disiecta membra -  saraustīti locekļi (lat.).
Tolle et lege -  ņem un lasi (lat ).
Est ubi gloria nunc Babylonia'/-  Kur palikusi Bābeles godība?

(Lat.)
O quam salubre, quam iucundum et stiave est sedere in soli- 

tudine et tacere et loqtti cum Deo! -  Cik veselīgi, cik tīkami un 
saldi ir vientulībā sēdēt, klusēt un samīlaties ar Dievu! (Lat.)

Gott ist ein lautes Nichts, ihn rührt kein Nun noch Hier- Dievs 
ir tīrs nekas, to neskar ne “tagad”, ne "šeit” (vācu).

Stat rosa pristina nomine, nomina nttda tenemus. -  Ko va
kardienas rozes mums palicis vārds, kaili vardi mums paliek (lat.).

PĒCVĀRDS

Nosaukums 
un tā 
nozīme

Rosa que alprado, encarnada, te ostentaspresuntūosa degrana 
y carmin banada: campa lozana y gustosa; pero no, que siendo 
bermosa tambien sertis desdicbada. -  Roze lepnā, tu, kas pļavā 
dižodamās audz, smaržaina plauksti, kvēlojot purpura rotai; to
mēr, lai cik tu skaista, laimīga nebūsi (sp.).

Huana Inese de la Krusa (Juaņa Inès de la Cruz, 1648-1695) -  
meksikāņu dzejniece.

De contemptu ttiundi- “Par nicinājumu pret pasauli” (lat.).
Ubi sunt -  kur palikuši (lat.).
Mais où sont les neiges d ’antan? -  Kur tagad pērnā gada
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Par radošo 
procesu

sniegi? ( f r . ) -  rinda nofranču dzejnieka F. Vijona (F. Villon, 1437- 
1463) "Balādes par seno laiku dāmām” (atdz. C. Dinere).

Pjers Abelārs (PAbaelard, 1079-1142) -franču filosofs, teologs, 
viens no ievērojamākiem nominalisma pārstāvjiem.

Nulla rosa est -  nekas nav roze (lat.).
Fermo un Lūcija -  A.Mandzoni (A.Manzoni, 1785-1873) ro

māna "Saderinātie” pirmā varianta nosaukums.

LemonioBoreo- itāļu rakstnieka A.Sofiči (A.Soffici, 1879-1965) 
romāns.

Rubē -  itāļu rakstnieka Dž.A. Bordžēzes (G.A.Borgese, 1882- 
1952) romāns.

Metello- itāļu rakstnieka V. Pratollni ( V.Pratolini, 1913-1991) 
romāns.

Mistiska roze -  viduslaiku mistiķu darbos sastopams dievišķa 
simbols, Dantes “Dievišķajā komēdijā” -  šķistā roze, Candida Rosa 
(Paradīze, XXX -  XXXIII dziedājums).

Un roze novīta ka visas rozes -  rinda no XVI gs. dzejnieka
F. de Malerbas dzejoļa “Diperjē kunga mierinājums” (1598).

Divu rožu karš- Trīsdesmitgadu karš Anglijā (1455-1485).

Roze ir roze ir roze ir roze -  rinda no amerikāņu rakstnieces
G.Stainas dzejoļa prozā “Svētā Emīlija”.

Svaiga, saldsmaržaina roze -  Rosa fresca aulentissima, ne
zināma autora 1231. gadā sarakstīta dzejoļa pirmie vārdi; tas sla
vens kā viens no pirmajiem dzejojumiem itāļu valodā.

Aļģirds Juļtts Greims (AJ.Greimas, 1917-1992) -  lietuviešu 
izcelsmes franču lingvists, semiotiķis.

Concinnitas — samērība (lat.).

Genius is ttventy per cent inspiration and eigbty per cent per- 
spiration -  Ģēnijs -  tas ir divdesmit procenti iedvesmas un astoņ
desmit procenti sviedni (angl.).
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Alfonss de Lamartins (A. da Lamartine, 1790-1869) -  franču 
dzejnieks, vēsturnieks, politiķis.

Vasilijs Kandinskis (V.Kandinsky, 1866-1944) -  krievu glez
notājs, ekspresionists.

Pauls Klē ( P.Klee, 1879-1940) -  vācu gleznotājs, ekspresio
nists.

Džordžo Vazari ( C. Vasari, 1511-1574) -  itāļu gleznotājs, ar
hitekts.

Uorācijs Grinofs ( H.Greenough, 1805-1852) -  amerikāņu 
skulptors.

A rons Kopienās ( A. Copland, 1900 ) -  amerikāņu komponists.

M.Ž.D.Orfila (M.J.B. Orfila, 1787-1853) -  franču ķīmiķis.

Traite despoisons -  “Traktāts par indēm” (Jr.).
Ž.K.IIjūsmans{f.K.Huysmans, 1848-1907) -franču rakstnieks. 

Viņa romānā “Tur"(La bās)pieminēti okulti rituāli, sātanisms.

Manifesto -  Itālijas Proletariāta Vienotības partijas avīze

Surnmae -  šādi viduslaikos apzīmēja kāda jautājuma sistemā
tisku izklāstu; surnmae -  virsotne; augstākais sasniegums; būtība; 
apkopojums (lai).

Salmu iela -  Rue de Fouarre, iela Parīzē, kur viduslaikos atra
dusies universitāte.

Augustodunas Honorijs (J/onorius Augustodunensis, XII gs. 
l.puse) -  teoloģisku un dabaszinātnisku sacerējumu autors.

Quare in pueritia coitus non contingat -  kāpēc bērnībā ne
mēdz kopoties flat).

Beda (672/73-735) -  anglosakšu hronists, angļu baznīcas vēs
tures autors, Bībeles komentators.

Ferdinands Sosirs ( F.Saussure, 1857-1913) -  franču lingvists, 
viens no semiotikas pamatlicējiem.

Peregrinatio Sandi Brandani -  "Svētā Brendana svētceļo
jums” flat.).

Protams,
viduslaiki
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Maska

Romāns kā 
kostnoloģisks 

akts

Kas runa

Preteritione

Kelsas grāmata (VIII gs.) -  iru skolas miniatūrām rotāts evaņ
ģēliju saraksts.

Kennigars- senskandināvu metaforas paveids.

Brafjantes SigērsiSuger, ap. 1235 -  ap. 1282) -filosofs, Averroesa 
sekotājs, Parīzes bīskaps.

Snūpijs- piecdesmito gadu amerikāņu komiksa varonis.

Ludoviko Ariosto (1474-1533) -  itāļu dzejnieks.

Rem tene, verba sequentur-  Izzini lietas būtību, vārdi paši ra
dīsies; burtiski: ja tev būs lietas, vārdi sekos (lat.).

Verba tene, res sequentur-  burtiski: ja tev būs vārdi, lietas se
kos (lat.).

Marko Per&ri (dz. 1928)-itāļu kinorežisors

Venerabilis Inceptor- godājamais pirmsācējs (Utt.).
H. I. Borbess (J.L.Borges, 1899-1986). Kļuvis akls, viņš turpi

nāja strādāt par Argentīnas Nacionālās bibliotēkas direktoru.

Doktors Pausts -  vācu rakstnieka T.Manna (T. Manu, 1875- 
1955) romāns.

Madlēnu smarža -  Liepziedu tējā pamērcētu madlēnu smarža 
liek M. Prusta (M.Proust, 1871-1922) romāna "Zudušo laiku 
meklējot” varonim ļauties bērnības atmiņām.

Apris coup -  ar atpakaļejošu datumu; pēc notikuša fakta (fr.).
Lilles Alans (1115/28-1203) -  ievērojams teologs, retoriķis, 

rakstnieks, Parīzes universitātes rektors; romānā minēts kā Sali
nieks Alans.

Preteritione -  retoriska figūra, kuni lietojot, runātājs izliekas, 
ka negrib pieminēt to, ko šajā brīdī piemin.

E. Salgari (1863-1911) -  itāļu rakstnieks.

Cesare taccio, cbe per ogni piaggia... -  Ne vārda nebilstu par
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Cēzam, kurš visās zemēs... (it.) -  Rinda no Frančesko Petrarkas 
(F.Petmrca, 1304—1374) “Dziesminieka” CXXVIII kanconas.

Enjambements -  pārcēlumi jauna rindā (fr.). Elpa
Nelaimīgā atbildēja -  vārdi no A. Mandzoni romāna “Saderi

nātie” X nodaļas.

Ardievu, kalni -  vārdi no A. Mandzoni romāna “Saderinātie'
VIII nodaļas.

Rubato -  romantisma mūzikā izplatīts brīvs izpildījuma stils, 
kad tempu gan paātrina, gan palēnina.

Žans no Fekāmas (Jean tie Fecamp) -  XIII gs. franču mūks,
“Mūku dzīves hronikas” autors.

Sv. Hildegarde no Bingenas (Hildegard von Bingen, 1098- 
1179) -  vācu mūķene, vairāku klosteru dibinātāja, mistiķe, dzej
niece.

Rolāns Bārts ( R.Barthes, 1915-1980) -  franču literatūrzināt
nieks, stmkturālisrna pārstāvis.

Der Zeitgeist -  laika gars (vācu). Radu
M. T. DAdzeljo(M.T. d'Azeglio, 1798-1866) -  itāļu rakstnieks, kisitāju 

vēsturisku romānu autors.

/•'. D. Gvetraci ( F.D.Guerrazzi, 1804—1873) -  itāļu rakstnieks, 
vēsturisku romānu autors.

Č. Kantu ( C.Cantu, 1804-1895) -  itāļu rakstnieks, vēsturisku 
romānu autors.

Centīgi skaloja savas drānas... -  Milānietis A. Mandzoni, 
strādādams pie romāna “Saderinātie”, apmetās uz dzīvi Florencē, 
lai uzlabotu savu valodu (Florences dialekts ir itāļu literāras valo
das pamats) jeb, kā viņš teica, lai “skalotu savas drānas Arno 
ūdeņos”.

Grand Guignol -  XIX-XX gs. mijas franču leļļu teātris.
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Krimināl
romāna

metafizika

Izklaide

Martins Heidegers (M. Heidegger, 1889-1976) -  vācu filosofs, 
eksistenciālisma pārstāvis.

Trial-and-error process -  izmēģinājumu un kļūdu metode 
(angļu).

Homo oeconomicus- saimnieciskais cilvēks (lat.).

Semblable -  līdzinieks (fr.).
Karolina Invernicio (C. Invernizio, 1858-1916) -  itāļu rakst

niece, vieglu, izklaidējošu romānu autore.

Skārda bungas -  vācu rakstnieka Gintera Graša ( G.Grass. 1927) 
romāns.

Dž. Tomāzi di Lampedūza (G.Tomasi di Lampedusa, 1896- 
1957) -  romāna "Gepards” (1958) autors.

Džordžo Basā ni (G. Bassani, dz. 1916) -  itāļu rakstnieks.

Karlo Ka sola (C .Cassola, 1917-1987) -  itāļu rakstnieks, popu- 
lām reālistisku romānu autors.

Nouveau Roman -  jaunais romāns (fr.).
Atarts Rob Grijē(A. Robbe-Grillet, 1922) -franču “jaunā romāna” 

pārstāvis.

T. Pinčons(J.Pyncbon, 1937) -  amerikāņu rakstnieks.

Dž. Bārts (J.Bartb, 1930) -  amerikāņu rakstnieks, “melnā hu
mora” skolas teorētiķis un līderis.

R. Rusels (R. Roussel, 1877-1933) -  franču rakstnieks, kuru 
sirreālisti atzina par savu priekšteci.

/•'. T. Marinēti ( F.T.Marinetti, 1876-1944) -  itāļu rakstnieks, 
futūrisma teorētiķis un iedvesmotājs.

Arrière-pensée -  slēpta doma (fr.).
A. Pusērs(A. Potisseur, 1929) -  beļģu komponists, muzikologs.

K. Berberjena ( C.Berberian, 1928) -  amerikāņu dziedātāja, 
avangardiste.

E. Sali (E. Satie, 1866-1925) -  franču komponists, avangar
dists.
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P. A. Ponsonsdi Teraijs ( P A . Ponson du Terrait, 1829-1871) - 
franču rakstnieks, populām feļetonromānu autors.

Eižens Si(E.Sue, 1804-1857) -  franču rakstnieks, piedzīvojumu 
romānu autors.

À tout faire -visām vajadzībām (fr.).
Kunsttuollen -  mākslinieciska griba (vācu).
Aviņjonas meičas -  P. Pikaso glezna (1907).

V. Berou.zs(Bourroughs, 1914) -  amerikāņu rakstnieks, super- 
a vanga rdists.

Dž. Keidžs (/.Cage, 1912) -  amerikāņu komponists, darba 
“4 minūtes un 3 sekundes” autors (ši skaņdarba izpildītājs un 
publika noradīto laiku sēž pilnīgā klusumā).

Lialā ( Lialà, 1902) -  itāļu rakstniece, populāru sentimentālu 
romānu autore.

H. Griss (/. Gris, 1887-1927) -  spāņu mākslinieks, kubists.

Ž. Braks(J. Braque, 1882-1963) -  franču gleznotājs, kubists.

M. Ernsts (M. Ernst, 1892-1976) -  vācu mākslinieks, viens no 
Ķelnes dadaistu grupas dibinātājiem.

Džeimss Mičners (J.Michener, 1907) -  amerikāņu rakstnieks, 
populāru vēsturisku romānu autors.

Ervings Voless (/.Wallace, 1916) -  amerikāņu rakstnieks, ne
skaitāmu romānu par Holivudas dzīvi autors.

Leslijs Eidlers (L.Fiedler. 1917) -  ievērojams amerikāņu rakst
nieks, literatūrzinātnieks.

Dž. Džusti ( G.Giusti, 1809-1850) -  itāļu rakstnieks, Itālijas 
neatkarības cīnītājs.

Dž. Beršē (Berchet, 1783-1851) -  itāļu dzejnieks.

Love story- "Mīlas stāsts”, E. Sigela (E.Segai) romāns, pēc kura 
uzņemta arī populāra filma.

Excalibur -  režisora Dž. Bērmana kostīmfilma par viduslai
kiem.
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Nobeiguma
vārdi

Romance -  angļu valodā -  romāns ar spraigu darbibu (vēs
turiskais, piedzīvojumu romāns) pretstatā “nopietnajam” romā
nam -  novel.

Bretoņu cikls -  viduslaiku bruņinieku romānu cikls par karali 
Artūni, Tristarui un Izoldi un Sv. Grāla kausa meklējumiem.

Dž. R. R. Tolkins(J.R.R.Tolkien, 1892-1973) -angļu rakstnieks, 
fantastisku pasaku romānu cikla “Gredzenu pavēlnieks” autors.

Gothic novel- gotiskais romāns (angļu).
Ludvigs Vitgenšteins (L. Wittgenstein, 1889-1951) -  austriešu 

filosofs, loģiķis.

Disiecta membra -  nesaistīti locekļi (lat.).

Oulipo grupa (Ouvroir de Litterature Potentielle) -  Potenciā
lās literatūras darbnīca (fr.), 60. gados dibināta literātu grupa.



E K O  V Ā R DS

Jgors Suvajevs

Umberto Eko vārds laikam ir pazīstams visā pasaulē. Romāns 
“Rozes vārds” viņam nodrošināja pasaules slavu, ko nostiprināja 
1988. gadā sarakstītais romāns ‘Tuko svārsts". Šie darbi iezīmē 
viņa slavu, bet ne nozīmi. Jau pirms tam bija publicēti viņa galvenie 
semiotiskie darbi: “Ievads semiotikā” (1968), “Zīme” (1973), “Se- 
miotikas teorija” (1975). Taču viņš ir ne tikai romānists un semiotiķis, 
bet arī estētikas un viduslaiku vēstures speciālists ( “Akvīnas Toma 
estētikas problēmas”, “Mākslas un skaistais viduslaikos”, “Inter
pretācijās robežas”, “Atvērtais mākslasdarbs” u.c.) un kultfirkritiķis 
( “Apokaliptiķi un integrētie” u.c.), kura literārās parodijas, apcerē
jumi un miniatūras lasāmas ne tikai Itālijas žurnālos un avīzēs vien. 
Tas ļauj teikt, ka Eko ir “pats verdošākais mūsdienu Itālijas garīgās 
dzīves vulkāns” vai “profesors, žurnālists un politisks partizāns”. 
Kas tad ir Eko? Kas ir šis rāmi eksplozīvais semiotikas profesors, 
kurš iemieso mūsdienu Itālijas (un ne tikai) intelektuālo izvirdumu? 
Varbūt viņš ir akadēmiskās pasaules pārstāvis, kas neslēpj savu 
politisko angažētību, vaļas brīžu literāts? Varbūt viņš ir politisks 
literāts, kas nodrošināts ar zinātnes argumentāciju un lielākai sa
protamībai izmanto daiļliteratūras piedāvātas iespējas? Iespējams, 
ka viņa vārdā atbalsojas visi šie pieņēmumi, ne velti Eco skan 
līdzīgi vārdam eco, proti, atbalss. Bet kāda tad ir viņa paša balss?

Pēc romāna “Rozes vārds” publicēšanas un tā ekranizācijas sā
kas runas par “jaunā Eko” atklāšanos. Taču šie pārspriedumi neko 
jaunu neatklāja, izrādījās, ka atklājums nemaz nav nekāds atklājums. 
Nojaustā patiesība izrādījusies mānīgā Eko piedāvāts risinājums, 
uz kura uzķērušies vienīgās un pēdējās patiesības tīkotāji. Pub
licējot romānus, parodijas un kultūrkritiskas esejas, Eko nedara 
neko jaunu -  viņš tikai izvērš savu semiotisko projektu. Visu Eko 
darbību caurstrāvo semiotiska lilosofija. Ši filosofija paredz jaunu 
kultūras teoriju, kas pamatojas uz zīmēm, kuras pastāv vienīgi
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kultūras kontekstā, un kultūru, kas izpaužas zīmēs. I.ulz arto kul 
tūrvēsturiskie un estētiskie darbi attiecas uz zīmju radīšanas, iz
mantošanas un interpretēšanas teoriju, bet kultūrkritiskie raksti -  
uz ikdienas, sadzīves semiotiku. Savukārt romāni nav nekas cits 
kā narratīva seiniotika, semiotikas stāstīšana nesemiotiskā valodā. 
Eko it kā apstiprina Ludviga Vitgenšteina atziņu: “Par lo, par ko 
nevar runāt teorētiski, vajag stāstīt stāstus.” Tādējādi Kko (daiļlite
ratūras darbi organiski iekļaujas viņa semiotiski literārajā darbībā, 
kas vienlaikus ir arī tradicionālās filosofijas pārveide. Ta ir filosofija, 
kas nepretende uz absolūto patiesību, sistemātiski saglabā teiktā 
neskaidrību, nedz pamatojot to, nedz izdibinot pamatu jēgu. Tā ir 
filosofija, kas oscilē starp sakāmo un nepasakāmo. Un tas ir ļāvis 
rasties nostāstam, ka Eko ir postmodernisma autors — teorētiķis un 
romānists. Taču iespējams, ka jaunā etiķete art neko neizsaka. Un 
neizsaka tāpēc, ka, runājot Pola Valerī vārdiem, “ar pudeļu etiķetēm 
nevar apreibināties”. Bet Eko veikums ir tieši reibinošs.

Eko romāni pārkāpj literārās produkcijas konvencionālās robe
žas -  pārkāpj, spēlējoties ar tradicionālajām normām un noteik- 
smēm. Tajos atbalsojas visdažādākie žanri un stili, tie ir saaudumi, 
[>atcbivork, kuros figurē visdažādākie teksti. Tāpēc zināma daļa 
patiesības ir atziņā, ka Eko ir radījis semiotiskus romānus. Viņa 
romāni ir ne tikai literārs teksts, tie ir metatekstuālas mašīnas, kon- 
strukti, kas ļauj klāstīt stāstus, vienlaikus vēstot par to radīšanu un 
to, kas un kā tiek lasīts. Varētu teikt, ka Eko romāni ir romāni 
romānā, taču jāņem vērā, ka vienā romāna ir ietverti dažādi ro
māni. Un tas pieļauj dažādus lasīšanas variantus.

Pirmajā brīdī romāns šķiet triviāls -  teksts, kurā kulminē ba
nalitātes un klišejas. Eko izvēlas naivo “es” stāstītāja lomu, klišejveida 
pozitīvās un negatīvās personas un “labās” un ‘sliktās” ideoloģijas 
strukturēšanas principu, proti, kičveidīgas masu produkcijas ele
mentus. Taču Eko klišejas izmanto apzināti, lai tās saārdītu, 
Irivialitātes tiek iekļautas pārdomas par trivializāciju. Romānos 
tiek rūpīgi apsvērti iespējamie efekti, un stereotipu dubultošana 
pārvērš tos par neizmantojamām klišejām. Taču šī neizmantoja- 
miba tiek panākta nevis ar moralizējošu vai ideoloģizējošu kritiku, 
bet ar pašas masu kultūras piedāvātajiem kritikas līdzekļiem. Tā it
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kā izsmej pali sevi, uzjautrinās par savu banalitāti. Taču romānu 
tekstūra nav tik vienkārša, pirmā brīža iespaids ir mānīgs, kaut arī 
pieļauj šādu lasījumu, t. i.. maldīšanos banalitātes labirintā.

F.ko romānus var lasīt kā maigus šausmu romānus (naksnīgas 
ainas, okultas izdarības, sazvērestības, noslēpumaina arhitektūra, 
asiņaini upuri u. tml.) vai piedzīvojumu romānus (ceļojums ar “Ama- 
rilli” un “Dafni”, kuģa katastrofa, kanibālu apmekejums u. tml.). 
Kriminālistiska tekstūra ir nepārprotama, jo romānos tiek plaģiēti 
vai apspēlēti angļu un amerikāņu kriminālromāni. Taču Eko va
roņu liktenis ir citāds nekā Edgara Alana Po. Artura Konana Doila 
vai Agatas Krisli varoņiem: lietas izmeklētājs laika gaitā nevis no
kļūst pie atrisinājuma, bet alojas aizvien vairāk norišu labirintā. 
Nevar nepamanīt ari romānu vēsturisko fonu. 'Rozes vārds” ataino 
vēlīno viduslaiku pasauli, tās reliģisko fanātismu, apokaliptiku, at
pestīšanas gaidas un cīņu par varu. Taču šis vēsturiskums tiek pa
pildināts ar gluži mūsdienīgām atziņām un tagadnes diskusiju 
fragmentu iekļaušanu romāna teksta. Viduslaiki romānā ‘Rozes 
vārds” ir likai fons, Eko runā ne tik daudz par viduslaikiem, cik 
viduslaikos. Otrajā romānā, proti, “Fuko svārstā”, atsaukšanās uz 
mūsdienām ir skaidrāka par skaidru. Abus romānus var lasīt kā 
sava laika diagnostiku: Itālijas intrigu un afēru atainojums, vardar
bības iracionalitāte, sešdesmit astotā gada paaudzes fantāzijas, 
konflikti starp konservatīvajiem un progresīvajiem u.tml. Savukārt 
trešais romāns il ka atkal atgriežas pagātnē -  “Viņdienu salas” 
darbība norisinās XVII gadsimtā. Taču ari šim manierismu ataino
jošam darbam ir mūsdienu paralēles, vienīgā atšķirība -  bez ta
gadnes raksturojuma tajā jaušams ari nākotnes ievēstijums.

Eko romāni ir visdažādāko tekstu kolāža. Tomēr neliek mieru 
doma, ka vēsturiskais materiāls irstereotipās frāzes “Vēsturemāca...” 
iemiesojums. Ne velti viņš pats vairākkārt ir uzsvēris, ka pastāv 
līdzība starp viduslaiku ķeceriem un modernajiem revolucionā
riem, reliģiskās atdzimšanas paveidiem un mūsdienu atmodām un 
dažādiem idejiskās moralizēšanas tipiem. Taču ši līdzība ir šķie
tama, jo vēsture nekad neko nav mācījusi. Vēsturiska panorāma ir 
maska, gluži tāpat kā kriminālie sižeti, šausmu ainas utt. Maska ir 
domāta nevis apslēpšanai, bet atklāšanai. Un Eko maskas atklāj
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brīvu telpu, kurā saaužas visatšķirīgākie teksti, stili, sižeti un ele
menti. Šī telpa virmo no īstiem un iespējamiem citātiem, patapinā- 
jumiem, parafrāzēm, pārņemtām, aizgūtām vai falsificētām, izdomā
tām pasāžām, proti, ta ir sava veida tekstuālo fragmentu bibliotēka 
vai arhīvs. ‘Rozes vārdā”, piemēram, Eko ir iestrādājis Voltēra, Rablē. 
Džoisa, Borhesa, Nlčes, Bahtina, Fuko un Vitgenšteina atziņas; viņš 
citē Aristoteli, Akvīnas Tomu, Bingenas Hildegardi, rekonstruē vai 
imitē Seviļas Isidom, Okamas Viljamu. Romāna nevar nepamanīt 
XX gadsimta klasisko kultūrvēsturisko traktātu ietekmi: Johans 
Heizinga “Viduslaiku rudens”, Žaks Legofs “Par citiem viduslaikiem", 
Ernsts Roberts Kurtiuss ‘Eiropas literatūra un latīņu viduslaiki”, 
Ervins Panofskis “Tēlotājmākslas jēgas un nozīmes teorija” , Mario 
Pracs “Mīlestība, nāve un velns”. Savukārt "Fuko svārsts” ir dažādo 
lasījumu kolāža, kurā nav piemirsts citēt kabalistus, arābu magus, 
alķīmiķus, gnostiķus, Atanāziju, Kirheru, Kārlu Gustavu Jungu, 
Pjēru Kosovski, Georgu Zimmelu un ieaust to visu kinovēsturē. 
"Viņdienu sala” veidota atbilstoši grasianiskajam manierisma laik
metam. Bet ko gan dod visi šie vārdi un reālijas? Tas viss nodro
šina teksta montāžu un autora prombūtni -  autors it kā tikai sa
kārto dažādos rakstu vai lasījumu tekstus. Tomēr F.ko ir nevis post
modernisma autors, bet cilvēks, kas spēlējas ar postmodernismu. 
Un šajā ziņā viņš varbūt patiešām pārstāv postmodernismu, ja vien 
atceras, ka tas ir joks, kuru daži nez kāpēc uztver ļoti nopietni.

Taču banalitāte var būt produktīva, jo ne tikai ļaunums ir ba
nāls, banāls ir ari labais. Pirmais nozīmju klāsts, kas nomanāms 
romānā “Rozes vārds”, ir saistīts ar detektīvdarbību. Viena 110 ro
māna personām ir XIV gadsimta franciskāņu mūks Bāskervilas 
Viljams, kurn pavada notiekošā hronists Adsons. Eko it kā piedāvā 
izlasīšanas kodu: Šerloks Holmss un viņa līdzgaitnieks Vatsons; 
darbībā vērojamas pārāk uzkrītošas paralēles. Sākotnēji Bāskervilas 
Viljama darbība līdzinās labsirdīgai parodijai par slaveno detek
tīvu: angļu mūks precīzi apraksta aizbēgušo zirgu, kuni nekad nav 
redzējis, norāda, kur to meklēt, un rekonstruē pirmās slepkavības 
norisi. Tātad viduslaiku detektīvs! Tiesa, iepriekš viņš bijis inkvi- 
zitors, taču inquisitor vienlaikus noziinē pētnieks un izmeklētājs. 
Vai tad zinātnieks bieži vien nelīdzinās detektīvam, mēģinot pēc
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esošām pēdām rekonstruēt kādreizējo notikumu? Vai pati lasīšana 
nelīdzinās detektīva darbam? Vienīgā problēma, kuru patiešām vērts 
kaitīgi pārdomāt, ir tā, vai atstātās pēdas ved pareizajā virziena, 
vai pamanītās pēdas ir īstās, jo dažkārt īstās pēdas var ari nemaz 
nepamanīt. Kaut kas lidzigs norisinās arī romānā, jo detektīv- 
dimensija drīz vien it ka atkāpjas otra plānā, priekšplānā izvirzot 
vēsturisko kontekstu.

Romāna norišu vēsturiskais laiks ir noteikts precīzi: izsakoties 
Adsona vārdiem, viss notiek dažus mēnešus pirms Bavārijas Lud
viga iebrukšanas Itālijā 1327. gadā. Neilgi pirms tam pavesta kū- 
rija ir pārcelta uz Aviņjonu Francijas dienvidos, kristīga pasaule 
piedzīvo kārtējo shizmu un kūriālās un imperiālās politikas konfron
tāciju. Itālijā kļūst par Francijas un Svētās Romas impērijas interešu 
sadursmes arēnu. Šīs politiskās turbulences un reliģiskās konfron
tācijas atbalsojas ari Fko romānā. XIII gadsimtā Asizes Francisks 
nodibina minorītu ordeni, kas sludina nabadzības un nabadziņu 
dzīves ideālu un vēlāk tiek nosaukts tā dibinātāja vārdā. Francis- 
kāņu idejas gūst plašu atbalstu, izraisot baznīcas pretreakciju, kas 
beidzas ar slaktiņiem. Viens no romāna motīviem ir mēģinājums 
samierināt pāvestu un imperatoru, un šo mēģinājumu pārstāv iz
domātais Bāskervilas Viljams, kurš ierodas “noziegumu klosteri" ar 
svarīgu uzdevumu. Tam ir ari vēsturiska paralēle -  savulaik Oka- 
mas Viljamam un Padujas Marsilijam bija jāatrisina pāvesta un 
frandskai,iu strīds, taču, nostājoties franciskai,ui pusē, viņi bija 
spiesti meklēt patvēnimu Minhenē pie Bavārijas Ludviga. Abi 
XIV gadsimta domātāji bija iecerējuši plašu baznīcas reformu, jaunu 
dzīves kārtību un imperatoru gribēja izmantot kā šo plānu īste
nošanas instrumentu. Viņi spēlēja dubultspēli, un to pašu dara arī 
viņu draugs Viljams. Taču Viljamam nākas izmeklēt vēl ari noslē
pumaino slepkavību virkni vārda nenosauktajā klosteri. Vēsturiskais 
un detektīvais sižets savijas, izvirzot priekšplānā pavisam ko citu.

Rodžers Bēkons -  “dabas inkvizitors” -  romānā ir Bāskervilas 
Viljama ordeņbralis un skolotājs, taču īstajam ordeņbrālim un drau
gam Viljamam bijusi lielāka nozīme. Okamas Viljams iestājās par 
loģiku -  racionālu prāta izmantošanu, izmantojot nevis lietu zīmes 
(lietas apzīmējošus vārdus), bet gan zīmju zīmes. Dzīve ir daudz
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veidiga, bet loģika -  ekonomiska, t. i., tā aizliedz vairot būtības 
(tā sauktais Okama bārdasnazis). Šāda ekonomiska ievirze lielu 
izmeklēšanā un izpētē ir raksturīga arī Bāskervilas Viljamam. Taču 
pats svarīgākais -  labi izkalkulētais romāns it ka nejauši gUst jaunu 
pavērsienu. Un šis pavērsiens ir saistīts ar mācību par zīmēm, 
proti, semiotiku. Arī Bāskervilas Viljams nodarbojas ar šifrēšanu -  
dažādu tekstu (burtisku un neverbālu) izlasīšanu. Viņu var uzskatīt 
par XIV gadsimta semiotiķi, bet tieši tas liek uzmanīties, lai neap- 
maldītos vēsturiskā anahronisma labirintā.

Bāskervilas Viljams semiotiski dešifrē tekstus, rekonstruē tos. 
Viņa mērķis ir atrast nozaudēto Aristoteļa “Poētikas” otro daļu, bet, 
lai to atrastu, tā vispirms ir jāatpazīst, t. i., jāizveido prātā. Šajā sa
karība nozīmīga kļūst Adsona sapņa rekonstnikcija. Šķietami nesa
karīgais un bezjēdzīgais sapņa teksts ļauj atpazīt, ka tas organizēts 
saskaņā ar agrīnās kristietības parodiju par Veco Derību ( “Kipriana 
dzīres”, Coena Cļpriant). Turklāt vizionarā sapņa rekonstrukcijā 
figurē norāde uz Rablē traktātu “Gargantija un Pantagriēls”. Eko 
aprakstītajā gaisotnē valda apokaliptisks noskaņojums, bet “Kip
riana dzīres” piedāvā sava veida apvērsto “Radīšanu”. Tā kā Adsona 
sapnis ir veidots saskaņā ar šo agrīnās kristietības tekstu, Viljams 
izvirza hipotēzi -  ja jau īstenība tiek saprasta ar kāda teksta palī
dzību, tad iespējams, ka šis teksts ģenerē šo īstenību. Nākamais 
secinājums pieļauj iespēju, ka ari meklējamais rokraksts ir kaut 
kādā veidā saistīts ar Bībeles parodiju, jo visi notikumi klosterī 
veidojas saskaņā ar “Kipriana dzīrēm”. Galu galā Viljama semio- 
tiskā darbība vainagojas ar panākumiem, taču panākumi ir nosa
cīti. Iesākumā par rekonstrukcijas kodu viņš izvēlas Apokalipsi, 
taču izradās, ka noziegumi tiek pielāgoti šim tekstam. Viljams pie
dāvā nepareizu versiju, bet. raugoties no semiotikas viedokļa, arī 
“nepareizs” teksts ir teksts, kas, iesaistoties spēlē, ģenerē noteiktu 
īstenību. Bet, no otras puses, tas pieļauj alošanos, maldīšanos se- 
miotiskā labirintā.

Viljama pretspēlētājs ir Burgosas Horhe, persona, kas bez ro
māna saturiskās nozīmes norada ari uz aklo zvejnieku un kādrei
zējo Argentīnas Nacionālās bibliotēkas direktoru I lorhi Luisu Bor- 
hesu, kuni pats Eko gan neuzdrošinās apmeklēt, bet kura jēgpilnie
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simboli -  labirints, bibliotēka, spogulis -  nemitīgi figurē itāliešu 
semiotiķa darbos. Taču Horhes vārds pats par sevi neko nenozīmē, 
tas tikai nodrošina asociāciju pārbagātības iespējamību. Klostera 
paraugs ir Tomasa Manna “Burvju kalna” sanatorija -  lielās pa
saules maza kopija. Tomēr šo mikrokosmu raksturo pirmajā brīdī 
nemanāmas opozīcijas: sakrals/profāns, reliģisks garīgums/pasau
līgs zinātniskums, ticība/zināšanas, svēts/nešķīsts. Iesākumā Adso- 
nam abatija šķiet “debesu Jeruzaleme”, taču drīz vien atklājas ari 
profānās, velnišķīgās dimensijas, nešķīstie aspekti. Klostera arhitek
tūra ir saistīta ar skaitļu mitoloģiju.Četrējādības princips atveido 
pasaules materialitāti artās četriem pamatelementiem, gadalaikiem 
un planētām, bet kvadrātiskās celtnes stūros uzbūvēto torņu un 
bibliotēkas arhitektonika norāda uz ļaunā un tumsības pasauli. 
Eliasa Kaneti romāna “Apstulbums” dīvainais bibliomāns Pēters 
Kīns neprātīgos smieklos aizdedzina bibliotēku. Līdzīgi rīkojas ari 
aklais klostera arhivārs Horhe, kurš atceras neskaitāmus tekstus 
un bibliotēku veidojis kā labirintu. Teksti tiek saglabāti un nogla
bāti, tie tiek noslēpti, lai nerastos nešķīsts kārdinājums pārkāpt 
dogmatisko saprašanu.

Horhe iemieso vienotību -  laiku un domu vienotību, šķīstību 
un dogmatismu, vēršanos pret jauninājumiem un atjaušamo. Horhe 
cītīgi sargā savu labirintu, kas neļauj īstenoties sātaniskajai šķel
šanai, dalīšanai. Baznīcas vienotību iemieso izbijušais inkvizitors. 
taču Viljams iemieso arī prātu un apgaismību. Viņš šķeļ, analizē, 
viņš pārstāv kritisku skatījumu un jaunradi. Viens simbolizē fatālu 
kārtību, otrs -  pārkārtojumu sakārtotību. Romānā tiek atainota cīņa 
par patiesību -  dogmatismu un (jaun)radošu patiesību, kas nevis 
savažo, bet ļauj brīvi ar to rīkoties. Romāna caurviju temats ir arī 
cīņa par Aristoteļa aprakstīto smieklu mākslu “Poētikas” otrajā grā
mata, t. i., cīņa par smieklu atzīšanu. Neapšaubāma patiesība, 
nešaubīga pārliecība par to rada fanātismu. Patiesība bez ironijas 
ir muļķu liktenis, patiesība, kas nespēj uzjautrināt, ir kapsētas patie
sība. Un šāda patiesība ir raksturīga visiem totalitārisma pavei
diem -  totalitārisms nevis noliedz patiesību, bet uzspiež vienpa- 
tieso patiesību, kurā smiekliem nav vietas. Piespiešana izteikties 
patiesības garā, sevis pārkārtošana fatāli fascinējošai patiesības
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kārtībai, kā izsakās Rolāns Bārts, nav nekas cits kā fašisms. Par ko 
tad vēsta romāns, kura norises aizsākums rodams 1968. gada 
16. augusta politiski saspringtajā Prāgā? Par ko vēsta Eko -  par 
XIV' gadsimtu vai par XX gadsimtu? Varbūt utopiskais, vārdā 
nenosauktais klosteris attiecas uz mūsdienām, uz mums pašiem?

Varbūt šo jautājumu var palīdzēt atrisinat Eko romāna enigma- 
tiskais nosaukums? Taču nosaukums ir aicināts nevis izskaidrot, 
bet gan, ka pēcvārdā izsakās Eko, sajaukt, samulsināt. Bet varbūt 
semiotiskais rakstnieks tikai mānās? Tomēr savā ziņā Eko ir tais
nība -  romānā nav mna nedz par rozi, nedz par vārdu “roze”, ja 
neņem vērā Adsona jautājošo piezīmi sakarā ar nakts pārdzīvo
jumu ar meiteni bez vārda. Romāna oriģinālnosaukums 11 nome 
della rosa atgādina XIII gadsimta dzejojumu “Le Roman de la 
rose" -  mīlestības alegoriju, kas veidota pēc Ovidija parauga un 
veltīta vārdā nenosauktai mīļotai sievietei. Eko romāns beidzas ar 
mūka atziņu: “Stāt rosapristina nomine, nomina nuda lenemus"-  
kādreizējā roze ir tikai vārds, mums paliek vienīgi kaili vārdi. At
ziņā ieskanas kristietībai raksturīgais pasaules noliegums, novērša
nās 110 grēcīgās dzīves un cilvēku iedomības. Tā vēsta par pasau
les niecīgumu, pārejošā zūdamību, vanitas vanitatum. Lietas ir 
galīgas un pārejošas, saglabājas tikai vārdi, kaili vardi. Taču roze ir 
zīmju karte, tā ir gars, atklāsme 1111 noslēpums. Rozes pumpurs 
simbolizē tapšanu un jaunības nevainību, roze norāda uz pavedi 
nājuma maģiju, bet rožkronis norāda uz Kristus ērkšķu kroni. Roze 
var simbolizēt ari ciešanas un mokas, un Eko romānā uz to no
rāda mīlestības mocekle -  Adsona nakts meitene. Savukārt Silē- 
zijas Eņģelis jeb Angeluss Silēziuss, XVI gadsimta mistiķis, raksta: 
“Roze nejauta, "kāpēc” tā zied, jo tā zied. Tā neievēro sevi, neska
tās, vai kāds to redz.” Roze ir pati par sevi. XX gadsimtā kristie- 
tiskā pieskaņā to vēlreiz apliecina Gertrūda Staina: ‘Roze ir roze ir 
roze.” Roze ir vārdu vārds, un, lai nemaldītos "rozes” semantiskajā 
labirintā, atliek atcerēties, ka tā ir tikai zīme, kaila, tukša zīme. Arī 
romāna nosaukums ir tikai zīme vai vārds, kas runā par visiem 
vārdiem. Vārds ir tukšs, kaut arī norāda uz semiotisko universu.

Tādējādi romāna nosaukums ir programma, kas ļauj izvērst 
semiotisku mākslas darbu. Tajā ir mna par zīmēm 1111 zīmju sistē-
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rnāin, kas norāda cita uz citu, saaužas, pārvietojas un veido visdī
vainākās nozīmju ieloces un inversijas. Zīmes ir izlasāmas tikai 
kontekstā, tām ir nozīme nevis pašām par sevi, bet tikai sanu 
durnā. Pats romāns ir virtuālu tekstu cirkulācija, kas neļauj kādu 
tekstu izcelt un pārvērst par vienīgo un galveno. Visam ir nozīme, 
un nekam nav nozīmes. Tas atceļ arī nepieciešamību runāt par 
oriģinālu un kopiju -  ikviena kopija ir sevis pašas oriģināls, bet 
oriģinālam nekad nav rodams sākums vai pamats. Eko demonstrē 
to, ko var nosaukt par semiotisko gudrību. Tā nav vēršanas pret 
racionalitāti un prātu, atzīstot iracionālā tiesības. Tas ir aicinājums 
būt pieticīgiem un samērīgiem, nevis ļauties universālistiskām pre
tenzijām. Ticība Dieva absolūtajai patiesībai un ticība prāta abso- 
lūtumam, universāla, visaptveroša ticība un visvarena prāta atzī
šana ir tikai inversija, vienas dumibas divas izpausmes. Tādējādi 
romāns ir stāsts par prāta (ari semiotiskā) izmantošanu un nepie
ciešamību ievingrināties pieticībā un dažādību, atšķirību atzīšana. 
Taču vienlaikus tas ir arī stāsts par alošanos, maldīšanos, par nepie
ciešamību to atzīt -  un nevis Gadamera nozīmē ( “Māksla būt 
aplamos uzskatos”), bet tajā, ka nav tādas instances, kas nodroši
nātu absolūtu patiesību un novērstu alošanos.

Eko semiotiskā filosofija ir fundamentāla zīmju teorija, jo visu 
skata zīmes aspektā. Jēdzienu “semiotika” plašākā apritē ieviesa 
angļu filosofs Džons Loks, taču kā patstāvīga zinātniskā disciplīna 
semiotika izveidojās vienīgi līdz ar Čārlza Sandersa Pīrsa un Fer
dinanda de Sosīra darbiem. Atšķirībā no Pīrsa semiotikas -episte- 
moloģiskas pamatdisciplīnas -  un Čārlza Viljama Morisa semiotikas 
ka nākotnes filosofijas prolegomona Eko projekts ir universāla 
zinātne par visām zināšanu jornām, kurām piemīt zīmes raksturs 
vai kuras izmanto zīmes. Semiotika kļūst par pasaules redzējuma 
veidu, kurā ir gan ieguvumi, gan zaudējumi. Galvenais ieguvums 
ir iespēja skatīt nozīmes rašanos, pastāvēšanu un transformēšanos, 
zaudējums -  nespēja skatīt to, kas nav zīme, ko nevar izsmelt 
zīmes jēdzienā. Piemēram, sāpes var skatīt kā zīmi, kurai noteiktas 
jomas ietvaros ir zināma nozīme, lāču individuālās sāpes savā vien
reizīgu inā noslēdzas pašas sevī un neizteiktā, neizpaustā stāvokli 
citiem ir nepieejamas. Skatīt sāpes ka zīmi nozīmē skatīties uz tām
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kā attēlojumu vai jēgas, nozīmes izpausmi. Tas nozīmē, ka . piemē
ram, pilsēta pārvēršas namu, satiksmes, komunikācijas figūru, lī
niju un punktu ansambli. Ikviena zīme ir kultūras pastarpināta -  
ja nav kultūras, tad nav arī zīmju. Un tas nozīmē, ka cilvēks ne
dzīvo semiotiskā īstenībā, jo dabā nav nekādu zīmju. Daba ir mēma, 
tā neuzrunā cilvēku; cilvēks rada zīmes, kas ļauj dabai runāt. Se- 
miotika skata visu, ko kultūra nosaka, pastarpina un iznīcina. Līdz 
ar to semiotika ir ne tikai teorētiska disciplīna, bet ari prakse, 
ikdienas dzīves dešifrēšana un transformēšana.

Semiotikas izpētes priekšmets ir semioze - zīmes rašanās 1111 
izmantošana. Un tas arī iezīmē semiotikas specifiku. Nav iespē
jams a priori noteikt, kas ir zīme 1111 kas nav zīme. Par zirni vai 
zīmju sistēmu var uzskatīt figūru sakopojumu, kura autors un va
loda nav zināma un kuni nevar izlasīt, jo nav atbilstīga šifra. Šāds 
teksts kļūst par noslēpuma iemiesojumu. Tekstu var radīt arī bez 
apziņas līdzdalības -  suņa veikto teritorijas iezīmēšanu var skatīt 
ka izlasāmu tekstu, bet tas nenozīmē, ka suns prot rakstīt vai kā 
citādi veidot tekstu. Zīme ir kultūras konvencija. Turklāt, lai zīmi 
izlasītu, to nepieciešams identificēt kā atsevišķu zīmi, t. i. tai jābut 
izolējamai 110 konteksta. Taču zīmei nav funkcijas, tā pali ir funkcija. 
Zīme nevis apzīmē, bet norāda, proti, nozīmē pasaules izpaušanās 
veidu, tāpēc tā nevis uz kaut ko norāda, bet ir norādījums, kas 
savukārt norāda uz citām zīmēm.

Zīmes ir kultūrvēsturiskas konstrukcijas; tās ir ar kaut ko saisti 
tas, jo nozīme to, un tās to nozīmē tāpēc, ka šādi tas tiek saprastas. 
Līdz ar lo semiotika ir ceļu iztaustoša domāšana un prakse, jo 
zīmēm nepiemīt vienmērnozīmlga nozīme vai nozīmju spektrs. 
Tāpēc zīmju pasaule līdzinās labirintam. Romāna “Rozes vārds” 
pēcvārdā Eko atšķir trīs labirinta tipus: klasisko, jaunlaiku un rizo- 
misko labirintu. Klasisko labirintu simbolizē meandrveidīgais 
Mīnotaura labirints. Šo labirintu var iziet, ja atrod vienīgo, jau iepriekš 
noteikto pareizo ceļu. Jaunlaiku labirinta tiek izmantotas šķērse- 
jas, maldinošas sānejas un strupceļi. Klasiskais labirints paredz 
pareizā ceļa atrašanu, sekojot noteiktam pavedienam, turpretim 
jaunlaiku labirints paredz meklējumus un alošanos, nevis gudrību, 
bet empīriskas zinātnes izstrādi. Rizomiskais labirints ir saistīts ar
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Žila Delēza un Fēliksa Gvatari slaveno darbu “Anti-Oidips”. Ri 
zoma ir sakņu savijums, daudzdimensionāls ieloču mudžeklis. Šaja 
labirintā nav ne centra, ne perifērijas, ne sākuma, ne beigu. Viena 
punktā var nokļūt 110 dažādām malām, un šajā punktā atklajas 
ceļi visos virzienos -  meklēt mērķi vai pamatu ir bezjēdzīgi. Rizo- 
miskais labirints ir nevis maldīšanās iemiesojums, bet, kā saka Eko, 
“spēles avots”, kas norāda uz sākotnējo nepamatotību un eksistenci 
bez pamatiem. Šis labirints piedāvā interpretācijas avantūru, detek- 
tivisku piedzīvojumu. Tādējādi Eko darbos nozīmīga loma tiek 
atvēlēta inversijām, karnevāla traversijam, burleskām. Šis labirints 
paredz gudrību -  nevis kaislīgu, slimīgu dzīšanos pēc patiesības, 
bet gan svabadīgu smieklu patiesību. Smiekli izbrīvē cilvēkā atbrī
vojošu gudrību; smiekli nerada gudrību, tie netieši un pa aplinkus 
ceļiem vedina bul patiesi brīvam. Taču arī smiekli ir dažādi -  ne
prātīgi vai ārprātīgi smiekli liecina nevis par gudrību, bet drīzāk 
gan par neatrastu vai jau zaudētu gudrību.

Romānu “Rozes vārds” var skatīt kā racionalitates un apgaismī
bas kritiku. Taču šāda kritika var izvērsties misticisma atzīšanā. Un 
“Fuko svārsts” ir šāda misticisma un hermētisma kritika. Abi ro
māni viens otru papildina, kritikas vērts ir ne tikai racionālisms, 
bet arī iracionālisms un antiracionālisms, kas kulminē okultismā 
jeb, ka saka Teodors Adorno, “dumjo zeļļu metafizikā". Zinātne 
neprofanē svēto, toties spirituālā remistifikācija zinātnes vārdā ir 
pasaules atburšana, kurā galu gala dominē jauna buršanās. Visuz
skatāmāk tas manifestējas hermētisma tradīcijā, kura noslēpums ir 
visa sākums un beigas. Hermetisms ir pilnīgi neatspēkojams, jo 
dažādie zīmju skaidrojumi un mājieni galu gala atkal norāda uz 
noslēpumu. Taču noslēpumu noslēpuma “pārzinātājiem” tas ļauj 
laisties vājprātīgi racionālā riņķa dancī. Viss kļūst mistērisks un 
atburti burvestigs. Abos romānos ir runa par prātu -  par prāta 
monopolu uz patiesību, prāta patiesības fanātiskumu un pret prata 
patiesības fanātiskumu. Par nepieciešamību noteikt mēru prāta 
izmantošanā, par dzīves mākslas meklējumu, kas līdzinās Mon- 
teņa filosofijai un izpaužas arī tā sauktajā mediterānajā grandezza.

Un šī māksla tiek iezīmēta Eko trešajā romāna “Viņdienu sala”. 
Romāna darbība norisinās 1643. gadā. Vaczemē - Trīsdesmitgadu
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karš, Nīderlande ķīvējas ar Spāniju, Francijā valda absolūtisms, bet 
Itālijā turpinās Jakoba Burkharta estētiski aprakstītie slaktiņi. Tas ir 
baroka, manierisma laikmets, kas noslēdzas ar apgaismības pir
majiem biklajiem projektiem. Un šajā jezgainajā laikā jaunais pje- 
montietis Roberto (to var saprast ari kā norādi uz pjēmontieti 
Umberto Eko) nokļūst Parīzē un, Mazartni piespiests, kļūst par 
spiegu, kam jādodas dēkainā ceļojuma, lai noskaidrotu “fiksētā 
punkta” , punto/ijo noslēpumu. Valodiski krāšņo un daudzbalsīgo 
piedzīvojumu romānu var lasīt ka stāstu par dzīves mākslu. Tajā 
ir runa par pasaules gudrību, miršanas mākslu, erotisko melanho
liju, baudu dārzu, saviesigumu, cīņas mākslu utt. Protams, pastāv 
ari alošanās iespēja. Taču, ka saka senjors Salazārs, romāna Balta- 
zārs Grasians: “To, kas nav, simulē, to, kas ir, disimulē.” Līdz ar to 
var teikt, ka “Viņdienu sala” ir disimulatīvs romāns.

Šajā romānā Umberto Eko piemin ari Latviju -  miroņu augšām
celšanās zemi. Diez ka tagadējā Latvijā piemin Eko? Ko te vispār 
nozīmē Eko vārds, kas patiesībā neko nenozīmē? Tas ir tikai semio- 
tiķa, semiotLska rakstnieka vārds, kura nozīme izvēršas viņa darbu, 
mūsdienu un pasaules kultūras vēstures kontekstā. Ar “Rozes 
vārdu” aizsākas Umberto Eko nozīme latviešu publicētās valodas 
pasaulē. Aizsākas, bet tas nav nedz sākums, nedz beigas.
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