


.ncidents ar NLO 
Nekočea, 1962.gads

Ar g e n t ī n a s  j ū r a s -

K A R A SP ĒK I P U 

B LIC ĒJU ŠI V IR K N I 

D O KU M EN TU , K U R I 

ATKLĀJ R E Z O 

NANSES LIETAS DETAĻAS, 

KAS SA ISTĪTA S A R  N L O  

PA R Ā D ĪŠA N O S N e KOČEA  

PILSĒTĀ  1 9 6 2 . GA DĀ .

Saskaņā ar protokolu ko sastādījis 
kapteinis Omārs Pagani, kurš vadīja 
JK F  izmeklēšanas komisiju, 1962.ga- 
da augustā aptuveni pulksten astoņos 
vakarā vietējais iedzīvotājs Osmans 
Alberto Simonīni, kurš strādāja ūdeļu 
fermā La Dulsā, atgriezās mājās ar sa
vu 1957.gada „Chevrolet” markas au
tomašīnu, kad 86.šosejas 28.kilometrā 
viņu panāca lidojošais šķīvītis.

Simonīni pa neapgaismotu ceļu 
brauca nelielā ātrumā un, kad aizmu
gurē ieraudzīja gaismu, nodomāja, ka 
viņu cenšas apdzīt kāda automašīna. 
Tomēr pēc pāris sekundēm viņš sev pa 
kreisi ieraudzīja pulēta metāla objektu, 
kas līdzinājās diviem savienotiem „zu
pas šķīvjiem” 5 metru diametrā, kurš 
absolūti bez skaņas lidoja divu metru 
augstumā no zemes un aptuveni trīs 
metru attālumā no mašīnas.

Objekta pamats izstaroja divus 
spēcīgus sarkanas un zilas gaismas 
starus. Gandrīz 200  metrus kravas 
automašīna un lidojošais šķīvītis atra
dās viens otram tik tuvu, ka autova
dītājs, kurš, kā par brīnumu, neizjuta 
nekādas bailes, redzēja, kā no objekta 
apakšas „gaisa vai enerģijas” rezultātā 
uz zemes līgojas zāle. Pēc tam N LO  
izrāvās uz priekšu un pēc 600 met
riem nogriezās pa labi gandrīz taisnā
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leņķī, un apstājās. Simonīni sekoja 
tam un ieraudzīja, ka objekts virs lau
ka karājas 300 metrus no ceļa 1 metra 
augstumā. Autovadītājs izkāpa no 
mašīnas un piegāja pie restotā žoga. 
Viņš pieskārās drātīm un atklāja, ka 
tās bija karstas. Viņš noņēma rokas 
un gribēja tās uzlikt uz stabiņiem, uz 
kuriem balstījās drātis, bet sajuta, ka 
tās ir vēl karstākas.

Tomēr pēc pāris metriem drātis bija 
absolūti aukstas. Pēc divām minūtēm 
lidojošais šķīvītis pacēlās gaisā un iz
gaisa debesīs.

Nākamajā dienā, Simonīni kopā ar 
savu brāli Hektoru Orleru, Nacionālās 
tehniskās izglītības skolas profesoru, 
devās uz 28.kilometru un izpētīja ceļu 
un tīrumu, kur N LO  apstājās uz pāris 
minūtēm, bet neatrada nekādas pēdas. 
Pēc tam viņi nolēma aptaujāt tuvāko 
fermu strādniekus un viens no strād
niekiem, itālis Salvadors Pakarino pa
ziņoja, ka aptuveni ap pulksten 20.00 
pamanījis tuvojamies spilgtu gaismu, 
kura pēkšņi izzudusi. Viņš nolēma, 
ka tie ir kādi cilvēki, kuri klīst tumsā 
starp kokiem un visu nakti viņš ne

acis neizvēra. Izrādījās, ka N L O  un 
spilgtā gaisma fermā parādījās prak
tiski vienā un tajā pašā laikā.

Simonīni par incidentu ziņoja fede
rālās policijas pārvaldei, robežsardzes 
inspektoram un M G S virsniekiem 
Mare del Plata, notāra Huana Hosē 
La Terca klātbūtnē, kurš paziņoja 
(pievienojam tekstu): „Eksperti, kuri 
nodarbojās ar tamlīdzīgiem pētīju
miem, man pastāstīja, ka šajā noti
kumā nav nekā ekstraordināra, par 
cik šāda tipa fenomens tiek uzskatīts 
par reālu, un zinātnieki gaida nākamo 
etapu, lai konstatētu kontaktu ar šiem 
objektiem”.

Vietējais ufologs Giljermo Hime- 
ness nodarbojās ar šīs lietas izmeklē
šanu un atklāja, ka 1962.gadā, sevišķi 
jūlijā, augustā un septembrī, apkārt 
Nekočea tika novērota ārkārtīgi 
augsta N LO  aktivitāte. Tikpat liela 
aktivitāte novērota šajā reģionā 1965., 
1967., 1968., 1972., 1978. Un 1980. 
gg. Aculiecinieki ziņoja par visdažā
dāko formu un krāsu objektiem, tur
klāt daži no N LO  izlidoja un ienira 
Atlantijas okeānā.
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likteni

NlNIVEļA

S
e n ā s  b i b l i o t ē k a s ,

KU RĀ S GLABĀJAS 

ANTĪKO CIVILIZĀCI

JU VĒRTĪGĀS ZINĀ

ŠANAS, SENATNĒ 

DAŽREIZ D ĒVĒJA PAR  

GUDRĪBAS KRĀTUVI, D O 

MU PATVERSMI, BET IT 

KĀ KAUT KĀDS MISTISKS 

NOSACĪJUMS VALDĪJA 

PĀR SENATNES BIBLIO 

TĒKU l i k t e n i : d a ž a s

NEATGRIEZENISKI IZNI

CINĀTĀS, BET CITAS PA

SLĒPTAS TIK PRASM ĪGI, 

KA TĀS NESPĒJ ATRAST 

VĒL LĪDZ ŠO D IEN AI...

Viens no pirmajiem rakstisko avo
tu vācējiem bija asīriešu valdnieks 
Ašurbanipals, kurš dzīvoja V II gad
simtā pirms mūsu ēras. „Valdnieku 
valdnieks, četru pasaules malu vald
nieks, kā viņu dēvēja viņa pavalstnieki, 
Ninivejā uzcēla milzīgu ēku bibliotēkai, 
kurā glabājās vairāk nekā 20 tūkstoši 
grāmatu, kurās vēstīts par senās pasau
les kultūras un zinātnes mantojumu. 
Faktiski tās bija māla plāksnītes ķīļ
rakstā. Daudzas grāmatas saturēja 100 
un vairāk „nelokāmu lappušu”, kuras 
izgatavotas no speciāliem māliem un 
izturības nodrošināšanai apdedzinātas. 
Tēlaini izsakoties, šāda bibliotēka ugu
nī nedega, arī ūdenī pazust nevarēja. 
T ā nebaidījās, kas nav mazsvarīgi, ne 
no pelēm, ne žurkām. Taču senajiem 
rakstiem uzradās daudz briesmīgāki ie
naidnieki -  cilvēku neziņa un reliģiskā 
tumsonība. Kad mīdiešu un babilonie
šu karaspēki 612.gadā pirms mūsu ēras 
iebruka Ninivejā, pirmkārt izrēķinājās 
ar pilsētas aizstāvjiem, pēc tam ķērās
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N oslēpumi u n fakti Ш

pie māla plāksnīšu dauzīšanas. T ā  grā
matas pārvērtās lausku kaudzē...

Kujundžika pauguru, uz kura 
kādreiz slējās grandiozā grāmatu 
glabātava, arheologi atraka tikai X IX  
gadsimtā. Brīnumainā kārtā saglabā
jušies plāksnīšu fragmenti mūsdienās 
glabājas Britu muzejā.

P ergama
Pergamā -  vienā no tāda paša no

saukuma galvaspilsētā Mazāzijas 
ziemeļrietumos -  II gadsimtā pirms 
mūsu ēras iemācījās izgatavot perga
mentu (agrāk manuskripti eksistēja 
papirusa vīstokļu veidā), un grāmatas 
kļuva līdzīgas mūsdienu grāmatām. 
Pergamenta izgatavošanas tehnoloģija 
sasniedza savu pilnību: šo materiālu 
kādu laiku izmantoja grāmatu iespie
šanai pat pēc papīra izgudrošanas.

Visā antīkajā pasaulē nogranda slava 
par Pergamas bibliotēku, kurā glabājās 
vairāk nekā 200 tūkstoši rokraķstu un 
manuskriptu. Sī unikālā grāmatu glabā
tava atradās Akropolē dievietes Atēnas 
aizsardzībā. Taču pat šāda aizgādnība 
bibliotēku neglāba no totālas izlaupīša
nas, kad Pergama zaudējot neatkarību, 
kļuva par Romas provinci. Karavadonis 
Marks Antonijs, viens no Jūlija Cēzara 
līdzgaitniekiem, pēc paša iegribas, 
gandrīz visus Pergama grāmatu dār
gumus uzdāvināja Ēģiptes valdniecei 
Kleopatrai, cenšoties pielabināties pēc 
tam, kad romiešu vainas dēļ nodega 
zināma daļa Aleksandrijas bibliotēkas.

A leksandrija
Apvienojoties divām, antīkās pasau

les labāko grāmatu kolekciju bibliotē-
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kām, Aleksandrijas bibliotēkas fondā 
glabājās 700 tūkstošus vienību. Uz šīs 
kolosālās, pat pēc mūsdienu kritēri
jiem, grāmatu glabātavas plauktiem 
bija apkopoti retākie ēģiptiešu papirusi, 
vīstokļi no austrumiem, Delfu perga
ments, Platona manuskripti, kā arī līdz 
mūsdienām nesaglabājušies Aristofāna, 
Homēra un citu izcilu autoru darbi. 
Bibliotēka bija daļa no Aleksandrijas 
mūzu tempļa -  galvenā un zinātniskā 
Ēģiptes Aleksandrijas mācību centra. 
Uzskata, ka tieši šeit Arhimēds izgud
roja ūdens sūkni, Eratosfēns izmērīja 
Zemes apkārtmēru un rādiusu, Eiklīds 
sarakstīja savu galveno darbu „Pamati” 
(15 grāmatas), kas saturēja antīkās 
matemātikas pamatus, bet Klaudijs 
Ptolemajs uzrakstīja „Almagestu” -  se
no astronomijas zinību enciklopēdiju. 
Šeit strādāja arī Hipātija -  sieviete -  
matemātiķe, astronome un filozofe. 
Kad bibliotēkai galvenajā ēkā kļuva 
par šauru, dieva Serapisa templī uzcēla 
Serapiona filiāli, kur pārveda vairāk 
nekā 40 tūkstošus manuskriptu.

Bet arī šī lieliskā antīko dārgumu 
krātuve neatgriezeniski gāja bojā.

391.gadā pirms mūsu ēras romiešu 
imperators Fcodosijs I (tas pats, kurš 
aizliedza Olimpiskās spēles, uzskatot 
tās par pagāniskām), izprovocēja bib
liotēkas izpostīšanu, kuru kareivīgie 
ortodoksālās kristiešu baznīcas aktīvisti 
uzskatīja par „sātana templi”.

Pēdējo punktu pielika kalifa 
Omāra kareivji, kuri 641 .gadā ieņēma 
Aleksandriju. Turklāt, kad kalifam 
ziņoja, ka daži no nolaupītajiem ma
nuskriptiem nav pretrunā ar Korānu, 
iekarotājs pavēlēja tos iemest sārtā... 
Lieliskā bibliotēka, antīkās kultūras 
pērle, kas apvienoja Pergama biblio
tēkas fondus, kā arī Aristoteļa un citu 
izcilu domātāju personīgās bibliotēkas, 
praktiski pilnībā gāja bojā...

Samarkanda
Tajā laika posmā, kad Konstantīns 

tikko gatavojās kļūt par Bizantijas 
imperatoru, tūkstošiem kilometru at
tālumā no Bosfora, tālajā Samarkandā, 
tika izlemts vēl vienas dižās viduslaiku 
bibliotēkas -  Ulugbeka bibliotēkas 
liktenis, kurš bija slavenā iekarotāja 
Tamerlana mazdēls.

„Dzelzs klibiķis”, kurš karagājienos 
pavadīja 37 gadus, pakļaujot sev 26

lielas un mazas valstis, bija slavens 
zinātņu, mākslas un arodu aizgādnis. 
No tālajiem karagājieniem viņš atve
da uz savu galvaspilsētu gūstā nokļu
vušos zinātniekus, arhitektus, māks
liniekus, meistarus. Tieši Tamerlana 
valdīšanas laikā Samarkanda pār
vērtās par arhitektūras pērli, par 
kuru slava pāršalca visos Austrumos 
un tālu aiz to robežām. Turklāt viņš 
ieveda visvērtīgākās grāmatas un 
manuskriptus no Mazāzijas, Turcijas, 
Persijas, Indijas...

Pēc Tamerlana nāves viņa impērija 
sadalījās divās daļās: Horsanā (ar gal
vaspilsētu Heratā) valdīja iekarotāja 
dēls Šahruhs, bet Maveranhārā (ar 
centru Samarkandā) -  Šahruha dēls 
Ulugbeks. Ulugbekam arī tika unikālā 
bibliotēka, kuru sāka vākt viņa bargais 
vectēvs.

Ulugbeks bija viens no visapgaismo
tākajiem viduslaiku valdniekiem, kurš 
ap sevi sapulcēja izcilu austrumu zi
nātnieku plejādi, piemēram, Kazizadze 
Rūmi, kuru laikabiedri sauca par tā 
laika Platonu, kā arī Alī Kušči, ku
ram bija ne mazāk glaimojoša iesauka 
Austrumu Ptolemajs. Lielākoties 
Ulugbeks veltīja zinātnei, pirmkārt, 
viņa uzceltajā observatorijā. Ulugbeka 
galvenais darbs Jaunās astronomiskās 
tabulas” saturēja ziņas par 1018 spī
dekļiem, kuri praktiski neatšķīrās no 
mūsdienu.

Nav brīnums, ka ne visiem galmā 
bija pa prātam Ulugbeka nodarbošanās 
ar zinātni un viņa nepārspējamā ap
gaismība, kurš 1447.gadā pēc sava tēva

Šahruha nāves kļuva, par Timurīdu 
dinastijas valdnieku.

Sazvērestība brieda burtiski acu 
priekšā. Nodevēji prata savā pusē pārvi
lināt pat Ulugbeka dēlu -  Abdulatifu.

Ulugbeks nojauta nelaimi. Viņš 
saprata, ka, nākot pie varas, analfa
bētiskie fanātiķi var iznīcināt viņa 
radīto zinātnisko bāzi. Observatorija 
bija nolemta, bet bibliotēku steidzami 
vajadzēja glābt. Ulugbeks ataicināja 
Alī Kušči, un tas pastāstīja, ka kal
nos, netālu no Ķešas ciema, kurā viņš 
bija dzimis, eksistē daudz alu, kur 
bibliotēku var paslēpt. Tā arī nolēma. 
Grāmatas -  vairākus tūkstošus sējumu 
-  salika izkaltās lādēs, un melnā naktī 
karavāna devās ceļā...

Tostarp Samarkandā norisinājās 
traģiski notikumi. 1449.gada oktobrī 
Ulugbeku nodevīgi nogalināja, un 
noziegumā galveno vietu ieņēma vi
ņa dēls. Drīz vien tika iznīcināta arī 
observatorija. Daudzi zinātnieki sāka 
pamest Samarkandu, pārceļoties uz 
Heratu.

Runā, ka pēc Ulugbeka nāves Kušči 
ar karavānu izbrauca uz Turciju, kur arī 
palika līdz mūža galam. Viņš it kā aiz
veda sev līdzi daļū grāmatu, bet visai 
niecīgu.

Galvenā bibliotēka tā arī palika 
paslēptuvē. Atgriezties pēc tās Kušči 
nevarēja: Maveranhārā sākās virkne 
satricinājumu...

Bet bibliotēkas pēdas izzuda pilnībā. 
Tās atrašanās vieta joprojām paliek 
viena no neatminētajiem Austrumu 
noslēpumiem.



ibarcLslas hiboiēzes

Patiesība vienmēr 
ir līdzās, galvenais 
to ieraudzīt

VĒL O TRAJĀ GAD

SIMTĀ KOM EDIO- 

GRĀFS UN D ZEJ

NIEKS S a m o s a s  

L u k i ā n s  SAVĀ 

d a r b ā  „ P a t i e s s  s t ā s t s ”

DETALIZĒTI APRAKSTĪJA  

SAVU CEĻOJUMU UZ „D I

ŽO ZEM I, K U RA  LIDINĀS 

GAISĀ”, UN, KUR VIŅŠ 

IEPAZINĀS AR TURIENES 

IEDZĪVOTĀJIEM , ĻOTI 

LĪDZĪGIEM MUMS, ZEM ES  

IEDZĪVOTĀJIEM .

Un diženais Leonardo ari mūsu 
Mēnesi uzskatīja par apdzīvojamu. 
Turklāt viņš apgalvoja, ka praktiski 
visi redzamie gaišie plankumi uz 
Mēness virsmas -  tās ir jūras, bet 
vairāk vai mazāk tumšie plankumi -  
Mēness kontinenti.

Grāmatas „Jaunā astronomija” au
tors Johans Keplers arī rakstīja par 
dzīvi uz Mēness.

Arhibīskaps Frānsis Godvins, kurš 
bija visai ziņkārīgs un godīgs cilvēks, 
sešpadsmitā gadsimta beigās sarakstī
ja  ļoti interesantu darbu „Cilvēks uz 
Mēness”, kurā šis dievticīgais cilvēks 
pastāstīja par to, ka viņa personāžs 
Domingo Gonsaless uz milzīga 
dzelzs putna pamanījās desmit dienās 
aizlidot līdz Mēnesim. Grāmata bija 
tik ļoti populāra, ka pēc tās izdošanas 
burtiski trīs -  četru gadu laikā Eiropā 
parādījās aptuveni divsimt darbu, kas

bija veltīti dzīvošanai uz Zemes pava
doņa.

Uz Mēness vēl kopš Galileja lai
kiem tika sūtīti daudzi teleskopi un 
tālskati. Profesionāļi un amatieri 
caurām naktīm sēdēja pie tiem, lai 
ieraudzītu uz Mēness pilnīgi jaunus, 
nevienam vēl nezināmus objektus. Un 
viņi tos atrada...

Pirmo reizi tas notika 1879.ga- 
dā, kad Britu astronomijas biedrība 
izplatīja neticamu paziņojumu par 
dīvainām ugunīm uz Mēness, kuras 
laiku pa laikam uzradās un pazuda, 
par neskaidrām ģeometriskām figū
rām un līnijām. Burtiski divu gadu 
laikā astronomi saņēma vairāk nekā 
trīs tūkstošus tamlīdzīgu paziņojumu. 
Zinātnieki karsti apsprieda tos, izpē
tīja un nonāca pie kopēja secinājuma: 
uz Mēness notiek kaut kas dīvains.

Kādā citā reizē astrologu interese 
pret Zemes pavadoni pamodās piec
desmitajos gados. Tieši toreiz daudzās 
observatorijās citu pēc cita uz Mēness 
plakanajiem līdzenumiem sāka atklāt 
mazus un apaļus kupolus. Ap sešdes
mitajiem gadiem uz Mēness kartes 
jau bija atzīmēti vairāk nekā divsimt 
nepazīstamu sfērisku objektu.

Jāteic, ka uz to laiku, kad zinātne 
varēja cieši nodarboties ar Mēness 
izpēti, jau pastāvēja viedoklis, ka ne
kādas dzīvības uz mūsu planētas pava
doņa nav un nevar būt. Bet, „personīgi 
iepazīstoties” ar Mēnesi, praktiski vi
siem, kuri tur pabija, šis apgalvojums 
pamatīgi tika apšaubīts. Uz Mēness 
atklājās tik daudz neizskaidrojamu 
un cilvēkam nezināmu parādību, ka 
neviļus radās jautājums: „Bet kas tad 
cits tas ir, ja ne -  dzīvība?”

Jau 1968.gadā N ASA laida klajā



pietiekami detalizētu katalogu, kurā 
aprakstīja dažus Mēness fenomenus. 
Katalogā apkopoti vairāk nekā četri 
simti Zemes pavadoņa novērojumi, 
ieskaitot aptuveni sešsimt anomālus 
gadījumus.

Tie bija blakus Mēnesim un virs tā 
virsmas strauji pārvietojošies gaismas 
objekti, kuriem piemita dažādas ģeo
metriskas formas. Laiku pa laikam 
izzuda, bet tad atkal parādījās gaišas 
krāsas krāteri. Daudzkrāsainas miglas, 
neskaidri dažu laukumu aptumsumi 
uz Mēness virsmas, kuriem nebija 
nekāda izskaidrojuma, ēnas, gaismas 
uzplaiksnījumi utt. Astronoma no 
Krievijas N.Kozirevam arī izdevās uz 
Mēness virsmas fiksēt ļoti daudzus 
sarkanas gaismas parādīšanās gadīju
mus. Sevišķi bieži, pēc viņa vārdiem, 
tas notiek gigantiskā, simts kilometru 
diametrā lielā krātera Alfonsa rajo
nā -  „visaktīvākās” daļas uz Mēness 
virsmas, ar kuru saistās gandrīz puse 
no visiem noslēpumainajiem Mēness 
fenomeniem.

Bet droši vien visinteresantākais 
ir „Maltas krusts” -  liels spīdošs ob
jekts, kuru atklāja 1956.gadā, kā arī 
„Melnais Princis” -  mīklains priekš
mets, kas divus gadus vēlāk tika at
klāts orbītā Zemes tuvumā.

Mēness fenomenu eksistēšanu ne
viens nenoliedz, bet daudzi zinātnieki 
dod priekšroku šo tēmu neapspriest, 
par cik daudziem pētniekiem tie ir 
tikpat mīklaini, kā tiem, kuri dzīvoju
ši pirms vairākiem gadsimtiem.

Pierādījumi hipotēzei par citpla
nētiešu bāžu eksistēšanu uz Mēness 
ar katru gadu palielinās arvien vairāk. 
Jaunas liecības krājas milzu ātrumā. 
Bet par visu pēc kārtas.

Vēl Ķīnā mūsu ēras desmitajā gad
simtā zvaigžņu tulki rakstīja traktātus 
par zvaigžņotajām debesīm. Bet dī
vainā kārtā nevienā no šiem darbiem 
nav sastopams neviens pieminējums 
par Zemes pavadoni, kurš katru vaka
ru karājas debesīs -  par Mēnesi. Tātad 
sanāk, ka tolaik tā vispār vēl nebija?

Izpētot šo versiju rakursā ar leģendu 
par Pasaules plūdiem, pētnieki nonāk 
pie sekojoša secinājuma: orbītā pie 
Zemes parādoties šim nakts spīdek
lim, tas kļuva par iemeslu šai globā
lajai katastrofai. Zinātnieki uzskata, 
ka tieši šajā vēsturiskajā periodā, kas 
saistīts ar mūsu planētas pavadoņa 
parādīšanos, attiecas uz pirmajiem

pieminējumiem par tām dīvainajām 
radībām, kuras no kosmosa apciemoja 
Zemi.

Viens no galvenajiem šīs hipotēzes 
apstiprinājumiem ir dīvainie zīmē
jumi, kurus atstājusi maiju tauta. Uz 
tiem attēloti tieši no Mēness nolai
dušies cilvēki, tērpušies neparastos 
apģērbos.

Pagājušā gadsimta sešdesmitajos ga
dos astronoms Karls Sagans apgalvoja, 
ka Mēness gruntī atrastas alas, kuru 
izmēri un formas ļauj uzskatīt, ka to 
izcelsme ir nedabiska. Vislielākās alas 
apjoms sasniedz simts kubikkilomet- 
ru.

Nedaudz vēlāk astronomi sāka 
izplatīt informāciju, kura neatbilda 
nevienai teorijai. Kopš paša sākuma 
no Lovelas observatorijas pienāca pa
ziņojums par to, ka 1963.gada naktī 
uz 28.oktobri viņi pamanīja divas 
lielas spilgtu gaismu grupas, kas at
radās vairāk uz ziemeļiem no Goroda 
krātera. Drīzumā šīs ugunis izzuda, 
bet vēlāk tās atklāja jau blakus citam 
krāterim -  Aristarham.

Beidzot pienāca laiks, kad sākās li
dojumi apkārt Mēnesim. Pētniekiem 
parādījās simtiem fotogrāfiju, kuras 
no kosmosa kuģiem uzņēma astro
nauti un tajos bija attēlota Mēness 
virsma. Bet detalizētāka šo fotogrāfiju 
izpēte ļāva sniegt objektīvu vērtējumu 
tam, kas varēja notikt uz Zemes pa
vadoņa.

Ļoti interesanti, ka analīzei par to, 
kas notiek uz Mēness virsmas, pie
vērsās kāds Džordžs Leonardo (grā
matas „Uz mūsu Mēness ir vēl kāds”

autora pseidonīms). Pēc viņa domām, 
uz Mēness virsmas eksistē ļoti daudz 
milzīgu mehānismu, no kuriem lielā
kā daļa ir pamesti un mūsdienās pa
stāvīgi iznīcinās, tomēr daži no tiem 
turpina darboties.

Vislielākā mehānismu aktivitāte no
vērojama Mēness krātera Kinga zonā. 
Uz fotoattēliem, kas publicēti grāma
tā, pietiekami skaidri saskatāmi „X”- 
veida formas mehānismi. To izmēri 
sasniedz pusotru jūdzi, un šķiet, ka 
tie strādā uz krātera nogāzes, plosot tā 
klinšaino grunti un atmetot malā.

Izņemot kustīgos mehānismus, 
Leonardo uz Mēness virsmas atklāja 
lielus cilindrus un astoņstūru kupo
lus.

Pētnieks uz fotogrāfijām pamanī
ja arī citus ģeometriskus objektus. 
Piemēram, Krīžu jūrā viņš varēja 
saskatīt taisnstūrveida trīsstāvu vei
dojumus ar apaļiem pamatiem, bet 
Kopernika krāterī veidojumus ar trīs- 
stūrainiem pamatiem.

No saviem ārzemju kolēģiem ne
atpaliek arī krievi. Astronoms no 
Nabrežnije Celni ar sava teleskopa 
„Midar” palīdzību uz Mēness virsmas, 
daļēji Miera jūrā, atklāja kādus māks
līgus veidojumus, kuriem bija paralēls
kaldņa forma. Spriežot pēc žilbinošā 
spīduma, šie veidojumi izgatavoti no 
metālam līdzīga materiāla.

Bet vai mazums ko var ieraudzīt uz 
fotoattēliem, vēl jo  vairāk, ja tik ļoti to 
vēlas! Viens redz vienu, otrs -  kaut ko 
citu. Pastāv pat tests, kas pēc zīmēju
ma tipa, kuru cilvēks redz uz . 
fotouzņēmuma, kurā attēlota 1



Zemes un Mēness virsmas, 
^  ļauj atjaunot cilvēka psihisko 

stāvokli.
Savulaik amerikāņu astronauti deva 

visai iluzorisku mājienu par to, ka vi
sas kuģa „Apolon” misijas uz Mēnesi, 
sākot no 1968.līdz 1972.gg. pilnīgi 
noteikti izsekoja citplanētu civilizā
cijas. Vēl vairāk, tika minēti gadījumi 
par Zemes astronautu kontaktiem ar 
citplanētiešiem. Citplanētieši mēģinā
ja kontaktēties ar Zemes pārstāvjiem, 
izmantojot šifrētus kodus.

Versiju par reālu šāda speciālā šifra 
eksistēšanu 1958.gadā pamato japāņu 
astronoms Kenzahuro Toioda. Sis 
zinātnieks no Japānas Mēness pamalē 
redzēja septiņus milzīgus burtus, kuri 
izzuda pēc dažām naktīm. To parādī
šanās nav izskaidrojama, tā arī palika 
mīkla.

Viena no Piemaskavas slēgta tipa 
institūtiem vecākais zinātniskais 
līdzstrādnieks Valentīns Fomenko 
izstrādāja ļoti dīvainu teoriju, kas li
ka brīnīties ne tikai pētniekiem, bet 
arī pie visa pieradušajiem ufologiem. 
Fomenko apgalvo, ka visas anomālās 
parādības notiek uz Zemes, tajā skaitā 
arī poltergeisti, sniega cilvēki, kuri 
klīst pa Himalajiem utt. -  tie visi ir 
testi, kurus mums, cilvēkiem, sarīko 
citu civilizāciju pārstāvji.

Bet arī tas vēl nav viss. Fomenko 
saka, ka periodiski citplanētieši it kā 
nolaupa cilvēkus, „pāraudzina” tos un 
nometina savās daudzajās ārpasaules 
bāzēs. Turklāt viena no tādām bāzēm 
jau vairāk nekā desmit gadsimtus 
eksistē uz mūsu pavadoņa -  Mēness 
-  virsmas.

Kā minimums, tamlīdzīgi vārdi 
tiek uztverti kā pilnīgi murgi, bet, kas 
zina... Un varbūt nevajag steigties ar 
secinājumiem.

1970.gadā N ASA aģentūra pub
licēja ļoti interesantas ziņas, kas bija 
saņemtas amerikāņu kuģu sērijas 
„Apolon” lidojumu laikā. Bet pirms 
dažiem gadiem presē pavīdēja slavenā 
amerikāņu astronauta Armstronga 
vārdi, kurus viņš izrunāja uzreiz 
pēc izkāpšanas uz Mēness virsmas: 
„Dievs! Šeit ir citi... Viņu kosmosa 
kuģi stāv pie krātera malas. Viņi mūs 
novēro!”.

Padomju astrofiziķis un astronoms 
Josifs Sklovskis arī uzskatīja, ka 
Zemes pavadonis ir mūsdienās neak
tīvs citas civilizācijas kuģis. Mazliet 
vēlāk analogu versiju izvirzīja arī 
radio astronoms un Mēness pētnieks 
Aleksejs Arhipovs. Pēc viņa domām 
Zemes pavadonis nav nekas cits, kā 
citplanētiešu stacija, un tā izveidota ar 
mērķi maksimālai dzīves novērošanai, 
kas norisinās uz mūsu planētas.

Daudzi pētnieki, ufologi, zināt
nieki, tajā skaitā arī daži pārstāvji 
no NASA, apgalvo, ka viņu valdība 
aizliedza mūs -  cilvēkus informēt par 
citplanētiešu eksistēšanu uz Mēness. 
Tomēr daudzo fotogrāfiju esamība, 
uz kurām iemūžināti dažādi veidoju
mi, tehnikas paliekas, kas atstātas uz 
Mēness grunts -  tas viss liecina par 
pretējo.

Iespējams, ka citplanētiešu galvenās 
bāzes atrodas uz no Zemes neredza
mās Mēness virsmas.

Baumu līmenī uz Zemes pavadoņa 
tumšās puses tika atrasti torņi no kaut

kāda caurspīdīga stikla, kas ļoti atgā
dina mūsu kalnu kristālu.

Saskaņā ar tādu izplatītu viedokli, 
bet starp izvirzītajām versijām ir figurē 
gan izejvielu meklēšana, gan celtniecī
ba, gan defektu novēršana Mēness ga
rozā, gan arheoloģiskie uzdevumi utt., 
citplanētieši apstrādā Mēness virsmu 
ar mērķi iegūt gāzi, kas nepieciešama 
mākslīgās atmosfēras nodrošināšanai. 
Citiem vārdiem runājot, kaut kas 
nezināms tur aktīvi meklē izejvielas 
no Mēness jūru virsmas, kas bagātas 
ar titānu, dzelzi un daudziem citiem 
radioaktīviem elementiem.

Lūk, kādēļ, iekams mēģināt apgāzt 
kādu no teorijām par citplanētiešu 
dzīvi uz Mēness, kas atrodas tieši 
blakus, “savā āra pagalmā”, lai ikviens 
pamēģina atbildēt uz šķietami ļoti 
vienkāršiem jautājumiem, kas radu
šies visai dīvainu apstākļu sakritības 
rezultātā. Kādēļ kāds N A SA  pārstā
vis atbildot uz apnicīgajiem žurnālis
tu jautājumiem, kas attiecas uz dau
dzajiem pierādījumiem par to, ka uz 
„mūsu Mēness kaut kas nav kārtībā”, 
atbildēja ar dusmu frāzi: „Visdrīzāk 
Mēness ar otru pusi pagriezīsies pret 
mums, nekā cilvēki uzzinās patiesī
bu!”?

Kādēļ Gorbačovs un Rcigans 1985. 
-  1987.gg. vairākkārt deva mājienu 
par citplanētiešiem un citplanētu 
draudiem? Kā tas gadījās, ka divi 
lielvalstu vadītāji -  gan Hruščovs, 
gan Kenedijs, savu varu zaudēja vien
laicīgi, sevišķi kontekstā, ka viņi visā 
nopietnībā domāja par kopīgu Mēness 
apgūšanu? Un visbeidzot, visintere
santākais, lai gan arī ne pēdējais jau
tājums: kādēļ pēdējo piecdesmit gadu 
laikā mēs arvien vēl turpinām lidot pa 
Zemei tuvo orbītu? Kādēļ mēs ne pa 
sprīdi neesam izkustējušies kosmiskās 
telpas apgūšanā?

Citiem vārdiem runājot, patiesība 
vienmēr ir tepat blakus. Galvenais -  
vēlēšanās to ieraudzīt.
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Jūras aicinājums
Gandrīz desmit gadus viņš strādāja 

uz kabotāžas ogļu kuģiem. Starplaikos 
starp reisiem Kuks sēdēja pie matemā
tikas, stūrmaņa aroda, astronomijas 
grāmatu kalniem. Ne piles alkohola, 
nekādu sieviešu. Rezultātā Džons 
Vokers novērtēja Kūka izturību un 
darba mīlestību un piedāvāja viņam 
kapteiņa palīga vietu. Vēl pēc trīs 
gadiem brāļi nolēma Džeimsu padarīt 
par kapteini. Taču noturēt pie sevis 
apdāvināto jaunekli viņi nespēja. 1755. 
gadā 27 gadu vecumā Džeimss kļuva

par pirmā ranga matrozi kara flotē.
Pēc tam sekoja vairāki gadi kator

gas darbos, ilgais karš ar Franciju un 
visbeidzot staršinas uzpleči -  32 gadu 
vecumā.

P irm ās
ekspedīcijas

Kuks savu ceļojumu sāka no 
Plimutas 1768.gada augustā. Uz 
„Endevora” borta atradās 94 cilvēki, 
kuri ietilpa ekipāžā, kā arī zinātnieki. 
Jau nākamā gada aprīlī viņi 
sasniedza Taiti, kur vietējie 1



l l l l^ .  iedzīvotāji ar prieku sagaidīja 
jūrniekus. Pēc tam Kuks de

vās uz Jaunzēlandes krastiem, kura 
sastapa maori ciltis ar kanoe. Tālāk 
sekoja Tasmānijas krasti un Austrālijas 
austrumu piekraste.

Kuģi jEndevor” gandrīz sadragāja 
pret koraļļu rifiem, bet Kūka ekipāžas 
locekļi ar briesmām tika galā.

Brauciena laikā pie Batāvijas (mūs
dienu Džakarta) krastiem daudzi 
komandas locekļi nomira no drudža. 
Kuks spēja novērst slimības izplatīša
nos, uz borta saglabājot ideālu tīrību. 
1771.gadā pēc trīs gadus ilgā ceļojuma 
Kuks atgriezās Anglijā. No ekipāžas 
dzimtenē atgriežas tikai 56 ekipāžas 
locekļi.

Ceļojums apkārt 
pasaulei

Gadu pēc pirmā ceļojuma, tika 
pieņemts lēmums Kūka vadībā uz
sākt otro ceļojumu. Kapteini un viņa 
komandu gaidīja ceļojums apkārt 
pasaulei Antarktikas platuma grādos 
ar diviem tādiem pašiem kuģiem kā 
„Endevor”.

Šī ceļojuma laikā Kuks pirmo reizi 
izmēģināja jūras pulksteni (hrono
metru), kuru radīja Džons Harisons 
un izrādījās ļoti precīzs.

Gada laikā (no 1773.g.) Kūka kuģi 
iegāja polārajā lokā vairākas reizes, 
bet spēcīgā aukstuma dēļ bija spiesti 
atgriezties atpakaļ. Pēc tam Kuks 
devās uz Jaunzēlandi, kur 
tirgojās ar maori ciltīm.
Pirms doties uz Angliju 
caur Dienvidāfriku, viņš 
atkal pabija Taiti, izpētīja 
Melanēzijas un Polinēzijas 
salas. Šī ceļojuma laikā 
daudzi Kūka komandas 
locekļi gāja bojā no slimī
bām, bet dažus nogalināja 
tikšanās ar maori ciltīm.

Pēc šī ceļojuma Džeimss 
Kuks saņēma paaugstināju
mu un kļuva par kuģa kapteini, ko tam 
piešķīra Anglijas karalis Georgs III.

Liktenīgā
ekspedīcija

Pēdējā braucienā 1776.gadā
Kūka kuģi atstāja Anglijas ostu 
Plimutu. Ekspedīcijas uzdevums
bija atrast ziemeļrietumu ceļu starp

Kluso un Atlantijas okeāniem uz 
Ziemeļamerikas.

Kuks meta līkumu Labās Cerības 
ragam, šķērsoja Indijas okeānu un 
apmeklēja Jaunzēlandi un Taiti. Viņa 
ceļš veda uz ziemeļiem -  britu parla
ments tā kuģa komandai, kura izdarīs 
atklājumu, apsolīja samaksāt 20 000 
sterliņu mārciņu -  tolaik tā bija vesela 
bagātība.

1778.gada 18.janvāra rītausmā Kuks 
ieraudzīja zemi: tā bija Oahu sala 
(viena no astoņām Havaju arhipelāga 
salām). Spēcīgais pretvējš traucēja ku
ģiem pietuvoties salai un aiznesa viņus 
uz ziemeļrietumiem uz Kauai salu.

Kuģi izmeta enkuru Vaimea līcī. 
Cilts vadonis nolēma uz kuģa borta 
nosūtīt savus pārstāvjus. Tie, uzkāpuši 
uz kuģa, šausminājās: viņi angļu virs
nieku trijstūrenes noturēja par trīs- 
stūrainām galvām. Vienam no aug
stākajiem vadoņiem, kurš uzkāpa uz 
kuģa borta, Kuks uzdāvināja kinžalu. 
Iespaids bija tik ļoti spēcīgs, ka vado
nis savu meitu nosauca par Kinžalu.

Vēlāk Kuks bez ieroča staigāja starp 
havajiešiem, kuri viņu sveicināja kā 
augstāko vadoni. Viņi, tam tuvojoties, 
ar sejām krita uz zemes un dāvanā 
piedāvāja ēdienu, zvērādas un kapu 
(materiālu no koka mizas).

Havajieši satraukti apsprieda mil
zīgo ārzemnieku bagātību. Daži no 
tiem nesmādēja paķert dzelzs priekš
metus, kurus tie ieraudzīja uz klāja, 
bet visaugstākais šamanis pasargāja

viņus un lūdza to nedarīt. Pats viņš 
nebija pārliecināts, vai ārzemniekus 
noturēt par dieviem vai vienkāršiem 
mirstīgajiem. Galu galā viņš nolēma 
sarīkot vienkāršu pārbaudi: svešzem
niekiem piedāvāt sievietes. Ja angļi 
piekritīs, tad viņi noteikti nav dievi, 
bet gan vienkārši mirstīgie. Angļi, 
protams, eksāmenā izkrita, bet daudzi 
havajieši tomēr vēl šaubījās.

Pēc divām nedēļām atpūšoties un 
papildinot pārtikas rezerves, kuģi 
devās uz ziemeļiem. Bet jau 1778. 
gada novembra beigās Kuks atgriezās 
Havaju salā. Pēc kāda laika uz borta 
parādījās Kalaniopu, Havaju salu 
valdnieks. Viņš dāsni Kuku apdāvinā
ja  ar pārtiku un dažādām dāvanām.

Katru dienu simtiem havajiešu rāpās 
uz kuģu bortiem. Dažreiz viņu bija 
tik daudz, ka nebija iespējams strādāt. 
Laiku pa laikam aborigēni zaga me
tāla priekšmetus. Šīm sīkajām, lai arī 
nepatīkamajām zādzībām nepievērsa 
uzmanību.

Atkarībā no tā kā kuģi veica remon
tu un papildināja pārtikas rezerves, 
daži havajieši arvien vairāk pārlieci
nājās, ka angļi ir vienkārši mirstīgie. 
Viņi jūrniekiem laipni deva mājienu, 
ka laiks atvadīties, un, ka viņi salas 
var apmeklēt nākamās ražas laikā, 
kad atkal būs daudz ēdamā.

1779.gada 4.februārī, četras nedēļas 
pēc kuģu ieiešanas Kealakekua līcī, 
Kuks pavēlēja pacelt enkuru. Havajieši 
apmierināti novēroja angļu aizbrauk
šanu. Tomēr pirmajā naktī kuģi 
iekļuva vētrā un kuģa „Resolution” 
priekšējais masts ieplaisāja. Vajadzēja 
atgriezties. Kuks zināja tikai vienu ēr
tu līci netālu -  Kealakekua. Kad kuģi 
iegāja zināmajā līcī krastā, nemanīja 
nevienu cilvēku. Uz krastu nosūtītā 
glābšanas laiva atgriezās ar ziņu, ka 
karalis Kalaniopu savam līcim uzli
cis tabu. Tāds tabu Havaju salās bija 

ierasta parādība. Parasti 
pēc tam, kad zeme un tās 
resursi bija pamatīgi izlie
toti, vadoņi uz laiku aiz
liedza iebraukt, lai ļautu 
atjaunoties jūras un zemes 
resursiem.

Angļi juta pieaugošo 
satraukumu, bet viņiem 
bija nepieciešams sare
montēt mastu. Nākamajā 
dienā līci apmeklēja kara
lis un draudzīgi sveicināja 

angļus, taču havajiešu noskaņojums 
jau kaut kādā veidā bija mainījies. 
Sākotnēji siltās attiecības pamazām 
atmaiga. Reiz lieta nonāca gandrīz 
līdz kautiņam, kad vadoņi havajiešiem 
pavēlēja komandai, kas bija piestājusi 
krastā, lai paņemtu ūdeni, vairs nepa
līdzēt. Sešiem matrožiem, kuri apsar
gāja darbus krastā, bija pavēlēts skrošu 
vietā šautenes uzlādēt ar lodēm. Kuks



un viņa uzticamais virsnieks Džeims 
Kings izsēdās krastā, lai noregulētu 
strīdu ūdens dēļ starp komandu un 
salas iemītniekiem.

Tikko viņi paspēja atrisināt strīdīgo 
jautājumu, kad izdzirdēja muskešu 
skaņu virzienā uz „Discovery” kuģa 
pusi. No kuģa uz krastu traucās kanoe 
laiva. Tajā sēdošie havajieši dusmī
gi airēja. Acīmredzot viņi bija kaut 
ko nozaguši. Kuks, Kings un viens 
matrozis mēģināja zagļus notvert. 
Kad viņi atgriezās krastā, uzzināja, 
ka „Discovery” bocmanis nolēmis 
izkāpt krastā un atņemt zagļu kanoe. 
Kā izrādījās, kanoe piederēja angļu 
draugam vadonim Palea. Kad Palea 
pieprasīja savu kanoe atpakaļ, sākās 
ķīviņš, kura laikā vadonim ar airi 
iesita pa galvu. Havajieši metās virsū 
angļiem, un tie bija spiesti paslēpties 
starp krasta akmeņiem. Par laimi, 
Palea atjaunoja kārtību, un sāncenši 
iespējams, šķīrās kā draugi.

Nākamās dienas rītausmā angļi 
atklāja, ka glābšanas laiva, kas bija 
piesieta bojai aptuveni duci jardu at
tālumā, ir pazudusi. Kuks no dusmām 
kļuva vai zils, tā kā tā uz borta bija la
bākā no laivām. Viņš pavēlēja noblo
ķēt līci tā, lai neviena kanoe nevarētu 
no tā iziet. Kuks, leitnants Fīlips un 
deviņi jūras kājnieki devās uz krastu. 
Kūka uzdevums bija satikties ar karali 
Kalaniopu. Viņš grasījās izmantot 
plānu, kas nekad viņu tamlīdzīgos 
apstākļos nepievīla arī citos ceļoju
mos: viņš ataicina Kalaniopu uz borta 
un turēs tik ilgi uz kuģa, kamēr viņa 
padotie neatgriezīs laivu.

Kuks sevi uzskatīja par havajiešu 
draugu, kuram, tāpat kā havajiešiem, 
nebija no kā baidīties.

Kalaniopu pieņēma ielūgumu, bet 
karaļa sievas viņu lūdza to nedarīt. 
Beigu beigās viņām izdevās karali 
nosēdināt krasta malā. Tajā mirklī 
virs līča nogranda šāvienu atbalsis. 
Havajieši bija manāmi satraukti. Kuks 
jau saprata, ka karali uz kuģa atvest 
neizdodies. Viņš piecēlās, un viens 
pats piegāja pie laivas. Satrauktajā 
pūlī ieskrēja havajietis un nokliedzās, 
ka angļi nogalinājuši augsto vadoni, 
kad tas ar kanoe mēģināja izbraukt no 
līča.

Tas bija kara pieteikums. Sievietes 
un bērni nozuda. Vīrieši uzvilka no 
meldriem pītus aizsargus, viņu rokās 
parādījās šķēpi, kinžali, akmeņi un

vāles. Kuks līdz ceļiem iebrida ūdenī 
un pagriezās, lai pavēlētu pārtraukt 
šaušanu. Sājā mirklī viņam kāds iesita 
pa galvu ar koka vāli. Kad viņš krita 
zemē, otrs kareivis viņam mugurā 
iedūra dunci. Stundu pēc tam, kad 
Kuks izkāpa krastā, viņš bija miris.

Leitnants Kings mēģināja havajiešus 
pārliecināt atgriezt kritušo ķermeņus. 
Naktī sargi pie „Resolution” borta iz
dzirdēja piesardzīgu skaņu un tumsā 
raidīja šāvienu. Viņi gandrīz iekļuva 
divu havajiešu nagos, kuri palūdza at
ļauju uzkāpt uz kuģa. Rokās tie turēja 
nelielu vīstokli, ietītu tapā (miecēts 
audums no koka mizas). Viņi svinīgi 
atritināja tapu, un šūpojoties lukturu 
gaismai, angļi šausmās ieraudzīja 
asiņainu gaļu, kas acīmredzot bija 
nogriezta no Kūka ķermeņa.

Angļus pārņēma šausmas no šā
das izrēķināšanās ar sava kapteiņa 
ķermeni, daži havajiešus turēja aiz
domās par kanibālismu. Un tomēr ar 
Kūka mirstīgajām atliekām izrīkojās 
tāpat kā ar dižo vadoņu ķermeņiem. 
Saskaņā ar tradīciju augsti godājamu 
cilvēku miesu havajieši atdalīja no 
kauliem. Pēc tam kaulus sasēja kopā 
un paslepus apbedīja, lai neviens tos 
neapgānītu. Ja  mirušais bija iemantojis 
pieķeršanos un cieņu, tad kaulus kādu 
laiku varēja uzglabāt savās mājās. Tā 
kā Kuks bija izpelnījies ļoti lielu cie
ņu, viņa ķermeņa daļas sadalīja starp 
dižajiem vadoņiem. Viņa galva tika 
karalim, bet skalpu paņēma vien no 
vadoņiem. Patiesībā šausmīgā iztu
rēšanās no havajiešu puses bija liels 
gods.

Nākamās dienas angļi cietsirdīgi at
riebās. Viens no asinsizliešanas rezul
tātiem bija tas, ka pārbiedētie havajieši 
nolēma angļiem atgriezt pārējās Kūka 
mirstīgās atliekas. Viens no vadoņiem,

tērpies ceremoniālā mētelī no sarka
nām spalvām, angļiem atgrieza roku 
delnas, galvaskausu, apakšdelmu un 
kapteiņa kāju kaulus.

1779.gada 21 .februāra vakarā
kapteiņa Džeimsa Kūka mirstīgās 
atliekas tika iešūtas buru audumā un 
pēc apbedīšanas lūgsnām, ko nolasīja 
kapteinis Klerks, ielaistas līča ūdeņos.

Ekipāža nolaida britu karogu pus
mastā un no desmit šautenēm raidīja 
zalves. Daudzi no matrožiem un kāj
niekiem uz abu kuģu klājiem atklāti 
raudāja. Havajieši no krasta nevēroja 
apbedīšanas ceremoniju, par cik vado
nis to aizliedza. Nākamajā rītā angļi 
pacēla buras un uz visiem laikiem 
pameta salas.

K as vainīgs?
Bet, kas tad patiesībā notika tajā rītā 

Kealakekua līcī? Kā norisinājās cīņa, 
kurā gāja bojā Kuks?

Lūk, ko raksta pirmais palīgs 
Džeims Bēmijs: „Binoklī mēs re
dzējām, kā kapteinis Kuks saņēma 
triecienu ar vāli un no klints iekrita 
ūdenī”. Bērnijs, visticamāk stāvēja uz 
„Discovery” klāja. Bet, lūk, ko par 
Kūka bojāeju pastāstīja kuģa kapteinis 
Klārks: „Bija precīzi pulksten 8.00 rī
tā, kad mūs iztraucēja šauteņu zalves, 
kuras raidīja kapteiņa Kūka cilvēki, 
un atskanēja indiāņu skaļie kliedzieni. 
Tālskatī es skaidri redzēju, ka mūsu 
cilvēki skrien uz glābšanas laivām, 
bet, kurš tieši skrēja, juceklīgajā pūlī 
es saskatīt nevarēju”.

X V III gadsimta kuģi neizcēlās ar 
savu izturīgumu: Klerks diez vai atra
dās tālu no Bērnija, tomēr neredzēja 
pārējos cilvēkus. Kas par lietu? Kūka 
ekspedīcijas dalībnieki pēc . 
sevis atstājuši milzum daudz



1111^. tekstu: vēsturnieki saskaitījuši 
45 dienasgrāmatas, kuģa žur

nālus un piezīmes, kā arī 7 vēl X V III 
gadsimtā iespiestas grāmatas.

Taču arī tas vēl nav viss: Džeimsa 
Kinga kuģa (trešās ekspedīcijas no
tikuma autora) žurnālu 1970. gadā 
nejauši uzgāja valdības arhīvos. Un 
ne jau visus tekstus bija rakstījuši 
kompānijas locekļi: par matrožu dzī
vi liecina aizraujošie vācieša Hansa 
Cimmermaņa memuāri, bet daudz 
ko jaunu vēsturnieki uzzināja no ap
jomīgās studcnta-diletanta Džona 
Ledjarda, jūras kājnieku kaprāļa pla
ģiāta grāmatas.

Tad, lūk, par 14.februāra notiku
miem vēsta 45 memuāri, un atšķirības 
starp tiem nav nejaušība, bet gan jūr
nieku atmiņu rezultāts, kuri mēģināja 
reproducēt šausmīgos notikumus. 
Tas, ko briti „redzēja savām acīm”, 
traktējams ar sarežģītajām attiecībām 
uz kuģa: ar skaudību, pakļāvību un 
uzticību, personiskām ambīcijām, 
baumām un apmelošanu.

Atmiņas rakstīja ne tikai vēloties 
sildīties kapteiņa Kūka slavas gaismā, 
vai nopelnīt naudu: komandas locekļu 
tekstos ir daudz insinuāciju, aizkaiti
nātu mājienu patiesības slēpšanai, un 
kopumā tās nelīdzinās senu draugu 
atmiņām par lielisko ceļojumu.

Saspringta gaisotne komandā 
krājās jau sen: tas bija neizbēgami 
brauciena ilgajā laikā uz šaurajiem 
kuģiem, daudzajām pavēlēm, kuras 
spēja izprast tikai kapteinis un viņa

tuvākās personas, gan neizbēgamie 
zaudējumi meklējumos ziemeļrietu
mu polārajos ūdeņos. Tomēr konflikti 
atklātā veidā izvērtās vienu vienīgu 
reizi -  piedaloties diviem varoņiem 
drāmā Kealakekua: uz Taiti notika 
duelis starp jūras kājnieku leitnantu 
Fīlipsu un trešo „Resolution” palīgu 
Džonu Viljamsonu. Par dueli zināms 
tikai tas, ka trīs lodes pārgāja pāri 
dalībnieku galvām, nenodarot tiem 
kaitējumu.

Raksturs abiem īriem nebija no la
bākajiem. Fīlipss, kurš varonīgi cieta 
no havajiešu ieročiem (viņu ievainoja 
atkāpjoties pie glābšanas laivām), savu 
dzīvi pabeidza kā Londonas dīkdienis, 
spēlējot kārtis un iekaustot savu sievu. 
Viljamsonu pārējie virsnieki neiere
dzēja. „Tas bija nelietis, kuru ienīda 
un no kura baidījās padotie, necieta 
līdzīgie un ienīda priekšnieki”, -  savā 
dienasgrāmatā rakstīja viens no mič- 
maņiem.

Taču komandas naids pēc Kūka 
nāves nāca pār Viljamsona galvu: 
visi aculiecinieki ir vienisprātis, ka 
pašā sadursmes sākumā kapteinis 
Viljamsona cilvēkiem, kuri atradās 
glābšanas laivās krastā, deva jaut kādu 
signālu. Ko Kuks ar šo nezināmo žes
tu gribēja pateikt, uz visiem laikiem 
paliek mīkla. Leitnants paziņoja, ka to 
sapratis kā „Glābieties, peldiet prom!” 
un devis attiecīgu komandu.

Viņam par nelaimi, pārējie virsnieki 
bija pārliecināti, ka Kuks izmisīgi sau
ca viņus palīgā. Jūrnieki varēja nodro

šināt uguns atbalstu, ievilkt kapteini 
glābšanas laivā vai vismaz havajiešiem 
atņemt līķi... Pret Viljamsonu bija 
desmit virsnieku un jūras kājnieku no 
abiem kuģiem. Fīlipss, pēc Ledjarda 
atmiņām, bija gatavs pat leitnantu 
nošaut uz vietas.

No Klārka (jaunā kapteiņa) ne
kavējoties pieprasīja veikt izmeklē
šanu. Tomēr galvenie liecinieki (mēs 
nezinām, kuri -  visdrīzāk tie bija 
glābšanas laivu priekšnieki, kuri arī 
atradās pie krasta Viljamsona pa
kļautībā) atsauca savas liecības par 
labu trešajam palīgam. Vai viņi to 
izdarīja labprāt, nevēloties pazudināt 
virsnieku, kurš bija nonācis sarežģī
tā un neviennozīmīgā situācijā? Vai 
viņiem to uzspieda priekšniecība? To 
mēs diez vai uzzināsim -  ziņu avoti ir 
diezgan trūcīgi. 1779.gadā, atrodoties 
tuvu nāvei, kapteinis Klārks iznīcināja 
visus dokumentus, kuri bija saistīti ar 
izmeklēšanu.

Zināms tikai fakts, ka ekspedīcijas 
vadītāji (Kings un Mārks) pieņēma 
lēmumu Viljamsonu neapsūdzēt 
Kūka bojāejā. Tomēr uz kuģiem 
nekavējoties sākās baumas par to, 
ka Viljamsons pēc Klārka nāves no 
skapīša ir izzadzis dokumentus, vai 
arī iepriekš visus jūras kājniekus un 
jūrniekus cienājis ar brendiju, lai tie, 
pēc atgriešanās Anglijā, klusētu par 
leitnanta grūtībām.

Šo baumu patiesumu apstiprināt 
nav iespējams: bet svarīgi, ka tās 
klīda tā iemesla dēļ, ka Viljamsons
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ne tikai izvairījās no tribunāla, bet 
viņam veicās ari turpmāk. Jau 1779. 
gadā viņu paaugstināja līdz otrajam, 
pēc tam arī līdz pirmajam kapteiņa 
palīgam. Viņa veiksmīgo karjeru flotē 
pārtrauca tikai incidents 1797.gadā: 
būdams „Azenkūra” kapteinis, kaujā 
pie Kamperdaunas, viņš vēlreiz ner
vozi interpretēja signālu (šoreiz jūras), 
izvairījās no uzbrukuma ienaidnieka 
kuģiem un tika nodots tribunālam par 
dienesta pienākuma nepildīšanu. Pēc 
gada viņš nomira.

Tomēr savā dienasgrāmatā Klārks 
apraksta notiekošo ar Kuku krastā, 
pamatojoties uz Fīlipsa vārdiem: viss 
stāsts ved pie ievainotā jūras kājnieka 
ieslodzījuma, bet par pārējo komandas 
locekļu uzvedību nav minēts ne vārda. 
Džeims Kings arī nodemonstrēja savu 
labvēlību pret Viljamsonu: brauciena 
patiesajā notikumā Kūka žests ap
rakstīts kā cilvēkmīlestība: kapteinis 
nemēģināja atturēt savus cilvēkus no 
nelaimīgo havajiešu nošaušanas. Vēl 
vairāk, vainu par traģisko sadursmi 
Kings uzveļ jūras kājnieku leitnantam 
Rikmenam, kurš nošāva havajieti līča 
otrā krastā (kas arī sadusmoja ieze
miešus).

Šķiet, viss it kā būtu skaidrs: 
priekšniecība piesedz acīmredzamo 
Kūka nāves vaininieku -  kaut kādu 
personisku iemeslu dēļ. Bet pēc tam,’ 
izmantojot savus sakarus, strauji kāpj 
pa karjeras kāpnēm. Tomēr situācija 
nav tik viennozīmīga. Interesanti, ka 
komanda sadalījās Viljamsona ienī
dējos un aizstāvjos apmēram puse uz 
pusi -  un katras grupas sastāvs izpel
nās īpašu uzmanību.

B ritu flo te : 
cerības UN 
VILŠANĀS

„Resolution” un „Discovery” virs
niekus absolūti neiepriecināja ekspe
dīcijas zinātniskā nozīme: lielākoties 
tie bija jauni ambiciozi cilvēki, kuri 
nebūt nealka savus labākos gadus pa
vadīt šaurās kajītēs. X V III gadsimtā 
dienestā izvirzījās pārsvarā karotāji: 
katra konflikta sākumā pieauga „pie
prasījums” pēc virsniekiem -  palīgus 
paaugstināja līdz kapteiņa rangam, 
mičmaņus -  līdz palīgiem. Nav brī
nums, ka komandas locekļi 1776.gadā 
Plimutu atstāja ar skumjām: burtiski 
viņu acu priekšā iesākās konflikts ar

amerikāņu kolonistiem, bet viņiem 
četrus gadus vajadzēja „pūt” apšau
bāmajos ziemeļrietumu ceļa meklēju
mos. Britu flote pēc X V III  gadsimta 
mērauklas attiecīgi bija demokrātiska 
institūcija: uzkalpoties līdz koman
dējošam sastāvam spēja cilvēki, ku
riem nebija sakaru ar varas iestādēm, 
bagātniekiem un dižciltīgajiem. Lai 
nevajadzētu tālu meklēt, kā piemēru 
var minēt pašu Kuku, skotu zemnieka 
dēlu, kurš savu jūras biogrāfiju iesāka 
kā junga uz brigas -  ogļu vedēja.

Tomēr nav vērts domāt, ka sistēma 
automātiski atlasīja vispiemērotākos: 
pat šādu „iestāšanās” demokrātismu 
kā maksa un galvenā loma bija protek
cijai. Visi virsnieki meklēja atbalstu, 
sev uzticamus aizbildņus komandā, 
admiralitātē, tādējādi nodrošinot 
sev reputāciju. Lūk, kādēļ Kūka un 
Klārka nāve nozīmēja, ka visi kontakti 
un vienošanās, ko kapteiņi sasniedza 
brauciena laikā, izputēja.

Nonākot līdz Kantonam, virsnieki 
uzzināja, ka karš ar sadumpotajām 
kolonijām bija pašā karstumā, bet visi 
kuģi jau bija nokomplektēti. Toties 
par pēdējo (ziemeļrietumu ceļu neat
rada, Kuks gāja bojā) ģeogrāfisko ek
spedīciju nevienam nav nekāda daļa. 
„Komanda sajuta, cik daudz tā zaudē 
rangos un bagātībā, turklāt vēl zaudē
ja  mierinājumu par to, ka uz dzimteni 
viņus ved vecais komandieris, kura 
nopelnus brauciena laikā varēja sadzir
dēt un novērtēt pat nemiera laikos”, —

raksta Kings savā žurnālā (1779.gada 
decembris).

1780.gadā karš ar Napoleonu bija 
vēl tālu, un paaugstinājumu saņēma 
tikai daži. Daudzi jaunākie virsnieki 
sekoja mičmaņa Džeimsa Trevenena 
paraugam, un pārgāja dienēt krievu 
flotē (kura, atgādināsim, 1780.gadā 
karoja pret zviedriem un turkiem).

Sājā sakarā interesanti, ka visdedzī
gāk pret Viljamsonu uzstājās mičmaņi 
un meistara palīgi, kuri atradās pašā 
karjeras sākumā flotē. Viņi palaida 
garām veiksmi (karu ar amerikāņu 
kolonistiem), un pat viena vienīgā 
vakance bija pietiekami vērtīga balva. 
Viljamsona pakāpe (trešais palīgs) 
vēl nedeva viņam lielākas iespējas 
atriebties apsūdzētājiem, bet tiesa 
pār viņu dotu lielisku iespēju novākt 
konkurentu. Kombinācijā ar perso
nīgām antipātijām pret Viljamsonu 
tas izskaidro vēl vairāk to, kādēļ viņu 
sauca par nelieti, kura dēļ gāja bojā 
Kuks. Tostarp daudzi komandas ve
cākie locekļi (Bērnijs, lai arī bija tuvs 
Fīlipsa draugs, zīmētājs Viljams Eliss, 
„Resolution” pirmais palīgs Džons 
Gors, „Discovery” meistars Tomass 
Edgars) Viljamsona rīcībā nesaskatīja 
nekā nosodoša.

Aptuveni tādu pašu iemeslu turp
mākā karjera) rezultātā daļu vainas 
uzvēla Rikmenam: viņš bija mazliet 
vecāks par vairumu kajīšu kompānijas 
locekļiem, dienēt sāka tikai . 
1760.gadā, „palaida” garām



l l l l^ .  Septiņgades karu un 16 gadu 
laikā nesaņēma nevienu pa

augstinājumu. Tas nozīmē, ka spēcī
gu aizbildņu flotē viņam nebija, bet 
vecums neļāva nodibināt draudzīgas 
attiecības ar jauno virsnieku kompā
niju. Rezultātā Rikmens bija gandrīz 
vienīgais no komandas locekļiem, 
kurš vispār nebija ieguvis hevienu 
paaugstinājumu.

Turklāt uzbrukumiem Viljamsonam 
daudzi virsnieki, protams, mēģināja 
izvairīties no neērtiem jautājumiem: 
14.februārā rītā daudzi no viņiem at
radās uz salas vai glābšanas laivās un, 
izdzirdot šāvienus, varēja rīkoties ar 
lielāku iniciatīvu, un arī atkāpšanās 
uz kuģiem bez mēģinājuma atkarot 
bojāgājušo ķermeņus arī izskatās 
aizdomīgi. Kuģa „Bounti” nākamais 
kapteinis Viljams Blajs (meistar uz 
„Resolution”) Fīlipsa jūras kājniekus 
skaidri un gaiši apsūdzēja bēgšanā no 
kaujas lauka. Fakts, ka 11 no 17 jūras 
kājniekiem no „Resolution” brauciena 
laikā tika fiziski iespaidoti (pēc Kūka 
personīgās pavēles) arī liek aizdomā
ties, cik daudz viņi bija gatavi ziedot, 
lai glābtu kapteiņa dzīvību.

T ā  vai citādi, punktu šajā iztiesā
šanā pielika priekšnie
cība: Kings un Klārks 
lika saprast, ka neviens 
nav jānodod tribu
nālam. Visdrīzāk, ja  
tiesa pār Viljamsonu 
nenotiktu, pateicoties 
ambiciozā īra ietek
mīgajiem aizbildņiem 
(pat viņa senais ienaid
nieks Fīlipss atteicās 
liecināt Admiralitātē 
-  izdomājot ieganstu, 
ka viņam nebija sliktas 
attiecības ar apsūdzē
to), kapteiņi uzskatīja 
dot priekšroku citam 
lēmumam.

Neviens no izdzī
vojušajiem komandas locekļiem ne
varēja kļūt par grēkāzi, vaininieku 
kapteiņa traģiskajā bojāejā: vainīgi 
ir tikai apstākļi, nelietīgie iezemieši 
(kā lasāms starp memuāru rindām) 
paša Kūka pašpaļāvība un neapdo- 
mīgums, kurš cerēja praktiski vien
atnē saņemt gūstā vietējo vadoni. „Ir 
nozīmīgs pamats, kas ļauj uzskatīt, 
ka iezemieši nebūtu aizgājuši tik 
tālu, lai, par nelaimi, kapteinis Kuks

neizšautu uz viņiem: dažas minūtes 
pirms tam viņi sāka atbrīvot ceļu zal
dātiem, lai pēdējie varētu nokļūt līdz 
tai vietai krastā, pretēji kuram stāvēja 
glābšanas laivas (par to jau minējām), 
tādējādi kapteinim Kukam dodot 
iespēju no viņiem aiziet”, -  teikts 
Klerka dienasgrāmatā.

Tagad kļūst skaidrāks, kādēļ 
Klerks un Bērnijs savos tālskatos ie
raudzīja tik atšķirīgas scēnas. Tas pa
matojams ar sarežģīto „savaldības un 
pretrunu” sistēmu, statusa hierarhiju 
un cīņu par vietu zem saules, kas bija 
manāma uz zinātniskās ekspedīcijas 
kuģa borta. Ieraudzīt kapteiņa nāvi 
(vai pastāstīt par to) Klerkam trau
cēja ne tik daudz „jauktais pūlis”, cik 
virsnieku vēlēšanās noturēties šajā 
cīniņā un ignorēt atsevišķu koman
das locekļu vainas liecības (daudzi no 
tiem bija viņa protežē, bet citi -  viņa 
Londonas priekšnieku protežē).

K āda nozīm e ir
NOTIKUŠAJĀ?

Vēsture -  tie ir ne tikai vienkārši 
objektīvi notikum i, kuri notika vai 
nenotika. M ēs par pagātni zinām

pēc šo notikumu dalībnieku no
stāstiem , kuri bieži vien ir frag
m entāri, samezgloti un pretrunīgi. 
Tom ēr no tā jāsecina par atsevišķu 
redzes viedokļu principiālu ne- 
savietojamību. Ja  arī zinātnieki 
nespēj autoritatīvi paziņot, kā „tas 
bija patiesībā”, tad var atrast tica
mus iemeslus, kopējas intereses un 
citus realitātes slāņus aiz šī acīm
redzamā „liecību” haosa.

To mēs arī mēģinām darīt -  mazliet 
tikai jāatšķetina motīvu tīkli, jāsa
skata sistēmas elementi, kas piespieda 
komandas locekļus rīkoties, ieraudzīt 
un atcerēties tieši tā, ne citādi.

Personīgās attiecības, karjeras inte
reses. Bet ir vēl viens slānis: nacionāli 
etniskais līmenis. Kūka kuģi atdalījās 
no impēriskās sabiedrības: braucienos 
piedalījās tautu pārstāvji, un galve
nais, kuri dažādā veidā bija attālināti 
no Metropolija (Londonas), kurā 
risināja visus galvenos jautājumus un 
notika britu „civilizēšanas” process. 
Kornvolieši un skoti, amerikāņu ko
loniju un Austrumindijas, Anglijas 
ziemeļu un Īrijas iedzīvotāji, vācieši 
un vallieši... Viņu attiecības brauciena 
laikā un pēc tā, aizspriedumu un ste
reotipu ietekmi uz notiekošo, zināt
niekiem nāksies vēl tikai saprast.

Bet vēsture -  tā ari nav krimināl
lietu izmeklēšana: vismazāk es centos 
galīgi atklāt Kūka nāves vaininieku: 
vai tas būtu „gļēvulis” Viljamsons, 
„beziniciatīvie” jūrnieki un kājnieki 
krastā, „ļaunie” iezemieši vai pats 
„pašpārliecinātais” jūras braucējs.

Būtu naivi uzskatīt Kūka komandu 
par zinātnes varoņu vienību, „balta

jiem cilvēkiem” vienādos 
mundieros. T ā ir sarežģī
ta sistēma personīgās un 
dienesta attiecībās, ar sa
vām krīzēm un konflikta 
situācijām, kaislībām un 
aprēķiniem. Un nejau
ši pasniegta struktūra 
dinamikā pārvēršas par 
notikumu. Kūka bojāeja 
ekspedīcijas dalībniekiem 
sajauca visas kārtis, toties 
piespieda viņus izplūst 
kaislīgos, emocionālos 
memuāros un piezīmēs, 
tādējādi, izgaismojot 
attiecības un likumsaka
rības, kuras labvēlīgāka 
brauciena iznākumā pār

klātos ar noslēpumainības plīvuru.
Bet kapteiņa Kūka nāve var izrā

dīties par mācību arī X X I  gadsimtā: 
bieži vien tikai līdzīgi ārkārtas aps
tākļi (avārija, bojāeja, bēgšana, in
formācijas noplūde) var atklāt iekšējo 
būtību un slepeno modus operandi 
(vai vismaz, kuri neafišē savus prin
cipus) organizācijās, vai tā ir zem
ūdenes ekipāža vai diplomātiskais 
korpuss.



Kas notika
precīzi 4.10?
,Faktu atzīt par
KĻŪDAINU UN
kaitīgu”

Rakstā bija runa ne vairāk ne mazāk 
par citplanētiešu vizīti. Melnā naktī 
Igaunijas civilās aviācijas pārvaldes 
TU -134A  lidmašīna, kuru pilotēja 
komandiera Igora Cerkašina ekipāža, 
debesīs virs Baltkrievijas sastapās ar 
NLO.

Neatpazīstamais lidojošais objekts 
jocīgā kārtā mainīja savas kontūras, 
pārvēršoties gan par dažādas krāsas 
mākoni, gan par nezināmas izcelsmes 
lidaparātu, žilbinošais gaismas stars lai
ku pa laikam uzplaiksnīja naksnīgajās 
debesīs, virs zemes, lainera kabīnē. Kā 
vēlāk noskaidrojās, līdzīgu ainu redzēja 
gruzīnu ekipāža, kura gāja pa maršrutu 
Ļeņingrada — Tbilisi. Objektu savos 
radaru ekrānos novēroja arī virszemes 
dienesti.

Informācija par tikšanos ar N LO  ne
kavējoties tika turēta slepenībā, visiem, 
kam bija kāds sakaras ar noslēpumaino 
gadījumu, vajadzēja parakstīt doku
mentu par informācijas neizpaušanu.

Šodien bulvāra presē aprakstīti 
tamlīdzīgi gadījumi, kurus jau sen 
vairs neviens neuztver nopietni. Bet 
padomju laikā presei, turklāt vēl lielā 
tirāžā, lasītājs ticēja. Augstāk stāvošie 
orgāni stingri kontrolēja, lai avīzēs tik
tu minētas tikai patiesas ziņas -  pār
baudītas un atļautas publicēšanai. Tieši 
tādēļ materiāla parādīšanās laikrakstā 
„Trūd”, kas balstījās uz igauņu pilota 
stāstīto, radīja bumbas sprādziena 
efektu.

Bet sprādziena vilnis pirmos pārstei
dza tos, kuriem bija kāds sakars mate
riāla sagatavošanā.

Stingro rājienu saņēma autors 
Vostruhins, zinātnes nodaļas redak
tors Beļickis, dežurējošais redaktors 
Jemeļjanovs, galvenais redaktors 
Kravčenko.

„Trūd” toreiz bija arodbiedrības 
avīze, un PSK P sekretariāts, sanā
kot kopā uz ārkārtas sēdi, nolēma: 
„Faktu par speciālkorespondenta 
V.Vostruhina rakstu „Precīzi 4.10” 
laikrakstā „Trūd” atzīt par kļūdainu un 
kaitīgu”.

Un tomēr nesteigsimies ar secināju
miem. Pat pēc vairākiem desmitiem 
gadu šim mīklainajam notikumam 
agri pielikt punktu. Mēs par to pārlie
cinājāmies, kad mēģinājām atrast senās 
publikācijas varoņus un tos, kuri bija ar 
viņu saistīti.

Tautas līdzeklis 
pret STRESU

TU -134 ekipāžas pēdas mēs samek
lējām bijušajā padomju, tagad neatka
rīgajā Igaunijā. Palīdzēja tēvs Boriss, 
vietējās pareizticīgo baznīcas mācītājs. 
Starp baznīcas mecenātiem bija biz
nesmenis Genādijs Lazurins, bijušais 
lainera otrais pilots. Tonakt viņš izrā
dījās visaukstasinīgākais uz borta, un 
pat atstāja dokumentālas liecības -  uz 
dažām bloknota lapiņām paspēja uz
skicēt N LO  kontūras.

Mēs painteresējāmies, kā attīstījās 
ekipāžas liktenis pēc šī dīvainā lidoju
ma.

Mēs kopā lidojām vēl septiņus ga
dus, -  atbildēja Genādijs Lazurins, 
-  iekams 1991.gadā, pēc Igaunijas 
neatkarības pasludināšanas dienas ne
slēdza mūsu civilās aviācijas pārvaldi. 
Komandieris Igors Cerkašins pastrā
dāja dažādās kompānijās, tagad viņš ir 
galvenais pilots Tallinas „Panaviatik”. 
Jurijs Ogņevs aizgāja pensijā, par 
cik stūrmanim gaisa satiksmē darba 
vienkārši vairs nebija. Viņš sāka no
darboties ar nekustamā īpašuma tirdz
niecību, turklāt pietiekami veiksmīgi. 
Es biju viens no pilotu arodbiedrības 
organizatoriem. Mēs jau paspējām 
iestāties starptautiskajā asociācijā, bet
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tad nozarēs arodbiedrības bija svešs 
jēdziens -  mūs, aktīvistus, pirmos arī 
palūdza aiziet. Sākumā organizēju 
transporta uzņēmumu lidostas tak
sometru kompāniju „Avies”, kas dar
bojas vēl šodien. 1994.gadā izveidoju 
aviokompāniju Enimex Ltd. Mēs līdz 
2007.gadam lidojām uz IL-76 un AN - 
72, iekams Eiropa neslēdza gaisa telpu 
šādām lidmašīnām trokšņu un , 
ekoloģijas dēļ. Tagad nodar-
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. . . ^  bojos ar visu, kas pagadās, ar 
^  automašīnām „Kombat” tajā 

skaitā. Bet tā publikācija laik
rakstā „Trūd” gandrīz pārvilka krustu 
manai karjerai. Mums vienībā notika 
lidojuma slēgtā nopratināšana, mēs 
visi detalizēti izstāstījām par tikšanos 
ar N LO . Bet, kad informācija nonāca 
presē, ekipāžu nopratināšanai sāka va
zāt uz VD K . Par noslēpuma izpaušanu 
draudēja ar rājieniem un izslēgšanu no 
pārvaldes. Labi, ka ministrijā un V D K  
l.nodaļā, kurā tika iztiesāts mūsu ga
dījums, nenonāca līdz galējībām: eki
pāžu izformēja, bet mums visiem ļāva 
mierīgi strādāt.

Zinu, ka gruzīnu lidotājiem tik
šanās ar N LO  beidzās ar traģiskām 
sekām. Ekipāžas locekļi guva smagas 
slimības, komandieris pēc gada nomi
ra. Kādēļ tā notika? Var izteikt savu 
versiju. Mūsu lidmašīna nemainīja 
maršrutu, mēs vienkārši pārvaldei zi
ņojām visu, ko redzējām. Bet gruzīnu 
ekipāža pēc Minskas aviodispečera 
komandas devās uz objekta pusi. 
Varbūt citplanētieši to iztulkoja kā 
briesmu signālu?

Lai gan varēja būt arī cita, daudz 
prozaiskāka aina. Mums priekšā bi
ja divas brīvdienas. Un atlidojot uz 
Tallinu, visa ekipāža, lai noņemtu stre
su, devās uz deputātu zāli. Mēs uzreiz 
„uzņēmām uz krūti” solīdu konjaka 
devu, bet pēc tam, kad atvērās veikali, 
turpinājām vēl. Varbūt tas arī paglāba? 
Bet gruzīni atslābināties noteikti neva
rēja, jo  uzreiz devās citā reisā.

ClTPLANĒTU
CIVILIZĀCIJU
NODALA

Gruzīnu fidmašīnas ekipāžu mums 
sameklēt neizdevās. Gribējās cerēt 
uz labāko. Patiesi zināms, ka vismaz 
trīs ekipāžas locekļi pēc tikšanās ar 
N LO  smagi saslima. Komandierim 
V.Gociridze konstatēja diagnozi „kaulu 
smadzeņu bojājums”, viņu „norakstīja” 
un pēc gada viņš nomira. Stjuarte radi
ācijas rezultātā ieguva smagu ādas sli
mību. Otrais pilots Jurijs Kabančikovs 
arī drīz vien tika atskaitīts no lidoju
miem. Bet ilgstoši bija spiests uzturē
ties medicīnas iestādēs, lai pierādītu, ka 
savu veselību pazaudējis, pildot savus 
profesionālos pienākumus.

Medicīnas zinātņu kandidāts 
Vladimirs S. 1985.gada februārī per

sonīgi izmeklēja gruzīnu T U -134 otro 
pilotu. Lūk, ko viņš mums pastāstīja: 

Toreiz es atrados civilās aviācijas 
poliklīnikā, izgāju ordinatūru. Mūsu 
lidošanas sastāva ekspertīzes nodaļā 
Kabančikovs pavadīja divas nedēļas. 
Viņš pastāstīja, ka ekipāža saņēma dis
pečera komandu lidot N LO  virzienā, 
un uzreiz pēc lidmašīnas apgriešanās 
objekts uz viņiem raidīja apžilbinošu 
staru. Pilots uzskatīja, ka viņi visi cieta 
no šīs apstarošanas. Tbilisi mediķu slē
dzienā mēs izlasījām, ka Kabančikovs 
bija pakļauts spēcīgai elektromagnē
tiskai iedarbībai. Absolūti neticama 
izrādījās kardiogramma: parasti tā ir 
zobaina, viņam tā bija sinusoidāla, t. 
i. ieņēma elektromagnētisko svārstību 
formu. Aptuveni tāpat izskatījās arī 
encefalogramma. Mēs pilotu nosūtījām 
uz Kurčatova institūtu, kur atklājās, 
ka turklāt viņš ir jonizētā starojuma 
avots. Pateicoties sakariem Zinātņu 
akadēmijā, Kabančikovs nonāca līdz 
augstākstāvošām instancēm. Man 
viņš pastāstīja, ka vienā no svarīgajiem 
resoriem atrodas speciāla citplanētu 
civilizāciju izpētes nodaļa, un tur viņu 
paņēma uzskaitē. Un galu galā viņam 
piešķīra invaliditāti kā cietušam pildot 
dienesta pienākumus.

Ārstam saglabājusies Jurija Kabanči- 
kova paskaidrojuma kopija:

„Lidojums tika veikts norādītajā eše
lonā 10.100 m, debesis bez mākoņiem. 
Pēc ieejas Minskas IeM  RC zonā, kur 
nodarbojās ar pretī lidojošā TU -134 
rāciju sarunu noklausīšanos ar dispe
čeru es sapratu, ka pa labi no manis 
redzams gaismas objekts, kas atrodas 
augstāk. Dispečers vērsās pie mums, 
bet es atbildēju, ka neko neredzu. 
Tomēr pēc 1 - 2  minūtēm dispečera 
minētajā virzienā atklājās spilgti zaļas 
gaismas objekts. Tas bija cigārveida 
lidaparāts, kas izstaroja trīs, mazākas 
intensitātes spilgtus gaismas starus. 
Pēc dispečera rīkojuma lidmašīna 
satuvinājās ar objektu, kurš pēc 2 - 3  
minūtēm strauji pagriezās pa kreisi un 
apstājās. Priekšējais stars fokusējās, bet 
pēc tam īslaicīgi apgaismoja mūsu lid
mašīnu ar ļoti spilgtu gaismu. Pēc tam 
stars strauji nolaidās vertikālā virzienā, 
paplašinoties līdz 10 -  15 grādiem, at
kal safokusējās, ātri uz zemes uzzīmēja 
taisnstūra kontūru, pēc tam ar straujām 
zigzagveida kustībām apžilbināja visu 
šī taisnstūra laukumu. Lidmašīna atra
dās vairāk uz ziemeļiem no apdzīvotās

vietas Pļešaņici, 70 kilometru attālumā 
no Minskas. Objekta apgaismotais 
sektors atradās 25 -  35 kilometru attā
lumā -  pie pilsētas Borisovas.

Izmainoties ar pretim lidojošo T U - 
134 objekts atradās tādā pašā augstumā 
un, kamēr mums izdevās to novērot, 
sekoja paralēli pretējam bortam un 
atradās mazliet pa labi. Objekts bija 
redzams līdz 5.10 grādiem.

Tās nav pasakas,
BET VIELA 
PĀRDOMĀM

Droši vien šis ir galvenais atklājums, 
kuru mēs esam izdarījuši, sagatavojot 
šo materiālu: eksistē daudzi autorita
tīvi speciālisti, kuri ir pārliecināti par 
citu civilizāciju pastāvēšanu un N LO  
vizītēm uz mūsu planētu Zemi. Lūk, 
dažas cilvēku liecības, kurus nevar pie
skaitīt baumotāju pulkam.

Marina Popoviča, kara lidotāja -  iz
mēģinātāja:

Esmu pilnīgi pārliecināta par to, ko 
rakstu... Tikai pēckara periodā vien 
simtiem tūkstošiem cilvēku dažādās 
valstīs novēroja N LO . Vientipa haluci
nācijas? Masveida psihiski traucējumi? 
Spriežot pēc psihiatrijas statistikas, tas 
vienkārši nevar būt! Informācijas ap
joms par N LO , ko savākušas zinātnis
kās organizācijas un entuziastu grupas, 
ir milzīgs. Un pienācis laiks valstij to 
nopietni izpētīt.

Valērijs Hairjuzovs, bijušais civilās 
aviācijas pilots, rakstnieks:

Mūsu Irkutskas aviācijas vienībā 
atminējās, ka 50.gados avarēja kravas 
lidmašīna AN-12. Pirms katastrofas 
komandieris dispečeram ziņoja, ka 
taisni pa kursu pretī tuvojas objekts, 
lai gan uz lokatoriem to nenovēroja. 
Ekipāža mēģināja izvairīties no sa
dursmes ar nezināmo objektu, zaudēja 
orientāciju un ietriecās zemē.

Svetlana Omeļčenko, kosmonaute -  
pētniece:

1989.gadā es satikos ar Murmanu 
Gvenegadzi, vienīgo cilvēku, Tbilisi 
T U -134 ekipāžas locekli, kurš necieta 
pēc tikšanās ar N LO . Viņš savu brī
numaino izglābšanos izskaidroja ar to, 
ka sēdējis malā, kad apžilbinošais stars 
izgājis cauri komandiera galvai, stjuar
tes rokai un otrā pilota krūtīm. Toreiz 
viņi nedomāja par briesmām, vienkārši 
patiesi apbrīnoja svešā lidaparāta neti
camo manevru.



Patiesība par NLO 
avāriju Rouzvelā -  
visiem acīmredzama

1947.gada jūlijā A SV  oficiālie masu 
informācijas līdzekļi publicēja ziņo
jumu, kurā apstiprinājās informācija 
par citplanētiešu kuģa avāriju pie 
Rouzvelas pilsētas.

Tiesa, nākamajā dienā sekoja šīs 
informācijas atspēkojums, kurā ap
galvots, ka nogāzies nevis N LO , bet 
gan parastā meteoroloģiskā zonde.

Kopš tā laika parādījās daudzas 
liecības par to, ka avarēja patiešām 
N LO  un ar ekipāžu uz borta. Turklāt 
daži no citplanētiešiem izdzīvoja un 
kuģa atlūzas un tā piloti tika nogā
dāti karabāzē „Zona Nr.51”.

1990.gadu vidū sabiedrības spie
diena rezultātā, varas iestādes veica 
izmeklēšanu un tā apstiprināja, ka 
informācija par meteoroloģiskās 
zondes krišanu neatbilda patiesībai. 
Kas tad notika patiesībā, atkal ne
tika ziņots. Varas iestādes balstījās 
uz slepeniem izmeklējumiem un 
atteicās paziņot jebkādas detaļas par 
incidentu saistībā ar informācijas 
slepenību.

„Vismaz mēs A SV  militāros gaisa 
spēkus piespiedām atzīt, ka toreiz 
avarējušais objekts nebija meteo
roloģiskā zonde”, -  sacīja kongres- 
menis, Stīvs Sifs, kurš iesniedza 
prasību veikt izmeklēšanu.

Kā parādīja izmeklēšana, gandrīz 
visi dokumenti, kuros tika runāts 
par Rouzvelas incidentu, uz 1990. 
gadu bija iznīcināti, kas apgrūtināja 
atbildes meklējumus uz jautājumu, 
kas tomēr toreiz patiešām notika 
un kādēļ tik rūpīgi tika iznīcinātas 
visas notikušā liecības.

Visi redzēja šo fotogrāfiju. A rī 
šodien tā ir apskatāma, bet neviens 
nepadomāja par to, ka ģenerāla 
Rodžera rokās atrodas patiešām iz
šķirošais dokuments, kurā aprakstīts 
notikums par reālo katastrofu.

Šī m elnbaltā fotogrāfija tika 
uzņemta A SV  M G S  Forvertas 
aviobāzē pēc Rouzvelas inci
denta. Uz attēla iemūžināts mo
ments, kur ģenerālis Rodžers 
R aim i aplūko avarējušā lidapa-
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EK IPĀ Ž U  UZ BO RTA  UN 
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rāta atlūzas, kuras varas iestādes 
sauca par meteoroloģisko zondi.

Un vēl ģenerālis rokās tura pilnīgi 
slepenu zīm īti, kurai agrāk neviens 
nepievērsa uzmanību, bet mūsdie
nu tehnoloģijas ļauj izlasīt, kas šajā 
dokumentā uzrakstīts. Entuziasti 
palielināja tekstu un spēja izlasīt 
par to, ka zīmītē ir runa par neat
pazīstama lidaparāta avāriju diska 
formā un ir arī šīs katastrofas upuri. 
Tagad visi cer uz to, ka atradīsies 
cilvēks, kurš pilnībā spēs atjaunot 
dokumenta tekstu ar šo fotogrāfiju 
un tad patiesība par notikušo iegūs 
īstos pierādījumus.
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„Grosvenoras”
nogrimušie 
dārgumi

1 7 8 2 . g a d a  1 5 . j ū n i j ā

B R ITU  FREGATE

„ G r o s v e n o r a ” k a p t e i ņ a  

K o k s o n a  v a d ī b ā  p a 

m e t a  C e i l o n a s  s a l u  u n

UZŅ ĒM A K U R SU  UZ L A B Ā S»
C e r ī b a s  r a g u . K o k s o n s

C ER ĒJA  T R ĪS  NEDĒĻĀS SA S

NIEGT Ā f r i k a s  d i e n v i d u s , 

a r  D i e v a  p a l ī g u  p a i e t

G A RĀ M  ŠA U SM ĪGA JA M  R A 

GAM UN TU RPIN Ā T M IE R Ī

GU c e ļ u  u z  A n g l i j a s

KRASTIEM .

D ārgais kuģis
У

Kapteinis bija mierīgs par sava: 
komandu. Neskatoties uz dažādajām 
tautībām (sākumā, izņemot britus, 
komandā ietilpa itāļi un indieši), uz 
matrožiem varēja paļauties. Bažas ne
radīja arī pasažieri -  britu virsnieki ar 
savām ģimenēm, kuri godīgi kalpoja 
karalienei un nodrošināja sevi visam 
atlikušajam mūžam. Ļoti nepaveiktos 
pirātiem, kuri sadomātu stāties tiem 
ceļā.

Vienīgais, kas brašo kapteini uz
trauca -  laikapstākļi. Mainīgais vējš 
šad tad fregati pienesa pie Āfrikas 
krastiem, tad uz ilgu laiku mitējās, 
kuģi pametot bezpalīdzībā, šūpojoties 
rāmajos viļņos, pasažieriem lika gar
laikoties, bet kapteinim -  nervozēt.

Kapteinis Koksons nesteidzās uz 
krastu -  jūra bija viņa mājas. Vie
nīgais, kas viņu steidzināja -  pēc ie
spējas ātrāk nogādāt kravu, novelt no

sevis šo briesmīgo atbildību par smago 
kastu saturu, kuras cieši bija sakrautas 
„Grosvenoras” dziļajās kravas tel
pās. Vai nu tas kāds joks: septiņsimt 
divdesmit zelta stieņu, tūkstoš četri 
simti sudraba stieņu, divpadsmit ne
paceļamas lādes, piekrautas ar Indijā 
„iegūtiem” safīriem, smaragdiem un 
briljantiem par godu britu tronim. 
Tikai zelta monētas vien par septiņ
simt septiņpadsmit tūkstošiem sterli
ņu mārciņu. Un visbeidzot vislielākā 
vērtība, rūpīgi iepakotā milzīgā, zār
kam līdzīgā kaste. Par kastes saturu 
uz kuģa zināja tikai kapteinis...

Z emūdens rifi
Naktī uz 4.augustu pūta ceļavējš un 

būtiski pastiprinājās. Stiprāk krakšķē
ja  masti, fregate paātrināja gaitu. Pēc 
visiem aprēķiniem, uz nākamās dienas 
vakaru vajadzēja jau būt redzamam 
Labās Cerības ragam.

Taču rags nebūtu izpelnījies savu 
bēdīgo slavu, ja vien ļautu kuģiem 
brīvi, bez piedzīvojumiem paiet ga
rām. T ā  sanāca arī šoreiz. 4.augusta 
agrā rītā, kad pasažieri un komandas 
locekļi, izņemot sardzi, vēl vāļājās sa
vās gultās, viņus jau gaidīja šausmīgs 
pārsteigums. Rags, līdz kuram bija 
jāatliek vēl vairāk nekā simts jūdzes, 
pēkšņi izauga taisni pa kuģa kursu.

Uz izmisīgo sardzes kliedzienu uz 
klāja izskrēja kapteinis. Vienā acumir
klī viņš izvērtēja situāciju, Koksons 
sāka dot skaidras pavēles, matroži kā 
pērtiķi traucās pa vantīm, izklīda pa 
rājām, nolaižot buras, pēdējiem spē
kiem mēģinot pagriezties sāņus, bet 
bija jau vēlu. Arvien tuvāk krasta ban
gas, kas līdzinājās satracināta zvēra 
rīklei. Pret kuģa korpusu nokrakšķēja 
tā zobi -  zemūdens rifi, trieciens... ap
šuvuma brīkšķis, un, kādreiz skaistā 
fregate tagad līdzinājās lielai caurai 
mucai, brīvi ķepurojās starp diviem 
milzīgiem, melniem akmeņiem, kas 
tai izkodās cauri, bet tagad draudot 
izspļaut atpakaļ bangojošajā jūrā.



C ietsirdīgā  zeme
Komandai un pasažieriem atlika 

vienīgā iespēja izglābties -  no bojāejo
šā kuģa pārcelties uz sauszemi. Trīs 
drošsirdīgi matroži metās bangās, 
viens no viņiem tūlīt pazuda zem 
ūdens, bet diviem izdevās nokļūt līdz 
krastam, izvilkt pie līņa piesietu resnu 
virvi un to nostiprināt uz klintīm. Ar 
šī „tilta” palīdzību visi izdzīvojušie pēc 
katastrofas laimīgi izkļuva krastā.

„Grosvenoras” nelaimīgo pasažieru 
piedzīvojumi uz Melnā kontinenta 
-  atsevišķs un baiss notikums. Līdz 
tuvākai civilizētai vietai -  vairāk 
nekā pusotra tūkstoša kilometru. 
Pietiekami sacīt, ka no simts trīsdes
mit cilvēkiem, kuri likteņa ironijas 
dēļ nonāca uz Labās Cerības raga, iz
dzīvoja tikai trīspadsmit. Visi pārējie, 
ieskaitot kapteini, gāja bojā, kurš no 
bada un slāpēm, kurš -  noindējoties 
ar nezināmiem augiem, bet kāds mira 
šausmīgā nāvē, nonākot cilvēkēdāju 
rokās.

Zelta meklējumos
Piecus gadus pēc traģēdijas bija 

pieņemti pirmie mēģinājumi atrast 
kopā ar fregati pazudušos dārgumus. 
Tomēr jūra droši glabāja savu noslē
pumu. Tikai 1842.gadā kāds kapteinis 
Baudens ar desmitiem profesionālu 
ūdenslīdēju palīdzību spēja atrast 
kuģi un precīzi noteikt tā atrašanās 
vietu. Šis ļoti rūpīgais darbs aizņēma 
gandrīz gadu. Bet kapteinim no kuģa 
neizdevās iegūt nevienu monētu -  fre
gate daļēji bija aizbērta ar smiltīm, un 
ūdenslīdēji vienkārši nevarēja nokļūt 
līdz lūkām. Nododot savam 
darbadevējam -  Britu admi
ralitātei -  fregates koordinā
tas un informāciju par to, ka 
kuģis drīz vien nozudīs zem 
smilšu slāņa, kapteinis devās 
prom.

Žēl, ka Baudena darbs 
bija veltīgs. 1905.gadā viņa 
sekotājiem -  Johannesburgā speciāli 
organizētā „Sindikāta „Grosvenoras” 
glābšanā” pārstāvjiem, tāpat nācās 
veltīt veselu gadu, lai no jauna atrastu 
dzelmē nogrimušo kuģi. Bet 1906.ga- 
dā dārgumu meklētāji tika apbalvoti 
ar pirmajiem atradumiem: viņi spēja 
no jūras dibena izcelt divsimt piec
desmit zelta monētas un trīsdesmit

lielgabalus. Šķita, dārgumi jau bija ar 
roku aizsniedzami, ūdenslīdēji apgal
voja, ka virs „Grosvenoras” klājiem ir 
tikai pāris metru smilšu. Sindikāts no 
pajiniekiem savāca naudu un iegādājās 
zemessūcēja aprīkojumu. Drīz vien 
darbs iesākās ar jaunu spēku.

Bet trakojošās bangas par dārgo 
tehniku izrādījās ātrākas. Uz katru ar 
aprīkojumu izcelto tonnu smilšu, viļņi 
sadzina divas tonnas jaunu zemūdens 
barhānu. Dārgumu iegūšana vairāk 
līdzinājās bezmērķīgam darbam. Galu 
galā meklētāji nolēma krastu attīrīt ar 
spridzināšanu, lai fregati uz sauszemes 
izvilktu neskartu. Taču mēģinājums 
beidzās ar traģēdiju: viens no strād
niekiem gāja bojā, pārējie izklīda, un 
sindikāts izbeidza savu eksistenci.

S imtiem
ekspedīciju

1921.gadā tika noorganizēts kārtē
jais kantoris, kura mērķis bija samek
lēt „Grosvenoras” zeltu.

Dārgumu mednieki ņēma vērā savu 
priekšgājēju kļūdas un nolēma izman
tot kardināli jaunu paņēmienu: izrakt 
tuneli no krasta līdz kuģa karkasam 
un tikt klāt vērtīgajiem nodalījumiem 
no apakšas. Līdz neizmērojamajām 
bagātībām bija atlikuši daži metri, 
kad sākās krīze: meklētājiem izbei
dzās nauda, bet visi kredīti pilnībā 
bija iztērēti.

Pat Pirmais un Otrais pasaules 
karš nespēja pārtraukt meklējumus. 
Ekspedīcijas brauca cita pēc citas. 
Dārgumu meklētāji pazaudēja dār
go kuģi un atkal to atrada. Vienā 
no ekspedīcijām piedalījās slavenais

gadiem viņiem atkal izdevās „atsegt” 
noslēpumaino fregati un no dzelmes 
izcelt dažus lielgabalus un vara plāk
snīti ar viena no bojāgājušo pasažieru 
vārdiem, kas apliecināja, ka atrastais 
kuģis ir „Grosvenora”. Bet nekavē
joties potenciālajiem dārgumiem 
uzradās pretendenti. Pirmais no tiem: 
Pondolanda karalis, vietas, kur fregati 
sadragāja pret akmeņiem.

Jebkurš nieciņš, kas tika izvilkts no 
„Grosvenoras” bojāejas vie'tas, starp 
sabiedrības padibenēm saceļ vētru, 
„īpašnieku” skaits, kuri uzmanīgi 
sekoja meklējumiem, ir neskaitāms. 
Katrs no tiem ir gatavs apliecināt sa
vas tiesības dokumentāli: radinieki, 
mantinieki, sertifikātu īpašnieki no 
jau sen vairs neeksistējošām apdro
šināšanas kompānijām, iepriekšējo 
ekspedīciju un sindikātu dalībnieki 
un ieguldītāji, viņu mantinieki. Kas 
gan piespiež šos daudzos cilvēkus uz
manīgi novērot meklēšanas darbus un 
tik dedzīgi aizstāvēt savas tiesības uz 
daļu ieguvuma?

„Pasaules

rakstnieks Arturs Konans Doils. Bet 
arī Serloka Holmsa radītājam neuz
smaidīja veiksme. Bet visā meklējumu 
vēstures laikā dārgumu medniekiem 
izdevās izcelt aptuveni astoņus simtus 
zelta monētu un nedaudz vairāk kā 
pusi fregates lielgabalu.

Kuģa bojāejas vietā arī tagad knosās 
daudzi zelta meklētāji. Pirms pāris

BRĪNUMS
Izņemot iepriekš minētās bagātības, 

bet to vērtība uz šo momentu ir no
vērtēta vienpadsmit miljonu sterliņu 
mārciņu vērtībā, „Grosvenora” uz 
Angliju veda vēl vienu nenovērtēja
mu dārgumu. Kuģa kravas nodalī
jumā, zārkam līdzīgā kastē „ceļoja” 
„Pasaules astotais brīnums” -  šaha 
Džahana, Dižā Mogola slavenais pāva 
tronis. Tieši šaha Džahana valdīšanas 
laikā tika uzcelta Tadžmahala Agrā, 
Tempļu mošeja Deli -  majestātiskas 

celtnes, kas bija Indijas skais
tums un lepnums.

Bet par viņa valdīšanas 
kulmināciju kļuva pāva tro
nis -  juveliermākslas šedevrs. 
Divus metrus augstā troņa 
atzveltne, rotāta ar simtiem 
rūpīgi izmeklētu dārgakme
ņu, pēc visiem pustoņiem 

un krāsu niansēm precīzi atkārtoja 
izlaistu pāva asti. Asinssarkans simts 
karātu rubīns, milzīgi, kā pilnmēness, 
pērles rotāja šo apbrīnojamo Indijas 
meistaru darbu.

Bet pāva tronis, tā radīšana un dau
dzie piedzīvojumi, pie Labās Cerības 
raga visticamāk izbeidzās tikai uz 
laiku.
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Kapteinis 
Blads un spoki

V iņš b i j a  g a r a

AUGUMA, SLAIDS UN 

MELNĪGSNĒJS, KĀ ČIGĀNS. 

NO MELNAJĀM UZACĪM 

RAUDZĪJĀS M IERĪGAS, ZILAS 

ACIS, KAS TĀDAI MELNĪG

SNĒJAI SEJAI NAV RAKSTU

RĪGI. U n  š is  s k a t i e n s  u n

NEVAINOJAMAS FORM AS  

DEGUNS HARM ONĒJA AR  

STINGRO PĀRLIECINOŠO  

LŪPU KONTŪRĀM . V lN Š
У

NETĒRPĀS VISĀ MELNĀ, KĀ 

PIENĀKTOS VINA PR O FESI- 

JAS CILVĒKAM, BET UZ VIŅA  

UZVALKA VARĒJA SASKATĪT 

IZSMALCINĀTĪBAS PA ZĪ

MES, KAS LIECINĀJA PAR  

VĪNA LABO GAUM l”. VĀ l
У

PAZĪSTAT? J ā , t a s  i r  s l a v e 

n a i s  p i r ā t s  n o  R a f a e l a  

S a b a t ī n i  „ K a p t e i ņ a

В  LA DA OD1SEJAS” ! U n 
PORTRETU AUTORS NO ZĪ

MĒJIS n o  s e v i s . K a p t e i ņ a  

B l a d a  a v a n t ū r a s  i r

AIZRAUJOŠAS, BET ARĪ PAŠA 

RAKSTNIEKA DZĪVĒ PIETIKA  

VIETAS PIEDZĪVOJUM IEM  UN 

NOSLĒPUM IEM . V ēl PIRM S

P i r m ā  p a s a u l e s  k a r a  

S a b a t ī n i  k ļ u v a  p a r  b r i t u
у

SPECDIENESTU DARBINIEKU.

B e t  v i e n s  n e p a r a s t s  g a 

d ī j u m s  ŠAJĀ DARBĀ VIŅAM  

LIKA SADURTIES AR SKOTU 

PILS SPO KIEM .

A izspoguljjas
ĒNAS

Pie pilīm ar spokiem skoti jau ir 
pieraduši. Šeit ir vairāk nekā trīs tūk
stošu piļu, un tikai retā no tām nevar 
padižoties ar spoku klātbūtni. Lūk, 
piemēram, Glemisas pils. Šeit atro
das noburtā istaba, kur kādreiz Grāfs 
Glemiss ar drau
giem spēlēja kārtis.
Pusnaktī istabā ienāca 
kāds tērpies melnā 
un pievienojās spē
lētājiem. Kalps, kurš 
atvēra durvis, saim
nieku un viņa draugus 
ieraudzīja spēlējam 
kārtis sātana istabā, 
kas bija liesmu pār
ņemta... Pārbiedētie 
kalpi istabu aizmūrēja 
ar ķieģeļiem, un vēl 
šobaltdien no turienes 
dzirdami kāršu spēlmaņu saucieni.

Vai arī Dunnotaras pils, kuru uz
skatīja par neieņemamu bastionu. 
Bēda tiem, kuri nolēma to ieņemt! 
Neievainojamie melnie putni, kuri 
nepakļāvās nekādu ieroču spēkam, no 
pils torņiem krita uz iekarotāju galvām. 
Appūsta jūras vējiem un ieskauta viļņu 
mērenajā dziesmā -  šī pils šodien slēpj 
sevī mistiskās varenības ēnas.

Taču esam novirzījušies no tēmas. 
Rafaela Sabatīni riskantā misija izrā
dījās saistīta nevis ar šīm pilīm, bet ar 
ne mazāk noslēpumaino Gvannertoras 
pili... Vārdu sakot, nesteigsimies noti
kumiem pa priekšu.

V ēl pirms 
D žeimsa B onda

Par kādu rakstnieku -  itāļu, angļu vai 
šveiciešu -  uzskatīt Rafaelu Sabatīni? 
Viņa tēvs bija itālis, māte -  angliete.

Piedzima Rafaels Itālijā 1875.gadā, 
mācījās Portugālē, būdams jauneklis 
pārcēlās uz Šveici, vēlāk uz Angliju, 
kur pieņēma britu pavalstniecību. Brīvi 
pārvaldīja piecas valodas -  itāļu, angļu, 
portugāļu, vācu un franču. Mīlestību 
Šveicei Sabatīni saglabāja līdz sava 
mūža beigām, tur radot savus pirmos 
darbus franču valodā. Bet viņa grāma

tu par kapteini Bladu, 
kas padarīja viņu 
slavenu, Sabatīni sa
rakstīja angļu valodā. 
Iespējams, ka valodas 
un tematikas izvēli 
ietekmēja aizraušanās 
ar Dānieļu Defo. Nav 
izslēgts, ka ne tikai 
šo izvēli. Jo Defo bija 
viens no angļu izlūko
šanas pamatlicējiem.

Par tolaiku britu 
specdienestiem mums 
maz kas zināms. Bet 

vai tā bija ideāla izlūkošana, ja  par tās 
darbību zināja visi pēc kārtas!

X X  gadsimta sākumā vistālredzī
gākie politiķi bija pārliecināti par kara 
neizbēgamību ar Vāciju, lai gan ārēji 
viss izskatījās pienācīgi -  miermīlīgas 
sarunas, klusums un miers. Un, lūk, 
1909.gadā Skotlendjarda darbinieka 
Edvarda Djū, karaliskās flotes kap
teiņa Džordža Smita-Kaminga un 
Stafordšīras pulka kapteiņa Vernona 
Kella vadībā tika izveidots britu iz
lūkdienests, kas Apvienotajā Karalistē 
izspiegoja Vāciju. Vēlāk uz šī biroja bā
zes parādījās M I-5 (Drošības dienests) 
un M I-6  (Slepenais izlūkdienests). 
Sākotnēji biroja rīcībā bija viena telpa, 
bet personāls divu cilvēku sastāvā. Uz 
1914.gadu M I-5 štats „uzpūtās” līdz 14 
cilvēkiem, bet kara beigās, 1918.gadā 
-  līdz 700. Par šī dienesta efektivitāti 
liecina kaut vai tas, ka ar tik minimā
liem spēkiem jau 1914.gada 4.augustā,



dienā, kad tika pieteikts karš ar Vāciju, 
Anglijā arestēja 21 vācu spiegu.

Tā izskatījās organizācija, kurā no
nāca Rafaels Sabatīni. Oficiāli viņš 
skaitījās tikai kā tulks, bet kāds var būt 
specdienests bez noslēpumiem... Un 
1913.gada 3.jūlijā Sabatīni pie sevis uz 
konfidenciālu sarunu ataicināja Smits- 
Kamings.

Gvannertoras
PILS NOSLĒPUMI

Runa uzreiz sākās par skotu pili ar 
spokiem -  par Gvannertoru. Klīda 
baumas, ka šeit mīt baltās lēdijas spoks. 
Tikšanās ar viņu vienmēr vēstīja par 
tuvojošos nelaimi. Vietējie iedzīvotāji, 
ieskaitot vismāņticīgākos, bija tik pār
liecināti par lēdijas eksistēšanu, ka bai
dījās Gvanncrtorai tuvoties pat dienas 
laikā.

Pats īpašnieks pilī nedzīvoja, viņš 
to izīrēja. Tomēr nomnieka personība 
bija diezgan noslēpumaina. Arī viņš 
it kā pilī nedzīvoja, bet dažreiz logos 
bija redzama gaisma, melnā naktī 
atvērās vārti, un pa tiem pilī iebrauca 
ekipāžas bez gaismām. Stāstīja, ka no 
Gvannertoras pagrabiem bija dzirda
mas pieklusinātas skaņas, kas līdzinājās 
kaut kādu mehānismu ritmiskai dim- 
doņai, kuri darbojās dzini zem zemes. 
Un visbeidzot, pēc Smita-Kaminga 
domām, turp varēja aizvest delikātās 
lietas pēdas par Roberta Cīzgrema 
pazušanu.

Sers Roberts Cīzgrems, Belling- 
vortas astotais hercogs, Vornbijas 
grāfs, Slepenās padomes un ministru 
kabineta loceklis, 1913.gada 28.jīnijā 
pazuda bez pēdām. Viņa automašīna, 
kura īpašumu atstāja pulksten 10.00 no 
rīta, Londonā neieradās un nekur citur 
neparādījās. Pazuda arī mašīnas šoferis 
un sera Roberta sekretārs, kur brauca 
kopā ar viņu.

Skotlendjards izmeklēšanu vadīja 
ierastajā kārtībā, bet tas nodarbojās 
tikai ar iespējamo kriminālo aspek
tu. Nebūtu nekāda pamata piesaistīt 
Smita-Kaminga dienestu, ja vien 
nebūtu kāds amizants apstāklis. Kopš 
nesena laika seru Robertu, kurš bija 
kļuvis populārs ar savu izšķērdību un 
kāršu spēli, aizdomās turēja par saka
riem ar vācu izlūkdienestu. Ja tas ap
stiprinātos, tad britu valdībai neizbēgt 
no skandāla. Vārdu sakot, Sabatīni 
tika uzdots, izvairoties no informācijas

izpaušanas, nodarboties ar šo lietu un 
sākt ar Gvannertoras pili. Kādēļ no tu
rienes? Trīs iemeslu dēļ. Pirmais -  tika 
saņemtas ziņas par vairākkārtējām sera 
Roberta pilnvarotā palīga Džeimsa 
Meisija vizītēm Gvannertorā, kurš 
pirms divām nedēļām ar uzdevumu 
devās uz kontinentu un kopš tā laika 
par sevi nav ziņojis. Otrs iemesls -  
Gvannertoras dīvainā reputācija, kuru 
kāds no augstākās sabiedrības saistīja 
ar spiegošanu. Un trešais -  vairāk ne
bija no kurienes iesākt.

Uzbrukums no
CITAS PASAULES

Rafaels Sabatīni Gvannertorā iera
dās 4.jūlija rītā. Viņš nolēma uzdoties 
par advokātu, kura klients noskaidro 
pils nomas nosacījumus. Kalps viņam 
paskaidroja, ka iznomātājs atrodas 
Londonā un gaidāms ierodamies tikai 
nākamajā dienā, bet, ja advokāts vē
las pagaidīt, viņam var ierādīt istabu. 
Neko labāku nevarēja vēlēties. Naktī 
Sabatīni cerēja veikt rekognoscēšanu. 
Ap pusnakti, kad viņš grasījās pamest 
viņam ierādīto istabu, tālumā bija 
dzirdamas sieviešu raudas. Sabatīni 
uzmanīgi pavēra durvis. Raudas bija 
dzirdamas no koridora tālākā gala, 
kur valdīja melna tumsa. Sabatīni 
iededza lukturi un paspēra pāris 
soļus šajā virzienā. Pēkšņi koridorā 
parādījās gaišzila gaisma, un gaisā 
pacēlās visa baltā tērpta caurspīdīga 
sievietes figūra. Viņa palidoja gandrīz 
blakus un nozuda aiz stūra. Raudas 
nomainīja sātaniski skaļi smiekli. Kā 
atcerējās pats Sabatīni, viņam nācās 
saņemt sevi rokās, lai sekotu. Un tad 
viņam pretī metās milzīgs melns suns 
-  ar gaisā saceltu spalvu tas šķīla zilas 
dzirksteles, acis izstaroja fosforisku 
uguni. Sabatīni bija bruņots, bet, kas 
gan ir revolveris pret tādu sātana iz
dzimumu? Nācās atkāpties. Burtiski 
noripojot lejā pa trepēm, Sabatīni 
atdūrās pret pusatvērtām biezām pag
raba durvīm. Aiz tām luktura gaismā 
bija saskatāmas kaut kādu mehānismu 
kontūras, taču Sabatīni tās nepaspēja 
aplūkot tuvāk. Izlūks no aizmugures 
saņēma šausmīgu sitienu, un viņš zau
dēja samaņu. Sabatīni atguvās pļavā 
aptuveni pusjūdzi no pils. Aizklibojot 
līdz tuvākajai Glenhornas pilsētiņai, 
viņš no policijas iecirkņa telegrafēja 
uz Londonu. Drīz vien ieradās M I-5

darbinieki, ar viņiem Sabatīni atgrie
zās Gvannertorā.

Tomēr pils palika tukša. Nolēma 
pārmeklēt telpas un atklāja, ka dažās 
nišās ierīkotas dīvainas mašīnas, kuras 
līdzinās kinematogrāfa projektoriem, 
kas vērsti gan uz iekštelpām, gan ārā 
caur logiem, kā arī fonogrāfiskas ierīces 
ar pastiprinātiem skaļruņiem.

Pagrabā atrada iespiešanas darbgal
dus. Aiz tālākajām durvīm pie koka 
gultas gulēja cilvēks ar vīšķi mutē. Tas 
bija sers Roberts Cīzgrems -  nomocīts 
ar spīdzināšanu, bet dzīvs.

Ilūziju meistara 
noslēpums

Gvannertoras pili patiešām nomāja 
vācu aģenti, kuri šeit izgatavoja viltotas 
sterliņu mārciņas. Sera Roberta uz
ticamā persona, Džeims Meisijs, bija 
nodevējs, Vācijas algots spiegs. Tieši 
viņš saviem saimniekiem ieteica ideju 
nolaupīt seru Robertu un musināt uz 
nodevību, šantažējot viņu ar kāršu 
parādiem. Šoferis un sekretārs tika 
nogalināti, bet sers Roberts nogādāts 
Gvannertorā. Viņš turas braši, vācieši 
tā arī neko nepanāca un nonāca strup
ceļā.4.

Šofera un sekretāres pazušana -  ir 
viena lieta, ministru kabineta locekļa 
slepkavība visasākajā politiskajā si
tuācijā -  pavisam cita. Sabatīni iera
šanās pielika punktu šajā notikumā. 
Nogalināt turklāt vēl viņu? Atlika 
bēgt.

Bet spoki? Tās bija vācu izgudrotā
ja  Karla Šoinbaha izdomājums, kurš 
bija cieši saistīts ar vācu izlūkdienes
tu. Projekcijas aparātu piegādāja no 
Vācijas un samontēja pilī. T ā vācieši 
ar vienu šāvienu nošāva divus zaķus: 
atbaidīja ziņkārīgos un vienlaikus 
apšaubīja jebkuras aizdomas attiecī
bā uz Gvannertoru. Kādēļ vācieši ar 
šiem spokiem biedēja nelūgto viesi? 
Iespējams, lai ieviestu neuzticību viņa 
paziņojumiem un iegūtu laiku.

Mūsdienās „spoku ģeneratori” no 
Gvannertoras pils glabājas Doridžas 
pilsētas muzejā.

Likteņa ironijas dēļ netālu no še
jienes mūža nogalē Sabatīni nopirka 
māju, kurā grasījās pavadīt atlikušo 
mūžu. Taču rakstnieks nomira Šveicē 
1950.gada ziemā. Bet Karla Šoinbaha 
izgudrojumi droši vien aizsteidzās 
priekšā mūsdienu hologrāfijai.
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Sala -  slepkava

BU1AVANA SALA, KAS

a t r o d a s  B a n d a

JŪ R Ā , IEM ANTO

JUSI П К  SLIKTU 

REPUTĀCIJU, KA

INDONĒZIEŠI SKALI BAIDĀS)
IZRUNĀT TĀS NOSAUKUMU. 

„ S a i a  -  SLEPKAVA”, -  

ČUKST VIETĒJIE IEDZĪVO

TĀJI UN STĀSTA, KA VISI, 

KURIEM  NĀCIES APM EKLĒT  

B uiA V A N U , MIRUŠI 

DĪVAINOS UN MĪKLAINOS 

APSTĀKĻOS.

To visu tūristu pievilināšanai varētu 
nodēvēt par mītu, leģendu, izdomāju
mu. Taču uz mazā sauszemes gabali
ņa 5 kvadrātkilometru platībā notika 
un turpina notikt dīvainie asiņainie 
notikumi. Aptuveni 40 cilvēku, kuri 
dažādos laikos un dažādu iemeslu dēļ 
apmeklēja Bulavanu, nomira vardar
bīgā nāvē.

Neviens neuzzinātu par šo ne
apdzīvoto indonēziešu salu, ja  vien 
1989.gadā šeit neavarētu amerikāņu 
lidmašīna. Brīnumainā kārtā izglābās 
pilots Villijs Van der Hāgs, un viņš 
pats Robinsona likteni uz izbaudīja 
savas ādas. Viņš piespiedu kārtā uz 
Bulavana nodzīvoja 3 gadus un pa
stāstīja, ka sala un tās atmosfēra it kā 
aprij visu dzīvo. Pēc atgriešanās mājās, 
viņš sniedza vairākas intervijas, no 
kurām kļuva skaidrs, ka visa sala -  ir 
viena vienīga anomālā zona, ar visām 
uz tās esošajām ģeomagnētiskajām
novirzēm.

Lamatas
Pieredzējušā lidotāja -  izmēģinā

tāja Villija Van der Hāga rīcībā bija

jaunākā reaktīvā kaujas lidmašīna 
W FV-522. Lidojot virs Bulivana, 
pilots nelielā attālumā no lidmašīnas 
pamanīja šūpojošos, ar dzīvsudrabu 
pildītu bumbu. Apkārt šim dīvai
najam objektam staroja žilbinoša 
gaisma. Saņemt izskaidrojumu pie 
dispečeriem Villijs nespēja, par cik rā
cija nedarbojās. Tad lidotājs steidzami 
nolēma atgriezties bāzē, bet nepaspē
ja. Bumba izspļāva liesmu kūli, uguns 
nekavējoties pārņēma visu lidmašīnu, 
ieskaitot bākas ar degvielu. Viss noti
ka tik ātri, ka Villijs nepaspēja neko 
iesākt. Degvielas tvertnes uzsprāga, 
lidmašīna acumirklī sadalījās gabalos. 
Lidotājam izdevās izglābties tikai 
pateicoties tam, ka viņam līdzi bija 
izpletnis.

Atgūstoties Villijs atklāja, ka guļ 
krastā blakus kaut kādam caurumam, 
kas līdzinās dziļai akai. Bet virs ūdens 
mierīgi lidinās bumba -  slepkava. 
Taču pajūsmot par salas ievērojamā
kajām vietām viņam nebija laika, va
jadzēja parūpēties par savu eksistenci. 
Par laimi, ūdensnecaurlaidīgais maiss 
ar nepieciešamajām mantām: pistoli, 
nazi, sērkociņiem un šokolādi -  bija 
palicis neskarts. Atpūties un mazliet 
uzēdis, Villijs nolēma aplūkot apkārt
ni. Ļoti drīz viņš atrada strautu blakus 
pilnīgi izžuvušai koku audzei.

A SV  M G S dienests pilotam ie
mācīja vienmēr ņemt vērā nepare
dzamus apstākļus. Viņš saprata, ka 
uz šīs salas var uzturēties diezgan 
ilgu laiku, kamēr viņu atradīs. Tādēļ 
viņš iekūra ugunskuru, sasildījās un 
izžāvēja apģērbu. Pēc tam ezeriņā, 
kas atradās pavisam netālu no viņa, 
iemeta pirotehnisko lādiņu un savāca 
apdullinātās zivis, uzcēla zaru būdu 
un devās medībās. Labam šāvējam, 
kāds bija Villijs, nekas netraucēja ar 
vienu šāvienu nošaut kādu savvaļas 
cūku, kuras gaļu viņš paturēja sāļajā 
jūras ūdenī un izvītināja. Pārējās pat
ronas pilots nolēma pataupīt briesmu 
gadījumam, bet medījumu iegūt ar 
cilpu palīdzību.



N umismāta
SAPNIS

Savas piespiedu atrašanās laikā uz 
salas 3 gadu un 3 mēnešu garumā 
Villijam bija par ko pabrīnīties. Jo 
Bulavanam ar kājām varēja apiet 
apkārt vairākas reizes dienā. Tādēļ 
lidotājam bija iespēja labi izpētīt tā 
reljefu, kas līdzinājās milzīgām ak
mens smadzenēm. Uz salas atradās 
daudzas dziļas akas, un noteikti ne 
dabīgas izcelsmes. Tās visas veda uz 
ventilējamām šahtām, kuras pilnībā 
bija dzīvei piemērotas un ja  vēlējās 
varēja aizdedzināt arī ugunskuru.

Jauna mitekļa meklēšanai Villijs 
apsekoja vairākas alas un vienā no 
tām atrada dārgumu glabātavu. Zelta 
monētas glabājās četros māla trau
kos, kuru kakliņi bija „aizzīmogoti” 
ar bitumenam līdzīgu vielu. T ā šeit 
bija lielā daudzumā. Villijs izdomāja 
bitumenu izmantot kā kurināmo, par 
cik degot tas deva daudz siltuma un 
nedūmoja.

Apsteidzot notikumus, var sacīt, 
kad pilots savu atradumu nogādāja 
Amerikā, ne antīko civilizāciju pēt
nieki, ne izcili numismāti nespēja 
noteikt monētu izcelsmi. T ā radās 
versija, ka šī nauda apgro
zībā atradās nogrimušajā 
Atlantīdā.

Pēc tam, kad Villijs 
atgriezās mājās un publis
koja savas dzīves uz salas 
detaļas, uz Bulavanu devās 
dārgumu meklētāju grupas.
Zelta monētas tiem atrast 
neizdevās, toties viņi at
rada sudrabā izlietas zirgu 
galvas (zinātnieki uzskata, 
ka līdzīgi atribūti tika 
izmantoti rituāliem mēr
ķiem). Bet visdīvainākais 
vija tas, ka šīs sudraba gal
vas nebija roku darbs -  tās 
bija radījusi pati anomālās 
zonas daba.

Jaunie 
atradumi

Visvairāk uz salas Villiju 
interesēja vertikālās akas.
Kā viņš vēlāk atcerējās, 
atrodoties tajās, viņu pār
ņēma sajūta, ka tur atrodas 
kaut kas vērtīgs, kas iz

skaidrojams ar smagu darbu un ap
grūtinošiem meklējumiem. Bet atlika 
pilotam tuvoties guvumam -  tas kļuva 
nepieejams.

Sevišķi tas attiecās uz ozola lādēm, 
kuras laika gaitā pārakmeņojušās. 
Pāris reižu Villijam izdevās pieskarties 
to mitrajiem vākiem, bet, līdzko roka 
pieskārās virsmai, no akas sienām sāka 
plūst ūdens. Tas plūda tik strauji, ka, 
izmantojot virvi, kuru Hāgs bija novi
jis no jūras ūdenī mērcētām kaņepēm, 
steidzami nācās izkļūt virs zemes. 
Starp citu, kaņepju uz salas bija ļoti 
daudz. Pilots, kurš nekad dzīvē nebija 
lietojis narkotikas, lai atslābinātos pēc 
smaga darba, atļāvās sev iemalkot vāju 
kaņepju novārījumu.

Iespējams, šī dzira Villijam izraisīja 
vīzijas. Viņš vairākas reizes redzēja, kā 
pirāti senos kostīmos akās slēpj dār
gumu lādes. Pēc tam uzkāpj uz kuģa, 
aprīkota ar lielgabaliem, un nozūd aiz 
horizonta...

Reiz trīs gadus ilgā Van Hāga vien
tulība tika iztraucēta. Lidotājs uz sa
las ieraudzīja ar automātiem bruņotu 
cilvēku grupu, kuri mēģināja ar lāpstu

izvandīt visdziļāko aku uz šīs salas. 
Villijam nebija bail, viņš uzreiz sapra
ta, ka nāksies iesaistīties cīniņā: vai 
nu viņi viņu, vai viņš viņus. Būdams 
precīzs šāvējs, Villijs uzreiz nošāva 
12 bandītus. Vēlāk viņš uzzināja, ka 
cilvēki, iekams bija devušies uz salu, 
bija nogalinājuši visu īru garīdznieka 
ģimeni. Kā apgalvoja, ka pie viņiem 
atradās salas karte ar atzīmētām dār
gumu glabātavām. Tomēr karte tiem 
nepalīdzēja, akas bija tukšas. Kad 
izmeklētājs nopratināja Villiju, viņš 
painteresējās, kādēļ viņš izlēma par 
slepkavību. Un „Robinsons” atbildēja, 
ka viņam nebija citas izvēles. Viņš 
mēģināja uzsākt miera sarunas, bet 
atbildē saņēma draudus un automātu 
raidītos šāvienus.

... Tikai pēc 3 gadiem austrāliešu 
mīnkuģa matroži, kuru ceļš veda gar 
Bulavanu, pamanīja palīgā sauciena 
signālu, un Villiju Van der Hāgu uz
ņēma uz sava kuģa.

Atgriežoties mājās, Villijs bija 
bezgala laimīgs. Viņš pēc atkārtotas 
sagatavošanās pat spēja atgriezties 
darbā. Bet 1993.gada pavasarī viņa 

mājā Sietlā atrada viņa iz
kropļoto ķermeni. Zvēriskās 
slepkavības motīvus policijai 
noskaidrot neizdevās, jo  visu 
norakstīja uz aplaupīšanu, 
lai gan no mājas nekas nebi
ja  pazudis.

Lai vai kā, bet visi, kuri 
pabija uz salas un no turie
nes izveda kaut kādas vērtī
bas, gāja bojā nenoskaidrotos 
apstākļos. Tikai laika posmā 
no 1999. līdz 2009.gg. 25 
cilvēki bija pakārti, nošauti 
vai noindēti. Atradās arī 
tādi, kuri gāja bojā tieši uz 
Bulavana. Ja  var ticēt leģen
dām par pirātu dārgumiem, 
dārgumu meklētāji atraka 
akas, bet, līdzko tiem atlika 
nokļūt līdz mērķim, akas 
piepildījās ar ūdeni vai tajās 
iegruva sienas, un cilvēki 
gāja bojā.

Kas tas ir? Salas -  slepka
vas atriebība par iztraucēto 
mieru vai vienkārša sakritī
ba? Pagaidām uz šo jautāju
mu atbildes nav.

N elūgtie viesi Salas atriebība
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Kanādas
lidojošajam šķīvītim 
aprit 50 gadi

P AR VISLABĀK

DOKUMENTĒTO  

INCIDENTU AR  

N L O  TIEK UZSKA

TĪTS NOTIKUMS

F a l k o n l e i k ā  M a n i t o b a  

1 9 6 7 . g a d a  g a r o  m a i j a

BRĪVDIENU LAIKĀ. STENS  

M lH ALAK S LĪDZ ŠIM SKAI

DRI ATCERAS TO DIENU,

KAD VĪNA TĒVS NO MEŽA»
ATGRIEZĀS IEVAINOTS. „Es 
SKAIDRI ATCEROS, KĀ VIŅŠ 

GULĒJA GULTĀ. IZSKATĪJĀS 

PAVISAM NELĀGI. V lN Š
J

BIJA BĀLS UN NOVĀRDZIS,” 

-  STĀSTA M lH A LA K S, KURŠ

1 9 6 7 . g a d ā  b i j a  d e v i ņ u s

GADUS VECS.

Bet vēlāk zēns sajuta smaku, kuru 
nespēj aizmirst. „Kad es iegāju gu
ļamistabā, tur valdīja šausmīga smir
doņa. Tas ir kā sēra un sadeguša mo
tora sajaukums. Smaka nāca no viņa 
un it kā sūcās cauri no visām porām”, 
-  atminas Stens, kurš kopā ar N LO  
pētnieku Krišu Rutkovski uzrakstīja 
grāmatu W hen They Appeared („Kad 
viņi parādījās”).

Sestdienā, 2 0 .maijā izdevums 
nonāca Kanādas veikalu plauktos -  
tieši uz šī notikuma 50.gadadienu. 
Stāsts par apdegumiem, kurus guva 
vietējais iedzīvotājs, ātri vien nonāca 
preses uzmanības lokā, bet pirmo 
rakstu par to publicēja laikraksts 
W innipeg Tribune. M ihalaks -  ve
cākais, Stefans, bija profesionāls 
mehāniķis rūpnīcas mehānismu un 
darbagaldu uzstādīšanā (industrial 
mechanic). Viņam bija hobijs -  
ģeoloģija, kurai tas arī veltīja savu 
brīvo laiku, izpētot augsni apkārt 
savai Falkonleikas pilsētiņai -  ap

tuveni 150 km uz austrumiem no 
Vinipegas.

Viņš cerēja šeit atrast kvarca un sud
raba iegulas un jau valdībai nosūtīja ofi
ciālus pieprasījumus ar paziņojumiem 
par viņa atrastajām šo materiālu iegu
lām. 1967.gada 20.maijā Stefans vēlreiz 
izpētīja apkārtni, kur atrada kvarca 
dzīslu -  pie Dokembrijas vairoga.

Pavisam negaidīti viņa uzmanību 
novērsa skaļi kliedzošs zosu bars. 
Pamatojoties uz rakstiem, kas tapa 
vēlāk, aptuveni 45 m attālumā no se
vis Stefans Mihalaks ieraudzīja divus 
cigārveida ķermeņus rozā atspīdumā, 
kuri karājās virs zemes. Viens no 
šiem priekšmetiem uz klints plakanās 
virsmas pēc formas vairāk atgādināja 
disku. Otrs dažas minūtes karājās 
gaisā, pēc tam aizlidoja. Būdams 
pārliecināts par to, ka viņš novēro 
kaut kāda eksperimentāla amerikāņu 
ieroča izmēģinājumu, ģeologs apsēdās 
uz akmens un kādu laiku apdomāja 
redzēto, bet pēc tam nolēma pieiet 
tuvāk, lai aplūkotu neparasto objektu. 
Pietuvojoties viņš sajuta sēra smaku 
un izdzirdēja motoru rūkoņu un dī
vainu šņākšanu.

Sānos aparātam bija atvērtas durvis, 
bet iekšpusē „salons” spilgti izgais
mots. Stefans, izdzirdot iekšpusē 
kaut kādas balsis, piedāvāja tiem savu 
mehāniķa palīdzību. Sākumā viņš 
tos uzrunāja angliski, bet vēlāk savā 
dzimtajā poļu valodā, bet vēl pēc brīža 
-  krieviski un vāciski.

Atbildē -  kluss troksnis un šņākoņa. 
Vīrietis piegāja vēl tuvāk un ieraudzīja 
gludu metālu, bet nevienu savieno
jumu. Jebkuram gadījumam uzlika 
līdzi paņemtās aizsargbrilles (lai sīkie



akmentiņi un putekļi nenokļūtu acis, 
kad viņš no akmeņiem skaldīja aug
snes paraugus), ziņkārīgais ielūkojās 
iekšpusē.

Iekšienē, kā Stefans stāstīja vēlāk, 
dega spilgtas gaismas, tajā skaitā -  arī 
daudzkrāsainas lampiņas, kas bija ie
montētas dīvainos paneļos. Nevienu 
no cilvēkiem vai citas dzīvas būtnes 
tur nebija. Kad viņš izgāja laukā, 
viņam nopakaļ lēnām aizbīdījās trīs 
paneļi, tādējādi „aizzīmogojot” ieeju.

Stefans pieskārās „lidojošā šķīvīša” 
virsmai, un viņa cimds burtiski „iz
kusa”. Aparāts sāka rotēt ap savu asi 
pretēji pulksteņrādītājam, un tad pavī
dēja kaut kāds panelis, kas atgādināja 
„režģi” ar caurumiem. Pēc dažām se
kundēm „ģeologs” pa krūtīm saņēma 
karsta gaisa vai gāzes triecienu. Krekls 
un cepure uz viņa galvas aizdegās.

Cilvēkam izdevās no sevis noraut 
degošo apģērbu, bet N LO  pacēlās 
gaisā un pēkšņi nozuda no acīm. 
Ievainotais, orientāciju zaudējušais 
Stefans ilgi gāja pa mežu. Viņam bija 
ļoti slikta dūša. Galu galā viņš tomēr 
nonāca līdz savai istabai motelī, bet 
pēc tam ar autobusu aizbrauca uz 
Vinipegu.

Slimnīcā viņš griezās pie ārsta. Uz 
viņa krūtīm un vēdera bija nežēlīgi 
apdegumi, kuri vēlāk pārvērtās dīvai
nos nelielos uzaugumos režģa veidā. 
Dažas nedēļas vēlāk pēc izrakstīšanās 
no slimnīcas pacients vēl cieta no spē
cīgas caurejas, galvassāpēm, atmiņas 
zuduma. Turklāt viņš stipri novājēja.

Atgadījums ar 
mehāniķi -  ģeo
logu policiju, žur
nālistus, vairākas 
valdības aģentūras 
pamudināja ķerties 
pie citplanētiešu 
pēdu izpētes, bet 
pašu Mihalaku
rūpīgi iztaujāja un 
nopratināja.

Cilvēki uzzināja 
viņa adresi un ie
lenca nelielo bun- 
galo Rivjerhaitas 
rajonā Vinipegā.
Cietušā dēlam sko
lā neklājās viegli. Viņu skolā kaitināja, 
klasesbiedri par viņu ņirgājās, ar sa
viem jautājumiem pastāvīgi uzmācās 
žurnālisti, burtiski dzīvodami zālājā 
mājas priekšā.

„Mūsu dzīve apgriezās kājām gai
sā”, -  savā grāmatā žēlojas Mihalaks 
jaunākais.

Kad neveselīgā interese pret viņu 
bija noplakusi, Stefans Mihalaks bie
ži (un līdz nāves dienai 1999.gadā, 
kad viņam bija 83), sacīja, ka pieļāvis 
šausmīgu kļūdu un bija pārliecināts, 
ka par šo gadījumu viņam nevienam 
neko nevajadzēja stāstīt.

Toreiz, 1967.gadā, viņš bija pārlie
cināts, ka rīkojas pareizi, ka jābrīdina

citus, lai tie nenonāktu tādā pašā 
situācijā un neciestu. Polijā Stefans 
Mihalaks dienēja policijā un bija pār
liecināts par to, ka tad, ja  notiek kas 
neparasts, ja  pretojas saviem morāla
jiem principiem, visam ir jābūt doku
mentētam un publiskotam.

Protams, viņš ļoti nožēloja to, ka 
izstāstīja par tikšanos ar NLO,  un tas 
viņam maksāja pārāk dārgi -  daudzus 
gadus viņš tika vajāts un piedzīvoja ci
tas nepatikšanas, bet nevienu reizi ne

atkāpās no savas versijas par to, kas ar 
viņu bija noticis. Starp citu, Mihalaks 
nekad neziņoja par to, ka saticies ar 
citplanētiešiem, bet redzēto aparātu 
uzskatīja par slepenu ieroci.

„Viņš nekad neteica, ka tas ir kaut 
kas ārpasaulīgs, tā kā nekādu liecību 
viņam par to nebija”, -  atceras viņa 
dēls. Un arī pats dēls, lai ari neno
liedz, ka viņa tēvs sadūries ar N LO , 
uzskata, ka viņam nav tiesību to pa
tiesi apgalvot, tā kā tam nav nekādu 
reālu pierādījumu vai liecību.

Apkopojot visus oficiālos materiā
lus, notikums mežā pie Falkonleikas 
tiek uzskatīts par visplašāk un atklātāk 
apspriežamu, par visapjomīgāko ma

teriālu apkopojumu, 
kuru ir daudz vairāk, 
nekā materiālu par 
„lidojošo šķīvīti”, kas 
1947.gadā nolaidās 
Ņūmeksikas štatā. Jo 
A SV  varas iestādes 
vēl šodien runā, ka 
nekas ekstraordinārs 
tur nenotika.

No zemes, kur pēc 
Stefana Mihalaka 
vārdiem nolaidās ne
parastais lidaparāts, 

vēlāk atrada viņa apdegušo kreklu, 
cimdu un dažus instrumentus, kuri 
tika pakļauti laboratoriskiem pētīju
miem.

Viņi tā arī nenoskaidroja, kas kal
poja par apģērba aizdegšanās un apde
gumu (turklāt tāda veida) iemeslu uz 
cietušā ķermeņa. Laukums 15 pēdu 
diametrā, kur nolaidās „šķīvītis”, zau
dēja visu augu valsti. Augsnes paraugi, 
kuri paņemti no tās vietas, parādīja 
augstu radioaktivitāti. Aptuveni pēc 
gada pie šī akmens atrada deformēju
šos metāla gabaliņus. Arī tie izstaroja 
radiāciju.

Lielāko daļu šo materiālu pazuda 
dažādās aģentūrās, bet viens gabaliņš 
izkusušā un sacietējušā metāla palika 
pie grāmatas autoriem. Kad pēc gada, 
1968.gadā, Stefans Mihalaks, kuru 
arvien vēl mocīja apdegumu sekas un 
atmiņas zudums, griezās pie ārstiem 
Mayo Clinic Ročesterā (Minesotas 
štats), viņu aizsūtīja pie psihiatriem.

Ārsti veica rūpīgu izmeklēšanu, un 
paziņoja: „pacients ir visai pragma
tisks, viņam ir reāls priekšstats par 
pasauli un viņš nekādus notikumus 
neizdomā”. „Ja tēvs to visu ir safabri
cējis (atcerieties, mēs runājām par to, 
ka viņš bija mehāniķis, zilā apkaklīte), 
ja viņš to visu ir safabricējis, tad vien
kārši bijis nolādēts ģēnijs, -  šodien 
paziņo viņa dēls.
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Plazmoidi
ap mums
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Par plazmoldiem uz fotogrāfijām 
priecājas visi, kuri pēta anomālās pa
rādības. Tajā pašā laikā tie, kuri nav 
aizrāvušies ar šo pūslīšu izpēti, nav 
apmierināti, ja  tādi nokļūst fotogrāfijās. 
Lieta tāda, plazmoīdi var parādīties uz 
fotogrāfijas jau pēc tam, kad uzņēmums 
ir izdarīts, un sekas -  izpostīts kadrs.

No kurienes rodas plazmoīdi?
To izcelsme ir mīklaina un izraisa 

strīdus. Sevišķi bieži to parādīša
nos noraksta uz kameras defektiem. 
Piemēram, ja  uz tās ir palikuši ūdens 
pilieni vai puteklīši. Diemžēl tā nav 
dzīvotspējīga kritika. Putekļi uz pa
rasta uzņēmuma nav redzami, jo  kadrs 
tiek uzņemts ar fotokameru, nevis ar 
mikroskopu. Mitrums izpludina kad
ru. Dažreiz tiek uzskatīts, ka kadrā 
nokļuvis kaut kāds atspulgs -  Saules, 
spīdīga priekšmeta vai kaut kas tam
līdzīgs.

Bet bieži vien sastopamas fotogrāfijas 
no vienas un tās pašas vietas, ar dažu 
sekunžu starpību, kur uz vienas ir re
dzami plazmoīdi, bet uz otra to nav, bet 
uz trešā to ir vairāk. Saules un spīdīgie 
priekšmeti taču nevarēja tik ātri pārvie
toties. Tādēļ mīklainie lidojošie plaz
moīdi -  neapšaubāmi tā ir realitāte.

Laikam visdīvainākais tajos ir tās, kas 
tie var būt gan redzami, gan neredza
mi. Tas, ka kaut kas spīdīgs var riņķot 
tiem blakus, kļuva zināms, pateicoties 
tikai fotografēšanai. Agrāk bija tā, 
ka cits ieraudzīja šos objektus, bet cits 
nē. Protams, mēdza gadīties arī tā, 
ka spīdīgie pūslīši bija dažāda izmēra. 
Kad kaut kas tāds atgadās, tad parasti 
ir runa par lodveida zibeni. Un, lai gan 
lodveida zibens zinātniski vēl nav izpē
tīts, taču to var reproducēt laboratorijas 
apstākļos.

Agrāk uzskatīja, ka lodveida zibens 
ir negaisa pavadonis. Tāpat kā parastais 
zibens. Taču ām en vairāk faktu pierā
da, ka lodveida zibens var parādīties arī 
skaidrā laikā. To var ieraudzīt mājās, 
un uz ielas. Tagad visbiežāk lodveida 
zibeni var ieraudzīt tieši telpā.

Kā stāsta ārsts Oksana Vasiļčenko, 
viņa ar saviem kursa biedriem atradās 
seminārā, kas bija veltīts infekcijas 
slimībām. Visi sēdēja aiz soliem divās 
rindās, bet viņa -  blakus pasniedzējam. 
Oksana un pedagogs redzēja pretējo 
sienu, kura bija aizklāta ar plakātiem. 
Un pēkšņi tieši no plakātiem izlidoja 
neliela spīdīga bumba, līdzīga lodveida 
zibenim. Tas sēdošajiem puišiem lido
ja  aiz mugurām, taisni viņu virzienā. 
Pārējie to neredzēja. Pasniedzējam, 
kurš arī redzēja bumbu, sejā bija sa
skatāms izbrīns un bailes. Taču līdz vi
ņiem plazmoīds neaizlidoja, tas pēkšņi 
vienkārši izgaisa.

Pēc tam, kad nodarbības beidzās, 
Oksana pasniedzējam pajautāja, vai 
viņš arī redzēja bumbu. Viņš ļoti ap
mulsa un pat nobijās. Tad Oksana, lai 
iesāktu sarunu, uzskatīja, ka kabinetā 
kaut kas nav kārtībā ar instalāciju. 
Pasniedzējs nopriecājās, sāka atkārtot, 
ka, protams, pie visa vainojama insta
lācija. Viņš piegāja pie sienas, pacēla 
plakātus. Bet zem tiem izrādījās fak
tiski atkailināti vadi. Vadi nokarājās, 
gandrīz pieskaroties plakātiem. Kā 
neizcēlās ugunsgrēks, nav saprotams. 
Tas, ka lodveida zibeņiem piemīt īpa
šības parādīties taisni no rozetēm vai 
elektroierīcēm, jau ir sen zināms fakts. 
Pastaigājoties pa telpu, tie parasti at
rod ceļu kā tikt laukā. Bet, ja  logi un 
durvis ir slēgtas, tās jāatver, lai zibens 
varētu brīvi aizlidot. Pretējā gadījumā 
tas var uzsprāgt no trokšņa vai straujas



kustības. Parasti zibens lidinās pa telpu 
zigzaga trajektorijā, apejot asos kaktus 
un priekšmetus. Taču tā raksturs ir 
neparedzams. Var uzbrukt gan mums, 
gan priekšmetiem, izsaukt ugunsgrēku. 
Bet var vienkārši arī izgaist.

Pensionāre Ludmila Nirkova skolā 
strādāja par apkopēju. Parasti uz skolu 
viņa gāja vakaros, kad tur bija tikai 
apsargs. Un reiz Ludmila piegāja pie 
izlietnes, lai paņemtu ūdeni, kad pēk
šņi viņa ieraudzīja, ka taisni no kakta 
tieši uz viņu ļoti zemu, gandrīz virs 
grīdas, lido maza spīdīga bumba. Tā 
pielidoja taisni pie viņas kājām. Bet 
pēc tam pēkšņi apgriezās un izlidoja 
pa logu. Pirms desmit dienām nomira 
Ludmilas brālis, un viņa uzreiz nodo
māja, ka viņa dvēsele bija atlidojusi no 
viņas atvadīties.

Tas, ka Ludmila lodveida zibeni 
noturēja par sava mirušā brāļa dvēseli, 
ir pilnībā izskaidrojams. Krievu un uk
raiņu folklorā lodveida zibeni sauc par 
ugunspūķi vai uguns bugalo. Uzskata, 
ka šis pūķis patiesībā ir miruša cilvēka 
dvēsele. Kad noriet saule, tas iznāk no 
kapa, un pārvēršas par ugunspūķi.

Bija arī tādi, kuri savām acīm re
dzējuši, kā pūķis izlaižas no kapiem, 
un lido. Viņi apgalvoja, ka ugunspūķis 
izskatās tieši kā pūķis, ar lielu ugunīgu

asti, vai kā bumba, kuras iekšienē atro
das pats pūķis.

Saskaņā ar teiksmām pūķis ielido 
tajā mājā, kur pēc viņa skumst tuvinie
ki. Tas nolaižas tieši uz sliekšņa, šķeļ 
uguns dzirkstis, un pārvēršas par mi
rušo. Pēc tam ienāk mājā, kur pieprasa 
cienastu un ar dzīvajiem sarunājas visu 
nakti.

Parasti tas var būt jebkura miruša 
vīrieša, brāļa, kāda vecāka vai bērna 
spoks. Bet visbiežāk pūķis pārvēršas 
par mirušo vīru. Tādas vizītes uzskata 
par ārkārtīgi nelabvēlīgām -  sieviete, 
kura nonāk sakaros ar pūķi, drīz vien 
sāk novājēt, izkalst un nomirst. Tādēļ, 
ka ugunspūķis, kā vēsta ticējums, nav 
nekāds atdzīvojies mironis, bet gan pats 
nelabais.

Bet daudzi runā, ka tās visas esot 
tikai pasakas, ar kurām iebiedē pārējos. 
Patiesībā ugunspūķis atšķiras ar labu 
raksturu un dāsnumu. Viņš labprāt 
palīdz vientuļai sievietei saimniecībā, 
padara vīriešu darbus, uzmana lopus. 
Turklāt savai izredzētajai dāvā izsmal
cinātas dāvanas, naudu un vērtīgas 
mantas. Tādēļ tā, kura iemīlas uguns- 
pūķī, uz visiem laikiem aizmirst par 
nabadzību. Pēc būtības pūķis ir lab
sirdīgs, un, ja sieviete mēģina to izdzīt 
laukā, tad viņa ne ar ko neriskē. Taču,

ja  viņa sāk to krāpt vai vienkārši nolemj 
padzīt, tas noteikti tas sadusmosies, un 
to nogalinās.

Jāteic, ka nāves draudi atbaida ne 
visas sievietes. Dažas lauku skaistules, 
labi apdomājot, griežas pie burvjiem, 
lai pēc speciāla rituāla veikšanas uguns
pūķi tām pievērstu uzmanību. Viņas 
prastu lauku vīru vietā deva priekšroku 
nejaušiem, bagātiem, dāsniem, nedze
rošiem skaistuļiem.

Līdz šodienai sastopamas daudzas 
liecības par tikšanos ar ugunspūķiem. 
Tie ierodas no visām pasaules malām. 
Saprotams, tagad ir mainījusies tik
šanos ideoloģiskā sastāvdaļa. Ja agrāk 
uguns bumbas, no kurām izkāpa sve
šinieki, tika uztverti kā pūķi vai velni, 
tad tagad tās pašas bumbas, kuras karā
jas virs māju jumtiem, parasti sauc par 
NLO. Bet no tām izlido citplanētieši.

Daudzi pētnieki -  ufologi uzskata, ka 
N LO  ir tāds pats plazmas raksturs, kā 
lodveida zibeņiem. Arī tie ir plazmoīdi, 
civilizācijas pārstāvji, kura radusies 
daudz agrāk par cilvēku. Pēc būtības 
šie plazmoīdi arī ir īstenie Zemes iedzī
votāji. Bet mēs -  vai nu viņu vislabākie 
kaimiņi, vai kaut kas līdzīgs laborato
riju dzīvniekiem. Viņi mūs vēro, kon
trolē, dažreiz palīdz, dažreiz kaut ko 
iemāca. Bet bieži arī kaitē.



Nomaldījušies 
laika koridoros

L
a i  g a n  z i n ā t n i e k i

VĒL Š O B R ĪD  STRĪD A S 

PAR LAIKA M A ŠĪN A S 

RA D ĪŠA N U , V ĒSTU R Ē 

ZIN ĀM A V IR K N E  

G A D ĪJU M U , KAD CILVĒKI 

KAUT KĀDĀ N EIED O M Ā JA 

M Ā V EID Ā  BEZ JEBK Ā D Ā M  

TEH N ISK Ā M  IER ĪC ĒM  

PĒK ŠŅ I NO VIEN A S Ē R A S
У

n o n ā k  c i t ā . D a ž i e m  n o

V ĪN IEM  IZ D E V IES ATGRIEZ-
У

TIES SAVĀ LAIKĀ, B E T  B IJA  

A R Ī TĀ D I, K U RI UZ V ISIE M  

LAIKIEM PALIKA SEV  SV EŠĀ  

G A D SIM TĀ .

No PAGĀTNES ZEM
AUTOMAŠĪNAS
RITEŅIEM

7
Ik  gadu uz mūsu planētas bez vēsts 

pazūd ne mazāk kā 2 miljoni cilvēku, 
piemēram, Anglijā pazudušo britu 
skaits katru dienu sastāda līdz 250 
tūkstošiem, bet A SV  -  līdz 800 tūk
stošiem. Daudzus no pazudušajiem 
izdodas sameklēt, tomēr simtiem 
tūkstošu cilvēku izzūd bez pēdām. 
Protams, tādu pazušanu galvenie 
iemesli ir noziedzība, asiņainie mili
tārie konflikti un nelaimes gadījumi. 
Nevienam pat prātā neienāk diezgan 
mistiskais pieņēmums, ka daļa pazu
dušo cilvēku varēja pazust laikā...

Pagājušā gadsimta 50.gados presē 
minēts satriecošs gadījums. Vīrietis 
tērpies X IX  gadsimta apģērbā, pēk

šņi nonāca uz cilvēku pārpildītas 
ielas Ņujorkā, starp lielo automašīnu 
gūzmu un viņu nobrauca viena no 
automašīnām. Pēc vadītāja apgal
vojuma, vīrietis tik pēkšņi parādījās 
viņa mašīnas priekšā, ka nobremzēt 
nebija nekādu iespēju. Vadītājs apz
vērēja, ka bojāgājušais it kā nokrita 
no gaisa: pēc viņa vārdiem, pēdējā 
mirklī viņš paspēja uz viņa sejas ie
raudzīt nevis bailes, bet gan neviltotu 
izbrīnu.

Mēģinājums noskaidrot negadīju
ma upura personību policistus pama
tīgi nodarbināja: bojāgājušā kabatā 
atradās dokuments, kas apstiprināja 
personību, izdotu pirms 80 gadiem... 
Izrādījās, ka vīrietis bijis komivo
jažieris un dzīvoja ielā, kura bija 
nojaukta pirms pusgadsimta. Šāds 
gadījums tik ļoti ieintriģēja policis-



tus, ka viņi nepaslinkoja parakņāties 
arhīvā un atrast dokumentā minētā 
rajona iedzīvotājus par X I X  gadsim
tu, tajā viņi atrada arī noslēpumainā 
komivojažiera uzvārdu.

Šis mīklainais gadījums beidzās 
ar negaidītu tikšanos. Izlasot par 
dīvaino negadījuma upuri, policijā 
ieradās sieviete ar tādu pašu uzvārdu, 
kā bojāgājušajam. Viņa okšķeriem 
pastāstīja, ka pirms 70 gadiem ļoti 
mīklainos apstākļos pazuda viņas 
tēvs. Viņš pirms gulētiešanas izgāja 
uz ielas paelpot svaigu gaisu un bur
tiski izgaisa, visi mēģinājumi viņu 
atrast ne pie kā nenoveda. Policisti 
apmeklēja iespējamās bojāgājušās 
meitas māju, viņa parakņājās kārbā 
ar vecām fotogrāfijām un sameklēja 
tēva fotogrāfiju, policisti vienkārši 
neticēja savām acīm, kad uz fotog
rāfijas, kas datēta ar 1884.gadu, viņi 
ieraudzīja to pašu dīvaini ģērbto vī
rieti, kurš gāja bojā zem automašīnas 
riteņiem... Bija saprotams izbrīns, ko 
pēdējā mirklī uz sejas ieraudzīja viņu 
notriecošās automašīnas vadītājs, jo  
komivojažieris pirmo reizi mūžā bija 
ieraudzījis mūsu gadsimtam atbilsto
šu automašīnu.

Līdzīgs gadījums notika 1936.gadā 
A SV  nelielā Kalifornijas štata pilsē
tiņā. Uz tās ielas pēkšņi no nekurie
nes parādījās līdz nāvei pārbiedēta, 
senā apģērbā tērpusies nevienam 
nepazīstama sirmgalve. Viņa burtiski 
bēga no_garāmgājēju piedāvātās palī
dzības. Šajā pilsētiņā cits citu pazina, 
tādēļ šādas kolorītas figūras parādī
šanās sapulcināja ziņkārīgo pūli. No 
tik lielas ļaužu gūzmas parādīšanās, 
kas ielenca sirmgalvi, viņu pārņēma 
šausmas, viņa izmisīgi lūkojās pa 
malām. Pēkšņi mīklainā večiņa iz
zuda vairāku desmitu aculiecinieku 
priekšā.

„Sātana— V J JEKIPĀŽĀS
GŪSTEKNIS

Neparasts gadījums, kuru neap
šaubāmi var attiecināt uz pēkšņu 
pārvietošanos laikā, notika 1912.ga- 
dā. Ekspresī, kas traucās par sliedēm 
no Londonas uz Glāzgovu, vienā 
no kupejām nesteidzīgi sarunājās 
Skotlendjarda inspektors un jauna 
medmāsa. Pēkšņi viņu romantiskā 
divvientulība tika iztraucēta visne

parastākajā veidā: uz sēdekļa pie loga 
burtiski kā no gaisa materializējās 
gados pavecs pārbiedēts vīrietis se
nā trijstūrenē un garu pātagu rokā. 
Viņa acis bailēs burtiski izspiedās 
no orbītas, viņš šausmīgi kliedza un 
pārbiedēts lūkojās pa malām.

Inspektors ar medmāsu metās viņu 
nomierināt, mēģinot uzzināt, kas 
viņš tāds ir un, kas viņu tik ļoti pār
biedējis. Vīrietis, kura garie mati bija 
sapīti bizē, bet novalkātais apģērbs 
„oda” pēc muzeja eksponāta, raudāja, 
ka viņš ir vienkāršs ormanis un nesa
prot, kā nonācis dārdošajā „ekipāžā”. 
Vīrietis nosauca savu vārdu un cie
matu, kurā atradās viņa māja.

Cerībā viņu nomierināt, inspektors 
svešiniekam sacīja, ka viņš brauc vil
cienā, un piedāvāja paskatīties laukā 
pa logu. No loga ieraugot vilciena 
lokomotīvi, kas tobrīd brauca pa 
dzelzceļa augsto uzbērumu, vīrietis 
vēl vairāk pārbijās un pat mēģināja 
izlēkt pa logu. Inspektors, nezinot, 
ko iesākt ar dīvaino svešinieku, aiz
skrēja pēc konduktora.

Kad viņš to atveda, medmāsa bija 
paģībusi, bet cilvēks, kurš stādījās 
priekšā kā ormanis, pazudis. Viņi 
nekavējoties paskatījās pa logu, uz
bērumu varēja saredzēt diezgan tālu, 
tomēr ne ķermeni, ne bēgošu cilvēku 
viņi neieraudzīja. Par to, ka mīklai
nais „ceļabiedrs” inspektoram nerē- 
gojās, uzskatāmi liecināja trijstūrene 
un pātaga, kas bija atstāta vilcienā uz 
galdiņa.

Šis gadījums inspektoru tik ļoti ie
intriģēja, ka viņš veica nelielu izmek
lēšanu. Izrādījās, ka trijstūrene un 
pātaga attiecināma uz 18.gadsimta 
otro pusi, bet no arhīviem izdevās 
uzzināt, ka ciematiņā, kuru orma
nis minēja, patiesībā pirms 150 ga
diem dzīvojis cilvēks ar tādu vārdu. 
Turklāt izdevās atrast ierakstu, ka šis 
ormanis reiz kādā vakarā ieraudzīja 
„sātana ekipāžu”, milzīga un gara kā 
čūska, kas spļāva uguni un dūmus”.

Neticamā veidā viņš izrādījās tā 
iekšpusē un ieraudzīja cilvēkus, tēr
pušos dīvainos apģērbos.

Šausmās, lūdzot Dievu, viņš pēk
šņi atguvās guļam ceļmalas grāvī bez 
savas ekipāžas un zirgiem. Kopš tā 
laika, kā vēsta ieraksts, viņš sajuka 
prātā un līdz sava mūža beigām vi
siem stāstīja par „sātana ekipāžu” un 
ļoti dusmojās, kad par viņu smējās.

Zēns no Senās
Ķ īnas>

X X  gadsimta 90.gados viena no 
Plonkongas avīzēm pasaulē pavēstīja 
apbrīnojamu gadījumu par zēnu vār
dā Juns L i Čens. Viss sākās ar to, ka 
1987.gadā pie vēsturniekiem griezās 
ārsti no Honkongas psihiatriskās 
klīnikas. Viņu prātus nodarbināja 
ļoti dīvains puisēns, kuru pie viņiem 
atveda policisti.

Pēc pārbaudes mediķi nonāca pie 
secinājuma, ka viņš ir absolūti vesels, 
tomēr Juns Li Cens, tā sauca bērnu, 
neatlaidīgi apgalvoja, ka ieradies no 
pagātnes...

Dīvainā pacienta neparastie stāsti 
ārstus ieveda strupceļā un piespieda 
tomēr apšaubīt viņa garīgās veselības 
stāvokli.

Mediķu stāsts ieinteresēja zināt
niekus, un viņi nolēma katram ga
dījumam apciemot pacientu. Un, kā 
izrādījās, ne velti! Pirmkārt, viņus 
ieinteresēja bērna apģērbs, kas bija 
šūts no rokām apstrādāta auduma, 
un atgādināja apģērba paraugus, kuri 
atrasti senajos apbedījumos. Juns Li 
Cens brīvi runāja vienā no seno ķī
niešu valodu dialektā, kuru diez vai 
varētu zināt mūsdienu bērns. Zēna 
stāstīja par tālo pagātni, kas saturēja 
tādas detaļas, kuras šokēja pat vēstur
niekus.

Vai patiešām zēns bija ieradies no 
pagātnes? -  šāds jautājums zinātnie
kiem nedeva mieru. Viņiem vienkārši 
bija grūti noticēt, ka bērns kaut kādā 
neticamā veidā pārcēlies no Senās 
Ķīnas uz X X  gadsimtu. Vēsturnieks 
In Šao nolēma pārbaudīt Li Cena 
stāstīto ar seno tempļa grāmatu pa
līdzību. Dažās no tām, kas bija vai
rākus gadsimtus vecas, viņš pēkšņi 
atklāja vietu nosaukumus un pat cil
vēku vārdus, par kuriem bija stāstījis 
dīvainais zēns.

Tagad In Šao nešaubījās, ka kļuvis 
par liecinieku fantastiskajai ceļošanai 
laikā. Viņa plānos ietilpa nopietni no
darboties ar šī gadījuma izpēti un no 
Li Cena iegūt vairāk informācijas par 
tālo pagātni. Diemžēl zinātnieku drīz 
vien sagaidīja rūgta vilšanās -  Juns 
pēkšņi pazuda, it kā izgaisa no slēgtās 
palātas, kura atradās zem pastāvīgas 
uzraudzības.

A r zēna pēkšņo pazušanu . 
vīlies, Šao atkal ķērās pētīt :



111̂ .  senās hronikas un pēkšņi vie
nā no dokumentiem viņš at- 

rada pieminējumujpar Junu Li Cenu! 
Tajā ziņots, ka L i Ccns pazuda desmit 
gadu vecumā, bet pēc tam atradās, 
tomēr nebija pieaudzis un sāka stāstīt, 
ka pabijis tālā nākotnē, kur redzējis 
lidojošus dzelzs putnus, braucošus 
pajūgus bez zirgiem un mājas, kuru 
jumti dūrās mākoņos. Protams, tiks 
fantastiskiem zēna stāstiem neviens 
nenoticēja, viņu uzskatīja par jukušu, 
bet trīs nedēļas pēc viņa atgriešanās 
Li Cens negaidīti nomira.

„Laika lamatas”
ZEMŪDENEI

Pilnīgi iespējams, ka laika „lama
tās” nokļūst ne tikai cilvēki, bet ari 
citas dzīvas būtnes. Ar to var izskaid
rot sniega cilvēka noslēpumaino parā
dīšanos dažnedažādos mūsu planētas 
nostūros, kā arī diezgan visai daudzo 
dažādu monstru novērojumus, līdzīgi 
kā Nesijā. Tātad sanāk, ka dinozauri 
tomēr nenodzīvoja līdz mūsdienām, 
tie vienkārši no pagātnes nonāk mūs
dienu pasaulē, kurus „atpūtis” laika 
vējš.

Laiks nejauki joko ne tikai ar atse
višķiem cilvēkiem, tam ir pa spēkam 
arī iespaidīgāki objekti, anomālo pa
rādību pētnieki apgalvo, ka Pentagons 
turēja slepenībā mīklaino atgadījumu, 
kas notika ar vienu no zemūdenēm, 
informācija par šo unikālo gadījumu 
bija publicēta 1993.gadā amerikāņu 
iknedēļas laikrakstā „The News”. 
Zemūdene atradās bēdīgi slavenā 
Bermudu trīsstūra ūdeņos, kad pēk
šņi izgaisa, burtiski pēc mirkļa tās 
signālu saņēma no... Indijas okeāna. 
Incidents ar zemūdeni neaprobežo
jās tikai ar tās pārvietošanos laikā 
milzīgā attālumā, notika arī diezgan 
būtisks ceļojums laikā: zemūdens 
ekipāža pārdesmit sekunžu laikā no
vecoja par 20 gadiem!

Neskatoties uz to, ka militāristi 
centās noslēpt šo notikumu ar zem
ūdeni, informācijas noplūde par šo 
gadījumu tomēr notika. Lūk, pie
mēram, kas bija rakstīts zemūdenes 
komandiera ziņojumā:

„...Pēkšņi 200  pēdu dziļumā laiva 
sāka vibrēt. Vibrācija ilga aptuveni 
minūti un pēc tam pierima. Satelīta 
navigācijas sistēma noteica, ka mēs 
atrodamies jau citā punktā -  300 jū 

dzes no Āfrikas austrumu piekrastes. 
60 sekunžu laikā mēs nobraucām 10 
tūkstošus jūdžu. Es nekavējoties pa
vēlniecībai pieprasīju piekrišanu ieejai 
tuvākajā Kuveitas ostā. Diemžēl mēs 
visi atklājām, ka esam ļoti novecoju-
V. nSl .

Pēc visu šī notikuma dalībnieku 
iztaujāšanas, amerikāņu militārie spe
ciālisti un eksperti, zemūdenes eki
pāžu nosūtīja uz izmeklējumiem un 
ārstēšanu vienā no Vācijas vadošajiem 
medicīnas centriem. Žurnālistiem 
izdevās saņemt interviju pie viena no 
šī centra mediķiem. Toreiz 90.gados 
viņš pastāstīja: „Visi ekipāžas locekļi 
turpināja novecot. Viņiem parādī
jās dziļas grumbas, nosirmoja mati, 
atslāba muskuļi, pasliktinājās redze 
un dzirde”. Vai šie zemūdens jūrnie
ki ir dzīvi, kuri izdarīja lielo lēcienu 
laikā un telpā? Bet varbūt viss šis 
atgadījums ir tikai avīzes baumas? 
Pagaidām ziņas par zemūdens apkal
pes tālāko likteni neeksistē.

Lidojums 37
GADU GARUMĀ...

Savulaik anomālo parādību pēt
nieki mēģināja iegūt statistikas da
tus, kuri attiecas uz pārvietošanos 
laikā gadījumiem. Viņi atklāja, ka 
laika periodā no 1976.līdz 2001.gg. 
notikuši 274 šādi gadījumi, turklāt 
nereti par laika „caurumiem” kļuva 
lidmašīnas. Visizplatītākais gadījums, 
kas atkārtojās visbiežāk ir tas, ka 
lidmašīnas pēkšņi uz mirkli izzūd no 
radaru ekrāniem, bet pēc tam izrādās, 
ka pulksteņi pilotiem, un arī pārējiem 
pasažieriem atpaliek par dažām mi
nūtēm.

Tomēr ar lidmašīnām gadās arī 
daudz dīvaināki notikumi. 1997.ga- 
dā žurnāls „W.W.News” vēstīja par 
noslēpumaino lidmašīnu D C -4 , kura 
1992.gadā veica nosēšanos Karakasā 
(Venecuēla). So lidmašīnu ieraudzīja 
lidostas kalpotāji, lai gan nekādas at
zīmes uz radara no tā netika saņem
tas. Drīz vien izdevās sazināties ar 
lidotāju. Izbrīnītā un pat pārbiedētā 
balsī pilots paziņoja, ka veic čarter- 
reisu Nr.914 no Ņujorkas uz Maiami 
ar 54 pasažieriem uz borta, un tam 
jānolaižas 1955.gada 2.jūnijā pulksten 
9:55, bet beigās viņš apvaicājās: „Bet 
kur mēs atrodamies?”.

Pilota paziņojums dispečerus bur

tiski nošokēja, viņiem radās doma, ka 
vai nu viņš ir sajucis, vai viņi, kļūstot 
par nejaušiem kaut kāda joka dalīb
niekiem. Tomēr dispečeri atbildēja uz 
pilota jautājumu un paziņoja tam, ka 
viņš atrodas virs lidostas Karakasā, un 
piedāvāja viņam veikt nosēšanos. Pilots 
neko neatbildēja, bet nosēšanās laikā 
visi dzirdēja viņa izbrīnīto saucienu: 
„Džimij! Kas tas ir, velns parāvis!”. 
Visiem kļuva skaidrs: amerikāņu pilota 
izbrīnu visticamāk izraisīja tajā pašā 
laikā reaktīvās lidmašīnas pacelšanās...

Noslēpumainā lidmašīna laimīgi 
nosēdās, tās pilots smagi elsoja, vis
beidzot visi izdzirdēja viņa vārdus: 
„Kaut kas te nav kārtībā”. Kad viņam 
paziņoja, ka viņš ir nolaidies 1922. 
gada 21.maijā, pilots iesaucās: „Ak, 
Dievs!”. Dispečeri mēģināja viņu 
nomierināt, sacīja, ka pie viņa dodas 
virszemes komanda. Tomēr ieraugot 
blakus lidmašīnai lidostas kalpotājus, 
lidotājs iekliedzās: „Netuvojieties!
M ēs aizlidojam no šejienes!”.

Kalpotāji paspēja saskatīt pasažieru 
izbrīnītās sejas lidmašīnas ilumina
toros, D C -4  lidotājs pavēra savas 
kabīnes stiklu un pamāja ar kaut kādu 
žurnālu, pieprasot, lai tie atkāpjas no 
lidmašīnas. Viņš iedarbināja dzinējus, 
lidmašīna pacēlās gaisā un nozuda. 
Vai viņam izdevās nokļūt savā laikā? 
Diemžēl lidmašīnas ekipāžas un pasa
žieru turpmākais liktenis nav zināms, 
lai gan, neapšaubāmi viss bija zināms, 
lai mēģinātu to noskaidrot. Tomēr 
ne par kādu šī gadījuma izmeklēšanu 
žurnālā netika rakstīts. Par pierā
dījumu neparastajam notikumam 
Karakasas lidostā palika D C -4  sarunu 
ieraksts un 1955.gada kalendāriņš, kas 
bija izkritis no žurnāla, ar kuru māja 
pilots... Nav grūti iedomāties pilota 
apjukumu un šausmas, kad viņš uz
zināja, ka līdz Karakasas lidostai viņš 
bija mērojis ceļu veselus 37 gadus...

„Gadu no gada ar apbrīnojamu re- 
gulārumu atkārtojas neparastās ma
nipulācijas ar laiku. Mums ir noteikts 
skaits ziņojumu par pazudušiem 
cilvēkiem, kurus, šķiet, aprijis laiks, 
nevis kaut kāds cits spēks”, -  vienā no 
sarunām savu viedokli par noslēpu
mainā kārtā pazudušajiem cilvēkiem 
izteica populārais anomālo parādību 
pētnieks Džons Kils. Pagātnē un 
nākotnē pazudušie cilvēki kļuvuši par 
kaut kādu laika anomāliju upuriem, 
un to raksturs vēl ir jānoskaidro.
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Kolizejs nebija 
pats lielākais

KAD M ĒS A R JO M S

K IN O FILM Ā S D Z IR 

DĀM VAI REDZAM  

KADRO S PA R IZKLAI

DĒM  R o m ā , m o m s

N EKAVĒJO TIES PRĀ TĀ  NĀK

K o l i z e j s  o n  g l a d i a t o r o

c ī n ā s . M i l z ī g ā s  c e l t n e s»
M A JESTĀTISKAIS TĒLS NE 

VIENO VIEN REIZI IR  iz 

vārtu, laika skaitīšanas aparāta, kā 
arī tika izbūvēts kanāls un palielināts 
cirka laukums.

Mainījās laiki, mainījās sacīkšu no
teikumi. Rati, kuri sākumā brauca ti
kai taisnā līnijā, sāka sacensties arī pa 
apli, sakarā ar ko šeit ievilka kanalizā
ciju. Vēlāk šis šķietami „sadzīviskais” 
eksperiments pārvērtās par tradīciju.

Pēc Jūlija Cēzara nākšanas pie 
varas, cirks paplašinājās vēl vairāk, 
ietilpinot līdz pusmiljonam stāvvie
tu un sēdvietu skatītājiem. Cirkus 
Maksimus piedzīvoja savus labākos 
laikus, dienu no dienas kļūstot par 
vislabāk iekārtoto: šeit tika uzcelti 
speciāli vārti uzvarētāju izbraukšanai, 
uzcelti trīs torņi, steliņģi, obeliski.

īpašas uzmanības vērti, šajā saraks
tā ir senie obeliski, kas bija senāki 
par pašu cirku. Pirmais no tiem tika 
izvests no Ēģiptes, un tagad atrodas 
Piazza del Popolo, otrs -  Laterāna 
pils laukumā.

Celtnieki neaprobežojās tikai ar 
funkcionālām celtnēm, cirka teritorijā 
uzceļot skulptūru kompleksu ( .
ar delfīniem, baseiniem un

VIETA N EBIJA  TĀ ARĒN A .

I e d o m ā j i e t i e s , j a  K o l i z e j ā  

V A RĒJA  IZ V IETO TIES 50 
TŪ KSTO ŠI c i l v ē k u , t a d  

UZ ŠĪS  CELTNES T R IB ĪN Ē M  

PIETIK A  V IETA S 250 
TŪ K STO ŠIEM  SKATĪTĀJU.

V i s a  p i l s ē t a  v ē l ē j ā s

A PM EK LĒT RATU SACĪKŠU

i z r ā d e s . N e v i e n ā  c i t ā

V IETĀ  N EBIJA  IE SPĒ JA M S 

IZKLAIDĒT V A IR Ā K  TAUTAS,

k ā  š e i t . C i r k u s  M a k s i m u s  

j e b  L i e l a i s  c i r k s  -  v i e n s

NO V ISM ILZ ĪG Ā K A JIEM  UN 

IETILPĪG Ā K A JIEM  H IP O D R O 

M IEM  (600 u z  150 m ) , k a s  

u z c e l t s  Senajā R om ā .

Cirks atrodas starp Aventīna un 
Palatīna pauguriem, tā laukums bija 
tik milzīgs un plašs, ka pirmo reizi 
Itālijas vēsturē arēnā vienlaikus sacen
tās 12 rati.

Saskaņā ar vēsturnieku datiem, 
šīs celtnes radīšanas iniciators bija 
Tarkvīnijs Prisks -  Senās Romas 
valdnieks 6.gadsimtā pirms mūsu ēras. 
Viņš celtniecībai izcēlējās Murcija 
ieleju, tagad vislabāk pazīstamo, kā 
leja starp Palatīnu un Aventīnu. S ī  

vieta cieši saistās ar virkni leģendu. 
Viena no tām vēsta par sabīniešu no
laupīšanu, cita veltīta Hērakla dzīves 
epizodēm.

Sākotnēji cirkā nebija citu ēku, ti
kai uz sacīkšu laiku, kuras rīkoja pēc 
ražas novākšanas, šeit uzcēla skatuvi 
un pagaidu būves. Pārējos gadalaikos 
cirks kalpoja par vietu lauksaimnie
cības darbiem. Vēlāk hipodromā uz
stādīja dievu svētnīcas: Konsa altāris, 
Seja, Segeteja, Tutilīna triādes svētnī
ca, kas saglabājās pēc jaunu cirka ēku 
celtniecības.

No 329.gada tika ielikti pamati 
jaunu ēku celtniecībai: starta, statuju,



|||ф. bumbām, veltītu Neptūnam -  
mitoloģiskajam jūras dievam.

Pēc celtniecības beigām Lielais 
Cirks Romā aizņēma milzīgu teri
toriju. Seno romiešu augstmaņi guva 
iespēju skatīties sacīkstes, kurās vien
laikus piedalījās vairāk nekā 10 rati. 
Sākotnēji visi cirka konstruktīvie ele
menti bija no koka. Šī iemesla dēļ ne 
riezi vien šeit izcēlās ugunsgrēki. Pēc 
kārtējā grautiņa, romiešu hipodromu 
atjaunoja Jūlijs Cēzars.
Viņš šo uzdevumu atri
sināja ar tam piemītošo 
plašo vērienu. Viņa dar
bus var skatīt arī mūsdie
nās. Sacīkstes hipodromā 
daudzu gadsimtu garumā 
notika 50 reizes gadā.
Izņemot zirgu sacīkstes 
šeit tika organizētas lielas 
izrādes, cīņas ar savvaļas 
dzīvniekiem. Pēdējais 
pasākums, kas notika hi
podroma arēnā, datējams 
ar 549.gadu. Turpmākajos 
gados viduslaikos, hi
podroma akmens celtnes 
daļēji nojauca, šo materiālu izmantojot 
citām vajadzībām. Cirkus Maksimus 
Romā kļuva par daudzu tradīciju 
pirmsākumu. Piemēram, ja  ratu sa
cīkstes sākumā norisinājās tikai taisnā 
līnijā, tad kanalizācijas tunelis, kas 
veda zem arēnas un to sāka deformē
ties, piespiedu kārtā noveda mainīt šo 
„taisno” maršrutu, padarot to par loka 
trasi.

Visas savas aktīvās eksistēšanas 
laikā, Senās Romas hipodroms ne

pārtraukti tika pilnveidots. Būtiskākie 
pārveidojumi notika periodā, kas 
tuvojās 46.gadam pirms mūsu ēras. 
Tajā skaitā būtiski palielināja arēnas 
laukumu -  tās garums sasniedza 600 
metrus. Visas tribīnes no akmens un 
varēja sapulcināt aptuveni 300 tūksto
šus skatītāju.

Labākajos laikos Cirkus Maksimus 
Romā uzcēla pagarinātu celtni, kura 
centrālo un pamata daļu aizņēma

arēna. No tās vienas puses tika ierī
koti 3 torņi ar vārtiem sacīkšu dalīb
nieku iebraukšanai. Šeit atradās arī 
zirgu steliņģi. Pretējā pusē atradās ci
ti vārti, kas bija paredzēti uzvarētāju 
svinīgajai iebraukšanai. Arēnas cen
trā pletās šaura platforma, kuru rotāja 
obeliski, kuri bija atvesti no Ēģiptes. 
Mūsdienās, lai tos ieraudzītu, jāap
meklē Tautas laukums un Laterāna 
pils laukums. Uz platformas, izņemot 
obeliskus, bija izvietota virkne statuju

kompozīciju. Celtne sevī iekļāva ba
seinus un dievu svētnīcas.

Pēc spēļu rīkošanas Lielajā Cirkā 
šeit aizsākās bēdīgais porta periods. 
Cirka akmens celtnes vilināja būvnie- 
kus no visas Romas, kuri tās demon
tēja, lai uzceltu jaunas ēkas.

Skatītāju vietas tika sadalītas vairā
kos rangos -  tuvāk arēnai vietas bija 
paredzētas dižciltīgajiem, bet ārējās 
tribīnēs izvietoja dažādas bodītes.

Diemžēl Lielais Cirks 
Romā, kura apraksts 
aizņemtu ne vienu vien 
lappusi, pārvērtās drupās. 
Taču pat tās pārsteidz ar 
savu grandiozumu un ma
jestātiskumu.

Hipodroma tuvākās 
apkārtnes -  arheologu 
darbavietas, jo  celtnes 
galvenā daļa jau paspēja 
pārklāties ar biezu zemes 
slāni. Katru dienu atraku- 
mos atrod arvien jaunus 
artefaktus, kas paver lap
puses mūžsenās leģendā

rās celtnes vēsturē.
Cirkus Maksimus arēna joprojām 

ir lielākā Itālijā un pasaulē vissenākā. 
Šodien tā ir svētceļnieku vieta tūksto
šiem tūristu, kuri gūst unikālu iespēju 
pieskarties civilizācijas pirmsāku
miem. Un mūsdienās Senās Romas 
lielākais hipodroms arvien piesaista 
daudz skatītāju. Bet viņi šurp nenāk, 
lai novērtētu rikšotāju spējas, bet gan, 
lai ieraudzītu pasaules zvaigžņu uzstā
šanos un piedalītos visinteresantākajos 
masu pasākumos.
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Sargieties no_ 
veļas mazgatajas!
Sievietes -  putni

„Banši” gailu valodā nozīmē „jāt
niece”. Dažreiz to uzskata par raudošo 
jātnieci uz zirga, tad par feju. Nereti 
miroņu apraudātājas apraksta kā sīkas 
sievietes ar gariem gaišiem vai tumši 
rudiem matiem. Parasti tās ir tērpušās 
pēc vietējās modes -  parasti baltā, bet 
dažreiz arī pelēkā, brūnā vai sarkanā. 
Dažreiz šķiet, it kā viņas ķemmē savus 
matus. Banši parādās vakarā vai naktī, 
pirms paša saulrieta. Viņu parādīša
nās var radīt skaņas, līdzīgas spārnu 
švīkstiem, no šejienes arī radies mīts 
par to, ka miroņu apraudātājas spēj 
pārvērsties kraukļu izskatā -  putnu, 
kuri cilvēkiem asociējas ar viņpasauli. 
Tos var ieraudzīt mājvietu tuvumā, 
kurā dzīvo tas, kam lemts nomirt. 
Gadās, ka spoki dažas stundas vai pat 
dienas ielūkojas māju logos.

Solsberi (Anglija) pirms katra kār
tējā bīskapa nāves virs pilsētas riņķo 
lieli balti putni, kuri šajā apkārtnē 
nemaz nemīt. Pirmoreiz tas notika 
1414.gadā: putni lidinājās virs vie
tējās katedrāles jumta. Kopš tā laika 
tie novēroti vairākkārt, turklāt mūsu 
gadsimtā jau divas reizes.

Vieni aculiecinieki baltos pare
ģus aprakstīja kā albatrosus, citi 
-  kā gigantiskas kaijas. 1911.gada 
15.augustā kāda Edīte Olivera atgrie
zās mājās no vietējā baznīcā notieko
šajām kora nodarbībām un pievērsa 
uzmanību debesīs riņķojošiem put
niem. T ie  viņai pēc izskata parādījās 
kaut kādi nedabiski. Par cik Oliveras 
jaunkundze dzirdēja leģendas par 
putniem -  pareģiem, viņa steidzās 
pie bīskapa Haralda Vodsvorta, kurš 
bija viņas biktstēvs, lai pabrīdinātu 
par iespējamām briesmām. Bet sie
viete nokavēja -  kad viņa atgriezās 
baznīcā, uzzināja, ka garīdznieks 
nupat kā miris no sirdslēkmes...

Spoks aiz loga
Kā vēsta leģendas, banši raudas 

1014.gadā dzirdētas neilgi pirms īru 
nacionālā varoņa Braiena Boru, kā arī 
neilgi pirms ģenerāļa Maikla Kolinsa 
slepkavības 1922.gadā.

Reiz īru bērni uz klints pie pils, kas 
piederēja dižciltīgam lordam, ierau
dzīja mazu večiņu, tērpušos melnā. 
Viņa raudāja un sita plaukstas. Pēc 
tam bērnu stāstīja, ka brīdī, kad viņi 
sastapuši dīvaino sirmgalvi, nomiris 
pils saimnieks.

Novērota, ka vairumā gadījumu 
banši vajā vienas un tās pašas dzimtas 
locekļus. Lēdija Fenšou savu atmiņu 
grāmatā apraksta notikumu, kas at
gadījies viņas un vīra brau- . 
ciena laikā uz Īriju. Laulātais

An g l i j a s  z i e m e ļ o s , 

S k o t i j ā , Ī r i j ā , 

H o l a n d ē  u n  d a 

ž ā s  c i t ā s  VALSTĪS 

PLĀSI IZPLATĪTS 

IR  TIC ĒJU M S PAR BANŠI

-  SPO K A IN Ā M  M IRO Ņ U1
A PRA U D Ā TĀ JĀ M , K U R A S

p a r e ģ o  n ā v i . V i s b i e ž ā k»
TĀS SASTO PAM AS SIEV IEŠU  

VAI PU TN U  IZSKATĀ. U n  

TIKŠA N ĀS A R TĀM  VAR  

BŪ T BĪSTA M A .



||||ф> pāris apmetās mājā pie lēdijas 
Onorē O ’ Braianas. Jau pir

majā naktī lēdiju Fenšou uzmodināja 
kaut kāda balss. Logā ielūkojās sie
viete, tērpusies baltā tērpā, ar rudiem 
matiem un zaļām acīm. Viņas seja 
bija nedabiski balta. Svešiniec kaut ko 
nomurmināja un izgaisa, pārvēršoties 
biezā mākonī. No rīta viesi uzzinā
ja , ka pulksten divos naktī nomira 
lēdijas O ’Braienas slimais brālēns. 
Mājas saimniece necik neizbrīnījās, 
izdzirdot par spoku. Pēc viņas vār
diem, tas bija zemas kārtas sievietes 
spoks, kas kādreiz palikusi stāvoklī 
no viena no O ’Braianiem. Mīļākais 
viņu nogalināja dārzā, bet līķi iemeta 
upē, kas tecēja garām logiem. Kopš tā 
laika kāda no dzimtas nogalinātajām 
atvasēm parādās logā...

Nāvi nesošie
Īrijā banši var pazīt pēc bais

mīgajiem kliedzieniem, kurus 
tie rada. Bet dažreiz kliedzienu 
nomaina veļas mazgātājas rul
līša klaudziens. Leģendas par 
spoku veļas mazgātājām, kuras 
pareģo nāvi, sastopamas dau
dzām Eiropu tautām.

Veļas mazgātāju -  banši 
visbiežāk apraksta kā maza 
auguma sievieti baltā vai zaļā 
apģērbā ar neglītu vāju seju un 
vasām kājām, uz kurām pirksti 
savienoti ar peldplēvēm, kā 
pīlei. Parasti viņa pie ūdens- 
tilpnes vakaros vai naktī mazgā 
veļu. Viņa mazgā neko citu, kā 
sava nedzimušā zīdaiņa līķautu.
Citi varianti -  asinīm notriepts 
apģērbs un asiņainas iekšas.
Šī nodarbe ilgst visu nakti, no 
krēslas līdz rītausmai.

Dažās vietās šis spoks parā
dās sevišķi bieži, dažreiz baltā 
veļas mazgātāja cilvēkam pazi
ņo, kuru no viņa tuviniekiem 
sagaida nāve. Tādā gadījumā 
viņai jāpiezogas no mugurpuses tā, 
lai viņa nedzirdētu, cieši satvert vi
ņu, neļaujot izrauties, un uzdot savu 
jautājumu, bet, saņemot atbildi, bēgt 
neatskatoties...

Ja veļas mazgātāja pagriezīsies ātrāk, 
nekā jautājošais viņai pieies klāt, vai 
viņš nespēs to noturēt, spoks var iz
gaist. Bet var būt arī ļaunāk -  ja  veļas 
mazgātāja, pirms tam, kad aiziet, ar

slapjo veļu iesitīs cilvēkam pa kājām, 
tas uz visu mūžu paliks par kropli, 
zaudējot spējas staigāt...

Ja cilvēks vienkārši spokam pietu
vosies pārāk tuvu vai uzsāks ar to sa
runu, tā viņu var nožņaugt vai ievilkt 
ūdenī.

Dažreiz veļas mazgātāja ziņkārīgo 
saķer aiz rokām un ar tā palīdzību 
izgriež veļu. Izgriešanas procesā viņa 
nelaimīgajam salauž rokas... Tiesa, 
saskaņā ar citu versiju, tā notiek tikai 
ar tiem, kurš spokam atsakās palīdzēt 
labprātīgi.

Tātad tuvoties banši ir ļoti bīstami, 
var iedzīvoties lielās nepatikšanās. 
Labāk vērot viņu no tālienes vai pavi
sam izvairīties no tikšanās ar to.

Neviens nezina, vai ļaunais radījums 
kādreiz bijis dzīva sieviete, vai tā ir ti
kai radība no

viņpasaules. Pastāv versija par to, 
ka šiem radījumiem esot dzīviem, tās

Vēlmju izpildītāji
Šī folkloras personāža analogi sasto

pami visdažādākajām Eiropas tautām. 
Starp tiem -  bavāriešu raganas, lietu
viešu laumas, slāvu fejas. Slāvu mīti 
vēsta par nārām, kurās roku vietās ir 
putnu kājas. Nāras parasti sastopamas 
pie avotiem, uz zemes izklāj audeklus 
vai mazgā avota ūdenī... Ģermāņu 
mitoloģijā figurē jūras baltās sievietes 
un niksas, bet čehu -  baltās pannas. 
Viņas visas nodarbojas ar to, ka mazgā 
kreklus vai mežā izkar audumus. Bet 
poļu un gailu tautām roku vietā ir lielas 
nokarenas krūtis, ar kurām tās tāpat 
var nožņaugt nejaušu liecinieku...

„Nāves veļas mazgātājas” tēls at
spoguļots arī literatūrā, pārsvarā pēc 
ķeltu sāgu motīviem. Piemēram, „Da 
Hoka mājas grautiņa” sāgā spoku veļas 
mazgātāja Badba upē mazgā karaļa 
Kormaka zirglietas, stāvot uz vienas 

kājas un piemiedzot vienu aci, kas 
norāda uz viņas piederību divām 
pasaulēm -  cilvēka un viņpasau
lei. Turklāt ūdens iekrāsojas asins 
krāsā. Tādā veidā Badba paredz 
karaļa bojāeju... „Kubuliņa nāvē” 
veļas mazgātāja ūdenī skalo va
roņa sacirstās bruņas, un arī tas

patiešām bijušas veļas mazgātājas, bet 
pēc nāves saņēmušas sodu par pavir
šību veļas mazgāšanā. Tāpat stāsta, 
ka tās esot mātes, kuras nolādētas par 
savu bērnu nonāvēšanu. Bet skotiem 
eksistē teiksma par veļas mazgātāju, 
kura nomirusi dzemdībās, nepabei
dzot mazgāt bērnu autiņus. Un viņu 
piespieda savus pienākumus izpildīt 
jau pēc nāves.

ir viņa nāves pareģojums.
Sāgā no cikla par Finnu 

Makulu spoku sieviete vārdā 
Morigana pie brasla mazgā 
„asiņaino laupījumu”. Donha 
O ’Braicna stāstā „Turlohu uz
vara”, dodoties kaujā ar norma- 
ņiem, redz veceni, kura viņa acu 
priekšā ezerā mazgā nocirstās 
galvas un iekšas. Uz varoņa jau
tājumu tā atbild, ka tās ir paša 
Donhas un viņa kareivju mirs
tīgās atliekas, kuriem lemts iet 
bojā gaidāmajā kaujā.

Starp citu, ne vienmēr veļas 
mazgātāja -  spoks nes sev līdzi 
tikai ļaunumu un nāvi. Runā, 
ka tad, ja  pareizi ar viņu uzspēlē 

„jautājumus -  atbildes”, tad var 
iegūt bagātību un izārstēties no sli
mības. Bet, ja nostājas starp banši un 
ūdens robežu, viņa izpildīs jebkuras 
trīs vēlēšanās. Bet, ja atradīsies kāds 
drošsirdis, kurš piekļausies veļas maz
gātājas krūtīm un sāks tās zīst, tad viņa 
to nosauks par savu dēlu un palīdzēs 
personīgās lietās. Bet kaut kas pasaka 
priekšā: ar viesiem no viņpasaules labāk 
nesaistīties nekādos apstākļos!



Dž.Alena Haineka 
viedoklis par NLO 
problēmu
„Zilā grām atā ’

N LO  problēmu visai ilgstoši (no 
1947.līdz 1969.gadam) pētīja ASV 
militārie gaisa spēki pēc savas prog
rammas, kas ufoloģijas vēsturē ie
gāja ar nosaukumu „Zilā grāmata”. 
Džozefs Alens Haineks, ziemeļrietu
mu Evanstonas universitātes (Ilinoisas 
štats) astronomijas profesors, šajā 
programmā bija uzaicināts par kon
sultantu astronomijas jautājumos un 
palika tur līdz pašai tās slēgšanai. 
Haineks personīgi piedalījās daudzu 
N LO  novērošanas gadījumu pētīšanā 
un jau no paša sākuma patiesi šaubījās 
par šīs dīvainās problēmas zinātnisko 
vērtību. Tomēr pakāpeniski profesors 
pameta savu skeptiķa pozīciju, un 
1960.gadu beigās pārvērtās par vienu 
no visdedzīgākajiem piekritējiem ne
atliekamas un dziļas nepieciešamības 
šī fenomena izpētē.

Statistika
Haineks pievērsās „Zilās grāmatas” 

arhīviem un izanalizēja tur uzglabātos 
13 134 ziņojumus par N LO  novēro
jumiem (gandrīz visi pamatojās uz 
aculiecinieku dabīgiem iemesliem un 
maldiem). Sadalot visus ziņojumus pa 
gadiem, zinātnieks sastādīja grafiku 
un ieguva līkni ar... trīs maksimu
miem! Izanalizējot šos maksimu
mus, Haineks atklāja, ka, piemēram, 
maksimāli daudz ziņojumu pienākuši 
1957.gadā, to skaitam pieaugot 1955. 
un 1966.gg., bet ziņojumu maksimu
mu kulminācija tika sasniegta 1964. 
un 1965.gg. Vislielākais maksimums 
bija sasniegts 1952.gadā, gandrīz par 
tūkstoti ziņojumu vairāk, nekā 1951. 
gadā. Un maksimālo liecību skaits šeit 
samazinās ļoti strauji -  gandrīz gada
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laikā līdz minimumam! Divi maksi
mumi līdz minimuma samazinās divu 
gadu laikā.

Liecības ar atzīmi 
„neizskaidro
ja m a s”

„Zilās grāmatas” arhīvos Haineks 
atklāja aptuveni sešsimt liecību ar at
zīmi „neizskaidrojamas”.

Tieši tās, pēc zinātniskā konsultanta 
domām, arī atspoguļo N LO  „reālo” 
parādīšanos. To sadalīšana pa gadiem 
atklāj krasu anomāliju -  un atkal 
1952.gadā. Toreiz atzīmi „neizskaid
rojamas” ieguva vairāk nekā divsimt 
liecību! Uzmanību pievērš arī šī mak
simuma pakāpeniskais pieaugums. 
Uzdodot sev jautājumu par iespējamo 
ziņojumu skaitu par N LO  atkarībā no 
gadalaika, Haineks aprēķināja liecību 
skaitu par visiem gadiem un par katru 
mēnesi. Kā redzams grafikā, pamato
joties uz šiem datiem, vairums novē
rojumu fiksēti vasaras mēnešos.

Šķiet, ka viss ir skaidrs, par cik tieši 
vasarā cilvēki visbiežāk uzturas svaigā 
gaisā. Bet, kā gan izskaidrot absolūti 
analoģisku sadali dienvidu puslodē, 
kad tur ir ziema? Haineks to komen
tēt nespēja.

„Zilās gramatas”
NEOBJEKT1V1TĀTE

Haineks neiedomājās, ka vairāk 
nekā puse no visiem novērošanas ob
jektiem traktējami, kā to dara „Zilās 
grāmatas” līdzstrādnieki, kā dabiski 
debess ķermeņi, lidmašīnas vai gaisa 
baloni. Kur „Zilajā grāmatā” saska
tāmi maldīšanās iemesli attiecībā uz 
novērojamajiem objektiem?

Pirmais, pēc profesora domām, 
slēpjas personu, kuras piedalās problē
mas pētīšanā, nespēja to uztvert „Viņi 
patiesi ticēja par jebkādu zinātnisku 
pētījumu pārtraukšanu, saduroties ar 
nezināmo, -  rakstīja Haineks. -  jo  īstā 
zinātne ar to tikai sākas”.

Otru iemeslu konsultants saskatīja 
visu pētījumu rupjā metodiskā kļūdā. 
Neviens no viņiem neapgrūtināja ar 
uzdevumu noskaidrot, vai N LO  ir 
izpelnījies nopietnās zinātnes uzma
nību.

Un, kas attiecas uz kaut kādu pa
manītu likumsakarību aprisēm sadalī
jumos ziņojumos par N LO , tad uz šo 
jautājumu doktors Haineks atbildi ne
sniedz. „Mēs nevaram tos izskaidrot, 
-  viņš raksta, -  iekams neizzināsim 
mīklaino objektu raksturu”.
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vienāds virziens, kādreiz norādīja uz 
citu pusi. Visticamāk sākotnēji figūrai 
piemita sociāla un politiska loma. Tāpat 
ir liecības, ka kādreiz milzim bijušas 
acis, deguns un mute.

Mūsdienās piemineklis pieder 
Saseksas Arheoloģiskajai biedrībai, 
kuru tai 1925.gada oktobrī uzdāvināja 
Devonšīras hercogs.

Līdz šodienai norisinās diskusijas 
par statujas vecumu. Romiešu kārniņu 
pēdas dod iespēju uzskatīt, ka tā 
eksistējusi vēl pirms romiešiem, bet 
romieši mēģināja iznīcināt šo atveidoju
mu kā viņiem naidīgā kulta simbolu vai 
to padarīt līdzīgu pašu dievam. Tomēr 
skaidrs, ka statuja nav radusies romiešu 
laikos -  šajā rajonā ir ļoti maz romiešu 
ietekmes pēdas.

Vindoveras paugurs satur daudzus 
neolīta laikmeta un vēlāku laikmetu 
arheoloģijas pieminekļus.

Izrakumi: laikā šeit tika atrasti silīcija

Informācija par milzeņa vēsturi 
visticamāk ir nepietiekama. 
Sākotnēji skulptūra tika izgriezta 
krīta nogāzē, un acīmredzot tai 
bija nepieciešama pastāvīga kopšana, 
pretējā gadījumā tā varēja aizaugt ar 
zāli.

1874.gadā Saseksas Arheoloģiskā 
biedrība milzeņa kontūras izcēla 
ar dzelteniem ķieģeļiem, bet 1891. 
gadā dzeltenos ķieģeļus nomainīja 
pret baltiem.

Otra pasaules kara laikā 
maskēšanās nolūkā ķieģeļus 
nokrāsoja zaļā krāsā, bet beidzo
ties karam, atkal tika nobalsināti.
Un visbeidzot 1969.gadā atveido
jumu atjaunoja, izmantojot 770 betona 
blokus. Visas šīs izmaiņas, visticamāk 
vairākas reizes pārvērta sākotnējo 
figūras izskatu.

1776.gada zīmējums attēlo milzeni 
ar izkapti un grābekli rokās, kā to bija 

aprakstījis Ričards Gouvs savā 
grāmatā „Britānija”, kas izdota 

= w 1806.gadā. Bet uz Džona 
j] Roulija zīmējuma 1710.gadā
g  šādu priekšmetu milzeņa rokās
^  nav. No tā var secināt, ka figūra
c  mainījusies vairākus gadsimtus.

.. u  Piemēram, pēdas, kurām ir
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dižciltīgam cilvēkam, iespējams, neolīta 
vai bronzas laikmeta vadonim.

Vai pastāv saikne starp šiem 
apbedījumiem un milzeņa atveido
jumu, nav noskaidrots. Iespējams, 
figūra atveidoja kādu burvi -  kurgānu 
aizstāvi, vai tās mērķis bija atbaidīt 
laupītājus. Saskaņā ar citām versijām tas 
varēja būt svētceļnieka atveidojums, ko 
paveikuši Vilmingtonas mūki par godu 
svētceļnieka apmeklējumam, vai arī 
Beovulfa statuja, kurš cīnījās ar bries
moni. T ā  varēja būt dievība, varonis, 
bet varbūt arī Zaļais Cilvēks, kura at
veidojumi apkārtnē sastopami dažādās 
variācijās.

Visticamāk tomēr ir tas, ka šai 
vietai un milzeņa figūrai bija reliģioza 
nozīme, attēlojot kādu elku vai auglības 
simbolu.

Alfrēds Votkins savā grāmatā „Vecais 
taisnais ceļš”, izklāstot pasaules līniju 
teoriju, izteica viedokli, ka figūra var 

attēlot Dodmenu, cilvēku, kurš 
pirmo reizi šīs līnijas novilcis. Tieši 
uz tādas vienas līnijas arī atrodas 
milzenis.

Visizplatītākā leģenda vēsta, 
ka figūra ir kaps vai kapakmens 
šim milzim, vai arī tā ir. tās vietas 
kontūra, kur viņš nokrita un nomi
ra.

cirvji un darbarīki. Pa šo teritoriju 
veda aktīvs tirdzniecības ceļš, daļēji, 
no Kornvolas tika piegādāta alva. Tas 
zinātniekus uzvedināja uz domas par 
to, ka milzeni, kā savdabīgu reklāmas 
zīmi, varēja izcirst feniķiešu tirgoņi. Tas 
atgādina feniķiešu cilvēka atveidojumu, 
kurš rokās tura divas tempļa kolonnas.

Netālu no milzeņa atrodas arī vairāki 
aizvēsturiski apbedījumi: kapenes
ar nosaukumiem „Milža kaps” un 
„Mednieku pilsēta”, kā arī vairākas 
bronzas laikmeta kapenes. Vienā no 
tām atrada priekšmetus, kas piederējuši

Saskaņā ar leģendu gigantu 
nogalināja gans, kurš tam ie
meta sejā ēdienu, vai paslīdēja un 
lauza sev sprandu, vai arī viņu 
nonāvēja svētceļnieki, kuri devās uz 
Vilmingtonas klosteri. Bet visbiežāk 
stāsta, ka viņu nogalināja, kāds cits 
milzis, kurš dzīvoja pie bākas Firlē.

Mūsdienās tā ir pagānu pulcēšanās 
vieta rituālu rīkošanai. Bezbērnu pāri 
šeit pavada naktis cerībā, ka milzenis 
-  auglības simbols -  dāvās tiem bērnu. 
Šeit, 1990.ģadā Persijas līča kara laikā 
sarīkotajam rituālam bija mērķis pre
toties Sadama Huseina ietekmei.

Tāpat paugurs ir viena no vietām 
Anglijā, ar kuru saistīta leģenda par 
melnajiem suņiem -  spokiem, kuri 
apsargā kapsētas vai šajā gadījumā 
apbedījumus uz paugura.

Tūristi, uzrāpjoties paugurā, bieži 
blakus dzirdējuši suņu soļus, lai gan 
nekādu dzīvnieku tuvumā nebija.


