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AIVARS TASVIDS

ROBEŽPĀRKĀPĒJS

RO M Ā N S

(3. turpinājums.)

Ierausies atdzisušajā gu|vietā, viņš brīdi vēroja tumšo 
pilsētu. Viļņa — slavenais kardioloģiskais centrs, jaunais 
operteātris, gadsimtiem vecā A lm a  Mater,  pārpildītās baz
nīcas svētdienās, po|u spekulantu pū|i un radu valoda riņķī, 
klausies, tā vien šķiet, runātāji visnotaļ riebīgi mēdās lat
viešu mēlē. Arnolds sataustīja blašķi un iedzēra krietnu 
malku. Netālu vagonā dipēja smailpapēžu dāmu zābaciņi, 
skanēja balsis un rībēja čemodāni. Augums juta biežās 
pārmijas, kas zvalstīja sastāvu. Iešņācās bremzes, un vil
ciens līgani pieturēja stacijā. Stāvēs vismaz minūtes pie
cas, domāja Arnolds, taču atteicās no iegribas pastaigāties  
pa salijušo peronu. Viņu neuztrauca visu tautību vilcienu 
garnadži, vienkārši bija slinkums celties, slinkums, kas, 
vienmērīgi izplūdis pa visiem locekļiem, nu spieda ķermeni 
kroņa matracītī. Bet leiši tagad kauj zosis, lielas un tau
kas, tās rindojas uz tirgus galdiem, lai saņemtu ābolu 
porciju vēderos un nozustu cepeškrāšņu svelmainajās rīk

lēs. Bērnībā ēsts. daudz zosu, vēl tagad mutē tauku pre
tīgā garša, un uz mūžu palicis riebums pret brūninātiem 
kāpostiem ar speķa gabaliņiem. Te Arnolds atminējās Ed
vīnu, kādreizējo cerību akadēmiskajā airēšanā, kas tradi
cionālu intrigu dēļ netika tālāk par otršķirīgiem mačiem 
kaut kur demokrātiskajā Vācijā un Olimpiskās spēles re
dzēja kā visi mirstīgie padomju cilvēki televizora ekrānā. 
Domājot par Edvīnu, allaž garša mutē. Ne jau zoss iz- 
čurkstinātie tauciņi, bet asiņu lipīgais saldums, kā toreiz 
vasarā, kad viņu — tā ap pusnakti — spārdīja bariņš puišu. 
Likās, no jauna iesmeldzās sāni, nav joka lieta vārtīties 
uz asfalta un izciest nežēlīgus triecienus pavēderē. Tikmēr 
Edvīns, iznācis no restorāna, kur viņu bija aizkavējis zvans 
mīļākajai, lēniem, līganiem soļiem iegāja pašā kautiņa bur
zmā un sāka metodiski dauzīt tos puišeļus. Kad stacijas  
pusē, zilo bākuguni zibsnīdams, parādijas milicijas «cit
rons», Edvīns sagrāba viņu — bezjēdzīgi pilliņu un pie- 
testu — aiz elkoņa un rāva caur skvēra apstādījumiem  
piejūras meža virzienā. Arnolds nebija aizmirsis, kā ten-
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tērēja pāri kāpu vaļņiem, tumsā klupa uz saknēm un sā 
pīgi grūdās pret kokiem. Prātā palicis arī mazs, drukns 
milicijas ierindnieks, kas viņu panāca pie sanatorijas sētas. 
Miltonam pagalam neveicās, jo Edvīns viņu momentāli  
atslēdza ar drausmīgu spērienu sprīdi lejpus nabas. Te 
nu bija milicijas skola un kaujas sambo! . . .  Bet porta
tīvo raidītāju, kas kuļājās kārtībnieka plecā, Edvīns sa
sita pret sētas cementa stabu. Arī tagad, guļot vagonā, 
kas ved projām no nozieguma vietas, Arnolds atviegloti 
uzelpoja, kā torīt, atjēdzoties Irēnas vai Irīnas vasarnīcas  
virtuvē, kad Edvīns rīta agrumā, apsējis ap gurniem frotē 
dvieli, nāca no krāna padzerties un smēja, ka naktī lijis 
lietus, nu pēdas ar suņiem nesadzīs. Bet viņš kā kontuzēts 
valstījās uz piepūšamā matrača un juta šņabi, konjaku 
un šampanieti dedzinām kuņģa sieniņas. Nu Edvīns, at
lēts ar antīko torsu, pārvērties kailā nervu kamolā — pie
slēdz vadiņu, no viņā plūstošajiem stresiem spoži gailēs 
simtvatu spuldzīte. Ar sportu nopelnījis diplomu un mu
gurkaula operāciju, nu profesionāli jauc «Asiņaino Mēriju». 
Sapinies baiļu, pieradumu un naudas vītajā murdā un pūlas 
nedomāt, neparko nedomāt, jo pensionēts bārmenis — tas 
tiešām skan komiski . . .

Atslīdēja kupejas durvis, gaisma no spraugas uzkrita 
Arnolda sejai, un viņš instinktīvi pavēra acis, lai ieraudzītu 
vīreli ar portfeli rokās. Manījis Arnolda skatienu, pasažieris 
rādīja uz augšējo guļvietu un čukstus taujāja:

— Товарищ, тут свободно?1
— Свободно.2
Brīvs, brīvs, sevī vēl pārmēdīja Arnolds. Tā labākā brīvī

ba, ar biļeti, atļauju, piekrišanu un sankciju. Rezolūciju 
un zīmogiem. Stūra un apaļo. Vergu dvēselītes, kalpu mugu
ras. Tagad drīkst, pacietīgi gaidījāt, nu izgaršojiet saldajā  
ēdienā, kāds Staļins tirāns un Buharčiks teorētiķis, oh un ali, 
Rudzutaks prātīgs un Peterss lēnīgs, četrpadsmitais jūnijs 
un divdesmit piektais marts, kādas šausmas, Litene un «B ai
gais gads»,  lopu vāģi un čekistu nagani, ziedi vērmahta 
kolonnām un latvieši, kam droša roka un stipri nervi, 
lai cilvēkus viņu godprātībai uz Rumbulu vestu no pus 
Eiropas. Nu veselai tautai jauno novadpētnieku pārgājiens 
uz «baltajiem p la n k u m iem », un ekskursijas vadītāji no
zīmēti Maskavā. Kāda līksmība, kāds neviltots prieks! Ka
batas brīvdomātāji un kabatas biljardisti triumfē. Oskariņš 
pat, tapis drosmīgs bezkompromisa cīnītājs. Aizmirsis, kā 
senāk katrā telegrāfa stabā viņam mālējās stukačs ar ap
liecību ķešā, bet visa varonība robežojās ar dziļām vakara 
stundām, kad klausījās BBC  pēdējo ziņu laidienu un zākā
ja puišus no Rīgas «zāģa»,  kas Brežņeva laikā vai vienīgie 
aldziņu pelnīja par apzinīgi padarītu darbu. Latvieši tolaik 
slepus lasīja aizjūras «d īp išu» žurnālus un skaļi skandēja 
savas sērīgās tautasdziesmas, viņiem likās, tamlīdzīga ro
sīšanās ļauj cerēt uz atdzimšanu no pelniem, kad pāridarī- 
jumi top rūgtā likteņa mācībā, taisnība svin svētkus un 
kāposti pilni veselīgiem bērniem, kuru sārtajās roķelēs kopā 
ar grabuļiem ielikta cerīga nākotne. Arī krievi lasīja, beigu 
beigās bija ko lasīt — divi zākāti un lādēti Nobela laureāti, 
desmitiem svešumā vai nežēlastība mirušu talantu plus 
smeldzīgas dziesmas ģitāras pavadījumā. Un viņi tiražēja 
rokrakstus, dziedāja, meklēja glābiņu sektās un dievnamos, 
gānīja savu, dzimtajā valodā runājošo, valdību un dzīvoja 
pārliecībā, ka tikai vadoņi neļauj kļūt viņu lielvalstij pa
tiesi lielai. Arī ebreji lasīja. Lauzījās ivritā, ķēra vārdus 
no izsaukumu veidlapām. Runāja par savas nācijas traģiku, 
sitās, lai iegūtu labu izglītību, un dalīja no Izraēlas sūtīto 
paku saturu. Viņi nebija aizmirsuši grautiņus un gāzvā-  
genus, lepojās ar Pasternaku un slēpa kaunu par Trocki. 
Tikuši otrpus «dze lzs  priekškaram»,  paoduši Viduseiropas 
gaisu, retie pārcēlās uz vēsturisko dzimteni, kura gaidīja 
ar nelokāmu nācijas vienību un vecuma pensijām. Bet jaunie, 
kam Krievijā izdevās paglābties no «ka lašņ ikova» smaguma,  
zaudēja jebkuru vēlmi ar «uz i» plecā ielaisties nebeidzamā

1 Bi e dr i ,  v a i  t u r  b r i v s ?  ( K r i e v u  v a i . ) .
2 B r ī v s .  ( K r i e v u  v a i . ) .

cīniņā ar palestīniešu teroristiem kaut kur apelsīnu birzta
lu ēnā. Dažādu tautību labākos dēlus un meitas vienoja 
pārliecība, ka viņi nodarbojas ar ko ļoti bīstamu, par ko 
var dabūt gadus, bet visiem kopīgas bija anekdotes un po
litiskās tenkas, kuras nemitīgi sūcās caur visiem sačākstē-  
jušās sabiedrības stāviem un tika stāstītas vienā valodā, 
kas bija visas gigantiskās valsts mašīnas dabīgā smēr
viela un izplūdes gāze reizē. Pēc astoņdesmit piektā gada  
brīvlaišanas iestājās mulsums un panīkums. Anekdotes, 
anekdotes, kuras likās nemirstīgas, pat Kolimā neiznīdēja
mas, uz laiku pazuda. Cilvēki nu lasīja oficiāli cenzētus 
žurnālus, pirmajā apjukumā kāri laizīja šo bleķa karoti, 
aizmirstot, ka saņem stingri dozētu patiesības porciju, kā 
nekā zāles lielās devās rada šoku, veicina slimīgu pie
radumu, padara rīcību agresīvu, vēl ļaunāk, pilnīgi iz
dziedē. No iepriekšējo gadu desmitu tumsas tika izrakti 
politiskie līķi un pamesti naida kraukļiem, arī kopējai pie
lūgsmei ātri atradās jauni mocekļi un cietēji. Milzīgajā 
vēstures teātrī ar nepieredzētu straujumu mainījās dekorā
cijas un personāži, netrūka skaņu un gaism as efektu, suf
liera būda zuda skatienam, un cilvēks, šķiet, aizmirsa savu 
galveno, visas dzīves garumā ielāgoto bausli: «Netici! N e 
baidies! Nelūdz!»  Arī «zāģi»  ēterā tika apturēti, šņabja 
upes aizsprostotas un visur skanēja aicinājumi soļot pretī 
jauniem apvāršņiem un vārdi par enerģiju, kam jāgriež 
konkrēto darbu turbīnas. Un daudzi brīvlaistie no tiesas 
sāka domāt, ka svabadā gaisa malciņš ir viņu nelokāmības  
nopelns, tas izcīnīts bezmaz vai asiņainās ielu kaujās, kad 
vecu vecā anekdote pārtapusi īstenībā un ģenerālsekretāru  
Brežņevu modina «A uroras» zalve, jo leģendārais kreiseris 
iebraucis Maskavas upē turpināt revolūciju. Bet Brežņeva 
bēres bija jautras. Kūpēja ogļu kaste vasarnīcas dārzā, 
starp salnas apkostiem dāliju stublājiem rindojās pusstopi, 
uz terases stāvēja ieslēgts portatīvs televizors. Procesija, 
Šopēnam skanot, lēni slīdēja pa ielām, bet marinētie gaļas  
gabaliņi vērās uz spožā iesma. Citroni bija vesti no Vidus
āzijas, jērs gādāts tirgū. Dārza svētku dalībnieki tinās 
puskažociņos un bailes pameta pilsētā. Šeit, lauku klusumā,  
ar smiekliem varēja bērēt pagātni, atvadīties no cilvēka, 
kura darbus studējuši augstskolā, nopelnus uzlūkojuši kā 
neatņemamu savas dzīves daļu un nu. Dieva vārds, jutās 
nedaudz kā bāreņi, jo likās tik dīvaini — tālāk, un bez 
viņa, šīs vārdiskās, neiztrūkstošās piedevas. Kad visā valstī 
iegaudojās oficiālās sēru sirēnas, Arkādijs šāva šampanieti 
un pildīja glāzes. Tā lielgabalu zalve saplūda ar korķa 
paukšķi, smiltis grabināja zārka vāku un putas lija pāri 
glāžu malām.

Tikmēr nule iekāpušais pasažieris bija saklājis migu un li
kās slīpi. Nenovilcis zeķes, vīrelis pagriezās pret sienu 
un drīz vien iekrācās. Viņš oda pēc sīpoliem, Arnolds, 
nopriecājies, ka tautiskā smaka nomāks viņa izelpotos spirta 
tvaikus kupejā, mierīgu sirdi atskrūvēja blašķi. Konjaka 
līmenis traukā bija manāmi krities. Bet vilciens jau ripoja 
cauri naktij. Un miega vietā joprojām trulums, deniņos 
zvanošs pulss un stulbas vīzijas acīs, pietiek nolaist plak
stus, lai . . .

. . . pietiek nolaist plakstus, lai ieraudzītu drūmu, pu
tekļainu istabu, kur gultā gulēja sieviete, ļoti veca un ļoti 
resna. Līdzās savus kruķus bija pieslējis viņas pusparalizē-  
tais vīrs. Plikpaurains, sakrities onkulītis, kura galva ar 
atkarenajām ausīm turējās izģindušā glodenes kaklā.

— Kāpēc Jānītis pats neatnāca? — prašņāja saimnieks.
— Viņam dežūru samainīja, — teica Arnolds. — Es te 

divas mājas tālāk dzīvoju, Jānis palūdza iešpricēt.
— Jūs ar esat dakteris?
— Biju, — atbildēja Arnolds un, uzpumpējis ap slimnieces  

augšdelmu aplikto asinsspiediena mērītāja manšeti, ņēma 
šļirci. Vēna bija slikta, tomēr izdevās trāpīt ar pirmo dū
rienu. — Lūk, čiks un gatavs! Jānis ir jūsu krustdēls?

— Māsas mazdēls.
Arnolds vāca kopā instrumentus, izlietoto vati un tuk

šās ampulas. Vaskadrāna uz galda bija nolaistīta ar ēdienu 
traipiem.

— Jūs kopā strādājat?
— Strādājām.
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— Un tagad?
— Tagad, fāter, es gaidu vīzu izbraukšanai.
— Bet tu jau esi latvietis.
— Ir tāds grēks. Dažkārt gan latviešiem izdodas braukt 

uz žīdu ādas.
— Es ar gaidu. Vietu nabagmājā.
— Skaidrs, — atteica Arnolds, kaut patiesībā viņam itin 

nekas nebija skaidrs. Viņš tiešām istabā atradās pilnīgi 
nejauši, galu galā krustdēls Jānis bija starp retajiem kole- 
ģiem, kas, viņu ieraugot, nebēga pāri ielai vai nebēdzināja 
acis veikalu vitrīnās.

Saimnieks tikmēr lūkojās sievas pelēkajā sejā. Viņa gu 
lēja rāmi, rāmi, it kā būtu atlaidusies diendusā. Kruķos 
aizlēkšojis līdz mušu noķēzītajam logam, vīrelis ievaicā
jās:

— Dakter, vai būs dzīvotāja? . . .
Arnolds paraustīja plecus, viņam negribējās runāt par 

sirds nepietiekamību, aterosklerozi, vecuma normu un poli- 
artrītu.

— Varēja nomirt, — ieteicās saimnieks, lūkojoties brand
mūrī aiz loga. — Es viņas dēļ vien dzīvoju. Bez manis 
vecenei būs vēl ļaunāk.

— Sen jūs . .  .
— Desmit gadi riņķī kā notēmēja.
Šausmas, vēl noskurinājās Arnolds, attiecinot uz sevi 

varbūtību, ka reiz vajadzētu drebelīgām roķelēm gramstīt  
kruķus. Onkulim ķermenis sen kļuvis par čaulu paša plān
prātībai, un nelaime, ka sirds, šis perpetum  mobile, ir 
pēc vella izturīga, nerimusi tā dzen padzisušu asiņu straumi 
uz sirmgalvja pārkaļķotajām smadzenēm un uztur vāro 
dzīvības mānu. Pieklājības pēc vajadzēja kavēties kādas 
minūtes, un Arnolds pētīja istabu, kuras patiesais rotājums 
bija milzīga majolikas krāsns. Tās centrā smuidra meitene 
vēl no jūgendstila laikiem turēja amforu. Bet Karēlijas 
bērza mēbelēs ilgstoši dzīroja daudzas ķirmju paaudzes,  
un parkets zem kājām čīkstēja pagalam ņirdzīgi. Onkulis 
uzgrieza televizoru. Aparāts, īsts tehnikas veterāns, sila  
lēni, līdz parādīja ekrānā divus vīrus ar svarīgām sejām. 
Viņi prātoja par Latvijas darbatautas gribu, sociālisma uz
varu, melīgām radiobalsīm, nacionālistiem un pretsparu. 
Beigās miglainajā kadrā zibēja «Mildas»  siluets, kliedzošs  
pūlis un nosvīduši miliči.

Arnolds ievēroja, ka saimnieks televizorā skatās ar ne
atslābstošu uzmanību. Pār viņa bezzobaino, iekritušo muti 
slīdēja naida vieplis. Biedri ekrānā runāja par internacionālo 
audzināšanu, bet saimnieks kā atbildot izmeta:

— Smurguļi!
— Nodod tēvu un vectēvu ideālus, — šai piezīmei indi 

Arnolds netaupīja.
— Kas, tu domā, es esmu sarkanais? — šļupstēja saim

nieks un raustīja pidžamas atlokus.
— Nezinu, — runāja Arnolds, kaut viņam bija licies, 

onkulis ir īstens partijnieks, kas cīnījies un cīnījies, lai 
mūža beigās atskārstu, nepateicība ir pasaules lielākā alga, 
un skrejlapu kaisīšana vai mītiņošana jaunībā vēl neno
drošina mīlestību un visas ērtības pirms nāves.

— Būtu es tāds, man trīs smukas māsiņas tagad ar nakts
podu pakaļ tecētu . . .  Šitas dzīvoklis, zoniņ, bija manējais.  
Nu viena istaba un divi riņķi uz gāzes plīts ķēķī . . . Četr
desmit ceturtajā te iegāzās tie ar fufaikām. Atbrīvotāji! 
Viņu zeņķis vēl esot dīrājis krāsainas lapas no manām  
grāmatām un skatījies, kā vējš dzenā papīra lidmašīnītes  
pa Alberta ielu . . . Cīsiņus viņi savā mūžā nebija redzē
juši, nu briljantos . . .

— Un zeņķis?
— It kā karaskolu beidzis. Oficieris.
— Bet kādēļ šmurguļi? . . . Tie bļāvēji esot izdevīgi tiem, 

kas sapņo par zaudētajiem namiem un nacionalizētajām  
fabrikām.

— šmurguļi! — spītīgi atkārtoja saimnieks. — Es no seš
padsmitā gada ierakumos. Pēcāk Latvijas armijas virs
nieks . . . Bet mūs kā aunus, dzirdi, aunus, četrdesmitajā . . . 
Vienus pie sienas, citus pa etapu . . . Prezidenti domājās  
spēlēt politiku, bodniekiem rādījās, pie sarkanajiem viņiem

kliņģeri mutē birs, papīra smērētāji slavēja katru valdīša
nu . . . Bet mēs kā auni . . .

— Jūsuprāt, vajadzēja ķepuroties? Stobrus pret Sarkano 
Armiju . .  .

— Manerheims pretojās, vismaz pusmiljonu krievu somi 
savos mežos apsita. Bet mēs kā auni. Maršējām parādēs 
un i izšaut nedabūjām. Būtu miris ar godu, un tie tur kastē 
nemuldētu par zociālistu revolūciju.

— После драки кулаками не машут.3 То mums kaimiņ
tauta ir iemācījusi.

— Tiesa. Aizgājuši šmurguļi pie pieminekļa un bļaustās.  
Tas ir Dieva sods . . .

— Dieva sods? — pārjautāja Arnolds un atcerējās psi
hiatrisko slimnīcu, kur tādi paši večuki netīrās pidžamās 
klimta pa gaiteņiem, ķēzija gultās vai uz pianīno ar vienu 
pirkstu izspēlēja «Kur tu t e c i . . .» meldiņu.

— Tu domā, mūsu likteņus lēma brīdī, kad Molotovs  
ar Ribentropu mērca spalvaskātus tintnīcā? Smiekli nāk. 
Tas notika jūlija rītā, kad Ļeņins Kremlī jau paunāja če
modānus, bet pilsētā iesoļoja latviešu pulki. Izsita Maskavu, 
ka sūdi pa gaisu vien gāja . .  . Turējām sarkanos dūrē. 
Uzticamā gvarde. Laikam ir taisnība pasaulē. Ir par ko 
mūs nolādēt. Nosargājām to revolūciju, vai kā nosargā
jām . .  .

— Jā.
— Lāģerī man bija riktīgs prieka brīdis. Satiku vienu 

sarkano komandieri. No latviešiem. Viņam bija vāciska 
famīlija. Kad sākās karš, šo ātri vien nolikvidēja. Tiesāts 
kā fašistu diversants. Bet līdz pēdigam ticēja savam Staļi
nam, uz fronti prasījās . . .

— Ūsainais  daudzus letiņus apsita.
— Kāds jau izdzīvoja. Nu skaļi gaužas, ka vienmēr 

ticējuši lielajai lietai, taisnībai un ideāliem . . .
— Droši vien.
— На! . . . Negrib samierināties, ka viņiem Staļins ne

noticēja. Viņiem, glābējiem! . . . Atņēma šaujamos, iegrūda 
aiz dzeloņdrātīm. Tagad upuri un cietēji izrādās tie labiņie 
un nevainīgie. Kad zirnekļi burkā aprij zirnekļus, beigtie 
ir un paliek zirnekļi.

— Deņikins latviešus gūstā neņēma.
— Jā, strēlniekus un matrožus. Godam nopelnījām. Pār

staigājām Krieviju ar asiņainiem durkļiem. Čekas protoko
lus varēja latviski rakstīt, viens Dzeržinskis šito valodu 
nesaprata. Kam tik rīkles neapgriezām. Kazakiem pat, Piek
tā gada sotņas nebija aizmirstas. Un mūs atceras, pie
min varonību. Латыши — палачи русского народа.4

— Skan lepni.
— Latviešiem nav lielāka prieka kā iet citam pret citu 

durkļu cīņā un pēcāk lielīties ar uzvarām. Visu gadsimtu  
ejam, un brīnāmies, dziesmiņa nodziedāta, kopā guļamies  
vienās bedrēs. Pareizie un nepareizie. Sarkanie un baltie. 
Beigās puišeļi, kam slapjš aiz ausīm, klaigā pie Brīvības 
pieminekļa, un citi puišeļi viņus sēdina «bēr tās» un dauza 
degunus.

— Katrai paaudzei gribas savu revolūciju.
— Asinis neko vairs nedos. Ja nu zābakus n o m a z g ā t . . . 

Klimstu pa vonungu un reizēm liekas, ka tas bijis murgs. 
Restorāns «Jautrais ods», žurnāls «A tp ū ta » un bildes «L a t
vijas armija lielajos rudens manevros».  Pulkvedis Zemitāns 
baltā zirgā iejāj atbrīvotajā Rīgā, un viņa virsnieki, kurus 
mirušus izliek no ešelona starpstacijās. Palika vīri kā stut- 
malka guļam, un bērneļi rādīja ar pirkstiem, re, tie ir no
šautie fašisti . . .  Tu uz Ameriku brauksi?

— Nezinu. Kā iegrozīsies . . .
— Brauc uz Austrāliju. Man tur brālis. Jaunākais. Būv

uzņēmējs. Augusts vienmēr sausā no ūdens izbridis. Vi
ņiem ziemā plus astoņpadsmit grādu. Bet mums mēnešiem 
nav siltā ūdens. Tā ari dzīvojam. Visu paspēlējām.

— Man jāiet! — teica Arnolds. Skaidrā prātā viņš nespēja 
šo invalidu iztēlē ietērpt mundieri un iedomāt valsējam

3 P e c  k a u t i ņ a  d ū r e s  n e v i c i n a .  ( K r i e v u  s a k ā m v a r d s . ) .
4 La t v i e š i  — k r i e v u  t a u t a s  s l e p k a v a s .  ( K r i e v u  v a i . ) .
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Ķemeru kūrvietas restorānā vai koriģējam ložmetēju uguni 
uz bēgošajām lielinieku da|ām.

— Nu paldies, dakterīt!
Gaitenī divi puišeļi spēlēja hokeju. Arnoldā viņi skatī

jās vaļējām mutītēm un dumji smējās. No atejas izlīda 
vīrietis satina apakšbiksēs un lamāja dēlēnus rupjiem vār
diem. Viņš bija iedzēris un tetovēts. Gar sienām šeit rindojās 
slēpes, skārda vanneles, sauļošanās krēsli, savāžamās kāp
nītes, novusa galds, bērnu rateļi un citi krāmi. Griesti 
nomelnējuši, grīda izmīta spurainās skaidās. Kā apliecinā
jums pēckara rūpēm un gādībai vai ilustrācija klasiskajai 
komunisma formulai aizdurvē griezās seši elektrības skaitī
tāji. Saimnieks, veikli lavierējot starp grabažām, tenterēja 
nopakaļ un runāja, ka nav lemts piedzīvot tās mongo
ļu—tatāru ordas savstarpējās cīņas brīdī, kad atbrīvosies 
viņu istaba. Vēl invalīds bilda, ka viņš, Arnolds, pagaidām  
ir jauns un nesaprot, ko nozīmē justies . . .

. . . justies pēdējam starp pēdējiem. Tieši tas mani gaida, 
Arnolds nodomāja. Gaida pēc nepilnām četrdesmit astoņām  
stundām. Viņš atstāja šai valstij ne iedzīves krāmus vai 
aritmētiski izskaitļojamus mūža gadus, te paliek viņa bio
grāfija. Otrā pusē viņš būs nulle, tukša vieta, bēglis no 
Austrumiem. Ārsta  d ip lo m s? . . Nu un? Ko tik nevar no
pirkt par naudu. Ak, pieredze, ргШте, d o tu m i? . . .  Vārdi, 
pliki vārdi. Katrs zaglīgs  izceļotājs no Krievijas sakās  
milzu talants, kas savā zemē nav saprasts un novērtēts, 
kritis par upuri komunisma tirānijai. Glītās vizītkartes?  
Kolēģi no -4SI/ un Rietumeiropas?  . .  . Viegli ir iedot pa- 
pīrgabaliņu un pamest solījumu druskas. Vizītkarte nav čeks 
ar segumu stabilā valūtā, ko bez ierunām apmaksā bankā. 
Vēl Arnolds domāja par situācijas absurdumu. Viņam bija 
apnicis dzirdēt vārdus par fašistiem un hansiem, no kuriem 
jāatbrīvo skaistule Rīga. Sadzijušas vātis pēc kautiņiem, 
kad, pionieru kaklautiem plīvojot, puikas sitās ar krieviem. 
Salabota sēta, kuras mieti bija zibējuši gaisā nežēlīgā klopē 
pēc skolas baļļuka. Ar gadiem nāca sapratne, ka pašdarināti 
steki nelīdzēs, komandpunkti ir viņu rokās, vēl ļaunāk, atvē
lēti vietējiem pakalpiņiem, šiem klusajiem, strādīgajiem  
latviešiem, kas prata gan sarakstus stādīt, gan vienprātīgi 
balsot, gan iztirgot visu, ko viņiem prasīja. Nu paies 
pāris dieniņas un uz viņu lūkosies kā krievu, kurš sa 
domājis iefiltrēties Rietumos. Vēl nedaudz, un atradīsies 
džentlmeņi, kam kārosies viņam piekārt sarkanu birku, 
turēt aizdomās, ka šis emigrants ir ĶGB  aģents, kuram 
pavēlēts sagādāt saimniekiem Maskavā stratēģiskā bumb
vedēja rasējumus, skolot teroristus vai taisīt revolūcijas. 
Kādas tik vilku bedres nav priekšā! . . .  Kā nabaga diabē- 
tiķim Jašam, kurš gadiem deldēja vīzu daļas slieksni, cieta 
funkcionāra pazemojumus, meklēja kanālus, lai šo maitu 
piekukuļotu, un, paturot prātā priekšnieciņa tautību, bija 
pasācis lamāt haholus ar augstas raudzes krievu sešstāvī-  
gajiem. Kāds izbrīns radās paziņās, kad pienāca pirmā 
vēstule no mūžīgās pilsētas Romas un bijušais kooperatī
vās tirdzniecības darbonis Jakovs Fleišmans rakstiski gau
dās, ka Kanādas sūtniecībā viņa lietu kārto «один во
нючий хахол5» — ar aizkrācieša ūsām un izšūtu kreklu 
zem svārkiem, — kas lūr uz katru vīzas lūdzēju kā velns 
uz vardi un silti iesaka pirkt biļeti līdz Teīavivai. Tī
rākais benderietis, vēl postskriptumā sūdzējās Jaša, pie
mirsis, ka savu « labvēli» Maskavā bija zākājis par staļi- 
nistu un antisemītu. Pēc nostāstiem, Fleišmans iespējis 
Britu Kolumbijas mazpilsētā atvērt ēstuvi, kur naski tir
gojas ar krievu vareņņikiem, viņš nedzīvoja slikti uz 
kredīta pirktajā mājiņā, abonēja «Ļ itera turnuju  gazetu»,  kā 
īsts kanādietis dievināja Veinu Grecki un izdarīja re
gulārus ziedojumus Izraēlas palīdzības fondā.

Arī Arnoldam nācās gana izstaigāt Anrī Barbisa ielu 
Rīgā, kura bija pazīstama ar vairākām tūristu ceļ
vežos neminētām vietām — vendispanseru, šampanieša fab

5 K a d s  s m i r d ī g s  u k r a i n i s  ( k r i e v u  v a i . ) .

riku, autoinspekciju un vīzu daļu. Dokumentu kārtošanu 
viņš plānoja smalki un rūpīgi kā prezidenta vēlēšanu  
kampaņu. Vērā ņēma starptautisko stāvokli, gribējās taču 
valstij uzlabot attiecības ar Ameriku un šī mērķa vārdā 
varēja Tēvocim S e m a m  atgrūst pārdesmit tūkstošus lēt
ticīgo, kuru ausis bija saklausījušas saldās propagandas 
sirēnu balsis. Aizbraucējus drīkstēja nesodīti aplasīt līdz 
vīlītei, priecājoties par sagrābtajiem dārgmetāliem un 
rūgtumā rijot krupi, ka daudzu emigrantu smadzeņu 
pelēkā viela itin drīz dos impulsus nerimstošajam biz
nesa un zinātnes spararatam. Piedevām jaunā atkušņa sil
tajā gaisā sāka pumpurot vietējie latvietības aizstāvji, 
no viņiem labāk tikt vaļā, lai tautiskie mutesbajāri un 
cīnītāji drīzāk lasa lekcijas par «brīvību un nea tkarību» 
visādiem «D augavas  vanagiem»  nekā rīko mītiņus Rīgas 
parkos un kapsētās. Bez šaubām, būtiska bija ekono
miskā svira, šis Trojas zirga un zelta teļa hibrīds, kas 
ganījās deficīta un mantkārības laukos. Starp Arnolda 
trumpjiem varen spēcīgs rādījās arī dzīvoklis. Trīs izo
lētas istabas pilsētas centrā, klusā vietā, parku rajonā, 
īs ts  gardumiņš augstākam funkcionāram, kam apnikuši 
blokmāju labumi un znoti vai vedeklas sanitārajā mezglā. 
Visbeidzot, personisko pazīšanos tīkls, kas spēja viņa vaja
dzību impulsus aizvadīt tālu jo tālu, līdz Arnoldam nezi
nāmiem varas koridoriem, kuros viens spalvas vilciens 
pacēla svītrainās robežbarjeras. Bet praktiski Arnolda 
lietu kārtoja sīks klerks, pavisam zaļš puisis ar kapei
kas lieluma dzimumzīmi uz vaiga un modernu kakla
saiti pazodē. Kad Sofija viņam skatījās acīs, ierēd- 
nītis kautri sarka un cilāja papīrus no viena galda stūra uz 
otru. Viņš centās runāt ļoti pieklājīgi un, kā pašam  
droši vien likās, stīvo frāžu aizsegā nepārprotami pa
rādot savu nicinājumu. Visticamāk, stilu noteica audzinā
šana ģimenē, kuras svars un sakari ļāva iesēsties 
siltajā krēslā, un tālāk vairoja vai attīstīja dienesta saskare 
ar interbrigādes meičām, kam izdevās ne vien ie
šmaukt skandināvu tūristu un arābu studentu gultās, bet 
arī laimējās novest profesionālo « love s to r y » līdz likumī
gām laulībām, kad spēkā stājas civilizēti likumi un 
Helsinku gars, ģimene apvienojas un horizonta malā neona 
reklāmas iededz lielā, bezgala skaistā un bagātā pa
saule. Tā nu viņi runājās smalki kā diplomāti. Cita starpā 
klerks apvaicājās, vai slikti šeit dzīvojās, vai jēga lēkt 
uz ecēšām. Labi dzīvojās, bija atbildējis Arnolds, tikai 
valdība man neļauj taisīt abortus pēc hileru metodes. 
Viņi draudzīgi jokojās, aiz vaļējā loga dzeltēja kasta
ņa, skolas bērni nesa mugursomas mājās, un kabinetā 
dzirdējās viņu spalgās balsis. Laikam todien, tikai todien 
Arnolds izprata šīs attieksmes mehānismu, apjēdza, no 
kādiem krāteriem virmo naids, kas acis dara ļaunas un 
smaidiņus ģiftīgus. Formula bija gauži vienkārša, kā visas 
formulas, izsakāma elementārā vienādojumā, līdz kuram 
ejams garš maldu ceļš. Pat šo zeņķi ar kapeiku uz vaiga  
rija nost skaudība. Viņa sēžamvieta vēl glabāja universi
tātes sola nospiedumu, bet puika jau apskauda Arnol
du. Ne par to, kas viņš bija un kas viņam piederēja. 
No savām mapītēm ierēdnītis zināja Arnolda biogrāfiju 
labāk kā viņš pats. Zināja ienākumus, iegribas, ieražas, ie
spējas. Bija informēts, ka vēl pirms gada Arnoldu aicināja 
konsultēt un operēt uz specslimnīcu, kur tīros un spodros 
gaiteņos klimst nopelniem bagāti biedri talāros, baro vi
ņus kā uz kaušanu, tikai labais uzturs nedziedē «kungu  
vainas», tā ka nākas ciest, nēsāt «a n k a s » kaklā un vel
dzēt sevi ar runām par zāļu kūrēm vai Gorbačovu. Viņi 
bija par sociālismu ar sirdi un dvēseli, bet sasirgstot  
specslimnieki vis neapmierinājās ar vistas galertiņu brokas- 
tā un apelsīnu launagā, viņi gribēja dakteri, ne savējo, — 
cilvēku ar biogrāfiju — bet tieši dakteri, kas atpesta no 
ciešanām un salauž virs viņu vērtīgajām galvām pa
celto izkapti. Arnoldam vajadzēja niecīgu piepūli -1- 
pastiept roku, un — cap! — lai viņam nekā netrūktu. 
Zinātniskā  kar jera? . . .  Lūdzu, pētī, meklē, attīsti! S ta ž ē 
šanās ā rze m ēs? . . . Izkārtosim, mums taču jāpārņem hb 
Rietumiem tas labākais! L īgum s u z  trim gadiem trešajā  
pasau le? . . . Kāpēc ne, griezīsi nēģeriem augoņus, plfli'1



dīs strutas un valūta! Tā vietā Arnolds izvēlējās ko 
citu. Aizgāja no šīs valsts pliks un nabags. Ar vienu 
cigareti zobos. Daudzi to nesaprata, daudzi to apskauda. 
Ar naidu viņam nopaka| lūkojās biedri, kas uz mūžu 
bija pieķēdēti valsts mašīnai līdzīgi senatnes airētājiem 
pie galeras sola. Skauda nelaimīgie, kas ar nervu gali
ņiem apjauta, ka mantojuši vai inficējušies ar bīstamāko 
vīrusu, postošo sīkbūtni, kas ģeometriskā progresijā vai
rojās smadzenēs un nokāva vēlēšanos strādāt. Šī spiro- 
hetai līdzīgā draņķība kopā ar dvašu un teikto vārdu  
skaņām izplatījās sapulcēs un pārpildītos tramvajos. Ar 
to aplipa, skaitot taukainas naudaszīmes vai ēdot ne
m azgātas zemenes. Nelāgo kaiti izsniedza no kases lo
dziņiem ar algu, to pelnīja spekulācijās, kā stafeti pa
deva tālāk guļamistabās, prezidijos un cietumos. Uz laiku 
laikiem iegravēja ģenētiskajā kodā, lai dzemdību namos  
tauta pretī saņemtu kārtējo slimnieku audzi. Cilvēks, kas 
nebija mācīts un radināts strādāt, pamazām aizmirsa to 
darīt vai bija spiests aizmirst. Izvirtība kļuva mokoša  
un vērtās galējībā, kad uz veselajiem sāka raudzīties 
kā slimajiem. Valsts lēnītiņām pārtapa gatavajā lepro
zorijā, kura iemītnieku vairums apzinājās — viņiem tikt 
otrpus augstā žoga nozīmē kārt kaklā zvaniņu, lai iz
justu, kā pretimnācēji bailēs vai riebumā bēdzina skatie
nus. Šī apjēga saliedēja cieši kā kopīgi pastrādāts no
ziegums. Tika slēptas sejas, skandēti vārdi par dvēse
les skaistumu un rīkotas dezinfekcijas kongresu pilīs. 
Bet sērga pļāva lielus un mazus, nešķiroja pēc tautībām 
un ticībām. Tiesa, nacionālās dzimumzīmītes saglabājās.  
Krievi nabadzību un nejēdzību mēdza norakstīt uz dvēseles  
plašuma rēķina, kad mužiks dzeršanas reizē ceļ galdā  
pēdējo gurķi, beidzot saņemas, ar urrā saucieniem vinnē 
karu vai padara darbu un vāra no cirvja kāta garšī
gu zupu. Viņi varēja atļauties šo dāsnumu, kā nekā aiz 
muguras un Urāliem bezgalīgās tāles ar visu krāsu zeltu, 
piedevām mūžīgais attaisnojums «Лишь бы войны не 
было»6 . . .  Turpretī čaklie, strādīgie latvieši turpināja smīnēt  
par mužiku slinkumu krāsns augšā un sādžu netīrību, 
aizmirstot, ka pašu darba tikums visvairāk nu sastopams 
dainu sējumos. Bet tautasdziesmu jau netrūka, pa divām 
gabalām uz katru oficiāli iegrāmatoto latvieti. Šis bija 
kosmisko ātrumu laiks, un nieka pārdesmit gados pu
tēja laukā kapitāls, vērtības, ko, veselos gadsimtos kopā 
ņemot, nespēja pazudināt un vējos aizlaist ne zoben
brāli, ne baroni, ne poļi, ne zviedri, ne Romanovi, šie 
kaklakungi, kuru karogu ēnā bija mainījušās iekārtas 
un vēstures periodi. Aizcirsts saknē, koks klanās visiem 
vējiem. Arī meitas kā liepas un vīri kā ozoli. Slimības 
saēsts, latviešu mugurkauls tapa lokanāks kā jebkad a g 
rāk, slīcēji ķērās cits citam stērbelēs un kopīgiem spē
kiem rāva dibenā peldētvarošos. Prātīgākie nolaida rokas 
un runāja, ka vergu darbs mūžam nebūs ražīgs, ne
tīrākie uz ielas cits citu uzrunāja mēlē, kurā itin veikli 
bija iemanījušies rakstīt sūdzības «uz  M a s k a v u », naivākie 
jau kuro gadu dziedāja pie galda par dai|o Staburadzi, 
sūtīja bērnus danču pulciņos un darba nometnēs un 
lasīja grāmatiņas, domājot, ka autori ir tik ģeniāli, ka 
izvedīs vlentautiešus no maldu tuksnešiem. Tālajā ga lvas
pilsētā, kur senāk caurām naktīm kādā logā dega spuldze,  
vēstot, ka ir viens gaišs prāts, kas domā par tautu, nu 
bija pasludināts drosmīgo laiks. Vienīgi pēc mutiskas pa
vēles vai rīkojuma netop drosmīgi. Pat karā ne, jo 
slaktiņos drosmi un varonību vairo tribunāli. Tā nu visi 
vērtās varen drosmīgi, kā kurti pēc signāla metās trenkt 
arēnā laisto patiesības zaķēnu. Bet dzīvības noslēpums ne
zaudēja savu burvību un, agonijas vairots, pašsaglabā
šanās spēks reizītēm nesa m ānīgas apskaidrības mirkļus, 
kad liekas, krīze nu pārvarēta, dzīve tikai pa īstam sā 
kas, pietiek iziet ielās un to pateikt. Un gāja, un teica. 
Skanēja drudžaini aicinājumi atrast un sodīt vainīgos. 
Šos satrapus, ziņu pienesējus un nagu maucējus. Gaisu 
tricināja saukļi, jo nav nekā vieglāka, kā visas bēdas 
un nelaimes norakstīt uz jūdasu un kangaru melno darbu

6 K a u t  t i k a i  k a r a  n e b ū t u  ( k r i e v u  v a i . ) .

rēķina. Nu pienācās likt puķītes kapos un lūgt pārskatīt 
likumus. Bija skumji, jo, lai cik patiesas dažkārt nebūtu 
jūtas un dzenuļi, šī rosīšanās vērtās pūļa kņadā, kad 
apjukuši |autiņi mēģina atdzīvināt no ūdens izķeksētu 
slīkoni. Cilvēka smadzenes baro skābeklis, tautas apziņu 
laikam uztur brīvības gaiss. Cilvēkam bezelpā dotas pie
cas minūtes, kad iespējama atgriešanās no klīniskās nāves, 
par kopējo izglābšanās laiku cīnītāji nedomāja. Viņu bal
sis bija vienlīdz spalgas. Mērķi dažādi. Arī cēli. Un rub
ļos vai dolāros izsakāmi. Atkal divas varenas rokas — 
no austrumiem un rietumiem — rindoja abpus Daugavai 
uzticamus alvas zaldātiņus, atkal režisēja cīņu, atkal so
līja un vilināja, lai veiksmes gadījumā pierādītu savas  
sistēmas pievilcību un dzīvīgumu. Bet zaldātiem īsa at
miņa, vai cik ātri aizmirstas, ka Brāļu kapos līdzās rakti 
strēlnieki, baltie strēlnieki, sarkanie strēlnieki. «Lāčplēša»,  
«D zelzs  k r u s ta » un «Kaujas Sarkanā  Karoga-» ordeņu 
kavalieri, tāpat arī daudzi citi, kuriem gribējās gulēt vien
reizēji skaistā kapsētā, Mātei Latvija i  pie kājām. Kas to 
atcerējās, itin skaidri saprata, politikā jāpārdodas līdz g a 
lam. Jo ātrāk, jo labāk. Citas varbūtības nav, un profesio
nāli karakalpi arī ideju cīniņos labāk apmācīti un ilgāk 
izdzīvo, daudzi līdz intervijām un memuāru sacerēšanai 
vecumdienās. Visi pārējie veido neizbēgamo un pašsapro
tamo lielgabalgaļas porciju mielastā. Un rodas cīniņi, kuru 
izpratnē visa sākums šoreiz ir ne jau kāda tur at
moda, renesanse vai augšāmcelšanās. Vienkārši sestā daļa 
sauszemes bija sērgas apsēsta, simtiem miljoni kratījās 
slimības konvulsijās, izmisīgi pūlējās tikt uz kājām un pie
rādīt gan sev, gan citiem, ka iniizu valsts spēks un garī
gā potence nebūt nav pilnībā sabērta atombumbu kor
pusos.

Bet gaitenī klaigāja cilvēki. Dūre sitās pret kupejas 
durvīm un spalga balss pieprasīja «немедленно открыть»'. 
Arnolds palika nekustīgi guļam. Viņš domāja, ka b|auri 
varbūt ir bruņoti sardzes vīri, tūdaļ konvojs izgā
zīs durvis, apliks viņa rokām dzelžus un mainīs brau
ciena maršrutu par sim t-astoņdesmit grādiem. Kaimiņš 
kupejā, kaut ko murmulēdams, rausās lejā no plaukta. 
Vērās durvis. Gaitenī stāvēja pavadone un vairāki vī
rieši. Arnolds caur skropstām lūrēja satrauktajos ģ īm 
jos.

— Врача нету? — komandiera balsī vīrelim zilajās 
apakšbiksēs prasīja Padomju Armijas praporščiks.

— Чего надо?
—■ Женщина рожает.
— Я слесарь-наладчик, — atbildēja pēc sīpoliem smaržo

jošais pasažieris.
— А другие? — prasīja armijnieks, viņa balss bija 

trauksmes pilna, kā topošajam tēvam pieklājas.
— Закрой двери, тут врачей нет!8 — no guļamlāvas aug

stumiem atkliedza Arnolds.
— Ārprāts! — čukstēja kaimiņiene kaut kur tumsā.
Durvis aizslīdēja ciet, vīrelis taustīja rokturus, lai tik

tu vietā zem segas, bet Sofija miegainā, tabletes gur
dinātā balsī prašņāja, kas te īsti nakts vidū notiek.

— Dakteri meklēja. Kāds sievišķis sadomājis dzemdēt, — 
pārliecies plauktam, atbildēja Arnolds. — Guli mierīgi, līdz 
rītam vēl tālu! . . .

— Labi, — noteica Sofija.
Vilciens ripoja uz rietumiem. Kaimiņiene šņauca degunu, 

kaimiņš vienmērīgi krāca, bet Arnolds mēģināja vilināt 
miegu. Veltīgi. Viņš iztēlojās jukas blakus vagonā. Kunk
stoša dzemdētāja. Vīrs tur sievas galvu. Pavadone nes 
dvieļus. Gar kupejas durvīm drūzmējas līdzjutēji un ziņ
kārīgie. Sievietes pelēkām neizteiksmīgām sejām, mati uz
tīti rullīšos . . .

7 T ū l ī t  a t v ē r t  ( k r i e v u  v a i . ) .
8 — Ā r s t a  n a v ?

■ — T e v  ko v a j a g ?
— Si e v i e t e  d z e m d ē .
— E s m u  i n s t r u m e n t ā l a t s l ē d z n i e k s .  .
— Be t  ci t i?
— A i z v e r  d u r v i s ,  t e  ā r s t u  n a v i  ( K r i e v u  v a i . ) .



. . . mati uztīti rullīšos, mugurā nomazgāti slimnīcas halā
ti. Dažām ausīs briljanti, uz nagiem aplupusi laka, citas 
ada vai lasa grāmatas. Griesti palātās augsti kā katedrā
lē, sienas uz mūžiem piesūkušās ar slimnīcas smakām, 
pa garo, garo gaiteni divas sanitāres stūma rate|us ar 
katlu un, lēni cilājot kausu, dalīja šķīvjos šķidru kā
postu zupiņu. Bet docents bija aizņemts, personāls to
dien pie kūku kastes, kafijas un spirtiņa svētīja Ināras. 
Virinot ārstu istabas durvis, Arnolds manīja, ka ziedu 
uz vārdadienu sanests daudz, galdā rindojās vāzes, arī 
spainis kaktā puķu pilns. Tātad nodaļas vadītāja vai ve
cākā māsa ir Ināra, konstatēja Arnolds un, laiku īsinot, 
vilkās trepēs uzpīpēt. Veci izmīti pakāpieni ar firmas no
saukumu «Kari N everm an  un b-ri», atkritumu spainis un 
lūpkrāsas apzīmogoti cigarešgali. Viņš izvilka no krekla 
kabatas saņurcītu «P r īm a s» paciņu un kāri ierāva plaušās  
aso dūmu. Pusstāvu zemāk pie loga dirnēja sieviešu tri
jotne. Slimnieces pīpēja un tērgāja par vīriešiem. Arnolds 
negribot noklausījās runas par slavenu aktrišu laulībām 
un mīļākajiem.

— Везет же некоторым . . .  — skanēja nīgra balss. — А 
мне дома мужик . .  . Конец любви, мешочек полный воспо
минаний.

— И не говори, — piekrita latviešu sieviete. — A tnāk  
manējais divos nakt ī  mājās, u zkāp j virsū, notirinās, un 
viss!

— А мой Саша даже в больницу ходит. Бессовестный. 
Говорит, пошли в подвал, хочется, пошли, а то найду 
другую бабу, — šī balss bija bērnišķīga kā skolniecei.

— И ты даешь?
— О семье думать надо, детям нужен отец9 . . .
Cigaretes oglīte jau dedzināja pirkstus, un Arnolds ie

meta smēķi urnā. Durvis viņš vēra klusi, jo noklausī
ties nebija labi, savukārt, pa slimnīcas pagrabu staigā
jot, darbinieki centās skaļi klaudzināt grīdas klonu, jo 
maz prieka netīru palagu kaudzē pārsteigt kādu izspūru
šu pārīti.

Docents Krasts sēdēja kabinetā uz kušetītes un, novil
cis kurpi, sēja satrūkušu aukliņu tik nopietnu ģīmi, it 
kā pie galda ar ketgutu rūpīgi jo rūpīgi šūtu brūci. 
Skatoties lētā uzvalciņā un negludinātā halātā tērptajā 
dakterī, kura vaibsti iederējās vienkāršotiem priekšstatiem 
par nomaļu kolhoza traktorista izskatu, Arnolds nevarēja 
vien nobrīnīties par formas un satura katastrofālo ne
atbilstību. Dēļ šīm zemnieciskajām rokām pacientes vai si
tās nost, bija gatavas gaidīt, maksāt un aizrunāt. Un 
darba Krastam netrūka. Vai, cik daudzu sieviešu mūžs vilkās 
no jaunības nepieciešamības klusi un ātri iztaisīt abortu, 
ar sekojošu iekaisumu un citu vainu dakterēšanu, vēlmi 
izārstēt ālavību un klimaksa noslēdzošajām bailēm sa 
slimt ar ļaundabīgo audzēju! Tā ka labs vai veikls speciā
lists no ginekoloģiskā krēsla prata daudz izsmelt. Sā
kot ar kristāla podiem dāvanās un beidzot ar slimnieču 
vīru stāvokļa pavērtajām protekciju iespējām.

— Sveicināti, docent!
— Sveiki, — atņurdēja Krasts, velkot kājā kurpi ar no

šķiebtu papēdi. Arnolda acs bija trenēta, un viņš pār
liecinājās, ka, kolēģi sveicot, docents paguvis ieturēties.

— Man pie jums parāds . . .
— A h ā . . .
— Es vēlētos . . .
— Uz nodarbībām biežāk nākt jums nebija vēlēšanās?
— Bija.
— Ginekoloģiju, kolēģa, nevar apgūt, gultā meņģējo

ties ar skuķi. Reti jūs šajā slimnīcā esmu redzējis.
— Šonakt biju. Atvedām vienu . . .  Arpusdzemdes grūt

niecība.

9 — Ve i c a s  g a n  d a ž a m  ( .  . )  M a n  m a j a s  vec i s .  M ī l a s  g a l s ,  a t m i ņ u  p i l n a  
ku l e .

— I n e r u n ā  ( .  . )
— Be t  m a n  S a š a  p a t  u z  s l i m n ī c u  n ā k .  B e z g o d i s .  S a k a ,  e j a m  u z  p a g r a b u ,  

c i t ā d i  s a m e k l ē š u  sev  c i t u  b ā b u .
— U n  t u  d o d ?
— P a r  ģ i m e n i  j ā d o i n ā ,  b ē r n i e m  v a j a d z ī g s  t ē v s .  ( K r i e v u  v a i . ) .
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— Uz «ātrajiem»  braucat?
— Trešo gadu.
— Zinām. Vadā ampuliņas koferī, kamēr pats sāk špri- 

cēties. Un gatavs!
— Esmu piedzīvojis.
— Tad labāk šņabīti. Ar mēru.
— Man jau tikai mēriņš, — runāja Arnolds, knibinoties 

gar plecu somas rāvējslēdzi un ceļot galdā papīrā ie
tītu konjaka pudeli.

— Ahā, — teica docents, pētot trauku, — Erevānas pildī
jums, pirmā rūpnīca, šitais iet eksportam, krievi ar, nevar 
nosaukumam licenzi nopirkt, šitas dzēriens pataisīts par 
«B ra n d y  A ra ra t» . . .

— Par krievu biedriem es nevaru atbildēt.
— Nesaki, par viņiem mēs mēslus jau kuro gadu streb

jam . . .  — Te Krasts aizslēdza kabinetu. — Tu laikam bez 
uzkodas iedzert nevari?

— Esmu radis taupīt uz ikrumaizītēm.
— Pareizi. Labi paēd, bet iedzer bez zacenes. Zelta 

likums. Kad nomiršu, aizej uz sekciju, redzēsi, manas 
aknas izrādīsies svaigas kā pionierim, — un docents sa 
lēja konjaku glāzēs. — Noprovēsim, ko tu esi atstiep is! . .  .

Viņi iedzēra, aizsmēķēt nepaguva, jo griezīgi zvanīja 
telefons un Krasts ilgi un pacietīgi mierināja kādu sa
trauktu privātpacienti. Beidzot klausule nogūla vietā.

— Tā vienmēr. Pat glāzi pacelt neļauj. Atceros, biju 
tavos gados, tikko diploms kabatā, norīkojums Kurzemē. 
Tolaik ar pilnu tvaiku dibināja kolhozus. Rudenī valsts 
svētki, pagastmājā viss kā pieklājas. Staļina portrets pie 
sienas, bērneļi godasardzē, lozungs izkārts. Svinīgajā daļā 
partorgs lasīja referātu, referāts kā nākas, bet šo pava
sarī kopā ar budžiem uz Sibīriju . . .  Tā nu oficiālā daļa 
beidzas, beņķus pie malas, tūlīt danči ies vaļā. Do
māju, šņabja un meitu netrūkst, izlustēšos . . .  Nekā! Pie
nāk pilnvarotais, aicina maliņā, tā un tā, biedri Krast, 
šķiru cīņa, bruņots ienaidnieks samucis mežos, var mē
ģināt izjaukt tautas svētkus, bet jūs lai būtu skaidrā, 
medicīniskā palīdzība uzticēta ju m s  . . .  Nospļāvos un vilkos 
mājās, atceros, bija kailsals, klunkurēju tumsā pa gram
bām, domāju, maz prieka skaidrā prātā dabūt svinu pa
kausī . . .

— Pakausī vēl pusbēda, lūk, vēderā . .  .
— Labi, kur tā ieskaišu grāmatiņa! — Krasts atkal 

kļuva oficiāls un stingrs. — Ieskaite nav eksāmens . . .
Ierakstu docents izdarīja ar lētu lodīšu pildspalvu, aiz

vēris vāciņus, viņš vēl piebilda:
— Tiktāl esam, drīz dakterīšus gatavosim neklātienes 

nodaļā. Strādā slimnīcā viens skuķis, par abortu prasa  
piecdesmit kā profesors, vieglu roku pārdur dzemdi, bet 
man vai tiesu darbi jāgaida. Skuķis centīgs, vienmēr tei
camnieku stipendiju dabūjis, pa komjaunatnes komitejām 
dzīvojis. Vēl piedzīvosiet brīnumus, kad šitie centīgie sāks 
cits citu d a k k r ē t . . .

Pusdienas bija paēstas, un sanitāre vāca ratejos ne
tīros traukus. Tuvojās klusā stunda, gaitenī klīda retas 
slimnieces, viņu sejas bija tukšas un neizteiksmīgas,  
kroņa drēbes blāvas, bet kosmētika spilgta. Arnolds juta 
lipīgus skatienus ķeramies pie vaigiem un viņam sāka  
likties, ka izdarījis ko nepiedienīgu vai perversu, teiksim, 
ielavījies mazmājiņā ar vistiņu uz durvīm. Šī doma lika 
steigties, dzina durvju virzienā, un, izejot uz ielas, Arnolds 
sprieda, ka riebīgāka dūša varētu būt vienīgi sieviešu 
cietumā, kur papilnam iezbiešu un mudīgākās likumpār
kāpējas steidz ieņemt bērnu no pirmā sargzaldāta. Tuvējā 
parkā līdzās Kirova bistei uz soliņiem sēdēja šahisti, kas 
pelnīja naudu un izpriecas, bet puķu tirgū rožu cenas 
bija augstas, ziedu karalienes klēpjiem metāla traukos 
gaidīja pielūdzējus, vienīgi pārdevēji viņam vērību ne
pievērsa. Arnolds gāja gar galdiem, vēroja dzirkstošos 
ūdens pilienus rožu pumpuros un domāja, ka, Dieva vārds, 
reiz pienāks diena . . .

. . .  reiz pienāks diena, kad viņam ziedus nesīs klēpjiem 
un, gribot negribot, būs jākļūst par rožu šķirņu pa
zinēju. Atkal varēs teikt, māsiņ, ņemiet puķītes, citādi



aizies bojā, un m āsa rūpīgi tīstīs rozes avīzēs, lai nestu 
mājās vai, netērojot naudu, sagādātu skaistu pārstei
gumu mammītei jubilejas reizē. Kaut gan, varbūt tur 
šāda rīcība ir slikts stils, necienīga rīcība, kura pie
ķeras vārdam kā dēle un cilvēku prātos nosūc tā svaru 
un vērti. Metrīgās rozes, jaukās 'S a n y '  vai 'S h e rry  
B randy ' ,  arī krizantēmas, milzīgas un greznas kā Japānā 
plaucētas, mālainās, trauslās gerberas un puķaudzētavā  
vai veikalā zagtās neļķes kā radītas valdības bērēs. Bet 
Amerika laikam nedaudz jukusi, katrs komforta un ser
visa baroklis sēž savā privātmājā, cērp zālāju un krauj 
uz lodžijas kastēs smalkus plastmasas ziedus, lai ik 
rītus, kaimiņus kaitinot, rasinātu sintētisko oranžēriju no 
fifīgas lejkanniņas. Var gadīties, dakterītis arī saņem kau
dzi māņu puķu un īstus dolārus piedevām. Bez kaut kā 
īsta jau nevar. Pat kinoaktieriem no gangsteru filmas  
asinis ir siltas. Maniaka sašautais, smaidošais Ronalds 
Reigans, trenētie, noasiņojušie miesassardzes vīri, kas ķer
meņiem nule kā seguši savu prezidentu, pūļa histē
rija, televīzijas modrā acs, gaidās pavērtās opzāles dur
vis un ķirurgu brigāde, kam, elpu aizturot, seko vai visa 
valsts no krasta līdz krastam. Kā allaž vajadzīga sveša  
nelaime, kuru pārkāpjot pats solīti celies uz augšu. Bais
māka nelaime nozīmē vienīgi straujāku kāpienu, bēdas 
un asaras šeit tikai piedevas, mokošs atgādinājums, kas 
ķeras nervos, vēl un vēl daudzinot prātā to atbildību, to 
līdzsvara zudumu, kuru sevī nes katrs solis. Bende gaida  
apžēlošanas lūguma noraidīšanu, slakteri rudeņos trin tute
ņus, un ārsts bez slimības nepastāv. Cik šie amati daž
kārt līdzīgi un savstarpēji aizstājami, kad sākas rotaļas 
ar dzīvības neatkārtojamību. Maniakus, patoloģiski rafi
nētus slepkavas humānisma untums liek visu turpmāko 
dzīvi pūdēt ieslodzījumā, jo elektriskais krēsls atvienots 
no augstsprieguma kabeļa un giljotīna pārkalta leme
šos. Arī mākslīgi uzturēt vielmaiņas norises sakropļotos  
ķermeņos, kad cietēja smadzenēs apziņas palicis mazāk 
kā posmkāju nervu mezglos, ir noziedzīgi. Padomju īstenī
bā tas nozīmē tūkstošus citus atstāt bez medikamentiem 
un aprūpes vienīgi tādēļ, lai elpojošā miroņa dzīvības 
uguntiņa gailētu ilgi un spoži, galu galā  letalitātes rā
dītāju neietekmē šo pacientu mokas un drošā invalidi
tāte. Bet kroplība vēršas agonijās gadu garumā, kad pa
ralizēti vai uz mūžu apstulbināti radījumi top par lāstu 
veselajiem. Bet neglābjamus vēžiniekus sūta uz mājām no
mirt. Un viņi to dara savos dzīvoklīšos, dara tik skaļi, 
ka mazgadīgi bērni jāved pie radiem, bet pieaugušie, 
meklējot zāles un dakterus, pelna infarktus, lūdzot un ku
kuļojot, tā īsti arī neapjaušot, ka nav par matu tikuši 
prom no laikiem, kad viņu priekšteči klimta pa caralaika 
holeras barakām, cerot uz ārsta kunga un pestītāja 
žēlsirdību. Nespējot palīdzēt pasaules praksei sen elementā
ros gadījumos, dalot medikamentos pārvērsto zeltu saviem 
tuvākajiem, sistēma saglabāja lielnianību, darīja visu, lai 
statistiku nemaitātu to ūdensgalvu un kroplīšu nāve, 
kam piedzimstot vienīgā vieta ierādāma Ķ uns tkam eras  spir
ta burkā vai kapsētas pažobelē. Grieķis Hipokrāts nebija 
starp marksisma klasiķiem un, viņa vārdu piesaucot, v a 
rēja spļaut virsū vienkāršai patiesībai, ka nekaitēt rei
zēm nozīmē ļaut mirējam ātri un bezsāpīgi nomirt.

Kupejas karstais, sasmakušais gaiss plūda elpvados,  
tam smagi nogulstot plaušās, skābeklis sūcās asinīs, lai 
kopā ar pagurumu strāvotu ķermenī un atstātu skaudru 
sāpju dūrienus deniņos. Varbūt audzējs smadzenēs? Ļaun
dabīgais vai labdabīgais, liela nu starpība, ja operēt ne
var, jaunveidojums uz mūžu saaudzis ar dzīvībai svarīgiem  
centriem. Kā docentam Krastam. Izzāģēja galvaskausa  
gabalu, pasūrojās, paplātīja rokas un palaida runas 
pilsētā. Krasts vēl vasaru novilka, apciemoja savu no
daļu, pārsteigdams visus ar iedegumu un ķēmīgu retu, 
kas līda laukā no sirmajiem matiem. Pret rudeni viņš 
mira, divas diennaktis gulēja paralizēts, stiklainām acīm 
veroties griestos, un izdzisa, bet viņa draugi, bērējot aiz
gājēju, cilāja cepešbļodas un glāzes, slaucīja asaras un at
zina, nelaiķim bijusi taisnība, aknas Andrejam tīras 
kā pionierim. Šī nelaime Latvijas sieviešu intīmajā dzīvē

gadījās krietni sen, nu, visticamāk, kompjūtertomogrāfs 
būtu pasargājis Krastu no nevajadzīgām mokām uz galda. 
Jā, brīnišķīgā spēļ lietiņa, kas cilvēku pārvērta stikla mē
ģenē, ļāva pacelt pret gaismu un ieskatīties vai katrā 
organisma kaktiņā. Revolūcija medicīnā, kas samērojama  
ar dāvanu, kuru pasaulei sniedza vācietis Vilhelms 
Rentgens, «X » staros nofotografēdams dzīvesbiedres 
plaukstu. Nu šīs Frau kauliņi kopā ar laulības riņķa 
kontūru uz mūžiem mīt vēsturē, bet vīra vārds Nobela  
laureātu sarakstā . .  . Arnolds taustīja smeldzošo pieri. 
Vajadzēja samaksāt simtnieku, lai kompjūterā caurskata  
galvu. Aizbraukt svešumā nosprāgt — tas tiešām ir ne
pieklājīgi! Viņš visā nopietnībā sāka domāt, ka kļūdī
jies. Sūds par riebīgi smeldzošo pauri, tur vainīgs kon
jaks un pieelpotais gaiss. Bet pārbaudīties derēja, vai kā 
derēja. Ar trim saplombētiem zobiem nemirstībai par 
maz. Un Arnolds pasmaidīja par mirkļa iedomu — pēdīgo  
reizi atdoties Latvijas ārstu rokās, viņu ir tik daudz, viņi 
piepildījuši . . .

. . .  viņi piepildījuši visu milzīgo Virsnieku namu. Me
diķi nāk un nāk. Lūk, vecākie kolēģi, kas dzīvojuši la
bākos laikos. To liecina stāja un mierlaika rotas. Kas 
zina, dažs no sirmajiem kungiem vēl glabā plauktā kor
poreļu «deķel i». Nākošā audze, nule pensiju nopelnīju
šie. Viņi sēdēja aukstajās pēckara auditorijās, citēja Josi- 
fu Visarionoviču un rīta lekciju laikā manīja, ka studentu 
rindas atkal retinātas kā biešu vagas jaundibināto kolho
zu tīrumos. Beidzot lielumlielais vairums, dakteri, kas dzi
muši un vēlas mirt sociālismā. Bet īstu rotu maz, daudz 
vairāk acīs krīt nacionālie karodziņi pie apģērba. Mediķi 
nāk un nāk, viņi grib atjaunot savu biedrību, un censo
ņus vestibilā sagaida mundrais ģenerālsekretārs uz portre- 
jas. Karājas bilde kāsī, kur visu amata priekšteču ģ ī 
metnes. Rangu zemāk rindojas maršalu un ģenerāļu sejas. 
Bet ārsti nebeidzamā procesijā, sveicinot paziņas, klano
ties un rokojoties, pa līkumotajām kāpnēm virzās uz aktu 
zāli. Tā rādās pārpildīta kā tramvajs, un kolēģi viens 
otram nomin kājas, apskauž priekšā sēdošos, snaiksta 
galvas uz prezidija pusi un cenšas saklausīt oratoru 
teikto, jo, izrādās, mikrofoni strādā pagalam vārgi, un līdz 
pēdējām rindām atskrien krietni pluinīti vārdi un aicinā
jumi.

Arnolds sēdēja maliņā un meklēja pūlī pazīstamas se
jas. Bet cilvēki bija dažādi. Profesija, tāpat kā tautība, 
nevienoja līdzīgos. Šeit sēdēja dzīves, apstākļu un laik
meta liektie, lauztie un radinātie cilvēki, kas, maksājot 
biedrunaudas vienai arodbiedrībai, izgāja kopēju komunisma 
skolu. Tikmēr oratori tribīnē nāca un gāja, dzirdējās ru
nas par ārsta tiesībām, prestižu un pienākumiem. Par 
to jāgādā Latvijas ārstu b ie d r īb a i . . .  Un aplausi aiz
šalca zālē. Pārkārtošanās, partijas konference, lēmumi un 
medicīnas v ie ta . . . Atkal sasvīdušas plaukstas meklēja 
viena otru. Ministrijas diktāts, birokrātiskās instrukcijas, 
ierindas ārsta nožēlojamā atkarība . . .  Te stenogrammā  
pieklātos rakstīt — aplausi pāriet ovācijās. Nepiecieša
mība dibināt tiešus kontaktus ar ārvalstu centriem, ap
mainīties ar pieredzi un stažieriem . . .  Vēlreiz aplausi, 
jo itin visi vēlējās aizmainīties labi tālu, kur divdesmitais 
gadsimts nav vienīgi kalendāra lapelē.

Arnolds plaukšķināja līdzi un kārtējo reizi, atrodoties 
kopā ar simtiem citu cilvēku, pārdzīvoja gauži iracionālu 
neizpratni, jo itin skaidri apzinājās, ka nav, diemžēl 
nav nekāds gara titāns, kas varenā domas lidojuma aiz
steidzies priekšā savam sīkajam, gaudenajam laikmetam 
un gūst patiesu dvēseles brīvību kaut kur otrpus manī
gajai nākotnes līnijai pašā progresa pamalē. Tad kādēļ 
viņam šīs runu mežģīnes liekas labākajā gadījumā naivas? 
Neba viņš gudrāks par simtiem cilvēku, kas trauksmai
nām sejām sanākuši kopā, lai dibinātu, mainītu, panāktu? Ie
spējams, viņš, Arnolds, izkūkojis prātiņu, sen kā nobēdzis 
paša iedomās raudzētā lielummānijā? Jo kādēļ gan at
kārtojas situācija, kad cilvēku masa izbauda saldkaislas  
ilgas, bet viņš vienatnē un klusībā par notiekošo smīn? 
Varbūt viņš vienkārši ir samaitāts cilvēciņš, kas allaž 
saskatīs savtīgu interesi? Arī šajā zālē, kur starp sē
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došajiem netrūkst tādu, kas vēlas dabūt amatu, godu, 
komandējumu, viru, mīļāko, vienkārši nosist kaut mazu
miņu dzives, muļķīgi un bezjēdzīgi pļāpājot un darbo
joties . .  . Arnolds izgāzās krēslā. Runasvīrs tribīnē atgādi
nāja, ka biedrība būs internacionāla, vienos visu tautību 
mediķus. Vārdi, pareizie vārdi, kurus var nodrukāt avīzē, 
un vairums piekritis, papīrs jau pacieš visu, tikai intonā
cija nav piejaucama tipogrāfijas krāsai, nu tā lien ausīs  
nedaudz vainīga vai pieglaimīga, izsakot pareizus vārdus, 
runātājs, šķiet, rēķinās ar visuresošu dzirdīgu ausi, kas 
tieši savienota ar sodīt spējīgu roku. Kā citādi viņš 
var atvainoties par tautības ierakstu pasē un mātes va- 
lodiņu, kuras skaņas lēni aizveļas līdz Virsnieku nama  
griestiem?

Debašu finālā sapulce sprieda par biedrības statū
tiem, bet Arnolds vai desmito reizi lasīja sarkano transparen
tu virs skatuves, kuru, dienesta laikā iedzīvojoties gatavajā  
sinekūrā, visticamāk, bija mālējis kāds zaldātiņš. Sauklis 
solīja labumus un vedināja pildīt kongresa lēmumus. Skaļ
runī pastiprināja vārdus par žēlsirdību un iejūtību. Smiekli 
nāk, domāja Arnolds, to attiecinot gan uz trekno izsaucēju  
transparenta astē, gan uz patosu, kas kopā ar oratora 
slienām un emocijām traucās pret mikrofonu. Te Arnolds 
slējās kājās un cauri piebāztajai starpejai spraucās uz 
durvju pusi. Lai tiktu ārā, atvainošanās čuksti nelīdzēja, 
nācās likt talkā elkoņus, tos pašus elkoņus, kuru no
zīme nav pārvērtējama kapitāla zemēs.

Virsnieku nama bufetē sulu izvēle likās plaša kā valū
tas bārā. Arnolds sūca vēsu dzērienu un skatījās, kā 
kroņlukturu gaisma līst pār oficiantes varenajām krū
tīm, ņirb glāzēs un kafijas automāta hromējumā. Ap
meklētāju redzējās pamaz, dirnēšana bufetē, kad zālē kais
līgas diskusijas, laikam plēsa robus dalībnieku godaprā
tos un reputācijās. Apkārt klīda sievišķis netīrā halātā  
un ar lupatu braucīja galdiņu virsmu. Arnolds vāca malā  
glāzi, lupata slīdēja pa plastmasu acu priekšā, atstājot 
ūdenspilienus un smaku, kas likās piemērota zaldātu kan- 
tīnei. Bet Roberts izskatījās cēls un demokrātisks kā jaunā 
viļņa politiķis C BC  ekrānā. Viņš grozījās gar leti, un 
kolēģa seja kvēloja labpatikā kā kalorifers. Arnolds centās 
novērst acis un lūkoties ar eļļas krāsu ziestajā akmens 
kolonnā, jo kopīgi pavadītais kursu laiks Maskavā va
rēja nozīmēt pārgudru sarunu pie sulas glāzes.

— Re, visi dakteri šeit! — teica Roberts, liekot kafijas 
tasi. — Interesanti, vai kāds slimnīcās strādāt arī pa
licis? . . .

— Lielāku zāli vajadzēja noīrēt! — Arnolds atdzēra m al
ciņu.

— Naudas nebija . . .
— Tu sāc iesildīt vietiņu prezidijā . . .  Ko nozīmē «naudi

ņas nav»? Plikadīdas ar sarkano krustu un pusmēnesi. 
Iepriekš katrs gribētājs pieteiktos un dotu cēneri. Pa 
visiem i Doma baznīcu noīrētu.

— Un noīrēsim! Tas ir tikai sākums. Kāds cilvēku 
pieplūdums! Tu statūtu projektu saņēmi?

— Saņēmu, — meloja Arnolds. Mūžā viņš bija pietiekami 
izstāvējies rindās, lai vēlreiz, drūzmā stumdoties, mēģinātu  
remdēt visnotaļ necilu ziņkāri.

— Laba kafija, — Roberts maisīja karsto virumu. — Dar
bu esi sameklējis?

— Nē! — Atbilde bija tiklab strupa kā vienaldzīga. 
Skaudības lupai šajā pilsētā piemita milzu palielinājums 
un neveiksminiekiem nebija ne mazāko cerību noslēp
ties.

— Nāc strādāt!
— Oho . . .
— Mums republikāniskajā kooperatīvs organizējas. Spe

ciālisti no visas Rīgas piestrādās. Pietiek knapināties!
Un Roberts stāstīja, kā gatavojas sazvērestība pret 

valdības piedāvāto dakterēšanu. Arnolds klausījās viņa 
skaņās balss plūdos un juta, ka Roberts no lādzīgu- 
roa nav ticis vaļā, kā droši vien nav saārstējis hro
nisko pankreatītu. Lēkme viņam uzkrita arī Maskavā, taču 
Arnoldam prātā palicis kas cits. Sestdienas vakars, kad 
caur kopmītnes gaiteņiem klīda krievu sievietes dziedāts

šlāgeris, dušas nedarbojās, blakusistabā organizējās iedzer
šana, bet Roberts pārradās nosalis un galīgi salijis. 
Viņš stīvēja nost sabristās kurpes un priecājās, ka allaž 
nēsājis pasi. Todien bariņš kursu klausītāju aizstaigāja  
līdz Sarkanajam laukumam. Biedri alka redzēt katram 
padomju cilvēkam svēto vietu. Domāju, darīt nav ko, pa
stāvēšu arī es, tās pāris stundas apskatīšu, vēl runāja 
Roberts, liekoties gultā. Mainoties ar biedriem, viņš bija 
mīdījies garajā rindā uz Mauzoleju .  Atlika laiks aiz
skriet līdz tuvējam universālveikalam laukuma pretējā pusē, 
kur Robertam laimējās nopirkt pārīti rietumvācu šampūna  
flakonu. Pa diviem vienās rokās deva, bija stāstījis Mas
kavas viesis. Tikmēr rinda aizmīdījās līdz sargkareivjiem  
pie ieejas, nu varēja skatīties, kā lietus straumītes 
tek pa pulēto granītu un krājas sudrabeglīšu skujās. 
Bet kolēģi, apklaušinājušies par pirkumiem, alka redzēt 
šampūnu. Roka kabatā, flakons laukā, korķis vaļā, un 
degustācija sākas! Bet ekskursija beidzās, jo līdzās uz 
bruģa izdīga divi tumši stāvi, kas stingri pavēlēja noiet 
maliņā un arīdzan gribēja ostīt rietumvācu parfimēriju. 
Izsmaržojuši un pārbaudījuši dokumentu, biedri viņus pa
laida uz visām četrām debess pusēm. Vienīgi rindā at
griezties neļāva. Savukārt kolēģi, nesot lietussardziņus 
gar Vasīlija Svētlaimīgā katedrāli, uz Robertu raudzī
jās bezgala īgni, it kā viņš būtu uzplijies ar savu pirkto 
deficītpreci.

— Ko tu saki? — Roberts bija neatlaidīgs.
— Mjā, civilizētu kooperatīvu sabiedrība. Ļeņina po

litiskais testaments . . .  Atceries, kā tu M auzoleju  spri
dzināji? — vaicāja Arnolds.

— A, kursos! . . .  Kā mūs vēl kara medicīnā čakarēja . . .
— Šodien visi varējām lemaršēt formastērpos. Šitai mājā 

uzpleči godā, bufetniece skatītos kā uz cilvēkiem . . .  Ne
saprotu, kā es tādā kooperatīvā strādāšu? Abortu var 
taisīt ķēķī, impotenci ārstēt sarkanajā stūrītī, bet es kā 
nekā esmu ķirurgs. Man opzāli dzīvoklī neiekārtot, var
būt jums valdība kādu pagrabu atvēlējusi?

— Pagaidām konsultēsi. Ar laiku . .  . Mēs izmantosim 
slimnīcas laboratorijas, rentgenu, kompjūteru . . .

— Klausos un brīnos. Par kompjūteru maksāti vairāki 
miljoni. Un dolāros. Jūs darbināt valsts iekārtu un vēsi 
dīrājat bargu naudu. Kolosāli!

— Viss fokuss, ka valsts nespēj noslogot aparatūru. 
Pats to brīnišķīgi zini. Paliek tukšs laiks, kad arī dar
bosimies. Tā ir iespēja. Sāksim sevi beidzot cienīt.

— Stulbā valsts. Labāk algas maksātu cilvēkiem. Tātad 
ar laiku es varētu naktīs operēt? Mani tas . . .  nevi
lina.

— Tevi? Arnold, tev bija plaša kabata! Naudasmīlestība, 
šīs jūtas taču uz visu mūžu.

— Pareizi. Tikai es pārdevu savas rokas, bet tev at
liek vienīgi dārgāk iztirgot svešu mantu.

— Neaizmirsti kvalitāti! Līmeni! Cilvēkam vajadzīga indi
viduāla pieeja, uzmanība.

— Jā, silta ateja un nekaitīga valdība, — piekrita Ar
nolds, kuram ļoti garšoja ananasu sula. — Es redzu, 
tu esi vienā frontē ar šašliku cepējiem un bikšu šu
vējiem. Nepmaņi glābs valsti. Vecos laikos jau dakteri 
esot sēdējuši gadatirgus būdās. Viņi un bārddziņi va
rēja nolaist asinis, pārgriezt suņanaglu, izraut zobu vai 
kastrēt zēnu kora solistu . . .

— Paskaties! — Te Roberts atsita «d ip lom ā tu» un krāva 
uz mitrā galda ārzemju katalogu kaudzīti. — Pasaule! Ja 
ne rīt, tad parīt noteikti mēs pie tā tiksim.

— Tiešām? — Arnolds ielūkojās amerikāņu mākslīgās  
asinsrites aparāta prospektā. — Re, pasūtījumi jāadresē  
uz Viskonslnas štatu! Sitīsi teleksu, un jeņķi rīt lādēs 
pilnu kuģi. Buržuji kā rubli ierauga, uzreiz gatavi perso
nīgo mammu boļševikiem pārdot.

— Ar mums sadarbosies ārzemju latvieši, viņiem Ir lie
la interese par mūsu pārmaiņām, patiesa vēlēšanās pa
līdzēt. irsiV

— Jā, amerikāņi mēdz uzcelt pa hospitālim trešajā pa
saulē. Viņi to dēvē par filantropiju.
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— Cik Rietumos daudz brīnišķīgu latviešu ārstu! Ja 
jaunie sāktu atgriezties, mēs daudz izdarītu . . .

— Robert, tu neesi ko nelabu ieēdis? . . .  Es baigi gri
bētu redzēt brīnumbērnu, kas te atgrieztos, lai strādātu 
atejas apstāk|os, piedevām čubinātu vecos karotājus un 
pazemotos katra sūda priekšā . . .  Mēs prīmā dzīvotu, pa
reizi. Latviešiem ir sasniegumi, ir kapitāli. Lai atgriežas,  
lai palīdz! Celtnieki celtu, inženieri izgudrotu, ekonomisti 
plānotu, dakteri ārstētu. Tautieši stutētu, sūtītu kartu
peļus, atejas papīru, veļaspulveri, bombongas, šņabi. Mēs 
pretī — valodiņu, tautasdziesmas un sociālismu . . .  Gatavā 
Ziemsvētku pasaciņa. White Cristmas, o, Tannenbaum  
wie grün  s ind deine B l ä t t e r . . .  Ko līdz tavi katalogi, 
ja slimnīcās trūkst vates un spirta, nav elementāru zāļu, 
toties pa pilnam tumsonības un stafilokoku?

— Tu redzēji, kas notiek zālē? Cilvēki grib mainīt s tā 
vokli. Runāšanas laiks pagājis. Jāsāk darīt, citas iespē
jas latviešiem vairs nebūs.

— No kurienes tev šitā kaudze? Skatos, pavisam svaigi 
izdevumi.

— šusters  atveda.
— Kas?
— Miška Šusters. Viņš pavasarī atgriezās, saka, ne

varējis tur iedzīvoties . . .
— Nu, doka! — pārsteigumā iesaucās Arnolds. Kā nekā 

Šusteru klana izbraukšana bija gandrīz leģendāra. Šī 
dzimta uz ārzemēm ņēma līdzi pusaklu pūdeli un septiņ
padsmit konteineros sapakotu iedzīvi. — Diplomu viņš ap
stiprināja?

— Jā. Esot apstiprinājis.
— Stulbumu grūti noslēpt. Laikam nācās šlto kontra

bandu vest atpakaļ uz Savienību.
— Miškam kontakti Maskavā.
— Bērnelis nestostās?
— Kāda nozīme Šusteru bērnam?
— Ja stostās, mazajam žīdītim būs grūti skolā. Ap

graizīts, piedevām stosteklis . . .  Bērni ir nežēlīgi.
— Pēc pārtraukuma sāksies vēlēšanas.
— Dalīsim portfeļus un ārzemju komandējumus?
— Varētu domāt, tevi šeit ar varu atvilkuši.
— Ziņkārībai un skaudībai milzu spēks. Ārstu biedrība, 

skan lepni. Man arī bija kontakti maskaļos . . .  Profesors 
Stefanovičs, spīdeklis, vai pašam Brežņevam klistīrus 
taisīja, uz kolēģiem skatījās k ā . . .  Nav svarīgi! Lūk, 
nonāca Jefims Samuilovičs Štatos. Iedzīvojās. Vārds. 
Prakse. Rezultāti. Dzīvesstandarts. Un uzņēma profesoru 
Amerikas ārstu biedrībā. Bet amīšiem statūti tiešām ir 
statūti, kad iedibināsiet kontaktus, paši sapratīsiet.

— Izsitās līderos?
— Gadījās Stefanovičam pacients. Cik zinu, reta zarnu 

patoloģija. Puse Amerikas dakteri konsultējuši. Stefano
vičs arī izmeklēja un pateica, kā tūkstošiem reižu to 
bija darījis Maskavā — ko tie, pieņemsim, duraki, sajēdz! . . . 
Pazīsti dzimto Krieviju? Bet Amerikā šo dabisko muldē
šanu, gatavo refleksu uzskatīja par ētikas pārkāpumu. 
Mēs esam daudz iecietīgāki, ar ētiku saprotam nazīti un 
dakšiņu pareizā rokā vai aizpogātu bikšupriekšu. Stefa-  
noviču izsvieda no visām biedrībām, māju nācās pār
dot, praksi nolikvidēt, nu viņš sprauž klistīrus nēģeru  
trūkumcietējiem . . . Bet katalogus Miška smukus savedis. 
Prieks acīm!

— Jā, — piekrita Roberts, bēdzinot katalogus atpakaļ 
somā. — Klausies, Arnold, kāds nosaukums tev šķiet 
piemērotāks — Latvijas ārstu vai Latvijas praktizējošo ārstu 
biedrība?

— Sauciet vienkārši un lepni — Latvijas padomju ārstu 
biedrība.

Rādījās, ka sēžu zālē bija pasludinats starpbrīdis. 
Garu garā rinda stāvēja pie bufetes letes, un kafijas 
ekspresis darbojās ar pilnu tvaiku.

Roberts tapa nevaļīgs. Viņam vajadzēja domāt par 
vēlēšanu gaitu un norisi. Iegrūdis Arnoldam vizītkarti, 
viņš aizsteidzās organizēt un rīkot. Arnolds solījās  
zvanīt nākamajā dienā un palika sēžam. Līdzās pie
metās divas kundzītes izejamās kleitās, viņas kafijoja un,

likās, pārstāvēja tipveida teatrāļu publiku, kas pēc pirmā 
cēliena aizgūtnēm apspriež pirmizrādes norisi. Nepalūko- 
jies vizītkartē, Arnolds to saplēsa sīksīkos gabaliņos un 
iemeta tukšajā glāzē. Bet abas sievietes smaržoja pēc 
frizētavas, viņas runāja par tomātu ražām, bērniem, iz
sūtīšanām un šausmīgajiem darba apstākļiem, kad poliklī
nikā katrā pieņemšanas reizē nākas uzklausīt tūkstoš 
rupjību. Cilvēki bija droši pieķēdēti ikdienai, un vienīgo 
gandarījumu sniedza ticība, ka drošs tērauda riņķis kaklā 
un sm ags darbs lemts katram mūžam. Pat spožs, kārdi
nošs reklāmkatalogs vairumu neuztrauca. Viņu smadzenes  
no vājprāta īssavienojuma glabā droša aizsargsistēma,  
tādēļ, skatoties poligrāfijas meistarstiķos, vairums to 
saturu tvēra kā delikatesi, kā gardumiņu ikdienas pelē
cībā notrulinātajām acīm, kaut patiesībā šie nebeidzamie 
M ade in USA, Japan  vai W est G erm any  nozīmēja  
ko drausmīgu, kā krāsainas signālzīmes rādīja, cilvēces 
apziņas veselums sen sašķēlies divās nevienlīdzīgās daļās,  
plaisa novilkta starp lielgabalu stobriem, saprāta kon
tinenti nepielūdzami attālinās. Ar katru dienu plaisa kļūs 
platāka un platāka, jo zināšanas un to pielietojums ne
vairojas mehāniski, tas tiešām ir sprādziens, kas pie
šķir milzu paātrinājumu līderiem un, apžilbinot sekotājus,  
aizmet tos vēl dziļākā atpalicībā un kopējā neticībā. 
Par laimi, viņu lielākajai daļai drošības vārstuļi dar
bojās nevainojami un mazvērtība izlādējās ne postošā dum
pī, bet pamazām klusi aizčākstēja triviālā, sadzīviskā  
skaudība. Un retais, skatoties elektronikas vai farmā
cijas brīnumu piemēros, mēģināja kaut klusītiņām atzīt, 
ka paša kvalifikācija un iespējas ir nožēlojamas. Labāk 
jau skaudības plāksteris, kas droši aizlipina grimsto
šo pašverti un visu trūkumu iemeslu liek meklēt naudā, 
kuras allaž par maz.

Bufeti joprojām pieskandēja balsu čala un trauku šķin
doņa. Vairums seju nopietnas un svarīgas. Trūkstot 
reālajām iespējām, sievietēm dārglietas aizstāja spoža bi
žutērija, savukārt tauta politikas vietā izlīdzējās ar skaļas, 
jūtelīgas čupošanās erzacu, kad kareivīgums auga līdzi 
pašapmānam un kopējās berzēšanās noniecināšana tika 
pielīdzināta vai tīri bībeliskai nodevībai. Ar asaru pil
nām acīm cilvēki vēra vaļā diloņslimos maciņus, vāca  
ziedojumu kolekti un domājās darām svētīgu darbu. 
Tikai rubļiem vienīgais garants bija valsts dibinātāja 
profils simtnieku ūdenszīmēs un draudošais nāvessods  
par to viltošanu īpaši lielos apmēros. Ko līdzēja 
kopīgi knapinātās summas, ja naudiņu nenodrošināja  
preču segums, prasmīga darbaspēka piedāvājums un poli
tiskas tiesības pārvērst kapitālu aizsargbarjerā. Tā nu 
kontos krājās tūkstoši un ziedotājiem atlika cerība, ka viņu 
darba taustāmā vērtē beigu beigās nekļūs par kom
forta pēli visiem šiem aktīvistiem, kas, sparīgi raušo
ties tribīnēs, solīja nākotni un citus labumus.

Virsnieku nama vestibilā tika vākta jaundibināmās 
biedrības dalības maksa. Šoreiz pieci rubļi. Naudaszīmes  
vairojās lādītē, dakteri pildīja iestāšanās anketas un lika 
parakstus. Pēdējo cerību nams,  atcerējās Arnolds. Tā šo 
vietu sauca apprecēties kārās sievietes, kas te sestdienas  
vakaros pulcējās uz dančiem, lai dabūtu kādu virsnieku 
vai kursantu, ievilktu gultā, mauktu brašulim laulības  
gredzenu pirkstā un dotos iznēsāt bērnu uz tālu gar
nizonu. Tovakar pēdējo cerību namā zābaksmēra smakas  
vietā jaudās medikamentu un dārgu parfīmu smaržas, 
uzpleču ņirbu aizstāja krāsainas lentītes un nozīmītes,  
bet armijas stīvo subordināciju — visnotaļ sadzīviska liš- 
ķība. Pāri pūlim redzējās Roberta slaidais stāvs, viņš 
vicināja statūtu projekta tekstu un kaut ko svarīgi stāstī
ja. Rādījās, Robertam patika mītiņi, kas zina, revolū
ciju laikā viņš barikāžu aizsegā pārsietu ievainotos kauji
niekus. Acis puisim mirdzēja, it kā viņš atkal un atkal 
lasītu . . .

. . .  atkal lasītu slavenu firmu reklāmas. Arnoldam, g u 
ļot uz muguras un tukšām acīm blenžot griestos, prātā 
nāca šie nosaukumi. Piemēra pēc, «General Electric»  
kodolmagnētiskās rezonanses aparāts, jutīga ietaise, kas, 
tverot ūdeņraža atomu kodolu svārstību radītos elektriskos
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impulsus dzīvajās šūnās, spēja monitorā uzzīmēt gan rent
gena stariem, gan ģeniālākā ķirurga acij slēpta ļaun
dabīgā audzēja kontūras. Šī aparāta radītajā magnētis
kajā laukā novietota pacienta āda nepatīkami kņud, arī 
zobu plombes riebīgi karst. Pati procedūra liegta slim
niekiem ar mākslīgo sirds stimulatoru vai spridzek|u  
šķembām iekšās. Bet diennaktī mašīna veic desmit iz
meklēšanas un šis četrdesmit piecu minūšu prieciņš ir 
astoņsimt dolāru vērtībā. Dārgais, šķidra hēlija dzesētais 
piecpadsmittonnīgais gigants, kam uz krītpapīra drukātos 
attēlos un lakoniskos, profesionālim adresētos tekstos jā 
apliecina galvenais — lai cik strādīgi un izmanīgi nebūtu 
šķībači japāņi, lai kādās tradīcijās un kultūrā spēku ne
smeltu vecā labā Eiropa, lai kā krievi neplātītos ar 
sportistu žiglajām kājām un sputņikiem orbītā, vienalga,  
Amerika nedomā padoties, bez skaļiem vārdiem un kreiseru 
zalvēm tā turpina soļot intelektuālās revolūcijas priekš
galā.

Te vieta bija pasmaidīt par prātojumu naivumu, kas 
galu galā balstījās uz žurnālu un grāmatu lapās, radioviļ
ņos un videokasetēs grābtajām zināšanām. Amerika nav 
Krievijas turpinājums ar niecīgo atšķirību, ka emigrantu 
dzimtenē viss lielāks un bagātāks. Zvaigžņu karogā piec
desmit reižu vairāk, sviests uz maizes triepjas biezākā 
kārtā, mašīnās motori jaudīgāki, sievietes slaidākas un 
televizori krāsaināki. Lai noturētos, jāatmet šis priekš
statu balasts, kas laika galtā sakrājies apziņā. Amerikāņu 
košļājamās gumijas. Pīlēns Donalds, Mikipele un viņu 
ģeniālais papucis Volts Disnejs, kovboji, revolveri, viskijs 
bāros un «C olam bia» skaņuplates. «Lee» džinsi, Folknera 
epopejas un pornogrāfiskās spēļukārtis. Kinorežisora For- 
mena filmas un vienreiz lietojamie jeņķu skalpeļi, kas 
vai nemanāmi šķeļ saistaudus. Eibs Linkolns pastmarkās 
un Ronijs Reigans Kremlī. Bruklinas tilta mugurkauls  
virs Hudzonas straumes, Brīvības statuja un Elisa sala, 
kur senāk atutoja imigrantus, — Arnolds varēja nosaukt 
tūkstošiem tamlīdzīgu Amerikas pazīmju, viņš bija studējis 
valsts konstitūciju un, visticamāk, spētu noskaitīt vai vi
sus štatus no Aļaskas līdz Floridai. Taču viņš kaut 
teorētiski apzinājās, cik tālu šī spriedelēšana no patie
sas iedzīvošanās, no pilnīgas iekļaušanās citā koordinātu 
sistēmā. Tā te nebija kilometru pārrēķināšana jūdzēs, 
kad aiz loga  zib Amerikas šosejas, vai izdzerto pudeļu  
aplēšana pintēs, kad paģiru nelabums iesēdies kuņģī. Te 
atlika ticēt, akli un spītīgi ticēt, ka Amerika ir tā vieta, 
kas atņem ilūzijas, bet dod iespēju. Ne jau grāmatās  
apcerēto Lielo amerikāņu sapni, ne pasaciņu par peln
rušķīti vai puisīti, kas no zābakpucētāja pārtop Volstrī- 
ta miljonārā. Vienkārši tur cilvēks par savām rokām un 
smadzenēm saņēma līdzvērtīgu ekvivalentu. Vērtība pret 
vērtību. Bez solījumiem un spriedelēšanas par nākama
jām paaudzēm. Ja radās pārtēriņš darbaspēka tirgū, 
no rindas atskaitīja vārgākos un dumākos. Bez šaubām, 
kāds nolaidās alkohola vai narkotiku zaņķī, veģetēja uz 
pabalstiem vai pārgrieza dzīslas. Laikam tomēr šī kārtība 
bija pietiekami taisnīga, jo universitāšu programmās tika 
studēts Markss, zilās  un baltās  apkaklītes nekurnēja 
par virsvērtību, kas nogūla ekspluatatoru seifos, imperiā
lisms joprojām atdevīgi puva, un aizokeāna kompartijā 
biedru bija mazāk kā Ņujorkas pederastu klubā. Un, 
kamēr kapitālisms, sociālās vātis laizot, līdzīgi sifili- 
tiķim agonēja savā pēdējā stadijā, viņš, Arnolds, ie
spēja piedzimt, izstaigāt skolu un augstskolu, krietni 
patērēt naudu un nervu šūnas, sterilām rokām glābt 
daudzus un nomaitāt pāris cilvēku, tā arī neuzzinot savu  
īsto cenu. Lāpoties ar tukšiem prātojumiem, viņš katru 
nodzīvotu mūža dienu ziedoja uz sociālisma sarkanā altāra, 
cenšoties nedomāt par labākajiem gadiem, kas netverami 
aizplūst, vietā atstājot izmisumu, reizēm trulu pagurumu.  
Jaunības spara nests, viņš pūlējās atrauties no šķebinošās  
esības noteikumiem, līdz sajuta, ikdienības gravitāte nav 
cilvēkam pārvarama, tā velk atpakaļ, rauj dziļāk dum
brājā, kur vienaldzība, samierināšanās, skaudība, intrigas, 
pilnas glāzes un tukšums dvēselē, kam pāri majestātiski 
ceļas nāves baiļu vīzijas, šī šaušalīgā mānija, kurai nu

vienīgi lemts Iegūt nezūdošu vērtību. Bailes uzglūnēja  
nemitīgi, kā rūdīts terorists prata pārsteigt neiedomāja
mākās vietās. Bet nāve mita saldētavās, zvilnēja uz 
morga cinkotā galda, kur deviņos rītā secēja mironi. 
Pāri aizgājēja vēderam stiepās gara griezuma brūce, to 
Arnoldam aizšūt nebija vajadzības. Patanatoms šķērda  
līķi, vilka laukā iekšas tik lietišķi, kā, atgriežoties no 
komandējuma, mēdz izkrāmēt ar netīru veļu pielādētu 
koferīti. Zarnas kā desinieka darbnīcā ritinājās emaljētā  
bļodā, bet nosmēķētajās plaušās atradās trombs, un mediķi 
dziļdomīgi kratīja galvas, sak, nāves cēlonis nepārprotami 
noskaidrots. Dažas pieklājības frāzes, un komisija steidza  
pēc svaiga gaisa malka slimnīcas dārzā. Seja nodaļas 
vadītājam likās nāvīgi apvainota, varētu domāt, viņš,  
Arnolds, naktī ielavījies šefa dzīvoklī, piesmējis nepiln
gadīgo meitu, izdējis čupu uz pūkaina tepiķa un ne
krietni nozadzis tiesības pasludināt sevi par tukšu pļāpu 
un bīstamu neprašu. Cik lipīga šāda vēsts, tā pieķeras ne
laiķa pakaļpalicēju bēdām un vedina meklēt taisnību proku
ratūrā. Komisijai aizejot, Arnolds vēl ilgi skatījās slim
niekā, kas miris zem naža. Cigarete drebēja līdz ar pirkstiem, 
bet patanatoms, leģendārais Jēkabsons, kurš cieņas pilnu 
izteiksmi miroņu sejās ievilcis jau piecdesmit gadus, grimē
jis dievinātās aktrises un svarīgus partijniekus, beigās ve
dināja viņu savā kabinetā un lēja mērglāzē spirtu. Ta
gad iedzert, Izpūst elpu, lai neapdedzinātu rīkles gļotādu,  
bet uzkodas vietā jēli nolamāties. Un morga pagrabs ie- 
zaigojās pasteļkrāsās, kaut uz brīdi aizmirsās, ka vecie 
mūri vairākstāvu augstumā piesūkušies ar ciešanām kā 
mačalka ar ziepjūdeni, tie dzirdējuši vairāk vaidu par vis
briesmīgākajiem moku kambariem. Bet pateikt rupjību gri
bas arī reizē, kad ausīs skan jautājums par labo dzīvi, ka 
kolēģis tik bieži var atļauties mainīt drēbes, jā, jā, bieži, 
un visas smalkas. Tāpat mašīna jāpērk nobraukta un gra
boša, reizesrēķinu pieprot visi un ģenerāļa algu ārstiem 
nemaksā. Par to gada beigās no kases lodziņa dod prēmiju, 
veselus divdesmit piecus rubļus. Šo naudaszīmi ņemt ir 
pretīgi kā konvertu, ko slimnieka roka iegrūž halāta ka
batā. Pērk tevi visādi — ar kafijas bundžām, austriešu kur
pēm, teātra biļetēm, benzīna galoniem. Nes šokolādi un 
lauku speķi. Pie visa ar tevi lepojas avīzēs, kā nekā ietilpsti 
dakterīšu armijā, kas valstī gādā par tautas galveno ba
gātību, cipari grandiozi. Amerika ar medicīnas dārdzību 
un piekautajiem nēģeriem — ļauna un nožēlojama. Trūku
mus solījis likvidēt biedrs Gorbačovs, tā ka lasi par konsti
tūcijas dotajiem kārumiem, atkal smīni un sāc domāt — 
kādēļ ne, šajā valstī piedzīvoti gatavie kumēdiņi, tur nebūs 
sliktāk, bet, var gadīties, daudz, daudz labāk. Vismaz sa
vādāk. Vienīgi jāiemanās smaidīt, vienkārši un atklāti smai
dīt. Rupjība un augstprātība jāatstāj dzimtenē kopā ar ap
dzīvojamo platību.

(Turp inā jum s se k o s )
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AIVARA OZOLIŅA PASKAIDROJUMS 
ŽURNĀLA «AVOTS» REDAKCIJAI 

AIVARA NEIBARTA 
(DZ. ŅURBULIS) LIETAS SAKARĀ

V ie d īg i a izredzot dzejn ieka A ivara Neibarta (Ņurbuļa) tuvo- 
jošam ies kārtējo apajo darb ības jub ile ju , redakcija mani no rī
koja apraudzīt topošo gavi|nieku un, ja iespējam s, uzdot viņam 
dažus jautājumus, kas, redakcijasprāt, varētu interesēt žurnāla 
lasītājus (piem . —  kad jūs uzrakstījāt savu pirmo un p ē d ē jo  
dzejoli? C ik  jums par io  rindinu samaksāja? Jūsu attieksme pret 
LK P , IF, TF, RTF, ZTR, BM W , 2XBBM  un r iR 2? Kas ir jūsu 
tekošā m īļākā krāsa? Kur jūs bijāt, kad notika Suvorova 
gā jiens pāri ielai, u. c. —  kopā gan d rīz  333 jautājumus). 
Šo rīkojum u vēl arvien neesmu izp ild ījis , tāpēc vēlos paziņot 
sekojošo: atzīstot savu vainu, uzskatu, ka daļa atb ild ības 
par pasākuma neizdošanos p iekrīt arī redakcijai. P ied āvā
jums tika izteikts tik ikdienišķā tonī, it kā mans uzdevum s 
būtu noņem t parastu interviju vienai no žurnāla gadskārtējā 
darba plānā iekļautajām 1527 potenciāli intervējamām pe r
sonām. Nesaņēmu nedz drošības tehnikas instrukciju, nedz 
spectērpu, nemaz neminot mūru drupinām ās ietaises, asaru 
g ā z i, kunfu un citus paša izsardzības līd zekļu s. V ie g lp rā t īg i 
piekritu un, kā šķiet, vienā no š. g. dienām  tiešām arī ie 
rados dzejn ieka lepnajā un vienkāršajā savrupmājā muzejā, 
kas atrodas Ā žu  b u lvā rī (Sarkandaugavā, R īg ā  jeb , pēc v ie 
tējā adm inistratīvi teritoriālā iedalījum a, Torņkalnā —  pa krei
si, pa labi, tad apkārt un atpakaļ). Pie debesīm  to brīd  vēl 
sp īdēja  saule un mēness, zaļumos d zie d ā ja  zelta ga ilis, tā
pēc pat svilpoju savā b ezrū p īga jā  nodabā.

Seit es gribētu uzsvērt, ka manas m ožās omas iegansts 
bija rakstura dabiskā konstitūcija un d z īv e s  p ie red ze s trū
kums, kas ļāva naivi iedomāties, ka, lai cik  gre izi arī neietu, 
gan jau b e ig ā s viss kaut kā vai citādi iztaisnosies, un nekādā 
gadījum ā —  paviršīb a  attieksmē pret uzticēto pienākum u. 
G lu ž i otrādi —  uzdrošinos apgalvot, ka uzdevum am  biju g a 
tavojies it rū p īg i —  gan izm ēģinājis p ie  spogu|a vēlam ās 
balss intonācijas, gan arī studējis man pieejam o literatūru 
par izprašņāšanai pakļaujamo vēsturisko personu. Taču, ja 
pirmajā sagatavošanās programmas punktā guvu pat ļoti vērā 
ņemamus panākumus, tad otrajā, jāatzīst, ne g lu ž i, lai ne
teiktu vairāk, proti, nonācu g a līg ā  strupceļā, no kura netieku 
laukā joprojām . Informācija, ko sniedza  daudzie  dažād ie  
uzziņu avoti (telefongrāmata, LPE, The C o n cise  O xford D ic
tionary of Current English , Книга о вкусной и здоровой пище, 
īru sāgas un pasakas, Ceiņas Karūgs, A lkoh olisko  dzērienu 
izm eklēšana, V e cā D erība, uzraksti uz d e v iņ stā v īgo  namu 
sienām un arī plakātiem  pie Baltijas Kara apgabala štāba), 
visā raibajā d a u d zve id īb ā  tomēr neradīja vienotu, nobeigtu 
tādas personas tēlu, kurai līd zd o to s jautājumus varētu uz
dot kādā noteiktā to n ī un secībā no «a» līd z  pat «bet». 
Kamēr vieni autori apgalvoja, ka Ņ urbulis esot Lutauša ār
lau lības m azdēls un Svilp ja-Lup ja  m iesīgais brālis, izcils 
mamutu m ednieks un Šekspīra sarunu līdzautors, tikmēr otri 
zinā ja  stāstīt, ka viņš, otrādi, savulaik izp e ln ījie s  jo skaļu 
slavu kā izm an īgs mākoņu stūmējs, zem apziņas navigators 
un sapņu tīģeru  drosm īgs d īd ītā js; kāds biogrāfs dēvēja 
viņu par «vārda substrāta stratostatu» (d iez, ko tas varētu 
nozīm ēt?) un «m etam psihozes virtuozu», taču cits d ievo jās 
v ienreiz d zird ē jis  viņu šļupstam, bet viena mākslas aprindās 
joprojām  ievērojam i d zīva  kundze man atrakstīja —  «lai gan 
Sokrāts man ļoti tuvs draugs, tomēr Ņ urbulis dārgāks». Krasā 
pretrunā ar šo p ēdējo  attieksmi b ija  reakcija, ko nācās p ie 
redzēt Balzaka Vecum a Vientu ļo  Sieviešu K lu b ā, kad starp

rožm aizīti un štopkūku neuzm anīgi iemetu Ņurbuļa vārdu 
(jā, vārdu v ien i). Jau atrazdam ies uz grīd as, m ēģināju vēl 
izd ib ināt, kas tad īsti viņā ir tik šausm īgi drausm īgs —  ragi un 
āža kāja, vai? —  par atbildi saņemot jaunus miesas bojājum us 
un sp iedzienus, ka to āža nagu vēl varētu paciest, bet 
viņš tak kožot kājās suņiem un sievietēm, kad un kur vien 
tiekot klāt, it īpaši sievietēm, pats tai laikā tempdams etiķ
skābi spaiņiem  kā bezm az tāds z irg s  vai cits m ežon īgs bries
monis. (Darba nespējas lapu nosūtu grām atved ībai.) V ē l p ie 
sard zīgāku  mani darīja  kāda p a grīd e s valstsvīra te lev īzisk i 
paustais solījum s noticēt perestroikai un padarīt sev galu, ja 
Ņ urbulis tiešām dosies pāri okeānam un arī atpakaļ. P ieso lītāja 
turpm ākais liktenis man nav zināms, taču solījum a nosacījum a 
daļa nu ir p laši noticis fakts, zināmi arī daži rezultāti: lai gan 
lidm ašīnai izd e vās atgriezties dzim tajā ostā bez redzamiem 
ārējiem  bojājum iem , trimdas laikraksti atreferē Ņurbuli par 
īstenu krievu un čekas pu spu lkved i, A S V  Valsts Departa
ments izslud in ājis viņu par nelabprāt gratulējamu personu, 
Kanādas robežu a izsargi rad ikā li pārkārtojas un m oderni
zējas, pārsēžoties no ponijiem  uz ātrgaitas bruņuvelosi- 
pēdiem .

Un arīdzan tepat Baltijā, kur mums šodien kā vēl nekad 
vajag v ien otīb u, joprojām  ir nem ierīgi. C ita  pēc citas tur
pina pienākt Igaunijas Ministru Padom es sašutuma tele
grammas ar protestiem pret b ē d īg i slavenā t. s. Latviešu 
M unam eģa norakšanas e ksp ed īcija s korpusa šķeltniecisko 
d arb īb u . S ī teroristu grupa, ko Ņurbulis, izdabājot savu eks
trēmi nacionālistisko am bīciju kārtējam uzblīdum am , savulaik 
tika norīkojis uz brāļu zemi ar uzdevum u norakt d ižo  igauņ- 
kalnu (318 m) līd z  mūsu G a iziņa  necilajam 311 m līm e
nim un, ja izdotos, sp rīd i zemāku, nu ir  radikalizējusi tak
tiku un tagad grasās vienkārši apm ainīt abus kalnus v ie 
tām, turklāt noraida jebkādus kompromisa variantus, pat Igau 
ņu G a iziņ a  uzbēršanas m isijas konstruktīvo nostāju.

Jāpiezīm ē, ka Ņurbuļa teritoriālās pretenzijas nebūt neap
ro bežo jas ar atsevišķu dabas objektu mehānisku pārvieto
šanu. Pie viņa impēriskā pasaules redzējum a izpausmēm no
teikti jāmin Dekrēts par Zemēm un Odeņiem, kas proklam ē 
Torņkalnu par R īga s un pārējās zem eslodes galvaspilsētu, 
likv id ē  (nedē|as laikā) M ītavas (Je lgavas) patstāvību, pārdē
vējot šo pilsētu par Torņkalns 2, un p iešķir Māras dīķim  
okeāna statusu ar visām no tā izrietošajām  sekām —  tādām 
kā, piem ēram , hai un valzivis.

Iep azin o s arī ar dažiem  Ņurbuļa autobiogrāfiskiem  paš- 
raksturojumiem. Tie mudž no kategoriskiem  apgalvojum iem , 
ka viņš, raugi, esot: 1) v ie n re iz īg s  v ien la idus ģē n ijs  v ien 
mēr un viscaur, 2) Katulls un Hokusajs, 3) otrais trolejbusa 
talons (tāpēc allaž rū p īg i cenšoties sevi u zrād īt d zīve stīb as 
b iļešu kontrolierim , kurš b ie ži gan šmaucoties: izliekoties 
šo neredzam ; šeit no savas p ie re d zes varu liecināt, ka p ē 
dējais atzinums nav pēkšņas paškritikas vai m azvērtības lēk
mes ierosināts, bet gan izriet no viņam o bjektīv i piem īto
šās indeves palaikam tapt optiski cau rsp īd īgam ), 4) C ip - 
čekists jau tūkstots gadsim tu (jo barojot d iend ienā gan (cip , 
c ip , c ip )  L ie lo  Vistu, kura viņam  ik s tundu  dējot četrkantainu 
dimanta olu, gan arī auniņu (ček, ček, ček), kurš curšot 
dienesta zelta rubļus, un š ī naudiņa nemaz nesmirdot), 5) d e s
mitās dim ensijas un M ellā Cauruma autors, 6) m ū žīg i ne
mirstīgs.
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Ā rpus ŠT īsā apskata ietvariem atstāju to Ņurbuļa lite
rārā un d z īv e s  bujuma daļu, kuras priekšm ets ir viņa satī
riskie jeb, mūsdienu svešvārdā, seksuālie varoņdarbi. In
teresentiem, ja tādi atrastos, varu ieteikt p lašapgād ā p a ga i
dām nepublicēto, pašapgādē vien pieejam o «Daiļliteratūru», 
kā arī traktātu par seksa sabiedrisko dabu un tā v irspro- 
dukta privāto piesavināšanos kapitālismā pretstatā valsts un 
in d iv īd a  bezprob lēm u kompleksajām dzim um attiecībām  so
ciālism ā.

A p se ko jis , apkopojis un rū p īg i izanalizē jis augšāk minēto 
(kā arī nepiem inam o) materiālu klāstu, sīki izstrādāju 16 
savas iespējam ās rīc īb a s m odeļus, no tiem tālākās ie d z i
ļināšanās gaitā atmetu kā pagalam  nepiem ērotus visus 16 
un izlēmu rīkoties pēc apstākļiem. Varbūt tā bija kļūda, 
jo turpm ākie apstākļi izvērtās vairāk kā nepiem ēroti manai 
r īc īb a i. N o otras puses —  kurš varētu garantēt, ka, rīk o jo 
ties pat uzreiz visos 16 veidos, sekas nebūtu līd z īg a s  vai 
pat vēl smagākas? Lai nu kā —  notikumu dabisko  gaitu šie 
apsvērum i vairs nevar ietekmēt.

Tātad, kā teicu jau pirm īt, b ija  1989. gads. Izrā d ījā s , ka 
neesmu atnācis īstajā laikā. Kā paskaidroja muzeja kasiere 
un dzejn ieka ilg g a d ē jā  pavadone Sieviete Sarmīte —  priekšā 
(t. i., iekšā) jau dirnot ko lē ģis no viena b iezāka preses iz 
devuma, p a c ietīg i uzklausot centrālā eksponāta atb ildes uz 
saviem jautājumiem, un tā neesot vis vienkārša ekskursija, 
tā esot visīstākā intervija. V iņ a  p iedāvā ja  pakavēties p ie  
pelašķu tējas, bet atteicās iekonvertēt redakcijas piešķirto 
rubli (inv. № —  Ta 3114053, M. 1961). N ospriedu lieki ne
tērēt laiku, ieslēdzu diktofonu (redakcijas īpašum s, nedar
bojas) un ieminējos, ka droši vien tagad, apaļās gadskārtas 
priekšvakarā, vērojams sevišķi ražens ekskursantu un inter
vētāju pieplūdum s. V iņ a  apstiprināja, ka, paties, svin ību g a i
dās ekskursanti un it īpaši intervētāji beidzam os piecdesm it 
gadus nākot strīpā vien, vai diena vai nakts, un no tā ciešot 
pirmkārt lopiņi, arī šodien —  lai nu neņemot ļaunā, —  daži 
vēl neesot pusdienojuši. V iņ a  sasita plaukstas, pasauca —  
min, min, min, —  un pa logiem , pa durvīm , no plikiem  g rie s
tiem istabā sabira kaķu kaķi jukjukām  kopā ar pelēm, žur
kām, kāmjiem, krokodiliem  un jūras cūciņām, v iss lērums 
d ra u d zīg i likās virsū ēdiena silēm uz galda.

Tostarp malkojām kaķpēdiņu tēju. Es izmetu, ka laikam 
nav v ie g li būt vien laidus ģēnija sargeņģelim , un Sieviete 
Sarmīte labprāt piekrita, ka šis vienmēr radot, bet viņai 
tas «Družbas» zāģaparāts tiešām par smagu.

Kad pārnācu no malkas šķūņa, iedzērām  miltenāju tēju. 
Izrā d ījās, ka kraukļi aiznesuši te levizora antenu, izp lēsuši 
kopā ar jumta gabalu , ūdens un akmeņi dažd ien  n ik o t  uz 
galvas un bojājot eksponātus, interjerus un portjeras, taču 
d ie gs un lāpām adata atradīšoties, un arī ziem āju d ille , ko 
iesēt par antenu.

Kad nokāpu atpakaļ zemē, intervētājs v i l  arvien intervēja, 
aiz sarkankokotajām ozola durvīm  d zird ē ja  dob jus būkšķus 
(gadoties, ka šādās reizēs nozilinot sev visu krūti, pēc tam 
naktīs vaidot un klepojot, —  Sieviete Sarmīte b ij īg i b a ž īg i 
paskaidroja), kāju stampāšanu pret g rīd u  un izsaucienus —  
«Esi», «Raksti v isu l», «Pats esi stukačsl», «Strunts par A m e
riku! U z M arsul». M ēs dzērām  v īg r ie žu  tēju.

Un tad arī lopi jau b ija jā la iž  gan īb ās, tikai žo gs, tavu 
neražu, atkal sagāzies, to derēja uzstutēt.

Kokiem  nobira lapas, pie debesīm  atm irdzēja retas later
nas, un saimniece atļāva, lai metu mieru, jo  laiks jau dzert 
mārsilu tēju. Un es mitējos stutēt žo gu. U zsn iga  pirmais 
sniegs.

Ieraku sētsvidū umurkumura stabu, padzēros vībotņu tē
ju, klātu piekodu sinepju sausiņu.

U zzināju , ka ik kārtīgā mājā vajag  kārtīgu sakņu pagrabu, 
d ze lzce ļa  staciju un starptautisko sakaru tālruņa kabeļa tranše
ju. Tad turpināju malkot bērzu pumpuru, lup īnu sakņu, citron- 
mētru, kum elīšu, nātru, z irgskābeņu un suņuburkšķu tējas 
un novārījum us.

Nemāku p re c īz i pateikt, kad tieši, taču noteikti vēl šogad, 
atsprāga vaļā viesu istabas durvis un pa tām vēkšpēdus, 
ar b iezi p ieprapētu mugursomu pa priekšu, izmeimuroja sū

nām, ķērpjiem  un zirnekļu tīkliem  apaudzis ko lēģis. Es viņu 
vēl kaut cik pazinu, viņš mani vairs ne. «Darīts,» viņš iz 
dvesa sūru petrolejas gāzu  smaku un izp lē nē ja  naktī.

Bēniņos nobim bināja pulkstenis, un iestājās manas inter
vētāja karjeras galaposm s. Saraustīju kaklasaiti (redakc. inv.), 
ap likos sv in īg o  ģ īm i un devos iekšā.

Pirmajā b r īd ī neredzēju neko. Tad, c īt īg i mirkšķinot, cauri 
zila jai b līva i un paša asarām man norēgojās, ka istabā ir 
pu lka ļaužu, un ņēmos klanīties riņ ķ ī un izdāļāt labvakarus. 
Ērm īgie  ļaudis itin kā pe ldē ja  dūmos un nesteidzās atņemt 
sveicienus. M azliet iejuties pustumsā, atķēru, ka p ie  un gar 
sienām, p ie  griestiem  un kaktos iekārtojušies valstsvīru iz 
bāzeņ i, faraonu mūmijas, svēto kauli, nudien, arī vairāki pār
akm eņojušies la ikabiedri, g lu ž i kā d z īv i. Tie b lenza tik v ie 
nādi stiklaini, ka posos teju vai klusiņām bēgt, bet tad ko
pējā stingumā kaut kas sakustējās. A pakš am pīra kanapeja 
rosījās paplats, ar Levi's  firmas birku ap zīm ogots kaut kas. 
Pavēries ciešāk, sapriecājos —  tur kustējās d z īv a  cilvēka d i- 
bensl «Labvakar Latvijā, dzejniek!» —  saucu droši un skaļi. 
Man atmiņā to b rīd  nozibēja gudrā Tīrona spārnainā apziņa, 
ka Ņ urbulis varbūt ir pašlaik v ien īga is  latviešu dzejn ieks, 
kurš d z īv o  p iln īg ā  saskaņā ar saviem dzejoļiem . Es ieslēdzu 
magnetofonu un videokam eru (redakc. inv., nedarb.).

«Zi, zi, zi,»  —  d ibens rāpās uz manu pusi, —  «mājās, mā
jās, zi, zi, z il»  No malu malām tam klāt naskoja gurd i, bet 
no skata laim īgi zirnekļi, g ā d īg a  roka tos vāca kopā un laida 
Havanas cigāru  kārbā, kas bija uztaisīta pēc īsta namiņa —  
no skursteņa nāca dūmi, durvis klaudzēja vaļā un ciet, g a i
šajos lo gos v īd ē ja  dejotāju ēnas. « Z u m i» — dze jn ie ks uz
slējās kājās, p a vad ījis  pēdējo  astoņkājaini drošībā, un p ie 
vērsa man medaini sanošu, gausu skatienu. «Cienījam o d ze j
niek,» izd z ird u  sevi kā pa lie lu gabalu sakām, «esmu at
nācis uzdot jums dažus simtus svarīgu  jautājumu par jūsu 
nolūkiem  vismaz nākamajam pusgadsim ta posmam un to īs 
tenojuma atbalsi tautas likteņos, mūžos un likteņos . . .» Pa
liku pusvārdā —  viņš izņēm a sev no p ieres aci, kārtīg i ap
la iz īja , tad iebāza atpakaļ. Pēc tam viņš izņēma otru aci, 
ap la iz īja , atlika vietā. V iņa skatiens nu m irdzēja g lu ž i kā 
d ivas spuldzes. Lēnām laidos nemaņā. (Šo b rīd  m ēģinu at
cerēties kaut ko par acīm, kaut kas bija par acīm un ska
tieniem, un par b rīv īb u , tikai nevaru atģist, kas.) «Alvu vai 
petroleju?» viņš prasīja. Nesapratu. V iņ š pārvaicāja. Rau
d z īju  vāri taisnoties, ka šodien esmu jau m azliet dzēris tē
ju. «Zum i» viņš ie k lied zās un izrāva no tumsas spaini. 
«Dzerl»

Kas b ija  tālāk, to lāgā nevaru pastāstīt. Un neba tāpēc, 
ka neatminētos, lai gan tāpēc arī, taču ne tikai. Tās b ija aiz- 
valodas izjūtas, tie bija viņteksta notikumi. (Jā, p ie  reizes 
liecinu: baumas par etiķskābi ir blēņas, šai mājā tiek lie 
tota tikai un v ie n īg i verdoša alva ar petroleju —  vislabākā 
de gv ie la , ar ko iegūt trešo kosmisko ātrumu.) Apkārt un 
iekšā zumēja, mūmijas valsēja, lēkšoja izbāzeņ i, r īb ē ja  ak
meņainie ļaudis, turpšurp šaudījās sekretārs ģ ind en is, kla
bēdam s tā kā rakstāmmašīna. Ja pa mākoņiem kaut ko at
minos, tiku stādīts priekšā Kaganoviča, Tutanhamona un 
Mikimausa antipartijiskajai grupai, tomēr nevaru droši ap
galvot, ka pārrunājām tieši ko ksagiza kvadrātjautājumu p i- 
ram īd ligzd ās, lai gan noteikti jūtu, ka tiku nepārtraukti ste
nografējis uz visa, kas g ad ījā s pa rokai, šiem pierakstiem  
vajadzētu būt saglabājušam ies, vism az A leksandrijas b ib lio 
tēkā noteikti.

Nekur projām vairs netieku. Pēdējais prāmis uz Ku n d ziņ - 
salu ir a izgā jis. Pati Ku ndziņ sa la  jau, kur tie laiki, ir p ie 
vienota Sarkandaugavai, bet Sarkandaugava kopš laika gala 
ir Torņkalna apgabals. Iznāk —  tagad atrodos trejās vietās 
uzreiz un nevaru doties vienā v irzienā. Tai pašā laikā, pa
grie žo t otrādi, neprotu pagaidām  doties no vienas vietas 
uzreiz uz trejām pusēm. Turklāt «3» —  tas ir tik ļoti no
sacīti, g a n d rīz  kā viss šajā pasaulē. Varbūt p re c īzā k  būs, 
ja teikšu, ka šo b rīd  ar trešo ātrumu atrodos desmitajā d i
mensijā. G ads strauji rūk, telpa iet plašumā.

Zum , ardievu, čiuriu!
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T E P A T IJA

Tepatijā viss vaid savādāk.
Te zirneklis zaļš apskaidro lauvenei, tievai kā sliekai, 
ka rītišķa maltīte no zirnekļa aizšvirkstējusi mušas 
graciozajā dancāšanā.
Te lauvmutīte tērgā balsē pērkoņskaļā ar laukakmeni 
pakurlo par zelta zivtiņu g a is īg o  dabu un audzināšanu 
pelēko.
Te vienkājis g liem ezis baisi burbuļo mušai daudzkāje i 
a izaugušajā ausē par savas savrupmājas cēlumu un viņas 
brīn išķ i gaišzilajām  actiņām.
Tepatijā v ie n īg i par 

mani un ar 
mani

neviens ne pušplēsta vārdiņa nerunā, jo par 
mani

Tepatijā visiem  jau izsenis viss tāpat ir skaidrs.

l ē n p r ā t ī g ā  l a t v i e š a  p a z e m ī g a  a t v a i n o š a n a s
IN T E R N A C IO N Ā L Ā S  FRO N TES Ģ E N E R A L IS IM U S IE M

Piedodiet, t. i., извините, ka
es n ie c īg o , bet neuzvaramo Sarkano Arm iju m īļi ie lūdzu 
okupēt Latvijas m ilz īgo s plašumus un mazo Padomju Savie
nību b rīvp rā tīg i p ievienoju  Lielajai Latvijas republikai.

P iedodiet, t. i.,извините, ka
es 41. un 49. gad ā uz pā rap d zīvo to  mazo S ib īriju  izsūtīju 
daudzus jo daudzus ešelonus ar tūkstošiem un tūkstošiem 
liellatviešu migrantiem, lai neļautu čaklajai krievu tautiņai 
raženi gūt jaunas darba uzvaras taigas un tundras druvās, un 
izēdu bagātajai krievnieku tautiņai pē dē jo s skābēto kāpostu 
un sālīto gurķu podus.

P iedodiet, t. i., извините, ka
latvieši vēl nav tapuši par īstenu padom ju tautu, jo latviešu 
ģim enēs latviešu mātes jau zīdainim  neiemāca teikt «мать» 
krievnieku valodā, jo latviešiem vēl joprojām  ir nepareizs, 
nacionālistisks, t. i., neslavu, alfabēts, jo R īg a  vēl nav p ārd ē 
vēta par V išinsku, jo  visi latvieši vēl neklausa uz vārdu 
«фаш ист», kā arī v isādi citādi nekulturāli uzvedas, tādējādi 
m ežonīgi diskrim inējot mazo krievnieku tautiņu, kura nupa- 
tiņās Lie la jā Latvijā teju, teju sāk pavisam g a līg i izmirt.

P iedodiet, t. i., извините, ka
Slokas ce lu lozes un p ap īra  fabrika piesārņo  V o lg u , bet 
Ventsp ils, O laines, Brocēnu un citas R īg a i pakļautās V islat- 
vijas resoru rūpnīcas rū p īg i un kaitnieciski pie ļurbā skaistās 
Krievzem es pārējās upes, jūras un zemes un ka ikvienā Lat
vijas rajonā vēl brīv i neavarē latviešiem  tik ļoti nepiecieša
mās, m īlīgā s atom elektrostacijas un tālab ik o zo lzarā  no žē
lojamo zīļu  vietā vēl nedeg tūkstošiem un tūkstošiem Iļjiča  
sp u ld zīšu , un ka tikai aiz tīras n a bad zības internacionālais 
b iedrs A . Rubiks vēl nav sācis būvēt tiešo metro līniju no 
M askavas uz R īgu .

C ie n īg ie , žē līg ie  internacionālie ģenerālisim usa kungi, vēlreiz 
p iedo diet, t. i., извините, un ещ о reiz простите.

b e zg a līg s  punkts 
spoguļojas sevī 
ne bū ne bē 
uzkāpj ozolā 
nokrata zva igzn es 
uzkāpj ozolā 
nokrata sevi 
ne bū ne bē un 
a izjā j pasaulē 
latvietis tālu sp īdošs 
punktiņš b e zg a līb ā

S K A IT Ā M A IS  P A N T IŅ Š

Nepieskaitām ā 
skaitāmie kauliņi 
noskaitušies —  
skaisti sakrīt 
čupiņā.

D vēsele b e zka u līg i
p likd ibenu
rāda.

Bums!
Bēdz!

IZ  K U R ZE M E S  ID IL L E S

Kankālis 
kankāli gāna —  
bam bālis mēli ar 
brucekli strīķē, un 
naģenes ar knaušiem 
«Rucavieti» dancā . . .
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PIRMS RAGANU MEDĪBĀM
apliecinātāji atliecinātāji liecinātāji 
baros
baros barojas baros baras 
barveži barmeši barneši

strazdi no ogm uižas 
vilki no zobm uižas 
stirnas no bukmuižas

vīrišķi
sievišķi sievišķi sievišķi 
sievišķi sevišķi

gaiss top svētīts 
zem e top svētīta 
sēta top svētīta

sievišķi vīrišķi
šorītiņ klētiņā d z īv īb u  vētī

M ājup no ēdnīcas 
ute pa v īli vilkās.

Pamanīju.
Un ar nagu —  kraukt!

A p žē liņ i!

Kā aizkauts 
sāka
utenis taurēt 
d z ird īg ā  ausī:

«Slepkavnieks! Bendesmaiss! 
Manu bērnu māmuliņu, 
daudzbērnu māti . . .
Sitas te! Sitas . . .»

Č E H O S L O V A K IJA  1968. G A D A

no meža stacijas pa 
priežu
taisnajām sliedēm
var aizbraukt līd z  pašām
debesīm  taču

kas tā par 
kārtību ja 
katrs kas to 
vēlas
staigā pa mākoņiem un 
d z īv o  gaisa p ilīs  un

mežā iegāja 
v īri ar
m otorzāģiem  kam tāds 
d īva ins nosaukums 
«Д руж ба» un 
g o d īg i padarīja  savu 
darbu

Uz rādītājpirksta mana
uzp liv inās
z īlīte  un
knābā, knābā, kamēr 
izknābā iz 
rādītājpirksta mana 
sēkliņu zilu.

Izknābāto 
sēkliņu zilo
z īlīte  šmaugi aizstiepj uz 
Doma laukuma viduci un 
iestāda tur. Un

Doma laukuma v id u c ī iz 
sēkliņas zilās 
ierāpjas d e b e sī 
rādītājp irksts zils, 
kaulains kā ģiltene, 
glum š kā umurkumura 
stabs. Bet pa šo

rādītājpirkstu d iže n o  (bez 
gala un sākuma) 
augšup lejup kā pa 
priedes stumbru 
mundri kā skudras 
tekalā
tīņi ž ip e rīg i . . .

F U N K C IO N Ā R S

nekā —  nav

kāju —  nav 
roku —  nav 
galvas —  nav

viens v ie n īg s  
rumpis 
rumpis toties

vīrs
sper soli uz 
priekšu un divus 
atpakaļ toties

vīrs
vicina dūres kā 
sudmalu spārnus toties

latvijā atkal jau 
raganas
sarkanbaltsarkanas 
savairojušās un ne tikai

gāršās un purvos bet
maz un lielpilsētu
ielās un laukumos arīdzan kā

ugunspuķes kā 
asinszāles kā
bruģakm ens a izm ū žīgas un

milda protams 
raganu
vadone galvenā un tālab jau

mednieki nesnauž 
m ednieku b ie d rīb ā  savējā 
e ļļo  tankus
rokudzelžus spodrina un kā
suņi dresēti g o d īb ā
gaida
pavēli
P!'

T IR G O T Ā JS

gudrais latvietis 
viens pats
antiņš pie ratiem palika 
sargāt Saulcerīti savu 
a izgāja  uz 
maskavu
tirgoties gudri un

gudrais latvietis 
maskavā tur kaut ko 
pārdeva un 
gudrais latvietis 
maskavā tur kaut ko 
nopirka

atjājis mājup 
skatījās
latvietis gudrais tad nu 
izb r īn ījie s  gauži 
pārdevis 
bikses pēdējās 
nopircis
utis bu rv īgas ,

dum ība gu d rīb a

es ar 
pirkstu uz 
ulmani rādu

ulmanis
sen jau nokaltis 
ca u rsp īd īg s  tapis

pirksts man arīdzan 
sen jau nokaltis 
ca u rsp īd īg s  tapis bet

es joprojām  ar 
pirkstu uz 
ulmani rādu

g lu p īb a  g u d rīb a  
vadonība

vīrs
plāta muti kā 
mucu tukšu
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MARGITA GOTMANE (VFR)

TĀ PATI DIENA
*  *  *

Reiz aizķerto malu nedomājam vairs laist vaļā. Tad  
tāda izska tā s  diena? Tā ceļas izbalējusi un karsta virs  
mūsu ga lvām .  — Vai tas jau būtu viss?  — jautājam, kad  
redzam to izpletņa veidīgu lēnām kritām jau lejup, tieši 
virsu, un nu jau redzam s brīdis, kad pazudīsim  zem tās  
melnā zīda. Un m es domājam, stingri taja stāvēdami, š ī  
nevar būt īstā  diena, vē l  jābū t citai, kuru baidāmies saukt 
vārdā, neviena vārda  tai nezinādami. Bet tā iesākās ar mums  
un ar m um s beigsies. Mes izlietojam savu spēku, lai — 
šeit un m ēs  — nebūtu galīgi. Lai tr imda pa lik tu  trimda, 
tai nekļūt par  m ājām  — bet m um s blakus līkņā kāda vēsa  
nojauta, ka reiz uzsāktais ceļš nekur vairs neapstāsies,  
gadiem ilgais gājiens paliks bez apstājas. Iešana reiz uz
sākta  un tai vairs n av  saredzam s gals. M ēs esam paši sa v s  
bezgalīga is  gājiens, kas nekustīgs  s tāv  uz vietas. Seit un 
mēs esam jau galiņi.  Ko negribējām pārvērs t  par  mājām,  
sen k ļuvušas nemājas, kurās iekārtojamies, kurās jūtamies  
ērti, lai nepaliktu šeit, lai v ienmēr būtu ceļā, lai nebūtu  
jāa ts tā j  mājas, nebūtu atvadas, šeit, kur tādas nevarēja būt, 
jo neviens šeit nedomāja palikt. Visā apstā ja  esam savs  
ceļš. Viss cits mēs neesam, kas tad esam? Mūsu stāvēšana  
nav pielīdzināma citai stāvēšanai. Mūsu s tāvēšana ir tū 
lītēja  iešana. Mūsu stāvēšana ir ga līg s  ceļš, kas tikai ar  
m um s va r  beigties.

J a  mūsu nemājas kļūtu par mājām, mēs vairs ne- 
butu. Ja musu ceļš pēkšņi apstā tos, viss ceļš  nebutu bijis. 
Bez m um s nekas vairs nenotiks. Nekad. Mēs neticam tiem, 
kas saka zinām, kur ceļš beigsies. Mēs neticam šiem vā r 
diem. Tie tika teikti citā tagadnē. Šodien tie kaili meli. 
Ceļš nekad nebeidzas. Un mes dom ājam  tālāk savā  ne
laikā — tas pa ts  vārds,  teikts tam  pašā laika un tanī pašā  
vietā, reizē ir tagadne un nākotne. Mēs pieliecamies tu
vāk savam  vārga jam  vārdam  un redzam, ka tas musu  
acu priekšā pēkšņi v ī s t  un k ļūst bijis. Un mēs neesam  
vairs droši, vai tikai musu tagadne sen jau nav pārvēr tu 
sies pagātnē.

Jo kā lai citādi apzīm ējam šo milzīgo tagadnes iz 
trūkumu? M ums diena rādās savā  caurspīdīgā skaidrībā. 
M is  nespējam p a t  par  mata tiesu pavirzīties tālāk uz priekšu. 
Mēs s tavam , sava atklātuma ietriekti zem ē līdz ceļiem. 
M ēs jū tam , mūsu pēdas  kut vēsa jā  zemē, un mēs raidām  
ziņu pēc ziņas uz leju, lai kāju pirksti un papēdis ne
mestu saknes. Tikai nākamais teikums mūs glābs, jo  jū
tam melno vēsumu jau rāpjamies tālāk uz potītēm.

B et vēl jau laiks, vēl nekādi dziļumi nav sasniegti. L īdz g ū 
žām vēl tālu. B et mēs baidāmies no brīža, kad diena ieilgs jo  
dziļi, jo vairāk peldēsim  uzpūstiem vēderiem pa virsu.

*  *  *

M ēs tie esam, — mājam, kas kūsā savā  klusumā. Mēs  
tie, kas a izelsušies grū stās  un kaujas p ar  vienu rindu tā
lāk un tuvāk. Mēs tie, kas maisās klusum am pa  kājām. Mēs  
sēžam  un dom ājam  par  vārdiem, kas pagā tn es  aizvirzīti 
pārāk tālu projām. Kurš tagad vairs pacels balsi, vienalga  
kādu, — sakām,  — varbūt to citu, kas gribēja neklusēt, bet 
kam tā rīta pusē aizsprūdusi un ierūsējusi kaklā. Nu, kurš  
tad nolieksies un pacels balsi tik augstu, lai visi redzam  
un dzirdam?

Mēs atbildi vairs negaidām.

Mēs esam šeit, sasnieguši šeit^jau kuro reizi. Kurp cits vē l  
nak, vairs nenāk, savas a tvaduratmiņas un atmiņu a tvadas  
vezum ā vezdam s līdzi.  Mēs m ājam pretī, lai apstā jas. S ī  nav 
viņu vieta. Te nokļūt tikai tādam, kas pazaudējis  visu. Mēs  
raidām savus jaunos vārdus, bet paliekam bez atbalss.  
K āds, atmiņu paunam apkrāvies, nostājies cieši blakus,
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ver  paunas vaļa, izk lā j tas m um s uz krūtīm. Tas pa ts  
kāds par  tām vēl gaida atzinības vārdu, bet musu elpa  
ve lkas pazīs tam i smagi.  — Kāds,  — sakām un aizrijamies.

— Tadi vard i nedrīkst no šejienes skanēt, — čukstam  
a izvērtām  acīm, lai sm agum u neredzētu.

— Nedrīksti,  nedrīkstu  — iekliedzamies un pielecam kā
jās.

MES bijām atmiņu paunās, M Ū S paņēma līdzi,  MES  
tās atraisījām, MES no tām izveļamies kā no ratu pa 
kaļas. MES skanam savādāk.

M ES
pirm ajā diena radījām savu zemi, kas ir atmiņu ne- 
izvandīta , neiztukšota, neizsapņotal

MES
otrā diena bijām tā liesma apvarsnī, kas rijīgi smēja.  
Mēs šāvām ies saviem smiekliem leja no ska tu ves  un 
aizdedzinājām visas p irm ās rindas.

MES
trešajā diena dēstījām  savu pirmo vārdu, un, redzi, 
tas sāka za ļo t  un augt. Mēs nometāmies ceļos tā  p r ie k 
šā  un atgaiņājam m ušas un svešas  elpas. M ēs to a iz
sargā jām  saviem ķermeņiem un tam pa līdzējām  augt.

MES
ceturtajā diena saucam dienu par dienu un nakti par  
nakti, p a r  mēnešiem, gadiem. Mēs teicām, lai brīži 
p lū st  beidzot brīvi, kā iesākumā gribētos, tā tagad  
lai beidzot notiek!

MES
piektajā dienā ņēmām sev kaķus un suņus, ka teikts, 
un devāmies viņiem pazīs tam i tanī vienīgā valoda,  
un, luk, viņi m um s klausīja (daži  gan  m azāk) .

MES
sesta jā  dienā domājām arī par  turpinājumu, tuk-tuk,  
to maigi silto dvašu, kas kut, kut ausi, ā ā . . .

MES
septītajā dienā uzlūkojam visu un redzam to labu. 
Amen.

MES -  

N E  K A !
*  *  *

M ēs novācam tālāk vārdu drazu, ar kādu taisāmies ap
au s t .

Kādam  tas jādara, lai būtu jauns sakums. Beigu sākums.  
M ēs gribam but brīdis, kad visi tupeņi, gurķi un atmiņas  
novāktas. Lauks tukšs. Mēs esam robeža. Mēs esam  v isdzi
ļāk kādā bēgulībā. Priekšā vairs nav nekā, kas būtu sa
sniedzams. Šeit tikai vairs izšķiršanas, vai griezties a tpa
kaļ, vai palikt. Mēs vēršam  savu seju pre t  atceļu. Mūsu  
ēna no m u m s bēg. Tā no_ m um s atraujas un m etas a t 
pakaļ. Mēs esam no sevis  tālu, un tuvāk vairs nespējam pie
kļūt.  K āds  sv ešs  ritms mūs apskavis.  Tas sācies no paša  
rīta un tam vairs neizbēgt. Mes nespējam to nedzirdēt, 
bet negribam padoties, esam viļņa nesti, iekļauti dienā ar  
tās viļņojošo augšup lejup, bet saule karajas ka zobens  
virs galvas.  Mēs stāvam, kur kurais. M ēs nesaprotam, kur 
izniekojam savus brīžus, kurus bijām tik dziļi taupījuši  
sev. Mēs ka azartā  liekam tos sērkociņu vietā, l īdz  nespējam  
vairs maksāt. Mūsu vientuļajiem brīžiem stāv  pre tī  iiiss  
dienas ritms, kas jau pašā sākuma un savā pārākumā
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bija nenoliedzams, lika mums saprast,  ka esam zaudētā
jos. Sen ieskaitīti.

Mēs domājam, it  kā vēl būtu izšķiršanās, bet mēs esam  
starp  diviem nevienādi spēcīgiem brīžiem. — To vienu, — 
kliedzam pretī, — to vienu mums atstājiet! To, kuru ar  pūlēm  
vēl saklausām kādā sarunā. Mēs ilgi — jau kuro dienu — 
bijām meklējuši ceļu pie tās nokļūt. Mēs ilgi bijām maldīju
šies. Ilgi runājuši izgaistošus teikumus, kad svešais  ritms  
kā ar veseri sita savu takti, un katrā sitienā sabrūkam.  
Te vairs nevar būt runa par kādu pārspīlētu  jūtīgumu  
pre t  basa skaņām. Mēs bijām tik dziļi pakļauti svešajai  
taktij, svešo  skartu izvandīti un izēsti — mēs esam svešum a  
pārņemti,  ka nespējam to vairs nevienu mirkli nolikt. Mēs  
esam tik dziļi svešum ā . . .

Sis teikums jāpārtrauc, jo tas taisās a izs l īdēt  un mūs aizraut  
sev  līdzi, ka nekad vairs neatgriezīsimies.

* * *

— Se la vī  — 
Dzintars Sodum s

Augsti  godātais (k lu su m s) ,  dām as un kungi (k lu su m s) ,  
mīļie tautieši un draugi! Mēs priecājāmies, ka esat tik 
lielā skaitā  kuplinājušu Mēs esam sanākuši, lai. M ēs  
visi zinām, ka. Tādēļ mums liels prieks, ka. M ēs varam.  
M ēs esam. Mēs esam daudz paveikuši. B e t  dau dz  vēl a t 
licis darīt , līdz.

Mēs esam pateicīgi par  doto iespēju. M ēs priecājamies, 
ka musu vidū atrodas tik izcils. Tādēļ atļau jie t te ikt dažus  
vārdus viņa mātes valodā.

A ugsti  godātais .  Cienījamā kundze. A u g s ts  pagodinājums.  
Mēs. Kā jau teicu saviem tautiešiem. Esam  pateicīgi par  
doto iespeju iepazīstināt. Mes esam  m aza  tauta. M ums  
ir lieli gari.  Piemēram, tas pats. M ums ir mūsu tau tasdzies
mas. M ums ir mūsu tautasdejas. Varbūt jūs redzējāt?  
Un mūsu krāšņie tautastērpi.  M ēs līdz ar  to esam neat
ņemama sastāvdaļa .  Par to iet runa. Par musu piederību. 
Tas skaidri un gaiši vienreiz jāpasaka. To gribam teikt 
visā atklātībā. Par to s tāvam  un krītam. Ja tas arī vienmēr  
tā neizskatās. A tļaujiet teikt vēl dažu s  vārdus saviem tautie
šiem:

— Dām as un kungi! Mīļie tautieši!
Man ir tas gods! Jums paziņot! Ka pēc š ī  vakara oficiālās  

daļas, kas līdz ar to beidzas! Pulcesimies blakus telpā! 
Saviesīgai daļai! Kur mūsu čaklās nodaļas dāmas! U zklā
jušas kafijas galdu!

Ieeja p re t  labpratigiem ziedojumiem! Sakot ar! Skolnie
kiem, studentiem un sociālā paba ls ta  saņēmejiem! Puscena!

Paldies par  uzmanību! Ar to tad oficiālā daļa beigu
sies! Vai drīkstu lūgt!

*  *  *

— Manas m ājas ir tur.
— Manas m ājas ir šeit.
— Man māju nav.
— Kur ir tavu vecāku mājas?
— Maniem vecākiem māju nebija.
— Es piedzimu pusceļā.
— Tavas mājas ir tātad pusceļā?
— Man māju nav.
— K atram  ir sa va s  majas.
— Tad es neesmu katrs.
— Manas m ājas ir katra maja.
— Bet tās nav tavas mājas.
— Tad man māju nav.
— Kur tu dzīvo?
— Mājās.
— Kādās?
— Savās.
— Tad tev tomēr ir mājas?
— Man māju nav.
— Kādas bija tavas  mājas pusceļā?
— Pusceļš.
— Kā, pusceļš?
— Akm ens uz akmeņa, nu: pusceļš.
— Tad jau tā bija māja?
— Nē, pusceļš.
— Kurā ceļa pusē?
— Labajā. Bēgšanas virziena. Tā bija parocīgāk.

— Un tavi vecāki?
— Man vecāku nav.
— Kā tad tu bēgi?
— Mani paņēma līdzi.
— Bet vecvecāki?
— Nezinu.
— Tad tev nav tēvamājas?
— Nav.
— Tad tev nav mātesmājas?
— Nav.
— Tad tu nekā nevari teikt p ar  mājām?
— Varu gan.
— Ko taa?
— Man māju nav.

* * *

Vārdi ir tik dziļi neveiksmē, ka tiem vairs netiekam klāt.  
M ēs sēžam savā  smilšu kastē, cepam savas  smilšu kū
kas, ceļam savas  smilšu pilis un meklejam to oļaino sm il
šu sākumu. Vai kas  neiekustas smilšu tuksnesī? Kāda tāla, 
mīlīga maiga skaņa  — tā no bērnības, kā parādībiņa:

— Oliņ, — rakstām  ārprātīgā steigā:
— Oliņboliņdžimporimpo. — Tālāk! Tālāki Jaunu rin

du! — kāds sauc. — Nav laika! Mimijkājiņvējiņbum!
— Tā.
— Sakām.
— Tā.
— Tas musu pierādījums.
— Kam?
— Tālāk atpakaļ nekā vairs nav.
— Tālava?
—  ?
Mes vēdinām gaisu izplestiem pirkstiem — tas izp lū s t  caur  

pirkstiem ka tāla skaņa.

M ums jāie t m eklēt beigas, lai atrastu sākumu. Mēs ejam  
beigu virzienā. Vai izrāae jau beigusies, ka ejam pa beigu 
pēdām? Jeb ar mums patiesi beigas? M ēs pastiepjamies  
uz pirkstgaliem: mēs esam pēdējie no beigām. Tad visi 
pārējie mums priekšā. Tādā kārtā ejam. Mūsu kārta  ir vis- 
beidzamā kārta. Tad nav ko nobīties. M ēs esam ceļā. M ēs  
vēršam  savu dziļdzidro skatu jūras tālumā un metamies  
jurā pēdējos saules staros un domājam: tā ir noteikti pa
reizā jūra, jo  viņas viļņos izjūtam tālumu. Gan jau tā 
bus īstā, jo katrs vilnis mūs šķir. Un dziļums,  — sakam. 
Tas pats.  Cik dziļi vēl iet, l īdz  nejūtam vairs pam atu  zem  
kājām. Nākamais vilnis mūs paceļ un atsv iež  a tpakaļ krastā.

M ums pārskrien debess, dzelteni za ļa  uz saulrietu. Cik 
tālu vēl brist jurā, l īdz  būs tas pa ts  vārds. K ādus a ttālumus  
šķērsot, l īdz beidzot sapratīsim, ka velti brienam un brie
nam tanī pašā  jūrā .  Tā nav jūra, — kliedzam, tas nav tā
lums, kas mus šķir, bet krasts. M ēs esam bez pēdām krastā.  
Mēs esam novērsušies, lai neredzētu tās bezgalību. M ums  
jāpievēršas. Mēs tās durvis aizcirtām. M ums viņas jāatver.  
Mēs ejam ar savām  ozolsm agajām  durvīm pa svešām  ie
lām un piedauzām ies vienai renstelei, un izdauzām citu 
skatlogu. Ek, — kas m um s daļas  gar svešiem skatlogiem!  
Kādēļ vajadzēja  aizcirst, neiebāzusi v ism az kurpes purnu 
starpā? Mēs grīļojamies, līgojamies, ļogāmies savos p a 
matos. Visi līdzpaņemtie varai — kur tad viņi ir? Mums  
tie kādreiz būs jāatdod. Cik daudz viņu vairs palicis, ja 
m ēs saklausām  tikai klusumu. Mēs esam vienīgie un vainī
gie. Mēs tie neesam.

*  *  *

Piem., tā pati sāpe, — sakām, ir tikai iedomas. Vakardie
nas sāpe ir sāpīte bez sāpes. Vai mēs tikai neizmantojam  
iespēju, ko m um s dod brīvā sāpe. Sāpe, — mēs radam ar  
pirkstu uz sevi, m u m s dota līdzi. Mēs neesam nekādi manto
jum a tīkotāji vai mantrauši. Tā mūsu mantojuma daļa. 
Mantošanas kārtība un tiesiba mes esam sāpes mantinie
ki. Tā liela manta  — sāpe.

Bet kur tā sāpe ir? K āds  sakās to atceramies. Kāds  
manījis pa ceļam. K āds  skaidri zina to redzējis, bet nevar  
pate ik t tieši, kura n o s tū r ī . . .  _

K āds mūs apkrāpis par musu tiesībām uz sāpi. Ko līdz  
brīvā iespēja brīvi aprakstīt  brīvu sāpi, ja sāpes nav. Nav  
manīta. K ādos  bēniņos tā g labājas, apputējusi,  nodzelteju-



si, pilna blusu? Nu ja, — mēs saprotam, tādu nevar rādīt. 
B et varbū t ir vēl kādam? Cita? Nē, ne tā, ar  kuru tirgoja
mies ik brīdi.

— Sape  —
spēcīgāku vārdu nav kā pa ts  noliegums:
Sāpes nav.

Mēs redzam vārdu, vērstu pre t  sevi. N ekas nav iznīci
nāts, — aizstavamies. Sāpei vajadzētu  būt. M ēs neko neesam  
noklusējuši.  Mēs visus vārdus lietojam tādus, kādus viņus  
atradām. Otrādi, tieši pretēji! M ēs runājam pretī visam  
sāpju apklusumam, kas nepārtraukti p re t  mums vērsts .  Mēs 
runājam pretī visām nesāpem. M ēs izkliedzam savu nesāpi. 
Tā sāp.

*  *  *

Mēs neizbraucām tukšā. Mēs nestāvam tukšā. Mēs ne
paliksim tukšā. Kādu  citu dienu teiksim: — Te, lūk, esam.
— Mēs raisīsim va ļā  savas som as un paunas, un tikai tad rā
dīsim īsto saturu.

Patreiz  mums ieslēgta tukšgaita. Tas tādēļ,  lai m ēs ne
laiķa neiztērētos. Mēs sevi taupām laikam un vietai. Mēs  
esam taupīšanas brīdī. Mēs s tāvam  rindā pēc nākotnes un 
klusi sa-runājamies. Nevar jau zināt, kas s tāv  blakus. 
Rinda mūs pastu m j tālāk, kad priekšā a tbrīvo jas vieta. 
Mūsu laiks pienāks, — čukstam aiz a izturētas rokas.

Roka nav vainīga, uzrādām neprasīti viņas tukšumu. 
M ums patiesi nekā nav. Čuksts? Tas jau nu nevienu ne
varētu traucēt. Mēs? Mēs neko neteicām. Goda vārds. Mēs  
runājām tikai par  laiku — kāds tas būs rīt. Kādēļ mēs  
šeit s tāvam ? Visi taču stāv. Ak, mēs neesam visi? M ēs  
esam mēs? Kādi mēs? M ums jāatbrīvo vieta? Mūsu? Lūdzu, 
ludzu. Tā gan iestaveta mūsu, bet ja  jau tā tik ļoti v a 
jadzīga  — va r  arī but, ka nav iestāvēta.

Mēs izejam no rindas. Tā sakustas uz priekšu, tā ka v a 
ram ieņemt savu jauno vietu rindas galā. Mūsu laiks pie
nāks,  — čukstam tukšā plaukstā.

Tā mūsu spīts, — sakām un tik tikko neaizrijamies. Vārds 
iesprūdis kaklā un paliek kā nenorijams kumoss. Spļaujam-  
trauks,  — staipām kaklu, lai spīts  kumoss v ieglāk slīdētu, — 
spļaujam trauks nolikts rindas priekšgalā . Tfū! Aiz sp īts  
nosarkstam.

*  *  *

Valodas kopība nav iedragāta. Tie daži blakus teikumi, 
kas atraisījusies bez vēsts ,  tas dabisks nobirums. Vēl 
mēs esam dabiskā ar dabiskām  vajadzībām .  Viss 
cits ir ļaunprātīga apmelošana un mūsu vājināšana.

Vispirms viens vienīgs blakus teikumiņš — tā tas sākās.  
Bet tas ieķēries komatā tā, ka komats sāk grīļoties. Tas  
ieķēries papildinātājā, lietvārdā, vīriešu dzim tes  vienskaitļa  
akuzatīvā, un mēs redzam, kā krīt papildinātājs, nespē
dam s notureties p re t  komatu. Tas krīt un parau j apzīmētāju,  
ciešamās kārtas pagā tn es  lokāmo divdabi, atkal vīriešu  
dzim tes  vienskaitļa akuzatīvā ar  noteikto galotni,  bet tas  
cieši sa is tī ts  ar veida apstākli, lietvārdu, sieviešu dzim tes  
vienskaitļa lokatīvu, un gāžas  arī tas, līdz esam jau nemanot  
pie darbības vārda pagātnes daudzskaitl ī  jeb, teiksim, vien- 
skaitlī, lai nekristu visas aizdom as uz kopību  — pirmā  
personā, pārejošs, pirmās lokāmās šķiras ceturtās pa
šķiras darām ās kārtas īstenības izteiksmē, bet darbības vā r 
dam grūti, darbības vārds nobīda sāņus laika apstākli  
un tūlīt ieķeras teikuma priekšmetā, lietvārdā, vīriešu dz im 
tes vienskaitļa nominatīvā, un, saķērušies kā pa ts  baltais  
un pa ts  nelabais, gāžas  katru nakti p ar  jaunu sidraba  
ūdeņos, kas, neko nejaudušī, melnbalti mutuļodami aklā  
gaism ā laužas uz jūru.

No rīta ūdeņi ir sidrabaini noguruši,  bet teikuma vairs  
nav. Valodā iegruvis robs, un mēs nostājamies vidū, kur viss  
posts  pārredzam s.

* * *

Kādā citā dienā, kad teikumi kļūst nepieciešami d z ī 
vei, — sakām. K ādas  briesmas patreiz  a trodas mūsu vārdi.  
Mēs vel bals tam  griestus, bet sienas mūs tur ieslēgtas. Mēs  
viņas vel balsinām, bet vārdi izbalējuši saulē un vējā. 
Mes klēpjiem nesam ūdeni zemei, kad jūra jau kāp j krastā  
un citi sen aizbēguši augstākās vietās. Mēs v ē l  sēžam  
norietā, kad saule jau sen aizslīdējusi aiz pirmā kalna.  
Mēs sākam apras t  vakarā ar rītu, kad varbūt jau kaut  
kas par vēlu. Mēs vēdinām mirkļus un smieklus. Patiesi, 
kāds  vel smej, skaidrā prā tā  smej, l īdz aizrijas smieklos  
un apklust. Pēkšņs klusums. Mūsu domas paliek pusceļā  
uz smējēju. Krēslā atskan citi smiekli, kā izaicinošs tur
pinājums. Kaut kas nav nositams. Tie mūsu, izsmieti caur  
asarām. Tikai tā var smiet, kad vārds  iesprūdis kaklā.  
Sastīgo ts  klusums, kas l īd z  ar m um s netiek pie miera.

Kādu citu rītu, — rādām uz snaudošo saules lēktu, tā 
visa vairs nebūs. Pelēks un pārredzam s vakars. Kādu citu 
rītu, — mēs nodrebam krēslas siltumā un rādām, ka tā nav  
musu saule, kas izkaltē zemi, l īdz  tā sasprēgājusi vienās  
plaisās. Tā nav mūsu, — kliedzam, lai gan tā iestiepusies  
mūsu diena no viena apvāršņa l īdz  otram.

Mūsu ir mālaini auglīga  vai irdeni melna. M iglas iz- 
rasota. Vismaz tā mums stāstīja. Musu saule nāk ar vē-

i'iem, ar lietiem un miglām. Kādu citu rītu nebūs šīs  saules, 
līta un vakara krēsla būs viens, kad saule pacelsies pie 

apvāršņa un tūlīt norietēs, aizm irsdam a vienu vienīgu zelta  
staru tumšzilā krēslā. Kas saulē audzis un dzīvojis ,  ne
meklē vairs saules drupatas.

Kādu  citu rītu vārdi būs izteikti un izlietoti, būs trimda  
bez šiem vārdiem.

*  *  *

Drīz, — sakām, kamēr esam ceļā uz nakti.
Drīz nav šeit.
Drīz ir tikai drīz. Ir  tur.
Drīz būs klusums.
Drīz ko sola, ko nespēj pildīt.
Drīz attiecas uz mums.
Drīz nebeidzas.
Drīz būs._
Drīz sprūst kaklā. Jau kuro gadu.
Drīz laužas caur asarām.
Drīz atkal pagājis .  Jau kuro reizi.
Drīz nevar but bijis.
Ja drīzā laikā kas nenotiks, mēs negalvojam p ar  neko.
Ja drīz kas nemainīsies, mēs draudam un v īs tām  dūri.
Drīz arvien tā lākā nākotnē, jo vairāk tam dom ājam  tuvo

jamies, haha! Mes esam tā nākotne, nesasniedzami še
jienes spērienam.

Drīz.
Mēs esam uzsēdusies vārdam un auļojam nakts tumsā.
Drīz  — ka attaisnojums. Visi mūsu teikumi satek vienā 

vārda:
Drīz.
M ēs uzliesmojam, kā piešāvušies liesmai.
Drīz.
Mēs esam atkārtojum a uzliesmojums. Mēs sadegam  un sa 

plūkam. M ēs esam atkārtoti a tkārtots  a tkārtojum s, kas au
dzina tālāk atkārtojumu.

Tas varētu būt aptuveni mūsu stāsts .  Drīz. Mēs rādām  
uz sevi: tur iekšā viss aptumsis kā uz negaisu. Tikai kāds  
ods  sīc un sūc mūsu baltās asinis. Tanī tumsā viņu neno
ķert.

Mēs odu vēl dzirdam. Oda lidojuma dziedājumu. Mēs  
vēl neesam kurli. Ja kāds ko teiktu, mēs to katrā  ziņā  
sadzirdētu .

M es klausāmies.
Nekā.
Tumšs.
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Vārds ir laicīgs, ne parastajā nāves izpratnē, vārds ir lal> 

cīgs atkārtošanās un sadilšanas dēj, kaut arī saules mūžs tam 

novēlēts. Pateiktajam vārdos vairs nav bezgalīguma, nav ne

aptveramības, lai cik semantiskie apvāriņi nerēgotos tālu. Z ī 

mei ierobežotība ir mazāka, zīme stāv tuvāk zemapziņai, tuvāk 

Sākumam.

Sis grafiskais dzejolis eksperimentē vai polemizē ar mūsu 

priekšstatiem un pieredzi, arī ar neziņu par {āda veida dzeju.

Bez asociācijas ar Majakovska poēmu, bez mūsu tagadējā 

politiskā prāta aptumsuma, bez aplausu narkozes un ironijas 

par cara Mihaila (varbūt kāda cita) pielūgsmi vai sociālistiskā 

stulbuma hierarhijas struktūru tur vēl ir kāda telpa, ko meklēt.

Noslēdzot mūsu žurnālā Jo sēriju, Jaunajā gadā es novēlu 

jums katram savu dzejoli!

GUNTARS GO DIŅ 5

2 1



HERMANIS HESE
ĪRISA

P A SA K A

Savas bērnības pavasarī Anselms bieži skraidīja pa 
ziedošo dārzu. Tur no visiem mātes stādītajiem ziediem 
viens viņam patika vislabāk — tā bija skalbe. Zēns pie
glauda vaigu tās stāvajām, gaišza|ajām lapām, aptaustīja 
smalkās ziedlapiņas, ielūkojās atvērtajā ziedā un ieelpoja 
tā brīnišķīgo smaržu. No zieda gaišza|ā dzi|uma slējās 
garu, dzeltenu pirkstu rindas, pa kuru starpām aizlocījās 
gaišs ceļš, vezdams dziļumā — zieda kausā — un izzuz- 
dams tā tālajā, zilajā noslēpumā. Šie pirksti zēnam patika 
vislabāk, un viņš bieži raudzījās ziedā, iztēlodams sm al
kos, dzeltenos pirkstus te par žogu ap ķēniņa dārzu, te 
par dubulteju, kas aizvijas starp sastingušiem sapņu ko
kiem, bet tās kristāldzidrais, dzīvais dzīslojums kā gaišs, 
noslēpumains ceļš aizved tālumā. Ziedlapiņas velve zēnam 
izskatījās milzīga, taka pazuda starp zelta koku rindām, 
nogrimdama neiedomājami dziļā bezdibenī, bet pār to savā  
karaliskajā krāšņumā izliecās violeta atvere, mezdama  
gaišas ēnas uz klusējošo, sevī nogrimušo brīnumu. An
selms zināja, ka tā ir zieda mute, ka zilajā bezdibenī 
dzīvo zieda sirds un domas, ka pa šo skaisto, gaišo kristāla  
dzīsliņām caurausto ceļu traucas zieda elpa un sapņi.

Bez lielā zieda tur bija arī mazākie, vēl neizplaukušie,  
to kātiņi bija stingri un sulīgi, no to brūngani zaļajiem 
kausiņiem klusi, bet neatlaidīgi, zaļā un violetā plīvurā 
tīti, spraucās ārā spēcīgi, jauni ziediņi, to stingrie, trauslie 
pumpurlņi ar smailajām, tumši violetajām galotnītēm jau 
raudzījās pasaulē, Un pat uz šīm cieši kopā savītajām, 
jaunajām ziedlapiņām bija redzams simtkārt sazarojies 
dzīslojums.

Rītos, kad Anselms, pamodies no miega un atgriezies 
no sapņiem un svešām pasaulēm īstenībā, iznāca no mājas, 
dārzs viņu sagaidīja, nezūdošs savā mainībā: kur vakar 
no sava zaļā kausa viņā bija raudzījies ciets, zils pum
purs, tur tagad vējā šūpojās jauna ziedlapiņa, tik trausla 
un zila kā gaiss, tā atgādināja mēli, izliektu lūpu, kas 
nedroši cenšas atrast savu velves formu, par kuru tā jau 
klusībā ir sapņojusi, bet pašā apakšā, kur to cieši turēja 
zaļais kauss, varēja apjaust smalko, dzelteno ziedu ar 
tā daudzajām, gaišajām taciņām, kas aizstiepās uz tāliem 
dvēseļu bezdibeņiem. Zieds atvērās varbūt jau pusdien
laikā, varbūt vakarā, tas izpleta savu zilo zīda telti pār 
zelta sapņu mežu, un no sava burvīgā bezdibeņa klusu 
izelpoja pirmos sapņus, domas un dziesmas.

Pienāca diena, kad visa zāle bija nosēta zilām pulkste
nītēm. Pienāca diena, kad dārzā pēkšņi jautās citas skaņas 
un smaržas, kad virs saules gaismā sarkanīgi mirdzoša
jām lapām galvu pacēla pirmā maigi zeltainā tējas roze. 
Pienāca diena, kad vairs nebija nevienas skalbes. Tās bija

pazudušas ar visām savām zeltainajām taciņām, kas veda 
uz maigi smaržojošo noslēpumu, ziedu sastingušās, smai
lās lapas šķita svešas un aukstas. Toties krūmi bija pilni 
sarkanu ogu, virs asterēm brīvi un rotaļīgi lidinājās jauni, 
neredzēti, sarkanbrūni tauriņi ar perlamutra muguriņām  
un caurspīdīgiem spārniņiem.

Anselms sarunājās ar tauriņiem un oļiem, draudzējās 
ar kukaiņiem un ķirzakām, putni viņam stāstīja savus  
piedzīvojumus, bet papardes slepus rādīja zem saviem 
milzu lapu jumtiem paslēptās brūnās sēkliņas. Zaļas vai 
caurspīdīgas stikla lauskas notvēra viņam saules starus, 
pārvērzdamas tos pilīs, dārzos un mirdzošās dārgumu 
krātuvēs. Kad noziedēja skalbes, uzziedēja kreses, kad 
novīta tējas rozes, uzplauka brūnās kazenes, viss mainījās, 
vienlaikus bija un nebija, pazuda un atkal parādījās, at
nesdams arī tās baiļpilnās un brīnumainās dienas, kad 
auksts vējš svilpoja egles zaros un dzenāja pa dārzu vītu
šās, mirušās lapas, kas sev līdzi aiznesa vēl vienu dziesmu, 
vēl vienu piedzīvojumu, vēl vienu stāstu, un tad viss ap
klusa, ārā sniga sniegs, bet logu rūtīs Izauga vesels palmu 
mežs, vakaros pa māju lidinājās eņģeļi, skandinādami 
sudraba zvanus, bet priekšnams un bēniņi smaržoja pēc 
kaltētiem augļiem. Šajā tik jaukajā pasaulē netrūka ne 
draudzības, ne uzticības, un, kad atkal reiz pilnīgi negai
dot blakus melnajai efeju lapotnei atmirdzēja pirmās bal
tās sniegpulkstenītes, kad pirmie putni parādījās augstu  
pie jaunajām, zilajām debesīm, tad šķita, ka tā tas ir bijis 
vienmēr. Un atkal kādu dienu, it kā pavisam negaidot, 
tomēr tieši kā paredzēts, domāts un cerēts, skalbes kātā 
parādījās pirmais zilganais pumpurs.

Skaists bija viss, Anselmu priecēja, saistīja un pārstei
dza viss, taču vislielākā burvība un žēlsirdība zēnam katru 
gadu atklājās tajā brīdī, kad uzplauka pirmā skalbe. Tās 
kausā viņš reiz agrās bērnības sapņos bija ieraudzījis 
brīnumu, tās zieda smarža un mirgojošā, mainīgā krāsa 
viņam šķita kā pasaules radīšanas un atklāsmes zvans.  
Skalbe Anselmu pavadīja visus viņa nevainīgās bērnības 
gadus, ar katru jaunu vasaru kļūdama jaunāka, noslē
pumaināka un saviļņojošāka. Arī citiem ziediem bija mute, 
arī citi ziedi izelpoja smaržas un domas, arī citi ziedi 
vilināja savos mazajos, jaukajos kambarīš'os bites un ku
kaiņus. Taču zilā skalbe zēnam bija kļuvusi mīļāka un 
tuvāka par pārējiem ziediem, tā viņam simbolizēja visu to 
jauko, par ko bija vērts domāt. Kad Anselms raudzījās  
tās ziedkausā un, domās nogrimis, ar acīm sekoja gaišā, 
sapņainā dzīslojuma takām, kas, kļūdamas aizvien dzel
tenākas, aizvien brīnišķīgākas, veda pretī zieda tumsto
šajam dziļumam, tad zēna dvēsele atradās pie tām dur
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vīm, kur parādība k|ūst par mīklu un redzētais par no
jausmu. Arī naktī viņš nereti sapņoja par šo ziedkausu, 
redzēja to milzīgi lielu atveramies savā priekšā, tagad 
tie bija debesu pils vārti, un viņš pa tiem iejāja vai nu 
zirgā, vai ielidoja uz gulbjiem, bet kopā ar viņu jāja un 
lidoja visa pasaule — tā bija klusa un burvestības pilna, 
tā grima cēlā bezdibenī, kur katra cerība piepildās un 
katra priekšnojauta īstenojas.

Visas parādības uz šīs zemes ir alegorijas, bet katra 
alegorija ir atvērtas durvis, pa kurām tās dvēseles, kas 
tam ir nobriedušas, var ieiet pasaules iekšienē, kur tu un 
es, un diena un nakts ir vienots veselums. Katra cilvēka 
dzīvē ir brīdis, kad tā ceļš noved pie šīm atvērtajām dur
vīm, katram reiz ir ienākusi prātā doma, ka viss redzamais  
ir alegorija, bet aiz šīs alegorijas mājo gars un mūžīgā  
dzīve. Taču tikai retais ieiet pa šīm durvīm un upurē ārējo 
spožumu iekšējās pasaules šķietamai realitātei.

Mazajam Anselmam ziedkauss šķita kā neatbildēts, kluss 
jautājums, uz kuru viņa dvēsele liegu nojautu pilna tiecās 
rast svētlaimīgu atbildi. Citkārt atkal lietu jaukā daudz
veidība viņam neļāva iedziļināties ziedā, tā lika viņam 
sarunāties un rotaļāties ar zāli un akmeņiem, saknēm, 
krūmiem, zvēriem vai kādām citām jaukām šīs pasaules  
izpausmēm. Taču bieži vien Anselms bija dziļi iegrimis 
sevis pētīšanā, viņš sēdēja, nodevies sava ķermeņa dīvai
nību izpētei, aizvērtām acīm juta savā mutē un kaklā, 
gan žagojoties, gan dziedot, gan elpojot, savādas tieksmes, 
jūtas un priekšstatus, taču arī tad viņam nebija zudušas 
ne tās takas, ne vārti, pa kuriem dvēsele var nokļūt pie 
dvēseles. Ar apbrīnu viņš noraudzījās zīmīgajā krāsu ro
taļā, kas bieži vien purpura sārtumā iznira viņa aizvērto 
plakstu priekšā, tur bija zili un tumši sarkani plankumi 
un pusapļi, kurus šķēla neredzamas līnijas. Reizēm An
selms, aiz prieka nodrebot, uztvēra smalkos, daudzvei
dīgos sakarus starp aci un ausi, smaržu un tausti, bet 
reizēm uz kādu ātri gaistošu, skaistu mirkli pat sajuta  
skaņu un burtu radniecību un līdzības ar sarkano un zilo 
krāsu, ar cieto un mīksto izrunu vai arī, sajūtot kāda 
auga vai tikko nogrieztas koka mizas smaržu, brīnījās 
par to, cik smarža un garša ir cieši saistītas, cik bieži 
tās saplūst kopā, kļūdamas par nedalāmu vienību.

To jūt visi bērni, bet ne visiem šīs izjūtas ir tik spēcīgas  
un vienlaikus tik trauslas, daudziem tās tūliņ aizmirstas  
kā nebijušas, vēl iekams šie bērni iemācās pirmos burtus. 
Citiem šis bērnības noslēpums paliek ilgi zināms, un daļu 
šī noslēpuma, vismaz tā atbalsi, viņi glabā sevī līdz sir
mam vecumam, līdz pavisam tālām dzīves dienām, kad 
jau jūtams pagurums. Taču visi bērni, vēl būdami saistīti 
ar šo noslēpumu, savā dvēselē nepārtraukti ir nodarbināti 
ar vienīgi svarīgo jautājumu, tas ir, sevi pašu un savas  
personas mīklainajiem sakariem ar apkārtējo pasauli. 
Meklētāji un gudrie brieduma gados atkal atgriežas pie 
šīs nodarbes, taču lietākā daļa ļaužu jau agri un uz visiem 
laikiem aizmirst un pamet patiesi svarīgo iekšējo pasauli 
un visu mūžu maldās pa raibu neskaidrību un rūpju, 
vēlmju un mērķu labirintu, taču neviens no tiem nesak
ņojas viņu dvēselē, neviens no tiem nevar viņus ne aizvest 
atpakaļ pie viņiem pašiem, ne uz viņu mājām.

Liegi un nedzirdami atnāca un aizgāja Anselma bērnī
bas pavasari un rudeņi, atkal un atkal uzziedēja un no
ziedēja sniegpulkstenītes, vijolītes, goldlaki, lilijas, kap
mirtes un rozes — tās bija tikpat skaistas kā parasti. Viņš 
dzīvoja visam līdzi, ar viņu runāja zieds un putns, viņā 
klausījās koks un aka, un savu pirmo uzrakstīto burtu 
un pirmo vilšanos draugā viņš pa vecam paradumam pa
ņēma līdzi uz dārzu, kas zēnam bija tikpat tuvs kā māte, 
viņš visu uzticēja raibajiem akmeņiem ap puķu dobi.

Bet tad pienāca pavasaris, kas nesmaržoja un neska
nēja kā visi iepriekšējie; melnais meža strazds svilpoja, 
taču tā nebija viņa parastā dziesma, uzziedēja zilais īriss, 
taču pa tā kausa zeltīto taku vairs netraucās ne sapņi, 
ne pasakas. Paslēpušās savu zaļo lapu ēnā, viņam uz
smaidīja zemenes, arī spīdīgi tauriņi lidinājās virs augsta 
jiem ziedu čemuriem, taču kaut kas nebija kā senāk, zēnu 
nodarbināja citas lietas, un viņš bieži strīdējās ar mati.

Viņš pat nespēja saprast, kāpēc tā notiek, kāpēc viņam 
aizvien kaut kas nodara sāpes vai traucē. Anselms redzēja 
vienīgi to, ka pasaule ir kļuvusi citāda, agrākie draugi 
bija viņu pametuši un viņš bija palicis viens.

Tā pagāja viens gads, tad vēl viens, Anselms vairs 
nebija bērns un raibie akmeņi ap puķu dobi bija kļuvuši 
garlaicīgi, ziedi mēmi, bet kukaiņus viņš bija uzdūris uz 
adatām, un tie glabājās kastē — viņa dvēsele bija uzsā
kusi garo un grūto apkārtceļu, tāpēc arī senie prieki viņam 
bija zuduši.

Jaunais cilvēks aizgūtnēm metās dzīvē, kas tikai tagad  
pa īstam šķita paveramies viņa priekšā. Alegoriju pasaule  
bija aizmirsta, tā bija zudusi, viņu vilināja jaunas vēlmes 
un jauni ceļi. Vēl neliela bērnības dvesma bija saglabā
jusies viņa zilajās acīs un mīkstajos matos, taču viņam 
nepatika, ja to kāds atgādināja, tāpēc apgrieza matus īsus 
un skatienā centās ielikt milzīgu pārgalvību un gudrību. 
Savas pieaugošās jaunības gados Anselms bija kaprīzs — 
te labs skolnieks un draugs, te bikls vientuļnieks, te sēdēja 
līdz vēlai naktij pie grāmatām, te kopā ar citiem jaunek
ļiem nodevās jautrai un skaļai uzdzīvei. Dzimtās mājas  
viņam bija nācies pamest, tur viņš iegriezās tikai uz īsu 
brīdi, lai apciemotu māti; zēns bija izaudzis un labi ģēr
bies. Viņu šajos apciemojumos pavadīja aizvien citi draugi 
un citas grāmatas, bet, kad viņš gāja pa veco dārzu, 
tas šķita mazs un viņa izklaidīgajam skatienam neko 
neizteicošs. Viņš jau sen vairs akmeņu un lapu raibajā 
dzīslojumā nespēja izlasīt nevienu stāstu, viņš jau sen 
vairs zilajā, noslēpumainajā īrisā neredzēja mājojam ne 
Dievu, ne mūžību.

Anselms bija skolnieks, vēlāk students, kad viņš iegrie
zās mājās, viņam galvā bija sarkana, vēlāk dzeltena 
cepure, virs augšlūpas uzdīgušas pirmās mīkstās pūkas 
vēlāk nomainīja īstas ūsas un bārda. Viņam līdzi bija 
grāmatas svešās valodās, reiz pat suns, bet savā ādas  
portmonejā žaketes iekškabatā viņš glabāja te diskrētus 
dzejoļus, te senu gudro izteicienus, te skaistu meiteņu 
ģīmetnes un vēstules. Pēc kāda laika viņš atkal atgriezās  
mājās pēc ceļojuma pa svešām zemēm, viņš bija braucis 
lielā kuģī pa jūru. Vēl mazliet vēlāk viņš vēlreiz atgriezās 
mājās kā jauns zinātnieks, viņam galvā bija melna plat
male, rokās melni cimdi, bet agrākie kaimiņi Anselma  
priekšā cēla nost cepures un sauca viņu par profesoru, 
kaut gan tas viņš vēl nebija. Un tad viņš atbrauca, tērpies 
melnā uzvalkā, lai slaids un nopietns ietu aiz lēni braucoša 
pajūga, kur greznā zārkā gulēja viņa vecā māte. Pēc tam 
viņš mājās iegriezās tikai paretam.

Lielpilsētā, kur Anselms tagad lasīja lekcijas studen
tiem un kur viņu uzskatīja par slavenu zinātnieku, viņš 
staigāja, sēdēja un stāvēja tieši tāpat kā citi slaveni ļau
dis, viņam mugurā bija smalks uzvalks un galvā platmale, 
reizēm viņš bija nopietns, reizēm jautrs, reizēm viņa ska
tiens bija dedzīgs, reizēm noguris, viņš bija kungs, viņš 
bija pētnieks, viņš bija tas, par ko bija gribējis kļūt. Tagad 
viņam klājās apmēram tāpat, kā bērnībai beidzoties. An
selm s pēkšņi apjauta, cik daudz gadu ir pagājis, bet jutās  
vientuļš un neapmierināts tajā pasaulē, pēc kuras vien
mēr bija tiecies. Profesora grāds viņam nebija atnesis īstu 
laimi, paziņu un studentu bijīgie sveicieni viņam nesagā
dāja patiesu prieku. Atkal viņam viss sāka izskatīties 
panīcis un apputējis, laime šķita mājojam tālā nākotnē, 
bet ceļš uz to rādījās grūts un putekļains, un parasts.

ša jā  laikā Anselms bieži viesojās pie kāda sava drauga, 
jo viņu saistīja šī drauga māsa. Tagad viņš vairs neskrēja 
pakaļ katrai glītākai sievietei, viss bija kļuvis citāds, un 
viņš juta, ka pie viņa laime atnāks pa īpašu ceļu, ka tā 
nav meklējama, kur pagadās. Drauga māsa Anselmam  
ļoti patika, un bieži viņam šķita, ka ir patiesi iemīlējies. 
Taču viņa bija savāda, katram viņas vārdam, katram 
solim piemita īpatnēja nokrāsa un izteiksme, tāpēc iet ar 
viņu kopsolī ne vienmēr bija viegli. Anselms reizēm vaka
ros staigāja šurp un turp pa savu vientuļo dzīvokli, domīgi 
ieklausīdamies savu soļu atbalsī tumšajā istabā, tādos 
brīžos viņš strīdējās pats ar sevi, un strīda iemesls bija
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viņa draudzene. Viņa bija vecāka, nekā viņš bija iedomā
jies savu sievu. Viņa bija ļoti īpatnēja, un Anselmam būtu 
nācies grūti atrasties viņai blakus un vienlaikus sekot 
savam zinātnieka aicinājumam, jo tieši par to viņa negri
bēja ne dzirdēt. Viņa arī nebija neko spēcīga un veselīga,  
viņai sagādāja grūtības atrasties sabiedrībā vai piedalī
ties svētkos. Vislabāk viņai patika ziedu, mūzikas un grā
matu pasaule, gaidot vientuļā klusumā, vai kāds neatnāks 
viņu apciemot, meitene ļāva pasaulei iet savu gaitu. Reizēm 
viņa bija tik maiga un jūtīga, ka viss svešais viņai sa g ā 
dāja ciešanas un noveda līdz asarām. Tad atkal viņa klusu 
staroja savā vientuļajā laimē, un, kas viņu redzēja tādos 
brīžos, tas juta, cik grūti ir šai skaistajai, savādajai sie
vietei kaut ko sniegt vai kaut ko nozīmēt. Reizēm Ansel
mam šķita, ka viņa viņu mīl, reizēm, ka viņa nemīl nevienu, 
ka viņa ir vienlīdz maiga un draudzīga pret visiem, ka 
viņai vairāk nekas no pasaules nav vajadzīgs, kā vien 
tas, lai visi liktu viņu mierā. Turpretī Anselms no dzīves 
gribēja pavisam ko citu, un, kad viņam būs sieva, tad 
viņa mājā būs dzīvība, troksnis un viesi.

— Irisa, — viņš teica sievietei, — dārgā Irisa, cik labi 
būtu, ja pasaule būtu iekārtota citādāk! Ja nebūtu nekā cita, 
kā vienīgi tavas skaistās, maigās ziedu, domu un mūzikas 
pasaules, tad es vairāk nekā nevēlētos, kā vien visu dzīvi 
pavadīt tavā tuvumā, klausoties tavos stāstos un dzīvojot 
līdzi tavām domām. Jau tavs vārds vien rada manī patī
kamu sajūtu, Irisa ir brīnišķīgs vārds, es pat nezinu, ko 
tas man atgādina.

— Tu taču labi zini, — viņa teica, — ka tā sauc arī zilās 
un dzeltenās skalbes.

— Jā, — Anselms iesaucās, kaut arī juzdamies no
mākts, — to es zinu, un tas ir ļoti jauki. Taču vienmēr, kad 
es izrunāju tavu vārdu, tas man kaut ko atgādina, es 
tikai nezinu ko, tas manī saistās ar tālām, senām, sva
rīgām atmiņām, un tomēr es nezinu un nespēju atcerēties, 
ar kādām tieši.

Irisa uzsmaidīja, bet Anselms, nezinādams ko iesākt, 
stāvēja viņas priekšā un ar roku berzēja pieri.

— Man tā ir vienmēr, — viņa teica savā jaukajā balsī, 
kas atgādināja putna dziesmu, — kad es ieelpoju kāda 
zieda smaržu. Manā sirdī ikreiz mostas nojauta, ka šī 
smarža ir saistīta ar atmiņām par kaut ko skaistu un 
dārgu, kas reiz sendienās ir man piederējis, bet vēlāk zudis. 
Ar mūziku man ir tāpat, reizēm arī ar dzeju — pēkšņi 
manī kaut kas uzliesmo, tikai uz īsu mirkli, it kā es ielejā 
pēkšņi būtu ieraudzījusi zaudētu dzimteni, bet tūliņ arī 
viss apdziest un aizmirstas. Dārgo Anselm, man šķiet, 
ka mēs dzīvojam pasaulē tāpēc, lai to izprastu, lai domātu 
un meklētu, lai klausītos zudušā, tālā mūzikā, ka tieši 
tur Ir meklējama mūsu īstā dzimtene.

— Cik jauki tu to pateici, — Anselms viņu uzlielīja, sa 
juzdams krūtīs sakustamies sāpīgu kamolu, it kā tur būtu 
apslēpts kompass, kas nelokāmi rādītu ceļu uz viņa tālo 
mērķi. Taču šis mērķis nebija tas, kuru viņš bija nosprau
dis savai dzīvei, tāpēc viņam bija sāpīgi to apzināties, 
un vai vispār bija viņa cienīgi izšķiest dzīvi, sapņojot un 
stāstot skaistas pasakas.

Bet tad pienāca diena, kad Anselms, atgriezies no kāda 
ceļojuma vienatnē, savā zinātnieka dzīvoklī jutās tik no
salis un nomākts, ka tūliņ aizsteidzās pie draugiem, turklāt 
viņam bija nodoms lūgt skaistās Irisas roku.

— Irisa, — viņš teica, — es vairs nespēju tā dzīvot. Tu 
vienmēr esi bijusi mana labākā draudzene, man tev jāpa
saka viss. Man ir vajadzīga sieva, citādi mana dzīve ir 
tukša un bezmērķīga. Un ko gan es varētu vēlēties sev  
par sievu, ja ne tevi, skaistāko no ziediem? Vai tu man 
piekrīti, Irisa? Tev piederēs tik daudz ziedu, cik vien tu 
vēlēsies, tev piederēs visskaistākais dārzs. Vai tu nāksi pie 
manis?

Irisa ilgi un mierīgi raudzījās Anselmam acīs, ne viņa 
smaidīja, ne sarka, vienīgi stingrā balsī atbildēja:

— Anselm, tavs bildinājums manī nerada izbrīnu. Es 
tevi mīlu, kaut arī neesmu domājusi kļūt par tavu sievu. 
Jo redzi, draugs, pret cilvēku, kura sieva es kļūšu, es

izvirzu ļoti augstas prasības. Manas prasības ir augstākas  
nekā lielākajai daļai sieviešu. Tu man, labu vēlēdams, pie
dāvāji ziedus. Bet es varu iztikt bez ziediem, arī bez mū
zikas, un, ja vajadzīgs, vēl bez daudz kā cita. Es nevaru 
un negribu iztikt tikai bez viena: es nevaru ne dienas 
nodzīvot tā, lai mūzika neskanētu manā sirdī. Ja man 
būtu vīrs, tad tikai tāds, kura sirds mūzika pilnīgi saska
nētu ar manas sirds mūziku, šai mūzikai būtu jābūt tīrai 
un labi sabalsotai ar manējo, lūk, kādas ir manas prasības. 
Nu, draugs, vai tu to spēsi? Dzīvojot kopā ar mani, tu 
droši vien vairs nebūsi slavens profesors, citi tevi vairs 
tā negodās kā līdz šim, tavā mājā valdīs klusums, un 
rievas, ko es jau vairākus gadus redzu gulstam tavā pierē, 
izzudīs. Ak, Anselm, tev tas neizdosies. Jo redzi, tu esi 
tāds, kam aizvien jāstudē, lai tavā pierē rastos aizvien 
jaunas rievas, tev ir vajadzīgas aizvien jaunas rūpes, bet, 
kas esmu es, par ko domāju es, tas tev patīk un tu domā, 
ka tas ir skaisti, taču patiesībā tev, tāpat kā daudziem 
citiem, tā šķiet tikai jauka rotaļa. Bet uzklausi mani: viss, 
kas tev tagad šķiet rotaļa, man ir dzīve, un tai būtu jā
kļūst arī par tavu dzīvi; savukārt viss, kam tu velti tik 
daudz pūļu, par ko tu tik ļoti raizējies, šķiet rotaļa man, 
manuprāt, tā dēļ nav vērts dzīvot. Anselm, es nekad vairs 
nekļūšu citāda, jo es dzīvoju pati pēc saviem likumiem. 
Un tu, vai tu spētu kļūt citāds? Taču, ja es būtu tava 
sieva, tev būtu jākļūst pavisam citādam.

Anselms klusēja, viņu bija samulsinājis Irisas gribas
spēks, jo līdz šim viņš jauno sievieti bija uzskatījis par 
vāju un rotaļīgu. Viņš klusēdams nevērīgi lauzīja trīco
šajā rokā ziedu, ko bija paņēmis no galda.

Irisa maigi paņēma no viņa ziedu — Anselma sirdī ie
zagās sm ags pārmetums —, taču viņa pēkšņi gaiši un mīļi 
viņam uzsmaidīja, it kā tumsā necerēti būtu atradusi ceļu.

— Man kaut kas ienāca prātā, — viņa klusu teica un 
nosarka. — Tev mans priekšlikums šķitīs dīvains, tu to 
varbūt pat uzskatīsi par untumu. Bet tas nav untums. 
Vai gribi dzirdēt? Vai tu to pieņemsi, vai tu piekritīsi, ka 
tas noteiks mūsu abu nākotni?

Anselms jautājoši uzlūkoja savu draudzeni, viņa bālajā 
sejā vīdēja bažas. Taču, Irisas smaida iedrošināts, viņš 
piekrita priekšlikumu uzklausīt.

— Es gribētu tev dot uzdevumu, — Irisa teica, atkal 
kļūdama pavisam nopietna.

— Dari to, tev ir tādas tiesības, — Anselms viņu iedro
šināja.

— Tā ir mana nopietnība, — viņa teica, — un tas ir 
mans pēdējais vārds. Vai tu šo uzdevumu pieņemsi tādu, 
kāds tas nāk no manas dvēseles dzīlēm, vai tu nekaulē
sies un netirgosies arī tad, ja tev tas pirmajā acumirklī 
liksies nesaprotams?

Anselms apsolīja visu uzņemt nopietni. Tad Irisa pie
cēlās un sniedza viņam roku, teikdama:

— Tu vairākkārt esi teicis, ka, pieminot manu vārdu, 
jūti mostamies kaut ko aizmirstu, kaut ko tādu, kas tev 
kādreiz ir bijis svarīgs un svēts. Tas ir mājiens, Anselm, 
un tieši tas tevi visus šos gadus pie manis ir saistījis. Arī 
man šķiet, ka tu savā dvēselē esi nozaudējis, aizmirsis 
kaut ko svarīgu un svētu, kam atkal ir jātiek no jauna 
modinātam, lai tu spētu atrast savu laimi un sasniegt to, 
kam esi radīts. Paliec sveiks, Anselm! Es sniedzu tev roku 
un lūdzu: ej un meklē savā atmiņā to, ko tev atgādina  
mans vārds. Tajā dienā, kad tu to atradīsi, es kļūšu tava 
sieva un iešu, kurp vien tu gribēsi, man vairs nebūs savu  
vēlmju, es izpildīšu tikai tavējās.

Juzdamies satriekts, samulsušais Anselms gribēja viņu 
pārtraukt un nosaukt šo prasību par kaprīzi, taču Irisa 
ar savu skaidro skatienu atgādināja par doto solījumu, tāpēc 
viņš klusēja. Nokārtu galvu Anselms saņēma viņas roku, 
pielika lūpām un tad aizgāja.

Dzīvē Anselmam bija nācies izpildīt dažu labu uzdevumu, 
taču neviens no tiem nebija bijis tik savāds, tik svarīgs  
un vienlaikus arī tik bezcerīgs. Aizsteidzās diena pēc 
dienas, Anselms jutās noguris no domāšanas, un bieži 
pienāca tādi brīži, kad viņš, izmisis un sadusmots, domās
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nosauca savu uzdevumu par sieviešu muļķīgu untumu un 
centās no tā atbrīvoties. Taču drīz vien viņa dziļākajā 
būtībā kaut kas sāka pretoties — tās bija tikko jaušamas,  
slepenas sāpes, tas bija pavisam smalks, tikko dzirdams 
uzmundrinājums. Šī klusā balss, kas skanēja viņa sirdī, 
atzina Irisas taisnību un prasīja turpināt meklēšanu.

Un tomēr šis uzdevums mācītajam vīram bija par smagu. 
Anselmam bija jāatceras kaut kas tāds, ko viņš jau sen 
bija aizmirsis, viņam bija jāatrod nogrimušo gadu smal
kajā tīklā vienīgais zelta pavediens, viņam bija jāsatver 
rokās un jāpasniedz mīļotajai kaut kas tāds, kas līdzinājās 
izgaisušam putna kliedzienam, prieka vai skumju uzplū
diem, klausoties mūziku, šis kaut kas bija smalkāks, ga is
tošāks un netveramāks par domu, tas bija zūdošāks par 
nakts sapni, neskaidrāks par rīta miglu.

Brīžos, kad Anselms izmisis bija visam atmetis ar roku 
un vissliktākajā noskaņojumā no sava uzdevuma atteicies, 
viņam pēkšņi uzvēdīja it kā tāla dārza smarža, viņš iz
runāja Irisas vārdu — reizes desmit vai vairāk —, viņš 
to izrunāja klusu un rotaļīgi, it kā izmēģinot toni uz no
stieptas stīgas. «Irisa,» viņš čukstēja, «Irisa,» un, pilns 
klusu skumju, juta sevī kaut ko sakustamies, tas bija 
tāpat kā vecā, pamestā mājā bez jebkāda iemesla pēkšņi 
atveras kādas durvis vai iečīkstas slēģis. Viņš centās at
cerēties lietas un notikumus, kas līdz šim viņam bija šķi
tuši glabājamies atmiņā, un, to darot, nonāca pie dīvai
niem un satriecošiem atklājumiem. Viņa atmiņu krājums 
bija daudz nabadzīgāks, nekā viņš līdz šim bija domājis. 
Kad Anselms par kaut ko sāka domāt, tad Izrādījās, ka 
no viņa atmiņas ir pagaisuši veseli gadi, kā neaprakstītas 
lapas tur krājās tukši laukumi. Viņš secināja, ka viņam 
sagādā milzīgas grūtības kaut cik skaidri atsaukt atmiņā 
savas mātes tēlu. Viņš bija pilnīgi aizmirsis, kā sauca  
meiteni, pēc kuras mīlestības viņš jaunībā bija neatlaidīgi 
tīkojis veselu gadu. Viņam ienāca prātā, ka reiz studiju 
gados, pēkšņas iedomas vadīts, bija nopircis suni, kuru 
kādu laiku bija mitinājis savā dzīvoklī. Pagāja dienas, 
iekams viņš atcerējās tā vārdu.

Pilns sāpju nabaga cilvēks ar skumjām un bailēm sirdī 
secināja, cik tukša un aizmirsta ir viņa līdzšinējā dzīve, 
tā vairs nepiederēja viņam, tā bija sveša, tai nebija ar 
viņu nekāda sakara, tā līdzinājās bērnībā no galvas ie
mācītam dzejolim, no kura tagad ar mokām ir iespējams  
atcerēties tikai dažas nesakarīgas rindas. Anselms rak
stīja, viņš gribēja pierakstīt svarīgākos notikumus un 
sakārtot tos pa: gadiem, lai atmiņu pavedienu atkal, stingri 
spētu turēt savās rokās. Bet kurš bija svarīgākais noti
kums? Vai tas, ka viņš tagad bija profesors? Vai tas, ka 
viņš reiz bija bijis doktors, skolnieks, students? Vai tas, 
ka reiz, sen pagājušos laikos, viņam palaikam bija pati
kusi te viena, te cita meitene? Izbijies viņš pacēla acis no 
lapas: vai tā bija dzīve? Vai tas bija viss? Anselms aiz
klāja rokām seju un sāka nedabīgi smieties.

Cik ātri ritēja laiks, nekad tā skrējiens nebija šķitis tik 
straujš un nepielūdzams! Bija pagājis gads, taču Ansel
mam likās, ka vēl arvien atrodas tajā laikā un vietā, kur 
bija atstājis Irisu. Viņš bija ļoti pārvērties, un to redzēja 
un saprata arī citi. Anselms bija kļuvis gan vecāks, gan 
jaunāks. No paziņām viņš bija tikpat kā atsvešinājies, 
tie viņu uzskatīja par. izklaidīgu, kaprīzu un dīvainu, ļaudis 
viņu bija izdaudzinājuši par savādnieku un ļoti žēloja, 
jo bija tādās domās, ka viņš pārāk ilgi ir nodzīvojis vec
puisī. Gadījās, ka Anselms aizmirsa savus pienākumus 
un viņa skolnieki viņu gaidīja velti. Reizēm viņš domās 
nogrimis, gāja pa ielu, tik cieši turēdamies pie namu fasā
dēm, ka ar apvalkātās žaketes stūriem nereti notrausa  
no dzegām putekļus. Daži bija tādās domās, ka viņš ir 
pasācis dzert. Bija reizes, kad viņš lekcijas vidū pēkšņi 
apklusa un stāvēja savu skolnieku priekšā, cenzdamies 
kaut ko atcerēties — tādos brīžos viņš smaidīja tik bēr
nišķīgi un aizkustinoši, kā vēl neviens nebija redzējis viņu 
smaidām —, pēc brīža viņš lekciju turpināja, un viņa balsī 
jaudās tāds siltums, tā bija tik aizskustinoša, ka arī viņa 
klausītāji jutās saviļņoti.

Jau sen, bezcerīgi cenšoties atrast aizgājušo gadu smar
žas un izgaisušās pēdas, Anselmam bija radusies jauna 
šo parādību izpratne, par kuras esību viņš pats vēl neko 
nenojauta. Aizvien biežāk un biežāk viņam sāka likties, 
ka aiz visa tā, ko viņš līdz šim bija uzskatījis par atmiņām, 
atradās vēl citas, tas bija tāpat kā uz sen krāsotas sienas  
zem veciem attēliem ir apslēpti vēl vecāki. Viņš centās 
kaut ko atcerēties, nu kaut vai, kā sauc pilsētu, kurā viņš 
kada ceļojuma laikā bija pavadījis dažas dienas, vai kāda 
drauga dzimšanas dienas datumu, vai vēl kaut ko citu, un, 
kamēr viņš šo pagātnes ainu centās izrakt un attīrīt no 
pelniem, viņam prātā pēkšņi ienāca pavisam kaut kas cits. 
Viņam uzvēdīja aprīļa rīta vēja vai septembra dienas 
miglas vēsma, viņš saoda smaržu, viņš izgaršoja garšu,  
viņš sajuta neskaidrus, maigus pieskārienus — uz ādas,  
uz acīm, sirdī — un pamazām viņam kļuva skaidrs: reiz 
ir bijusi kāda diena — zila, silta vai varbūt vēsa, pelēka, 
vai varbūt citāda, taču šīs dienas attēlam ir jābūt paliku
šam viņā kā neskaidrām atmiņām. Šo pavasara vai ziemas  
dienu, kuru Anselms pilnīgi skaidri saoda un sajuta, viņš 
nevarēja atrast patiesajā pagātnē, ar to nesaistījās ne 
skaitļi, ne vārdi, varbūt tā bija kāda no viņa studiju laiku 
dienam, varbūt viņš to bija piedzīvojis, vēl šūpulī gulēdams, 
taču tā smaržoja, un viņš juta sevī atdzīvojamies kaut 
ko tadu, par ko viņš neko nezināja, ko viņš nespēja no
saukt vārdā, kam viņš nespēja rast izskaidrojumu. Reizēm 
viņam šķita, ka atmiņas spēj iesniegties vēl tālākā pagātnē,  
nekā sniedzas viņa dzīve, tās spēj aizsniegt viņa iepriek
šējo eksistenci, kaut gan par to viņam bija jāpaimalda.

Neziņā klejojot pa atmiņu bezdibeņiem, Anse'ms tur 
tomēr atrada ļoti daudz. Viņš atrada daudz alzkustiņoša  
un aizraujoša, ne mazāk biedējoša un atbaidoša, tikai vienu 
viņš nespēja atrast, proti, to, ko viņam nozīmēja Irisas 
vārds.

Reiz, mokoties aiz nespējas atrast zudušo, Anselms ap
meklēja dzimtās vietas, izstaigāja mežus un ieliņas, no 
jauna aplūkoja taciņas un žogus, pakavējās savas bēr
nības vecajā dārzā un sajuta, kā sirdī uzbango atmiņas, 
pagātne viņu apņēma kā sapnis. Noskumis un kluss viņš 
atgriezās pilsētā. Viņš paziņoja, ka ir slims, un lika kal
potājam sūtīt prom visus, kas tīkoja viņu satikt.

Taču viens no apmeklētājiem tomēr iekļuva pie viņa. 
Tas bija Anselma draugs, kuru viņš nebija redzējis kopš 
tās reizes, kad bildināja Irisu. Draugs ienāca dzīvoklī un 
ieraudzīja Anselmu pavisam panīkušu sēžam nemājīgajā  
cellē.

— Celies, — viņš teica, — un nāc man līdzi. Irisa grib 
tevi redzēt.

Anselms pielēca kājās.
— Irisa! Kas ar viņu noticis? — Ak, es jau zinu, zinu!
— Jā, — draugs noteica, — nāc man līdzi. Irisa slimo  

jau sen, un tagad viņa mirst.
Viņi aizgāja pie Irisas. Meitene gulēja uz dīvāna, viņa 

izskatījās tik viegla un tieva kā bērns, taču viņas lielās 
acis izstaroja gaišu smaidu. Viņa sniedza Anselmam savu  
balto, vieglo bērna roku, kas kā zieds iegūla viņējā, un 
meitenes seja šķita apskaidrota.

— Anselm, — viņa jautāja, — vai tu dusmojies uz mani? 
Es tev liku izpildīt smagu uzdevumu un redzu, ka tu tam 
esi palicis uzticīgs. Turpini meklēt, ej pa šo ceļu, līdz 
nonāc pie mērķa. Tu droši vien domā, ka ej pa to manā 
labā, nē, tu pa to ej savā labā. Vai tu to zini?

— Man bija tāda nojauta, — Anselms atbildēja, — un 
tagad es to zinu skaidri. Irisa, tas ir tāls ceļš, un es jau 
sen būtu griezies atpakaļ, bet es vairs nevaru atrast at
pakaļceļu. Es nezinu, kas ar mani būs.

Viņa paraudzījās Anselma skumjajās acīs, tad gaiši un 
priecīgi pasmaidīja, bet viņš noliecās pār viņas mazo roku 
un tik ilgi raudāja, līdz tā kļuva mitra no viņa asarām.

— Kas ar tevi būs, — viņa klusu noteica, un viņas balsī  
ieskanējās tālu atmiņu blāzma, — nejautā, kas ar tevi būs. 
Tu daudz esi centies atrast savā dzīvē. Tu esi meklējis 
godu un laimi, un zināšanas, un mani — savu mazo Irisu. 
Bet tās visas ir bijušas vienīgi skaistas ilūzijas, kas tevi
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ir pametušas tikpat ātri kā tagad tevi pametīšu es. Arī 
man ir klājies tāpat. Arī es aizvien kaut ko esmu meklē
jusi, un aizvien meklētais ir izrādījies par skaistām, jau
kām ilūzijām, kas aizvien ir Izbalojušas un noziedējušas. 
Tagad man vairs nav nekādu Ilūziju, es vairs neko nemek
lēju, es esmu atgriezusies mājās un man ir jāsper tikai 
viens mazs solītis, lai nonāktu dzimtenē. Arī tu nonāksi 
turpat, Anselm, un tavā pierē vairs nebūs nevienas rievas.

Viņa bija tik bāla, ka Anselms izmisis iesaucās:
— Irisa, pagaidi, neej vēl projām! Atstāj kaut ko par 

zīmi, ka nebūsi man zudusi.
Viņa pamāja, izņēma no vāzes blakus dīvānam tikko 

uzziedējušu zilu skalbi un pasniedza viņam.
— Ņem manu ziedu, manu īrisu, un neaizmirsti mani! 

Meklē mani, meklē īrisu, tad tu arī atradīsi ce|u pie manis!
Asarām acīs Anselms paņēma ziedu un asarām acīs at

vadījās no Irisas. Kad draugs viņam atsūtīja ziņu, An
selms vēlreiz aizgāja uz Irisas māju, palīdzēja rotāt zie
diem viņas zārku un aiznest to uz kapiem.

Un tad visa Anselma līdzšinējā dzīve sabruka, viņam 
šķita neiespējami vērpt tālāk domu pavedienu. Viņš at
meta visam ar roku, pameta darbu un māju un pazuda  
plašajā pasaulē. Šur tur viņu kāds redzēja, reizēm viņš 
uzradās savā dzimtenē un stāvēja, pārliecies pār vecā  
dārza žogu, taču, kad |audis sāka pēc viņa apvaicāties  
un gribēja par viņu parūpēties, viņš tūliņ pazuda kā ne
bijis.

Skalbes viņam vēl aizvien patika. Bieži vien viņš noliecās 
pār kādu ziedu, vienalga, kur tas arī būtu, un, kad ilgi 
bija gremdējis savu skatienu tā ziedkausā, viņam šķita, 
ka no zilganā dziļuma pretī smaržo viss pagājušais un 
nākamais, taču tad viņš noskumis devās tālāk, jo šis skats 
nesniedza piepildījumu. Viņš jutās tā, it kā stāvētu aiz 
puspievērtām durvīm un dzirdētu aiz tām elpojam jauku 
noslēpumu, un, kad viņā jau bija radusies pārliecība, ka 
tūliņ, tūliņ tas viņam atklāsies, durvis aizcirtās un pa
saules vēji vēsām rokām glāstīja viņa vientulību.

Sapņos ar viņu sarunājās māte, un viņas tēls Anselmam  
tagad bija tik skaidrs un tuvs, kā pirms daudziem, dau
dziem gadiem. Arī Irisa ar viņu sarunājās, bet, kad viņš 
pamodās, viņā vēl skanēja kāda atbalss, pie kuras viņš 
pēc tam domās kavējās visu dienu. Viņam nebija savu 
māju, kā svešinieks viņš klīda pa pasauli, pavadīdams 
naktis te zem kāda jumta, te zem klajas debess, ēzdams  
maizi vai ēzdams ogas, dzerdams vīnu vai dzerdams rasu 
no krūmāju ogām, pats to nemaz nemanīdams. Vieni viņu 
uzskatīja par muļķi, citi par burvi, vieni no viņa baidījās, 
citi par viņu smējās, bet bija arī tādi, kas viņu mīlēja. Viņš 
iemācījās to, ko nekad nebija pratis — būt kopā ar bēr
niem un piedalīties viņu īpašajās rotaļās, sarunāties ar 
akmentiņu vai nolauztu zaru. Tā pagāja ziemas un vasa
ras, bet Anselms raudzījās ziedu kausos, strautos un 
ezeros.

— Ilūzijas, — viņš reizēm pie sevis noteica, — vienas 
vienīgas ilūzijas.

Taču sevī viņš sajuta jaunu būtību, un tā nebija ilūzija, 
tai viņš sekoja, un šī viņa būtība reizēm spēja runāt, un 
tai palaikam bija viņa mātes, palaikam Irisas balss, tā bija 
viņa mierinājums un cerība.

Anselmu viņa ceļā sagaidīja dažādi brīnumi, taču tie 
viņā nekādu izbrīnu neradīja. Reiz viņš brida pa apsni
gušu ceļu un viņa bārdā bija ledus kristāli. Sniegā viņš 
Ieraudzīja smailu un slaidu īrisa kātu, kuram galā bija 
viens vienīgs skaists zieds, viņš pieliecās pie tā un pa
smaidīja, jo tagad saprata, ko Irisa bija likusi viņam 
meklēt. Viņš atcerējās savu bērnības sapni un redzēja, kā 
starp zelta kolonnām veda gaišzilais ceļš uz zieda noslē
pumu un sirdi, un viņš zināja, ka tur atrodas tas, ko viņš 
bija meklējis, tur bija īstā būtība, nevis Ilūzija.

Un atkal viņš savā ceļā dzirdēja aicinošas balsis, viņu 
vadīja sapņi un viņš nonāca pie kādas būdas; tajā bija 
bērni, kas deva viņam dzert pienu, un viņš ar bērniem 
rotaļājās, un tie viņam stāstīja dažādus atgadījumus, arī 
to, ka mežā pie ogļdeģiem esot noticis brīnums. Tur esot 
redzami atvērti vārti, pa kuriem staigājot gari, bet šie 
vārti atveroties tikai reizi tūkstoš gados. Anselms noklau
sījās šo jauko stāstu un piekrītoši māja ar galvu, tad 
gāja tālāk, bet no alkšņu krūmāja atskanēja putna dzies
ma, un putnam bija savāda, salda balss, tāda pati kā 
mirušajai Irisai. Viņš sekoja šai balsij, viņš lēca pāri strau
tam, viņš lidoja, nokļūdams aizvien dziļāk mežā.

Kad putna balss apklusa un arī pats putns vairs nebija 
ne redzams, ne dzirdams, Anselms apstājās un paskatījās 
visapkārt. Viņš atradās mežā, dziļā ielejā, bet zem lielām 
zaļām lapām klusu urdzēja strauts. Taču viņa sirdī tur
pināja skanēt putna jaukā balss, un tā lika viņam iet tālāk, 
līdz viņš nonāca pie sūnām apaugušas klinšu sienas, kuras 
vidū bija šaura sprauga — tā viņu vedināja kalna iekšienē.

Spraugas priekšā sēdēja vecs vīrs, kurš, Anselmu ierau
got, sauca:

— Atpakaļ, ej atpakaļ! Tie ir garu vārti. Neviens, kas 
pa tiem iegājis, nav atgriezies.

Anselms palūkojās augšup uz garu vārtiem un ieraudzī
ja tālu kalna iekšienē aizvijamies zilu taku, kurai abās  
pusēs rindojās zelta kolonnas, bet taka veda lejup kā 
milzu zieda kausā.

Viņa sirdī gaiši iedziedājās putns, un Anselms pagāja  
garām sargam, iegāja spraugā un devās pa zelta kolon
nām iezīmēto taku tālāk zilajā noslēpumā. Tā bija Irisa, 
kas tagad ielauzās viņa sirdī, un tas bija arī viņa mātes  
dārza skalbes zieds, kura zilajā kausā viņš lidinājās, un, 
kad viņš klusu tuvojās zelta mijkrēslim, viņā momentā 
atgriezās visas atmiņas, viņš sajuta savu delnu — tā bija 
maza un maiga; viņa ausij tuva un pazīstama atskanēja 
mīlas balss, un tā skanēja tikpat jauki, un zelta kolonnas 
spīdēja tikpat spoži kā toreiz, viņa bērnības pavasarī, kad 
pasaule visapkārt vēl bija pilna skaņu un krāsu.

Un tad klāt bija arī viņa bērnības sapnis, ko viņš bija 
redzējis vēl mazs būdams; viņš gāja aizvien dziļāk zieda 
kausā, bet viņam sekoja visa ilūziju pasaule, pazuzdama  
tajā noslēpumā, kas atrodas ārpus visām ilūzijām.

Anselms sāka klusā balsī dziedāt, bet taka klusu liecās 
lejup, vezdama viņu aizvien tuvāk dzimtenei.

No vācu  v a lo d a s  tu lk o ju s i  
SIL V IJA  Ģ IB IE T E
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HERMANIS

HESE

M anas ja u n īb a s  draugs, p a te ic īg s  b ie ž i v ien  
A tk a l a tg rie žo s  p ie  te v is  vakaros —
Tad, kad s n a u d o iā  dārza
C e riņ u  krūm os va irs  tika i s trūklaka šalc.

N ev iens  te v i ne p a z īs t, d raugs ; jaunais la iks ir t ik  tāls 
Senās G rie ķ ija s  k lusa jiem  b r īn u m ie m :
Tikuši vaļā no d ie v ie m , bez lūgšanām  
Ļaudis  vēsu p rā tu  p īš ļo s  pārvēršas.

Taču to  s lepenā b rā līb a , kuri g re m d ē ja s  sevī.
K uru  dvēse les  D ievs ir p i ld ī j is  ilgām ,
Tavas d iev išķās arfas skaņas 
Saklausa a r ī v ē l šod ie n .

D ienas g u rd in ā ti, mēs a lka in i tveram  
A m b ro z iju , kas p lū s t no tavas dz iesm otās  nakts,
Kuras p lan doša is  spārns
A p ē n o  mūs ar savu ze lta inu  sapni.

A k , tava i dz iesm ai mūs a iz g rā b jo t, kvē loš i kaist, 
S ā p īg i ka ist pēc senās svētla im es zem es,
Pēc G rie ķ ija s  te m p ļie m  
M ū su  m ū ž īg ās  dz im te n e s  ilgas.

1911.

DOMĀJOT PAR DRAUGU NAKTI

(1914. gada sep tem b ris )

Šai b r ie s m īg a jā  gadā ru dens ir  t ik  agrs . . .
Es e ju  n a k tī laukos, v iens, p ā r g a lvu  vē jš,
Č ab lie tus  . . . Nu, un tu? Un tu , mans draugs?

Tu stāvi —  va rb ū t —  lū kod am ies m ēnesī,
Kas kokā  kāp j pā r m e žā jiem , un m elnā ie le jā ,
K u r liesm o sarkans ka ra v īru  ugunskurs.
Tu g u li —  v a r b ū t— laukā salmos, a izm idz is ,
U n auksta rasa k r īt  uz p ie res  un uz m u nd ie ra .

V a rb ū t tu  šonakt esi z irg a  m ugurā ,
Jāj iz lū k g ā jie n ā , te v  ro kā  ie ro c is ,
Tu n o d z īta ja m  ā d in ieka m  ka u t ko čuksti sm aid īdam s. 
V a r b ū t— es iedo m ā jos  —  šajā n a k tī vēsajā 
Tu kādā svešā p i l ī,  svešā dā rzā  esi apm eties 
Un sveces gaism ā raksti kādam  vēstu li 
V a i a r ī klusi n o sp ie d  k lav ie rta ustiņus,
Kas klusi ie d z in ks tin ā s  . . .

—  Un va rb ū t 
Jau esi ap k lus is , jau m iris , tavās m īļa jās  
Un n o p ie tn a jā s  acīs d ie n a  n e ie s p īd ē s  vairs,
Un tava m īļā , b rūnā ro ka  karājas bez d z īv īb a s ,
Un tava b a ltā  p ie re  pā ršķe lta  —  o, kau t je l es,
K aut d ie n ā  p ē d ē jā , kad  mēs jau šķ īrām ies,
V ē l b ū tu  lic is  saklausīt un saskatīt
Tev m anu m īlu , kas pa r b ik lu  b ij i
Tu taču m ani p a z īs ti, tu  z in i . . . Pasm aidot
Tu ga lvu  pašūpo  ta i p i l ī  svešajā
Un ga lvu  pašūpo, ca u r p ie liju š o  m ežu iz jādam s,
Un, c ie tos  salmos g u |o t, m ieg ā g a lvu  pa šūpo 
Un mani iedo m ā, un sm aidi.

Un va rb ū t,
V a rb ū t tu  re iz  no kara mājās pā rnāksi,
P ie manis ie g r ie z īs ie s  kādu vakaru,
Par L itih i kāds ierunāsies vai L o n v ī*
Un skum ji pasm aid īs , un viss kā senāk būs,
N e v iens, ne otrs p a r savām b a ilēm  n e b ild īs ,
Par savām ba ilēm  un pa r savu m a igum u,
Par savu m īlu  n a ktī, laukos. Un ar jo k u  tad  
Tu a izb ie d ē s i ba iles, karu, nakšu b a ism īb u  
U n ž ig lo  z ib e n sp la iksn u  —  v īru  d ra u d z īb u  
Uz le d a in o  Nem ūžam  atpakaj.

1915

ĒĢIPTIEŠU SKULPTORU IZSTĀDE

A r dā rg a km e ņ a c īm  
Raugās —  k lusi un m ū ž īg i —
Pāri mums, jaun āk ie m  b rā ļiem .
N e d z  m īlu , ne dz  a r ī ilgas 
N epa už jūsu m ird zo š i g lu d ie  va ibsti.
Ķ ēn išķ i, zva ig zn ē m  rada
Jūs, n e a izsn ie dzam ie , s ta igā jā t re iz
S tarp varen iem  te m p ļie m .
V ē l šod ie n  kā t ik k o  jaušama d ie v u  dvesm a 
Svētum s v ē d ī ap jūsu p ie rēm ,
C ie n īg u m s  —  jūsu ce ļiem ;
Jūsu da iļum s m ie r īg i dvašo,
Jūsu d z im te n e  —  m ū ž īb a .

Bet mēs, jūsu  ja u n ā k ie  b rā ļi,
Bez d ie v ie m  k līs tam  pa visu m a ld p iln o  d z īv i;  
M ū su  alkstošā, trīso šā  dvē s le  
Ir  a tvē rta  visām  k a is līb u  mokām,
V isām  kvē lošām  ilgām .
M ū su  m ērķ is  ir nāve,
M ū su  t ic īb a  —  pa gā tn e ,
La ika tā le i
N etu ras  p re tim  mūsu n īc īg ie  tē li.
Tom ēr a r ī mūsu dvē se lēs  
Ir  ie d e d z in ā ta
S lepenas d vē se ļu  b rā līb a s  z īm e .
M ē s jaušam d ie vu s
U n p re t jum s, k lus ie  pagātnes tē li,
Jūtam b e z b a iļu  m īlu . Jo, ra u g ie t:
M ēs n e ie n īs ta m  neko, a r ī nāvi ne,
C iešanas, p ē d ē jā  stunda 
N e b ie d ē  mūsu d vē s e li:
M ē s esam m ā c īti d z iļā k  m īlē t!
M ūsu sirds —  tā  ir  pu tna  sirds,
Jūras un m eža sirds, un mēs saucam 
V e rg u s  un nabagus pa r saviem b rā ļie m , 
D odam  m īļu s  vā rdus akm eņiem , zvēriem .
Tā a r ī mūsu 
Z ū d īg ā s  e s ība s  tē li 
N esag labās mūs a k m e n ī c ie tā :
S m aido t tie  sairs 
U n g a is īg o s  saules p u tek ļos  
N e p a c ie tīg i m ūžam  celsies augšām  ik stundu 
Jauniem  p r ie k ie m  un jaunām  mokām .

1915

* L itih e  —  franc. L ježa —  p ilsē ta  B e ļģ ijā , L o n v ī —  p ilsē ta  Francijā ; abas 
sa is tītas  ar I pasaules kara c īņām .

* J. K. F. H e ld e r līn s  (1770— 1843) —  vācu apg a ism ība s un agra rom antism a 
la iku  d ze jn ie ks , kura d a iļra d e i z īm īg i a n tīkā s  pasaules id e ā li.



S O M I  J A S
B

rīvā dzeja, kurā noārdās robeža starp dzeju un prozu. Gadu gadus garš ceļš uz koncentrētību, lakonismu 
un domas intensitāti. Dzīves gudrība, kas pieder visām paaudzēm un vieno paaudzes.

Sīs pazīmes, manuprāt, arī vieno Somijas zviedru dzejnieci Solveigu fon Sultsu.
Solveiga (on Sultsa dzimusi 1907. gadā, ziemu dzīvo Helsinkos, vasaru — dziļi Somijas laukos. Liriku viņa uzskata par 

savu mātes valodu. Viņas dzeja pauž sievietes dzīves izjūtu attieksmē pret zemi un sauli, ūdeni un kokiem. Tas viss kalpo 
par simbolu radošajam un saudzējošajam pirmsākumam šai pasaulē. Tās ir trauslas un reizē pasauli uzturošas idejas, 
kuras viņa pārvalda līdz ar gadiem pieaugošā intensitātē.

Solveigas fon Sultsas dzejoļi atdzejoti no viņas jaunākās dzejoļu izlases «Visi koki gaida putnus» (Alla trāl vāntar 
fāglar», 1988.).

SO LVEIG A ELSBERGA

S O L V E I G A  
F ON Š U L T S A

i9as zvie^tnere
K O D O L S

Ir mirkļi, kad tas ir iespējams
kad iespējam a izvē le  starp D ievu un velnu
pēc abiem ir alkts, abi tuvi
bet velns ir tuvāks
viņš sasaldē kodolu
un ko dara Dievs?
viņš mani izkausē
g rib  lai izlīstu
starp tiem, kas sāpina
bet es negribu
es negribu

K A D U R ĪT  A P  T R IJIE M  

K ā d u rīt ap trijiem
vai arī nav ne rīts ne laiks itin nekāds 
tikai v ieg la  pasakas sajūta

dūmaka
un zāliens vēl pelēks 
ne jausmas par dienu 
un četri tumši sīki putni 
ieapaļi un nenosaucami 
knābājas pa zāli 
un ir savā vietā 
ne jausmas par cilvēkiem  
četras siltas sīkas radības 
iznāk taisni no sapņa 
no mierinājuma vietas

28



Z E 1 A

LA PEN E

Sēdējām  šalcošā lapenē ārpus laika 
māte mana, manas meitas un es 

bijām  vecas 
izpletām  apkārt sev k o p īg o s gad us 
ar smaidu un asarām, nepazīdam as 
otras atmiņās g a n d rīz  vairs pašas sevi. 
Redzējām , kāds b ijis  iesākums, 
kur bīstami neceļi ieti, 
jāzina ir viss no viena gala  līd z  otram 
ja nu reiz jāturpina citai pēc citas, 
kas neizbēgam s ir un kas ko p īgs, 
noteikts no citām mātēm pirms mums, 
nolemts tālākce|am, un jāzina, 
kas esam pašas, tikai mēs pašas 
tāpat kā tas tūkstotis lapu mums apkārt, 
lapu starp lapām ar savu šalku.

G A IS M A

Izb ie d ē ju si nāvi p ie  sāņdurvīm
augšup ceļas gaisma 

nespēj neviens kavēt gaismu 
ne akmeņi gāzdam ies ne zaldāti žilbstošām  acīm 
augšup ceļas gaism a 
šķēršļus visus p ie ve ic  atrieb ību p ie veic  
izstumta no e lles arī zemi pamet

K O P Ā  A R L A IK U

Kādud ien  atvērās du rvis uz istabu manu 
Un liktenis teica man: mieru.
Todien es atklāju laiku.
Tas bija gu lē jis, paslēpts 
notikumu un sasteigtu lēmumu lūkā. 
Todien es pacēlu vāku.
Savādi gan i Tur gu lē ja  laiks, 
nelikts lietā un pats savā vaļā 
iz līd zin āts un svaigs kā atpūtas b rīd ī.
A r  cieņu es lūkojos laikā.
Biju jau cita
brīnišķā beznotikum u telpā 
kopā ar laiku
ieklausījos kā rit mana d z īv e  
tik tikko jūtama straume.

K O R E

Atm iņas un gaid as iet katra uz savu pusi
starpā šodienas šaurā kore
tik šaura ka g a n d rīz  nav vietas
ar apdomu jā liek so|i
lai noturētos uz asmens
lai nestigtu atmiņās un nestigtu gaidās.

G L IE M E Z IS

K ā tas berž un berž 
tas sīkais nejaukais grauds 
kā tas grauž un grauž 
manu miesu no iekšpuses 
sp iež būt stingrai 
m ācīties pretsparu 
sp iež paciest
svešnieku pašas dzem dēto

No zviedru valodas atdzejojusi 
SO LVEIG A ELSBERGA
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Penti Sārikoski (1937— 1983) ir viens no visizglītotākajiem 

dzejniekiem Somijas literatūrā. 14 dzejo|u krājumi, 5 prozas 
darbi un vairāk nekā 40 tulkotās grāmatas no senās un moder
nās pasaules literatūras apliecina arī intensīvu radošo dzīvi. 
Sengrieķu poēzijas nopietnās studijas, Homēra, Sapfo un 
citu autoru atdzejojumi atstājuši ievērojamu ietekmi arī uz 
paša dzeju viņa agrīnajā daiļrades periodā. Pirmajā krāju
mā «Dzeja» (1958) vēl jaušama modernistu intelektualizēša- 
nās, Eiropas literātūias konteksta klātbūtne un savdabīgs 
hermētisms. Penti Sārikoski teicis, ka pasauli var izmainīt 
radoši cilvēki, cilvēki ar fantāziju, bet nevis pavēlnieki, šo 
pasauli modernisti centās mainīt ar citās tautās radīto vērtību 
ieviešanu, to interpretāciju Somijas folkloriskajā un literārajā 
tradīciju vidē.

Taču sešdesmito gadu sākumā Somijā uzliesmoja nemieri, 
daudzi somi, tīkojot pēc labākas dzīves, aizceļoja uz Zvied
riju, izcēlās asi partiju ķīviņi, sākās demokratizācijas process.

Dzeja jūtami politizējās. Penti Sārikoski, tāpat kā daudzi 
bijušie modernisti, k|uva par estrādes, pū|a dzejnieku. Vai
rākās Sārikoski grāmatās viņa stila un metodes maiņu no
teica vēsturiskums, sociālpolitika un ideoloģija. 1969. gadā 
izdotajam dzejoļu krājumam tas redzams pat nosaukumā 
«Skatos laukā pāri Staļina galvai».

Vēlāk šo viņa protestētāja garu nomaina pašapcere, cen
šanās iejusties senajā apziņas pasaulē.

Penti Sārikoski personai, manuprāt, piestāv tikai viens 
vārds — pretruna. Izsmalcinātā sengrieķu dzeja, sešdesmito 
gadu dūres kratīšana, inteliģence, alkohols, pilnīga nesa- 
vāktība, meditācija. Kādā dzejolī Penti Sārikoski raksta:

«Es neizvēlējos lietas,
lietas izvēlējās mani.»

GUNTARS GODIŅS

P E N T I  S Ā R I K O S K I  
$omi*as Sons

vakarā dūmi šķiet tīrāki
un vējš labāk sadzirdam s 

vāru stipru kafiju 
klints paceļas no zem es kā dūre 

es domāju par Somiju 
es esmu dom ājis par visiem  un tagad ir vakars 

es esmu noguris  
un putnu spārnos ir smiltis

pazīstam ajā revolūcijas vēsturē Trockis stāsta 
kādas Ļeņinam 
bija brilles un kāda parūka 

kā Pēterburga krita 
kā māte Kriev ija  p iedzim a no bērna 

kas b ija  atnācis 
kad d zīre s beigušās 

viesus aizdzen 
solus saliek uz galdiem

un kasē skaita naudu 
kad palūkosies laukā 

viss būs kā parasti 
viss turpināsies kā turpinājies 

m ašīna nosaka pašvērtību es neesmu nekas cits kā eņģelis
tumsā

kas lido ar savu gaism as ātrumu



D Z E J A
un es runāju aktu zālē, kuras arhitekts rad ījis ilūziju : solu 
rinda ir b e zg a līg a , tā turpinās, ja vajad zīb a , līd z  pašām d e 
besīm , es runāju, esmu palicis viens ar kādu uz ielas stūra, 
viņš kaut ko saka, runā manu runu, es runāju, c ilvēk i iet un 
nāk, no restorāna galda mana balss stundu no stundas 
pieņemas spēkā, atskan uz ielas, es runāju, vakaros mājās esmu 
viens, p ieeju p ie  lo ga  un uzrunāju virsū uz stikla dvašu, 
zīm ēju tur neķītras b ildes, savu seju visā lielum ā, tā atspīd 
tālumā, es runāju b ez mitas, mana balss pieņem as spēkā un 
apklust, es runāju, patiesība —  tas ir visi vārdi, visi teikumi 
un visas tēmas

* * *

Es d z īvo ju  Helsinkos.
Helsinki ir Somijas galvaspilsēta.
Tā atrodas jūras krastā 120 m īlēs no Ļeņingradas uz rietumiem.
Helsinki ir augoša pilsēta, tur īres ir augstas.

M ēs sēžam šeit, meža vidū, aiz muguras m ilzis, un mēs 
skatāmies uz viņa atspulgu avotā. Viņam ir tumšs uzvalks, 
balts krekls un sudrabpelēka šlipse. V iņa zemē viss ir citādi 
nekā mūsu, tur viens otram kāpj uz galvām  vai v ispār 
ir bez galvām .

M ēs sēžam savā meža vidū,
taču tālu rietumos ir zeme, kuras krasta ūd en ī vijņojas lielas 

acis, un tās neskatās uz šejieni.
Helsinki ir uzcelti pēc A ivara A lto  jaunā projekta.

M eklējiet pirmkārt praktiski 
dom ājošu valsti 

reklāmas un lozungus
skaņuplates atmetiet nost 

apakš velvēm  z v īg o  gaisma
un robežas ir apgaism otas 

Kad esi strupcejā
un mašīnas brauc rindā cita aiz citas 

kad tumsā izgaist neskaidrais plankums un cilvēku balsis 
kad brauciens apstājas, neviens nav uz īstā ceļa

tas ir be igas
daži tūkstoši zeltītu sauju

pirkšana un pārdošana mitējusies

itāju jūrasbraucēji
atklājuši jaunu pasauli 

un laim īgu tautu 
kas paklanījās m ilzīga i sēnei

puikas slidoja
slims zvērs nogūlās zemē un rīstījās 

es gāju  uz pastu
zils autobuss šķita balts 

un tad 
sāka dejot

tas sākās d ivus gad us pirms kara
ciematā kas pēc kara p ieder Padomju Savienībai
no kara es neko citu neatceros kā ugunsgrēkus tie b ija  vareni
tagad tādu vairs nav
es skrienu pie  loga kā ugunsdzēsēju mašīna kaukdams
es izbraukāju savu bērnību
no manis iznāca komunists
es gāju uz kapsētu un pētīju eņģeļus
tādu vairs nav
sella in curuli struma Nonius sedet*
es de dzin āju  grāmatas A leksandrijā
es biju reiz akmens un puķe es cēlu bazn īcu
es raķstīju pantus tikai sev rausdamies uz krēsla augšā un lejā
tagad nav krēslu ar tik augstām atzveltnēm kā agrāk
ir augsta d ze ja  es gaidu naudu

Kas tur slikts, ir melu un taisnības ceļš, nevis C e ļš  
ir ± 2

es d zīvo ju  laikā kas tuvojas 
lasu rītd ienas av īzi
atbalstu Hruščovu stiepju pūci no vienas istabas otrā 
meklēju tai īsto vietu. Tas sākās

* G o d a  krēslā  p ie p ū tie s  N oniuss sēž ( la t.) ; n on ijs  —  m ēraparā ta  p a līg -  
skala, uz kuras nolasa pam atskalas ie d a ļu  da|as. M a te m ā tiķ is  ( la t. N on ius) —  
P. N unišs 1542. g.

N o som u va lod as a td z e jo jis  
GUNTARS G O D IŅ Š
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SVARĪGĀKIE
NOTIKUMI

1939. GADA
6. janvārī miris bijušais valsts prezidents Gustavs Zemgals.
7. janvārī čehoslovakija mobilizē rezervistus.
17. janvārī par iekšlietu ministru iece| Kornēliju Veitmani.
26. janvārī universitātes lielajā aulā valsts prezidenta 

Kārļa Ulmaņa klātbūtnē svinīgi atklāj Latvijas profesiju ka
meru.

28. janvārī valsts prezidents nodibina Rītdienas zemtura 
fondu Bērzē.

1. februārī valsts prezidenta klātbūtnē Kongresa namā 
aizsāk darbību valsts kultūras padome.

10. februārī Vatikānā miris pāvests Piļs XI.
14. februārī ministru kabinets nodibina valsts saimniecību 

uzlaboianas fondu.
28. februārī Vispārējā lauksaimniecības banka uzsāk dar

bību.
2. martā konklavs Vatikānā par pāvestu Ievil līdzšinējo 

Vatikāna valstssekretāru kardinālu Eiženu Pačelll, kas pie
ņem Pija X II vārdu.

14. martā čechoslovakljas republikas prezidents Dr. Hacka 
Ierodas Berlīnē un paraksta vienošanos ar Vāciju, lūdzot 
valstskanderu Hitleru uzņemties protektoratu pār Cecīliju.

15. martā Vācijas armija okupē Čechiju un Moravlļu.
20. martā aizsargu organlzācl|a svin 20 gadu jubileju.
22. martā Klaipēdas apgabalu pievieno Vāci|ai.
28. martā Spānijā Izbeidzas pilsoņu kari, kas Ilga 986 dienas.
30. martā Vācija griežas pie Polijas ar uzaicinājumu Ie

ņemt stāvokli jautājumos par Danelgas suverenitāti, par 
autošosejas būvi caur poļu piejūras apgabalu un par Polijas 
Izturēšanos pret Berlīnes un Romas asi. Polijas valdība ios 
Ierosinājumus noraida.

5. aprīlī Vācija oficiāli Ierosina Dandgas pievienošanu.
7. aprīlī Italljas karaspēks okupē Albāniju.
11. aprīlī paiet trīs gadi, kopš ministru prezidents Kārlis 

Ulmanis uzņēmās valsts prezidenta amatu.
25. aprīlī Anglijas valdība ieved obllgatorisko karaklau

sību.
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25. aprīlī miris latvju preses veterāns Aronu Matīss.
28. aprīlī Vācijas valstskanclers Hitlers uzteic Anglijas — 

Vācijas flotu līgumu un Vācijas— Polijas neuzbrukšanas 
līgumu.

3. maijā ministru kabinets nodibina racionalizācijas fondu.
4. maijā Padomju Savienības ārlietu komisārs Ļitvinovs 

atkāpjas no amata, ārlietu komisārā pienākumus uzņemas 
Molotovs.

6. maijā stājas spēkā likums par darba sagādāšanu un 
darbaspēka novietošanu.

10. maiļā finansu ministrija un zviedru sērkociņu sindi
kāts paraksta vienošanos, paredzot Latvijas valsts parāda 
galīgu Izpirkšanu uz sevišķi izdevīgiem noteikumiem.

12. maiļā Rīgā sanāk valsts saimnieciskās un valsts kul
tūras padomes pirmā kopsēde.

15. maijā tauta svin atjaunotās Latvijas 5 gadu jubileju. 
Svinīgā aktā Nacionālajā operā Tēvzemes balvas piešķir 
Aspazijai, Jūllļal Skaidrītei, prof. Dr. J. Endzelīnam, Bebru 
Jurim, Alfrēdam Kalniņam un Dr. agr. h. c. J. Mazvērsītlm.

17. maiji Rīgā svin 20 g. atgūšanas svētkus. Valsts pre
zidents Balota brigādes cīfyu vietā pie Piņķu baznīcas 
atklāj pieminekli.

6. jūnija ministru kabinets nodibina lalksalmnlecības Iz
mēģinājumu un pētījumu padomi.

7. Jūnijā Berlīnē paraksta Latvijas un Vācijas neuzbruk
šanas līgumu.

15. jūnijā miris laikraksta «Jaunākās Ziņas» nodibinātājs 
un Ilggadīgais šefredaktors Antons Ben|amlņš.

16. Jūnijā valsts prezidenta klātbūtnē universitātē atklāj 
atļaunotās Latvijas 5 gadu celtniecības izstādi. Lauksaimnie
cības Izstādi tai pašā laiki alfcllļ Jelgavi, bet sasniegumu 
skati Kongresa namā.

17. Valsts prezidents Uzvaras laukumā pieņem aizsargu 
organlzidjas 20 g. jubilejas paridl. P a rid i pledalis 40 000 
aizsargu un 15 000 alzsardžu.

19. jūniji atklij Mežciema kurvietu.



21. jūnijā ministru kabinets pieņem pilsētu pašvaldības 
likumu, nodibinot pilsētu padomes un pilsētu galvas pār
dēvējot par pilsētas vecākiem.

1. jūlijā Jelgavas lauksaimniecības akadēmija uzsāk darbību.
8. jūlijā paiet 20 gadi, kad pagaidu valdība ministru pre

zidenta Kārja Ulmaņa vadībā ar tv. «Saratov» ierodas Rīgā.
16. jūnijā prezidents Dikļos atklāj dziesmusvētkus, veltītus 

pirmo dziesmusvētku 75 gadu atcerei.
14. augustā Roterdamā, Holandē, miris valsts kancelejas 

direktors ministrs D. Rudzīts.
22. augustā vācu prese paziņo par Vācijas un Padomju 

Savienības neuzbrukšanas līgumu. Ārlietu ministrs Ribentrops 
lidmašīnā ierodas Maskavā.

26. augustā Parīzē evakuē muzejus. Varšavas parkos un 
laukumos rok ierakumus un ceļ patvertnes.

29. augustā evakuē Londonu.
31. augustā vispārējā mobilizācija Polijā. Evakuē Parīzi.
1. septembrī Vācijas lidmašīnas bombardē Polijas pilsētas. 

Krolla operā sanāk Lielvācijas reichstags un pieņem likumu 
par Dancigas pievienošanu Vācijai.

2. septembrī valsts prezidents Kārlis Ulmanis izsludina 
deklarāciju par Latvijas neitralitāti.

4. septembrī Rīgā pulcējas mazpulku jaunatne svinēt 
savas organizācijas 10 gadu jubileju. Prezidents pieņem maz
pulku parādi.

Anglija un Francija pieteic Vācijai karu.
6. septembrī Vācijas karaspēks ieņem Krakovu. Poļi eva

kuē Varšavu.
8. septembrī Rēzeknē atklāj Latgales atbrīvošanas pie

minekli.
14. septembrī Anglija sūta pirmās karaspēka vienības uz 

Franciju.
15. septembrī vācu karaspēks ieņem Cdiņu un ielenc Ļvovu.
17. septembrī Padomju karaspēks pāriet Polijas robežu 

un okupē Rietumukrainu un Baltkrieviju. Vācu karaspēks ie
lenc Varšavu.

19. septembrī Padomju karaspāfctfieņem Viļņu.
27. septembrī Igaunijas valdības peciāla delegācija dodas 

uz Maskavu, lai noslēgtu ar PiftS valdību savjM flpjās ml-J 
litārās palīdzības līgumu. Vādfas ārlietu a& 'stļ*$ ļKentrop j 
Maskavā noslēdz robežu un draudzibw nguny|iw r Pador 
Savienību un apspriež vācu un padomju saimn ie c īb ā  pil

28. septembrī Latvijas universitāte gadu jubiil
Varšava padodas Vācijas karaspēkam. MaskDVtt noslēdz

Igaunijas un Padomju Savienības savstarpējās palīdzi 
paktu.

2. oktobrī ārlietu ministrs V. Munters dodas uz Maskavu, 
lai noskaidrotu turpmākās attiecības ar Padomju Savienību. 
Cukura un petrolejas tirdzniecībā nosaka kartiņu sistēmu.

No amata atkāpjas Polijas valsts prezidents prof. Moscickis.
3. oktobrī ministru kabinets nolemj būvēt Rīgas— Kul

dīgas dzelzce|u.
5. oktobrī Francijā nodibinās jauna Polijas valdība ģen. Si- 

korska vadībā. Maskavā paraksta Latvijas un PSRS savstar
pējās palīdzības paktu.

10. oktobrī Lietuvas un PSRS ārlietu ministri Maskavā 
noslēdz Ilgumu par Viļņas pilsētas un Viļņas apgabala at
došanu Lietuvai un līgumu par savstarpējo palīdzību. Uz 
Maskavu izbrauc Latvijas saimnieciskā delegācija.

11. oktobrī Somijas valdības delegācija dodas uz Maskavu. 
Evakuē lielākās Somijas pilsētas.

12. oktobrī valsts prezidents valsts saimnieciskā un valsts 
kultūras padomes kopsēdē sniedz ziņojumu par noslēgtiem 
līgumiem un politisko stāvokli.

14. oktobrī pirmais vācu tvaikonis no Rīgas aizved repat
riējamos vāciešus.

15. oktobrī iedarbina Ķeguma spēkstacijas pirmo turbinu.
16. oktobrī paiet 20 gadu, kopš Kārlis Ulmanis aicināja 

ģenerāli Jāni Balodi, tagadējo kara ministru, par apvienotās 
nacionālās armijas virspavēlnieku.

18. oktobrī Stocholmā sanāk Skandināvijas valstu karaļu 
un Somijas valsts prezidenta apspriede. Francija, Anglija, 
Turcija noslēdz savstarpējās palīdzības paktu.

24. oktobrī nodibina tirdzniecības un rūpniecības minis
triju, par tās vadītāju ieceļ J. Blumbergu. Finansu ministrs 
A.Vafdm anis iesniedz atlūgumu. Prezidents par finansu mi
nistru ieceļ J. Kaminski.

28. oktobrī valsts prezidenta klātbūtnē Viestura piemiņas 
p ilī Jelgavā iesvēta Lauksaimniecības akadēmiju.

Lietuvas karaspēks ieiet Viļņā.
30. oktobrī ministru kabinets paraksta līgumu par Latvijas 

pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju.
31. oktobrī valsts prezidents un kara ministrs griežas pie 

tautas ar aicinājumu ziedot līdzekļus valsts drošībai, z ied o 
jums noslēdzās 30. novembrī, tauta ziedojusi 2,5 milj. Ls.

I .  novembrī vācu skolas Latvijā pārtrauc darbību.
8. novem brī M inchenē nacionālsociālistu sanāksmē notiek 

smaga eksplozija.
10. novembrī Valkā svinīgi atzīmē bij. C im zes seminārā 

100 gadu dibināšanu.
I I .  novembrī Latvijas armija svin 20 gadu jubileju.
14. novembrī pārtrauc Somijas —  Padomju Savienības sa

runas.
17. novembri pl. 12 dienā iedarbina Ķeguma spēkstacijas 

otro turbinu.
18. novem brī Latvijas valsts svin 21 gada pastāvēšanu.
21. novembrī Anglija izsludina visas Vācijas eksporta p re

ces par kara kontrbandu.
26. novem brī Padomju Savienība ziņo, ka Karelijā somu 

artileristi apšaudījuši Padomju karaspēku.
29. novem brī Padomju Savienība Somijai uzsaka neuz

brukšanas paktu.
30. novem brī pl. 7 rītā Padomju karaspēks no sauzemes 

un jūras iesāk uzbrukumu Terijokiem un Vam elsunai Karelijas 
zemes šaurumā.

Padomju lidmašīnas bombardē Helsinkus.
Nacionālais teātris R īgā nosvin 20 gadu jubileju.
1. decem brī Helsinkos pasludina valdības maiņu un par 

ministru prezidentu nāk R. Riti. Padomju karaspēka ieņem
tajos Terijokos nodibinās Somijas valdība ar Kūsinenu priekš
galā.

2. decem brī Nacionālā opera svin 20 gadu jubileju.
7 .g ^ x e m b rī Tallinā sanāk Baltijas valstu ārlietu ministru

8. decem brī sāk darbu galvaspilsētas R īgas padome.
10. d*cem brī^ nāk|p is akadēmija svin 20 gadu jubileju.
11. a e ce m 0 i  2enēva sanāk Tautu savienības pilnsapulce, 

4eģ„)ļ(upriestU Som ijai — Padomju Savienības konfliktu.
13. dēgemh ij  p ie  Uri/gvajas krastiem angļu flotei notiek 

cīņa ar vācu k attfas bruņukuģi «Admiral Graf Spee». Bru
ņukuģis sašauts meklē patvērumu M ontevideo reidā.

15. decem brī izbeidzas vāciešu repatriacija. No Latvijas 
pavalstniecības atlaisti un aizbrauc 47 808 pilsoņi.

16. decem brī no Rīgas atiet pēdējais kuģis ar vāciešiem.
17. decem brī paiet 40 gadu kopš tās dienas, kad Kārlis 

Ulmanis sāk sabiedriski politisko un saimniecisko darbību.
18. decem brī La-Platas grīvā nogremdējas vācu bru

ņukuģis «Admiral Graf Spee».
21. decem brī ministru kabinets pieņem likumu par uzvārdu 

maiņu.
Sv. Petera baznīcā notiek Rīgas aizsargu saimes eglītes  

dievkalpojums un pirmo reizi baznīcā atskan Latvijas himna. 
V ald īb a  nodibina valsts elektrības uzņēmumu «Ķegums».

Sācies somu pretuzbrukums ziem eļos. Itālijas karali un 
karalieni svinīgā audiencē pieņem pāvests Pijs XI I .

23. decem brī valsts prezidents lugažnieku vakarēšanas 
gadījumā radiofonā teica runu, paziņojot valdības nodomu 
samazināt elektrības strāvas maksu lauksaimniecībām uz 5 
santimi par kilovatstundu.

27. decem brī Turcijas austrumus piem eklē drausmīga ze 
mestrīce.

28. decem brī pāvests Pijs X II  ierodas atbildes vizītē  pie  
Itālijas karaļpāra. Šo apciemojumu uzskata par svarīgu miera 
akciju.

«Jaunākās Ziņas», 1939. g. 30. decem brī (№ 296j
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MIHAILS KOĻCOVS

SARKANĀ KITEŽA. 
T R O C K I S

i

Pie Namīras smagi dun lielgabali. Valonija un Flandrija 
vienos putekļos un asinīs. Beļģijas kareivji, divdesmitā 
gadsimta Tili Pūcesspieģeļi, pelēkās cepurēs un ar mantu 
maisiem gurdi a tvelkas iekšup uz Antverpeni, Parīze klusē, 
tikai rudenīgie koki Vensēnas mežā smagi šalko. Kafej
nīcā Cale de la Paix — šāviena un k ritoša ķermeņa troksnis. 
Tur Zoress cauršautām vecajām krūtīm sakņupis pār m ar
mora galdiņu. Lielā kara pirmais un pēdējais pacifists.

Bulvāros baismīgi izlaupa vācu veikalus. Palātā dūc 
opozīcija. Ārzemju korespondenti no ielu Gavrošiem pērk 
vakardienas avīžu čupas un sūta garas steidzamās te le 
grammas.

Arī krievu žurnālisti mobilizēti. Emigrantu strīdi, gari,

gaudeni kā ebreju  izdzīšana no Jeruzalemes, kļuvuši k a r 
stāki un mokošāki. No strīdiem, mītiņiem un politiskajām 
rezolūcijām brīvo laiku visi Parīzes krievu kolonijas p ie
augušie iedzīvotāji tērē korespondenču un iespaidu rakstī
šanai. Iespaidu kalni! Iespaidu lietus! Ierakstītās paketes 
ved Parīzes izstumto iespaidus uz Parīzes avīzēm.

Vislabākie iespaidi ir Antidam Oto. Visgudrākie raksti 
ir Antidam Oto. Vissaturīgākās korespondences ir Anti
dam Oto. Plašu un daiļrunīgu feļetonu veidā tās izplūst 
«K ijevskaja  M isi» un «O desskije N ovosķi» slejās. Lasītāji 
no Mogiļevas līdz Eipatorijai aizraujas ar Antidu Oto. Viņi 
īstenībā, raibās un veikli taisītās ainās, prasmīgi rakstu
rotu un salīdzinātu, redz visu lielo ciņu Rietumos. Viņi 
skaidri stādās priekšā, kā kūsā Marseļas ostas dzīve, kā
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mirst cilvēki Marnā, kā vilki kalnos plēš alpu strēlniekus, 
kā pa Francijas ielām maršē koloniālais karaspēks.

Bet Antids Oto pats šai laikā braukā pa visu Franciju, 
pārlec no vilciena vilcienā. Savas avīzes dēļ viņš spēj 
pabūt visur —r šis straujais un laipnais žurnālists ar par la 
mentārieša bārdiņu un veiklajām kustibām. Boloņā un 
Kalē, Flandrijā un Vogēzos, artilērijas rūpnīcās un m āk
slīgo degunu darbnīcās. Antids Oto ir uzņēmīgs un vērīgs. 
Lūk, hospitālis augstākās sabiedrības viesnīcā Elizejas lau
kos, Antids Oto smaidot vēro, kā «aristokrāte, republikas 
gvardes ģenerāļa meita, majestātiskā blondīne N. kundze, 
nenodrebēdama veic visdelikātākos žēlsirdīgās māsas p ie 
nākumus, skalo kareivjiem kuņģi un, turēdama rokā trau 
ku, saglabā grand air de dignite, gluži kā Rasina klasiskās 
traģēdijas varone». Viņam tīk arī profesionālā slimnieku 
kopēja Leoni, «korsikāniete, ļoti skaista, īpatnēju v īr išķ ī
gu skaistumu. Viņai galvā jāuzliek frīģiešu cepure, un 
viņa varētu  būt par republikas tēlu» . . .

Un, lūk, «jaunais arābs, ko sākumā kratīja  stiprs d ru 
dzis, un viņam uz nakti klāt piesēdināja kādu augstākās 
sabiedrības žēlsirdīgo māsu. Otrā rītā viņa kategoriski 
atteicās turpināt šo eksperimentu. Nācās piesēdināt sani
tāru angli, bijušo cirka artistu, bet uzņēmīgajam arābam 
lubina (ārste) p iedraudēja ar pirkstu» . . .

Un, lūk, skaists triepiens. «Melnīgsnējas galvas tu rbā 
nos rēgojas pa visiem logiem un durvīm. Haki forma spil
gtāk izceļ eksotisko aziātisko kare iv ju  tipu, kuri iesaukti 
glābt Francijas piekrasti no vācu uzbrukuma» . . .

Un, lūk, angļi pie Boloņas. «Vai zem katra zilā lietussar
ga blakus tirgones figūrai rēgojas mugura un divas stipras 
haki krāsas kājas. Visgarām dzeloņstieplēm atskan uzbu
dināta spiegšana. Pārdesmit soļu pa šoseju, un es pārlie
cinos, ka Buloņa uz šīm priekšējām pozīcijām izsūtījusi 
savu sieviešu kārtas ziedu. Bet, no otras puses, arī anglo
sakšu rase te pārstāvēta tā, ka labāk nemaz nevar būt. Nav 
ne smakas no tā saucamā angļu flegmatisma» . . .

Un, lūk, šie paši angļi spēlē futbolu: «Angļi momentā iz
veidoja  sienu un acīm ieurbās bumbā. E-eeens! — kaprālis 
ar pēdu lika pa bumbu» . . .

E-eeens! — kliedz ari Antids Oto par futbolistiem. Viņam 
patīk sports, sportisti un sports kara  laikā. Pārstāstīdams 
sera Džona Dentona Pinkstona Frenča, «Gelovejas grāfis
tes, Kanautas provinces ievērojamākās ģimenes locekļa», 
pārmērīgi cildinošo biogrāfiju, viņš izbrīnīts stāsta, kā 
Frenčs zem būru lodēm, aci nepamirkšķinājis, spriedis ar 
kara korespondentu par slikto apgaismojumu, kas traucē 
taisīt fotouzņēmumus. Sajā koķetajā  ģenerāļa bravādē A n
tids Oto redz «karavadoni», kas slēpjas aiz braša sportista, 
savai zvaigznei ticoša drosminieka maskas.

Asais, skaistais viņam patīk. Viņš skumst pēc interesan
tiem žestiem un nozīmīgām frāzēm. Viņš klīrīgi noņem 
emigranta plīša cepuri vecā kapteiņa gultas priekšā, kurš 
mirdams sūta nāvē ari divus dēlus, bet daudz vairāk viņam 
patīk maršals Zofrs, kas «ieradies mājās uz Ziemassvēt
kiem civilajā uzvalkā, vienkāršs kā allaž. Neviens nepa
teiks, ka viņa rokās ir Francijas liktenis. Toties viņš 
ir kļuvis par desmit gadiem jaunāks, ticiet man» . . .

Viņa apnicīgajai, kā sauss sūklis nepiepildāmajai god
kārei, kas reizēm dedzinošā karstumā sveļ no rindiņas, n e 
pieciešami jauni atribūti. Kādā rakstā, pakavēdamies pie 
Gavrilo Principa biogrāfijas, kurš nošāva Austrijas Ferdi
nandu, viņš pusnicinoši piezīmē, ka «pistoļu varoņu» la ik
mets aiziet pagātnē.

Viņam vajadzīga jauna, stipra divpadsmitcollu dzelzsbe
tona varonība. Un viņš to gaida, šis ceļojošais feļetonists 
ar nemierīgo bārdeli.

Uz baltām ozola durvīm — veca, apaļa skārda plāksne: 
«klases dāma». Un jauns, steigā taisīts plakāts: «P. D. K. 
kara lietu komisariāts».

II

Kur iepriekšējā iemītniece plašajai, stingri ieturētajai 
istabai ar tīri izbalsinātajām sienām un platajiem logiem uz

Ņevu? Ar saviem audzēkņiem aizbraukusi uz Novočerkasu 
jeb kaut kur Jelabugā atpūšas no Petrogradas šausmām 
un kaislībām?

Jauni cilvēki Smoļņijā.
Pie sienas, blakus ieejai «kara komisariātā» — ciešs zal

dātu, matrožu, civilo loks. Sejas visiem vienaldzīgas, pār
akmeņojušās, pelēkas no noguruma un bezmiega. Bet acīm 
visi rij kara  lietu komisāru.

Tautas komisāram tā nav pirmā reize. Viņš ir pieradis 
izturēt pūļa skatienu. Bet cik gan grūti, šķiet, ir to iztu
rēt — godbijīgu un pārbaudošu, lūdzošu un neuzticīgu ska
tienu!

Trockis ir pieradis. Viņš ari pats katru  minūti ir uzbru
kumā. Bez steigas kustina šaurās lūpas un vienlaikus acīm 
uztausta sarunas biedru sejas. Slepens izaicinājums: Ticat? 
Baidāties?

Zaldātiem Trockis ir svešs, jauns un interesants. Tādus 
viņi vēl nav redzējuši. Podvoiski un Muralovi, Zorini un 
Dibenki — visi savējie, saprotamie, stihiskā sarkanā viļņa 
uzmesti augstumos, izaudzēti no revolūcijas dzīlēm, no 
tās asiņaini ugunīgās iekšienes. Ļeņinus un Bončus-Bruje- 
vičus viņi arī pazīst — daudzrunātāji inteliģenti, tie jau sen 
iet tautā un — labi vai slikti — to pazīst. Tādi kā Trockis 
vēl nav nākuši . . .

Viņš ir atnācis no citurienes, no ārienes. Atnācis pie re 
volūcijas, nevis cēlies no tās. Nav krievs un nav ārzem 
nieks. It kā ebrejs, taču nē — šķiet, nav ebrejs.

No savas izteikti semītiskās sejas viņš ir nomēzis visu 
nacionālo, visu personisko, savu. Gudrajās, ļaunajās eb re 
ja acīs iemitinājies tukšums. No cirtainās bārdeles atstājis 
tikai vienu mefistofelisku šķipsnu — starptautisko avantū
ristu seno zīmi.

Viņš ir kosmopolīts. Viņš spēlē vispārcilvēciskumu. Ar 
to viņš vinnē. Krievu cilvēkam internacionālisms ir svešs. 
Un desmiti kosmopolītu — cilvēku bez tēvzemes.

Zaldāti ir gāzuši Nikolaju — savējo, pazīstamo. Gāzuši 
Kerenski. Bet iecēluši sev — svešu internacionālu cilvēku 
ar tukšām acīm un traģisku šķipsnu uz zoda.

Viņi mīl Trocki. Un viņa acis. Un viņa balsi — griezīgu, 
spalgu, kā ar naglu pa stiklu.

Kad Trockis runā, viņš ir vulkāns, kas izverd ledainus 
blāķus. Tā ir Anatēma, kas nākusi izlīgt ar cilvēkiem. Kas 
viņš viņiem ir — šis drosmīgi a tjautīgais ebrejs — šiem 
slāviem, negaidīti pelēkajiem, meža skitiem?

Svešais ir dārgs. Viņi tic Trockim. Viņš viņiem ir v a 
jadzīgs. Viņš dos maizi un mieru.

. . . Zaldāti nav lasījuši Trocka rakstus un feļetonus, viņi 
nezina, ka Trockis ir viņus apmānījis.

Ka viņš ir nevis viscilvēces, bet savējais, no Bahmutas 
vai Jeļisavetgradas. Ka viņš nav vulkāns, bet ir labs fe
ļetonists. Viņi nepazīst Trocki — iesākumā mēreni dedzī
gu «Vēstuļu» autoru meņševistiskajā «Iskrā». Pēc tam 
smalki runīgo Antidu Oto ar labām manierēm, no «Kijev- 
skaja Misļ» un «Odesskije Novosķi». To, kurš bija ērts un 
portatīvs. Un brīvi ietilpa «Kijevskaja Misļ» apakšējā 
feļetonā. Kurš necentās elpot lavu, bet bija ļoti jauks un 
runīgs, un viņa acis nebija pasaules tukšuma, šo jautro 
Trocki — feļetonistu.

Vispār viņi — Trockis revolucionārs un Trockis feļeto
nists — atšķiras pēc raksturiem. Reizēm viņi pat traucē 
viens otru.

Gadās, ka Trockis feļetonists ir netaktisks pret Trocki 
revolucionāru.

Nesen avīzē «Izvestija» Trockis izteica niknus pārm e
tumus un nosodījumu visiem tiem, kas «negrib aiziet vēs
turē» ar Robespjēra traģisko zīmogu. Tas nav biedriski. 
Ja  Trockis revolucionārs alkst «Robespjēra traģisko zī
mogu», tad kāpēc par to jāpļāpā Trockim feļetonistam?

Jo no Trocka — revolucionāra gaidīja nevis traģisko zī
mogu, bet mieru un maizi.

N e d ē ja s  i z d e v u m s  « K u r a n t i  i s k u s s t v a ,  
l i te ra tu r i ,  tea tra  i o b š č e s t v e n n o i

žizņ i»
K i je v a ,  1918. №  8 ( s e p te m b r i s ) ,  8 . — 9. lpp.

Tulkojis EGILS ZIRNIS
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VELTĪJUMS КОКТО

Kurš gan negrib dzert 

dzejnieka asinis!

Mēs, kas esam laikmeta nolādēti, 

tērpjamies bālās mēnesnīcu 

drānās, sapņojam par sauli 

kapsētā, krēslojam par sen 

novītušiem uzticības ziediem viens otra 

acīs un ceram uz dvēseles pestīšanu 

kā sev pienākošos dievmaizīti.

Bez ziedošanās — par ko!

Dzejnieka asinis.

M ūžīgi dzirkstošās, tikai izredzētajiem  

dāvātās, Dieva svētītās, Sātana apsolītās, 

nesaprotami zilās un komunāli salkanās.

Tās dāvā vietu inteliģences Olimpā, kas 

nopērkama liekas tikai garā nabagiem — 

pašapmierinātajiem, tiem, kas barojas no 

«it kā esmu, bet tikai šķietos» sulas.

Dzejnieka asinis — vientulības saldais

kliedziens, kas nekad nepārtop vienas nakts tubrālības

lipīgajā bučā, cilvēknīdēja demokrātijas paviršajos

glāstos.

Dzejnieka asinis — līgums ar Nāvi, mīlas 

zvērests Draugam, mīlestība pret tuvāko — 

it kā tas būtu tu pats, — visgrūtāk 

piepildāmais katra sapnis.

Dzejnieka asinis plūst 

trauslos savpatības vārstuļos, 

apaugļojot izsalkušo Ego un 

pārvēršas

Vārdos, kas daudz stiprāki par dzīvi, kurai 

vārdu trūkst.

Vienmēr.

N. N.
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UĢIS NIEDRE

PIE HUGO 
RAITUMA DZĪVES  

UN MĀKSLAS

Kad Ziemeļvidzemē maijs beidza ziedēt, «Svelmīšu» mājās 
pie Rūjas muižas, taujājot pēc aizgājušo laiku vietām un 
lietām, Imanta Roķa istabā uz plaukta ieraudzījām dažas ne
liela izmēra kokā grieztas figūriņas —  varbūt skulptūriņas. 
Tur bija gotiņa, sunītis, vēl kādi sētas kustonīši, daži krūšutēli, 
kuros saimnieks pazina savus radus —  tēvu, māti, tantes un 
onkuļus. Griezums ļoti vienkāršs, ļoti reāls, ļoti sirsnīgs, 
vienlaikus —  ļoti nosacīts. īsi sakot: katrā figūriņā bija tas, 
ko nereti var apjaust tikai intuitīvi. Katra iepatīkas uzreiz, 
arī ar pamatīgumu —  uztaisīta kā jebkurš ikdienā lietojams 
priekšmets un darbarīks zemnieka sētā: cirvja kāts, koka 
smeļamkauss vai zirga steliņģis.

Gana jūsmojām, acīm un rokām lūkojām, kad I. Roķis

bilda —  to griezis viņa onkulis un mēs varētu aizbraukt tepat 
uz kaimiņciemu Sēļos, viņam mājās tādu esot daudz.

Pēc 20 minūtēm pa līkumotiem un baltputošiem ceļiem, 
gar milzlieliem laukiem labības zelmenī, kur vietvietām jaušas 
dzimtmāju vietas, gar zivjudīķiem uzplūdinātu purvmalu un 
cauri staltegļu mežam —  stājam «Garaušu» māju ceļa galā. 
Māja, ieaugusi jasmīnu un ceriņkrūmos, ābeļdārzā un jau 
palielā zālē, vispārējā zaļumā spīdina pelēkās guļbaļķu sie
nas, pelēko nošļaupto skaidu jumtu. Ir vēla pēcpusdiena, un 
garas ēnas slīd no liepām. Aiz diluša sliekšņa —  ķēķis, daudz- 
daudzu audžu slīpētu ķieģeļklona grīdu. Tālāk durvis uz 
istabu.

Gultā, kura nav jaunāka par pašu, kārtīgi pārklātā ar zaļu

42



šatierdeķi, sēž Hugo Raitums —  86 garus un īsus gadus vecs 
vīrs un atņem labdienu. Virs viņa pie sienas nekrāsots dēļu 
plaukts, uz kura stāv, guļ, rāpo un lido koka figūriņas: visi sē
tas kustonīši, tuvējā meža dzīvnieciņi un kā nesniegto zemju 
ilglidojums —  eksotiskie zvēri —  snaikstās krokodils no N ī
las, laiskojas Bengālijas tīģeris, murrā Nūbijas lauva, vēl citi 
mazāk zināmie. Ir pa kādam velnam, gan vientulībā dēdošam, 
gan jautrā pulciņā ar vietējiem dzērājiem. Alkohola postažai 
veltītas vēl dažu figūru grupas. Ir tuvāko cilvēku portreti: 
māsas, brāļi. Viņam 4 dažādi krūšutēli, kuros bez šau
bīšanās var pazīt —  ĻEŅ INS. Istabā tikšķ pulkstenis, 
zaļi ēnojas dārzs un šatierdeķis. V īrs stāsta: «Dzimis Sēļu

pagastā «Jēku» mājās. Muižas amatnieka —  mūrnieka Kārļa 
Stupeļa ģimenē 1902. g. Uzvārds 30. gados skaistināts. Ģ i
mene liela —  bijām 7 brāļi un 3 māsas. 3 brālīši mira agrā bēr
nībā. Tēvs, kaut arī izslavēts krāšņu mūrnieks te un blakus 
pagastos, visu uzturam nopelnīt nespēja. Un es jau mazos 
gados ganīju Sēļu muižas lielmātei cūkas. 3 ziemas mācījos 
vietējā pagastskolā. Vēlāk tepat muižā par dārznieka palīgu. 
16 gadu vecumā dabūju plinti cilāt. Biju Sēļu muižā sarkan- 
gvardos. Kad formējās pulks un taisījās uz karu, vairs ne
gribējās, pamuku. Pēcāk biju 6. Rīgas pulkā pret Bermontu. 
Aizgājām no Bolderājas līdz vācu robežām. Karot beidzu 
Palangā.
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Atgriezos mājās un sāku te kā graudnieks pie saimnieka. 
Jaunsaimniecību nedabūju, jo brālis arī pieprasīja un tad di
viem no vienas ģimenes nedeva. Visu laiku kā graudnieks 
bija šaismājās —  «Garaušos». Nolīgu uz pusgrauda. Bija 
24 pūrvietas aramzemes. Saimniekam Penkam —  80 pūr
vietas. Kad nodibinājās kolhozs, strādāju tur meliorācijā, par 
klētnieku, par brigadieri. 1983. g. smagi saslimu un strādnieks 
no manis vairs nebija. Sēdēju istabā un, laiku īsinot, sāku 
griezt kokus. Pati pirmā figūriņa, ko izgriezu —  zirgs. Pie 
mājas aug liels žuburains vītols. Pa vienam vien zāģēju 
zarus nost un griezu. No zaļa koka ar parastu kabatas nazīti. 
Zvēriņus skatījos no bildēm žurnālos. Tādu vienkāršāku spēju 
izgriezt vienā dienā. Krāsoju ar akvareļu krāsām, tušu, tinti, 
zīmuli, virsū nedaudz laku. Gribējās daudz vēl griezt, bet 
nu gadi divi vairs neredzu, uznāca aklums. Būtu man to agrāk 
zināt, ka es tā spēju, bet toreiz, toreiz —  jaunībā, jau nebija 
laika: darbs, darbs . . .  un kas ir sastrādāts? —  slimības, aklums.

Pensija sanāca 47 rbļ, tā mums, pirmajiem kolhozniekiem, ir —  
izpeļņa toreiz nekāda, kapeikas un arī ne vienmēr. Man kā 
goda kolhozniekam piemaksā 30 rubļus mēnesī. Iztikt var.»

Vecais vīrs sēž gultā, kājas pāri malai. Vedinām ārā foto
grafēties. «Nekad nedomāju piedzīvot tādu godu, ka kādam 
interesēs mani darbiņi, ka kādam tie būs vajadzīgi. Taisījos 
visus atdāvināt kolhoza bērnudārzam, lai bērniem kādu brīdi 
prieks. Ilgi jau ne, figūriņas ir trauslas.»

Hugo Raitums pieceļas, māsa iedod vienā rokā kūjiņu, pie 
otras balstot vada pāri slieksnim. Top bilde.

Daļu no kokgriezumiem nopirkām Brīvdabas muzejam: mū
su Latvijas dzīvnieciņus un kustonīšus, pašportretu un māsas 
portretu.

Zemnieks palika sēžot gultā, kājas pāri malai. Istabā zaļi 
ēnojās dārzs un šatierdeķis. Zemnieks bez zemes. Nezinot, 
ka ir bijis mākslinieks.

Brīvdabas muzejā. 1989. g.
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Francis Ernests Mārtiņa d. Bange dzim is 1895. gada  
12. aprīli Rēvelē (Tallinā).

1913. gadā  beidzis V. Blūma reālskolu Rīgā. Pirmā  
pasaules kara laikā F. Bange a tradās Krievijā un p a 
vadīja  tur septiņus gadus.

Atgriezies Latvijā, Francis Bange 1921. gada  8. oktob
rī, 26 gadu vecumā, lūdza Latvijas M ākslas akadē
mijas vadību uzņemt viņu akadēm ijas audzēkņu pulkā, 
piebilstot,  ka nekādu m ākslas izglītību nav ieguvis. Ar  
M ākslas akadēm ijas padom es 1921. g. 10. oktobra lē
mumu F. Bangi uzņēma akadēm ijas apakšnodaļas piln
tiesīgos audzēkņos (ieskaitīts Vispārējās m ākslas klases  
otrajā  kursā).

Paralēli mācībām LMA viņš strādāja  Zemkopības mi
nistrijas pakļautībā, lai sagādātu  sev līdzekļus eksisten
cei un varētu  sam aksā t mācību maksu LMA. Līdz 1924. g. 
decembrim Zemkopības ministrija F. Bangem atļāva darba  
laikā pusotru stundu ve ltī t  akadēmijas apmeklējumam,  
bet pēc Ziemassvētkiem atļauja vairs netika dota. Tas 
samazināja iespēju piedalīties lekcijās un praktiskajās  
nodarbībās, tomēr F. Bange neatlaidīgi v irzījās uz ie
cerēto mērķi un 1925. gadā  tika ieskaitīts profesora  
R. Zariņa vadīta jā  grafikas meistardarbnīcā, kuru beidza  
1929. gadā ar asējumu «Zeiferta portrets».

Tā paša  gada decembrī F. Bangem piešķīra māksli
nieka grafiķa grādu.

Lai iegūtu tiesības pasniegt zīm ēšanas stundas, māksli
nieks 1929./30. māc. g. noklausījās LMA vidusskolu un 
arodskolu zīm ēšanas skolotājiem obligāto priekšmetu lek
cijas Izg līt ības ministrijas apstiprināto program m u ap
mērā (estētiku, psiholoģiju, pedagoģijas  vēsturi un loģiku 
pasniedza docents G. Skilters) un izturēja pārbaudījumu  
par abiem kursiem.

Strādāja  par pedagogu un vienlaicīgi darbojās kā 
grafiķis (darināja s tā j  grafikas, grām atz īm es) ,  piedalījās

izstādēs. Viņa darbus žūrijas komisija izraudzījās Lat
viešu m ākslas  izstādei Oslo, Norvēģijā, 1933. gadā.

Sākoties otrajam pasaules karam, F. Bange palika 
s trādā t  Rīgā. 1942. gada septembrī Valsts m ākslas mu
ze jā  un m ākslas salonā «Zinta» bija apskatām i viņa 
darbi, no tiem M ākslas muzejs nopirka akvareļus «Vec
rīga», «Ainava ar govi», «Vecais krogs» (kopsum m ā  
par  1100 RM ). 1943. gadā M ākslas muzejs iegādājās  
F. Banges akvareļus «Ziema» un «Pelēkā ainava», dar
bus «Pēdējais sniegs» un «Bērzi ziemā» autors a tsacījās  
pārdot.

1944. gadā  F. Bange devās bēgļu gaitās. Vispirms  
viņš nonāca Vācijā, kur no 1946. l īdz  1947. gadam  
bija docents Eslingenas latviešu m ākslas  skolā. 1949. gadā  
mākslinieks izceļoja uz ASV. Kā Vācijā, tā arī A SV  
F. Bange turpināja radošo darbību, piedalījās izstādēs,  
turpināja s trādāt iemīļotajās tehnikās (oforts, akvatinta,  
sausā adata, akvarelis, z īm ēju m s) ,  attē lo jo t arhitektūras  
motīvus un liriskas ainavas reālistiskā risinājumā. Darinā
jis zīm ējum us Detroitas 250 gadu jubilejas izdevumam  
«Then and Now».

Miris 1974. gada  27. jūlijā Detroitā, Mičiganā ASV .
Seit publicētais darbs (oforts)  tapis 1939. gadā, tobrīd  

F. Bange strādāja  R. Blaumaņa (27.)  pam atskolā  un, 
šķiet,  ne visai ticēja oficiālajam viedoklim, ka Latviju  
no kara draudiem paglābs tās neitralitāte. P ārdom ās par  
nākošo gadu tapis šis Jaungada apsveikums ar vē lē
jumu «Laimīgu 1940!».

Darbs g labājas  Latvijas PSR CVORA Literatūras un 
m ākslas nodaļā. . .LAIMA KĻAVIŅA

Izm ant. mater. C V O R A  F  5435, A3, 16. Ipp. C V O R A  F  485, A I ,  49. Ipp. 
La tv ju  enciklopēdija, 200. Ipp. (Stokholm ā 1950 g .), «Es  viņu pazīstu» 
(Rīga).
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TĀLIS TISENKOPFS

ABSURDA GALS
Saruna aprāvās, un pēc brīža viens no mums sacīja —  

parunāsim vēl!
—  Labāk nevajag! Neko labu viens otram jau nepateiksim.
Apbrīnojami, cik ātri mūsu sarunas iestieg sliktajā. A p 

brīnojami, ka pauze, kas izjūt veselumu, spēj uzrādīt tikai 
kroplību. Un runas par acīmredzamo —  iztukšot dvēseli. Un 
vārds, kas bija sākums —  vēstīt galu.

Arājs vagas galā atlieca muguru un noslaucīja pieri. Viņš 
gribēja griezt riņķī zirgu, kad atelpas apskaidrība nāca pēk
šņa un apdullinoša.

Apbrīnojami, cik nolaistas kļuvušas mūsu rokas. Neticami, 
ka darbs, kas vispilnīgāk pauž dzīves cēloņu un seku 
dialektiku, tapis par sodību, jēgas vietā aiz sevis pametot 
apjukumu un iztukšotu nogurumu.

Un tomēr, rūgtums, kas pārņem sirdi, lai nepieviļ mūs. 
Pesimists nav zudis cilvēks, bet tāds, kas sajutis atspērienu. 
Viņa atspēriens ir absurds, kad tas brūk.

I. ABSURDA DZĪVE

Viņam arvien biežāk likās, ka viss notiek otrādi. Tā nebija 
ilūzija, bet kaut kāda pilnīgi fiziska un pat fizioloģiska sa
jūta. Zeme un debesis vairs neatradās savās vietās. Akmeņi 
pārvērtās putekļos, un putekļi uzblīda par klinšu bluķiem. 
Ģeofiziskās struktūras uzburba kā Iva Tangī gleznās. Plaisas 
paplašinājās, bet soļi palika iemieti uz vietas. Ķermeņa pro
porcijas mainījās un aprija seju. Palika acis, bet tā bija 
plakne. Viņš izlauzās cauri tai, jo gribēja ieraudzīt cilvēkus, 
bet uzdūrās tukšumā peldošiem attiecību un apziņas fan

tomiem. Vārdi pameta lietas, un tās sagruva kaudzē. Tēli 
atrāvās no nozīmēm, un nozīmes zaudēja jēgu. Balss un 
skatiens nepiesaistīti griezās atpakaļ, bet patība tos vairs 
nepazina. Tad nāca pamošanās, un viņš ieraudzīja, ka tā ir 
īstenība.

Pamošanās —  šis brāzmainais rīta prieks par pasauli viņam 
nozīmēja apzināties savas esības absurdo raksturu. Okupā
ciju. Aneksiju. Kolonizāciju. Diktatūru. Verdzību . . . Sī brīniš
ķā sajūta —  absurda svētums —  atmoda! Prāts atkal kļuva 
vingrs un redzīgs. Telpa izbrīvēja ceļu uz patiesību. Laiks 
mitējās triekt viņu atpakaļ pagātnē. Sārtā inde izplēnēja 
no smadzenēm, un asinis atkal kļuva sarkanas. Lielums ie
plūda viņā, un viņš sajuta, ka ir dzīvs.

Ar mums notiek tāpat. Tauta mirst ilgāk nekā cilvēks. Mēs 
esam apturējuši savu nāvi un, vēl važās kalti, zinām, ka dzī
vosim. Un, lai arī līdz dzīvei vēl tālu, tā ir jau kopā ar mums.

Bet tagad ir absurda laiks. Mums viņa nevar būt par daudz. 
Ar saviem izkropļotajiem un nedzīvotajiem mūžiem esam pār
pārēm nopelnījuši rūgto laimi maldīties bezizejas labirintā. 
Tas kādu brīdi ir mūsu vēsturiskais pienākums. Pārējais sekos 
tikai ar nosacījumu, ka iepriekš būs bijis šis drausmīgais 
starpstāvoklis. Reanimācija.

Pazemojuma mīt kāds spītīgi liels lepnums. Uz nenozākā- 
jamu cieņu spējīgi tikai pazemotie. Tāpēc tos sauc par svēta
jiem. Paradoksāli, bet tieši tādēļ bende ir mūsu sabiedrotais. 
Jo tikai tad, kad absurds pats kāpj uz ešafota, mēs ieraugām 
sev sagatavoto likteni.

Neko nevajag glorificēt, sevi vīzdegunīgi apmānot, jo 
tas ir pārāk traģiski. Absurda būtība slēpjas tai apstāklī,
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ka tiek iznīcināta patiesība, taisnība un tikums. Izrādās —  
cilvēkiem un tautām kādu brīdi iespējams eksistēt, pat neno
jaušot šīs vērtības. Dažkārt absurds patiesību, taisnību un 
tikumu «tikai» koriģē vai aizstāj ar meliem, netaisnību, 
ļaunumu, viltu, vardarbību, naidu. Taču tas nekad nevar 
pārvērst melus patiesībā un naidu mīlestībā. Absurda ne- 
jēdzīgums izpaužas visu pozitīvo vērtību kā tādu noārdīšanā. 
Attiecībā pret cilvēka esības totalitāti tā ir dzīves aizstā
šana ar nāvi. Pakāpeniska nomirdināšana. Ind ivīda un tautas 
fiziska, garīga un sociāla pazudināšana.

Absurdā nav pierasto likumsakarību —  kā jau nāvē, tomēr 
ļaunuma sakritība noved to pie fatāli viennozīmīga iznākuma. 
Tādēļ tauta nevar būt par loģiku vai cēlonību, bet vienīg i 
par absurdajām situācijām, to atkārtošanās biežumu un zināmu 
tipoloģiju. Sistematizācijai tiek pakļauts haoss, kādēļ analīzē 
nepieciešama intuitīva patvaļa, kas šai gadījumā (vienīgajā 
no neskaitāmiem) tomēr nerada kļūdu. Drīzāk jau otrādi, —  
ņemot vērā vēsturisko konkrētību, tā ir pilnīgi droša ie
skatīšanās sevī.

Sāksim ar to, kas nepieviļ —  izjūtām.
Visaptveroša absurdā iegremdēta cilvēka pašsajūta ir sma

gums. Vispirms tas iemājo galvā, nospiežot garu. Tad krīt 
uz leju. Kritienā kaut kas pārtrūkst. Smagums uzgulst krūtīm. 
Smaga top sirds. Spiediens izplūst pa visu ķermeni. Sevišķi 
spiež paķrūtē. Grūta kļūst gaita. Gribas stāt. Punkts. Viss.

Jeb vai jūs domājat, ka mūsu nomāktais gars ir kāda 
kosmiska neizbēgamība? Svina vaigs, noļukušie pleci, robus
tās kustības un, piedodiet, liekais svars —  audzināšanas trū
kums un nevis nospiestā gara ķermeniskās modifikācijas?

Smagumu stiprina tā līdzinieki —  grūtums, apsīkums, bez
palīdzība, nespēks, nedrošums, juceklība, neziņa, nīkums, 
jocība, zudība, nobīlis un zaudējums. Smagums kļūst nepa
ceļams. Ir noticis neiespējamais —  gars, kurš var būt tikai 
viegls un celties tikai uz augšu līdz pat vērtībām, ir kļuvis 
smags, pārvērsdamies matērijā. Tā ir pieplakšana pie zemes, 
dzīvošana nospiestam vēl zemāk par zemi. Tā ir nebrīve.

Absurda skaniskais fons ir troksnis, kurš dzemdina mūsu 
esības intonatīvo formulu —  klaigas, rupjību, lamas, kas tik trā
p īgi pauž situācijas bezjēdzību. Jeb vai jūs domājat, 
ka tā ir izlaidība? Kaujas saucienu mantojums? Man šķiet —  
šīs primārās skaņas jau pirms simttūkstoš gadiem verda no 
senču iekšām, kad tos plosīja alu lācis. Mūsdienu skumjais 
rezumējums — «cik stulbi».

Lāstus remdē trauslais absurda prieks —  nodzert tos nost. 
Iemērkt, noskalot un aizmirst— šī niecīgā iespēja sajust 
sevī cilvēku. Mēlei šļupstot, uztaustīt vārdu «Es» un izdzirdēt, 
ka tevi kāds pie tam arī ciena. Vai, patmīlības ģeķība, kas no- 
drenēji pēdējo cilvēcības oāzil Nē, absurds neprot jokot. 
Absurdā viss ir noziedzīgs.

Taustoties psihofizioloģijas krēslainā kā tunelī, kur aiz lī
kuma atspīd gaisma, mēģināsim sazīmēt vēl dažus absurda 
paralizētos vaibstus.

Absurds ir verdzība. Brīvību nedod un nedāvina, to ie
gūst, izcīna, ņem. Dod tikai verdzību. Bet verdzību daž
kārt ņem vairāk nekā brīvību. Verdzību pieprasa, verdzības 
alkst, un tas ir vēl lielāks absurds.

Absurds ir bailes —  verdzības gļēvā sirdsapziņa. Sākumā 
tās nomāc, tad pie tām pierod, pēcāk —  tīksminās. Sī baiļu 
saldkaisme arī ir absurds.

Absurds ir atkārtošanās, kurā nekas nemainās, truls p ie 
radums, ka ļaunums kļūst ciklisks un visaptverošs. Bet absurds 
ir arī pašapmāns, ka kvantitāte pāriet kvalitātē, un, netaisnī
bai nostiprinoties, rodas taisnība.

Absurds ir pretstatu vienība un cīņa, kas rada vēl lielā
ku pretstatu vienību un cīņu, tik un tā neko nemainot. Apskaid
rībai seko demagoģija, idejai —  instinkts, balsij —  rejas, lielā
kai brīvībai —  lielāka apspiestība, vēl lielākai brīvībai —  
vēl lielāka apspiestība, pavisam lielai brīvībai —  «ticiet man, 
pavisam liela brīvība». Tā ir traģiska izrāde tiem, kas uz 
mums noraugās no attīstības augstākām pakāpēm, —  cik pret
dabiski mēs viens otru ienīstam, tik un tā neko neiegūstot.

Absurds ir naids. Tas iznīcina cilvēku vispirms garīgi, 
pēc tam fiziski. Mūsu ķermeņi iet bojā nevis no slimībām vai 
katastrofās, bet no naida.

Absurds ir nolieguma noliegums —  cilvēka un tautas esības

pēctecīguma pārrāvums —  šī varmāku kāri uzsūktā regresa 
ideja un vienlaikus slepkavošanas reliģija. Bīstieties, slepka
vu slepkavas! A r ī jūs tiksiet nomaitāti. Līdz paliks tikai viens —  
gaviļnieks un sociālpiramidālas manifestantu kaudzes.

Slepkavība ir absurda apoteoze. Dažreiz vaicā —  kā gan 
var apkaut miljoniem cilvēku. Tas ir pilnīgi neiespējami. 
Tieši tāpēc atbilde meklējama citā plaknē. Gluži tāpat kā 
vienu! Jāsāk tikai šauti Process ir vienkāršāks nekā interpre
tācija, un slepkavas roka darbojas nekļūdīgi.

Bet vēl neiedomājamāks absurds ir nevēlēšanās saprast, 
ka tu esi upuris. Un upura padevīgā ticība, ka dzīve ir tā
da, kādu to izrāda bende ar savu roklaižu kompāniju.

Bet visnepanesamākais absurds ir dzīvotgribas dumpīgā 
bezspēcība nāves priekšā, kad atliek tikai lūgt tiesības dzīvot 
un izlūgties piedošanu, ka tu to lūdz. Un vāra cerība, ka tevi 
uzklausīs. Bet velti! Zīmoga cirtiens un kāpurķēžu žvadzoņa 
pārmāc manas brīvās Latvijas vēju šalkas.

Absurds ir viszemiskākā nodevība, jo tas nodod esamību. 
Kādreiz to atalgoja ar zeltu. Ar ko tagad? Varu? Slavu? Dolā
riem? Varbūt ķīniešu gaļas konserviem? Piecām kārbiņām par 
esamību? Vairāk nevar, jo tad tu, nodevēj, būsi paēdis?

Kāds absurds! Dienaszaglis par valdnieku un genocīds 
par progresu! Laikam dažs domā, ka visi ir jukuši vai vis
maz padarīti akli.

Prāts, bez šaubām, varētu pretoties, atmaskot, upurēties, 
ja vien nebūtu tik cietsirdīgi nobloķēts —  izziņas dialektis
ko loģiku, kas balstīta patiesības un maldu striktā atšķirī
bā, aizstāj savdabīgas pseidodomāšanas kārtulas: «no vie
nas puses un no otras puses», «jā, bet», «patiesība atrodas 
kaut kur pa vidu», «parādībām ir divdabīgs raksturs» u. tml. 
Tās producē surogātuzskatus un surogātpārliecības. Ilustrā
cijai —  viens piemērs: «Tas, ka Latvija k|uva par pirmās sociā
listiskās valsts sastāvda|u, nav viennozīm īgs akts —  tas bija 
vēsturisks solis uz priekšu, bet tas bija arī solis uz sabiedrību, 
kas patiesībā bija jau iestigusi diktatūrā, patvaļā, garīgās 
dzīves nivelācijā» (pasvītrojumi mani. —  T. T.).

Antidialektiska domāšana atšķaida racionālisma pārbaudī
tos kritērijus un pārvērš īstenību kaut kādā dezintegrētā dzi
rā, kur kopā jaukta taisnība un netaisnība, tikums un netikums, 
cildenais un zemiskais, mūžīgais un pārejošais, utt. Tas at
spoguļojas ne vien teorētiskajā apziņā, bet arī dzīves ik
dienišķajās situācijās, kad mūsu izmocītajam laikabiedram 
rodas grūtības izvērtēt notikumu faktisko un tikumisko saturu. 
Ar to izskaidrojama gan morālā krīze, gan nemotivētā rīcība 
un noziegums tāpat kā ļaužu apjukums izvēles priekšā vai 
neziņa, «kam tagad ticēt». Cilvēki ar izļodzītu spriešanu 
neizjūt atšķirības.

Vēl vairāk. Ilgstošas manipulācijas ar domu, kam vienmēr 
mazliet skaisti meli fonā, sašķobījušas pat formālo loģiku —  
šo prāta darbības reizrēķinu, līdz mēs vairs neprotam būt 
konsekventi un nepretrunīgi pat savā puslabestībā un negribē
tajā ļaunumā. Un dzīve kļūst kā sapīta, kā pār ciņiem klūpo- 
ša, kā purvā stiegoša.

II. A BSU R D A IS  C ILV ĒK S

Absurda atmaskošana kādā brīd ī atvirza mūs no vienkār
šas situāciju identificēšanas pie jautājumiem «kā?» un «kāpēc?» 
par to dēmonisko spēku būtību un darbību, kas inspirē 
esamības sabrukumu, pārvēršot to haosā. Nākas atzīt, ka 
vidutājs te ir pats cilvēks, kaut arī ne vienmēr tam izdodas 
saprast norises, kurās viņš ierauts, un tādējādi vadīties tikai 
no savas gribas.

Viens no būtiskākajiem un vienlaikus strīdīgākajiem ab
surdā cilvēka lietā ir jautājums par viņa vainīgumu vai ne
vainību savas eksistences regresā. Atšķirībā no relatīvistiem, 
kas sludina apstākļu pārākumu pār cilvēku un līdz ar to 
viņa morālo neatbildību par tiem, man šķiet, ka viss ir gluži 
otrādi. Un lietas būtība slēpjas nevis liktenī vai nolemtībā, 
bet mūsu pašu gribas, drosmes un spēka lielumā. Un tādē| 
būt upurim vienlaikus nozīmē būt vainīgam un atbildīgam. 
Bet atzīties bezspēcībā —  arīdzan atzīties savā kaunā. Un 
saprast sevis absurdumu —  uzņemties ceļu uz īstenu esamī
bu.
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Cilvēkam esamība ir tikpat pēkšņa, cik brīnišķīga, jo tā 
neprasa argumentācijas. Kā viss, kas ir pašpietiekams. Tā 
īsteni pat ne no kā nerodas, ja vien par rašanos neuzskata 
tās pašorganizāciju un norobežošanos no haosa.

Cilvēks esamību saņem kā uzdevumu, kam pateikta priekšā 
atbilde un risinājuma veids. .Viņa kompetencē ietilpst vienīgi 
akceptēt (un šai ziņā būt brīvam, izvēloties, kā) tās neizmēroja
mi pārākās struktūras, ko Platons dēvēja par idejām, bet kan- 
tiāniskā tradīcija —  par ontoloģiskajām vērtībām. Tā ir sevišķa 
pakļautība, kuras rezultāts nav vara, bet cilvēka eksisten
ces drošums un cieņa. Tā ir paļāvība uz un nevis atkarība 
no.

Vienā ziņā esamība tomēr ir dīvaina. Pastāvot kā mū
žības bezkaislīgais likums, kura priekšā dzīve ir tikai mirklis, 
tā izrāda gādību par cilvēku, sniegdama aizvēju un patvē
rumu, kas nekad nav jāmeklē, jo vienmēr atrodas blakus. 
Vēlība, kas piešķir cilvēkam viņa esības vienīgo principu —  
būt bez alternatīvas.

Skaista metafora tēlo, kā cilvēks krauj ugunskuru, bet dzirk
stele tajā iekrīt no debesīm. Tieši imperatīvs «būt» ir dzirksts, 
ar kuru esamība aizdedzina cilvēku, tāpēc tas nekad nevar 
sākties un beigties ar neko: neesamību, nebūtību, haosu. 
Kad Sartrs sacīja, ka caur cilvēku pastāvēšanai mostas nekas, 
viņš konstatēja tikai vēsturisku un kultūras krīzi, kad sarau
tas iekšējās saites un sagrauta vienotība. Sartra doma par 
cilvēku kā vien īgo būtni, kam pieejams viss, šai ziņā ne
nozīmē vairāk kā atgādinājumu, pat brīdinājumu, ko tas 
nedrīkst.

Cilvēkam IR jādzīvo. Dzīve —  ideju un parādību vienotā
ja, esamības plūsma caur cilvēku un indivīda humanizācija 
reprezentē Eiropas kultūras augstāko vērtību. Absurds un 
nāve kā bieds atrodas ārpus šīs totalitātes, tāpēc dzīvot 
vispirms nozīmē nenomirt. Dzīves vērtību atklāj filozofija 
kā tās iluzorais antipods. Tā paredz apstāties —  nomirt dzīves 
ietvaros. Bet apstāšanās ir neiespējama, ja iepriekš nav uz
sākts skrējiens. Tieši filozofiskā refleksija, miers ļauj ieraudzīt 
dzīves jēgu, bez kuras tā zaudē satvaru. Bet kā gan ie
spējams skrējienā palikt uz vietas vai miera stājā skriet? 
Sī aporija norāda uz mokošo jēgas un procesa gandrīz-vai-ne- 
savienojamību un liek apjaust, ka īsteni dzīvot nozīmē ik 
brīdi vienlaikus arī mazliet mirt. «Aiz divām nāvēm trešā 
mīt / kā sēkliņa akā dzīve krīt,» —  rakstīja Rainis. Tas ir iz
skaidrojums dzīves pretrunām un pamatojums tās lielajam 
iekšējam grūtumam, kas liecina par piepild ītību.

Sai vietā esam nonākuši pie robežas, kas nodala dzīvi 
no absurda: tukši, lieki, nejauši un nožēlojami ir T IK A I 
D ZĪVO T —  bez apstājas, bez mūžības elpas, bet absurdi ir 
T IK A I M IRT, izgaistot bez svētības un pēdām. Absurds p ie 
dāvā vienīg i un tikai nāvi. Tādēļ absurdais cilvēks, kurš 
tikai (vai galvenokārt) grimst uz leju, un absurdais laikmets 
vai sistēma, kas rada vienīgi (vai galvenokārt) pagrimumu, 
postu, lejupslīdi, iznīcību, genocīdu, apokalipsi, ir pēdējās 
pakāpes, kuras vēl apzināmies pirms nebūtības.

Tad kādēļ gan cilvēks sper šos negantos soļus pretī hao
sam? Iedzimtas nešpetnības vai kādas sociālās dziņas mudi
nāts? Uz to viņu vilina visi netikumi, bet, šķiet, vairāk par 
visiem —  varaskāre —  ļaunuma iezāģētā laipa.

Aplūkosim liktenīgās uzkundzēties tieksmes liktenīgo kļū
du —  neprātību jeb, vienkārši izsakoties —  muļķību, kas te 
pieklājības labad dēvēta par iracionālismu, pasvītrojot 
tās pretešķību mūsu etniskajai tradīcijai un domāšanas vei
dam.

Iracionālais ir haosa signāls, pat zināma tieksme uz 
to, kas nelielās devās piemīt ikvienam cilvēkam un sabiedrī
bai. Atcerēsimies, ka, pēc Freida, cilvēku veido ne tikai 
esamība ar dzīvības tieksmes, bet arī haoss ar nāves tieksmes 
palīdzību. Patoloģiju, kad haosa tieksme kļūst pārmērīga, 
diagnosticē psihiatrija, bet attiecībā uz sabiedrību kopumā 
to indicé utopisms. Iracionālais ir augsne, kur iekrīt ļau
numa sēkla un uzdīgst ļaunuma puķes. Tās uzzied kā destruk- 
cija. «Par auto I mēdz dēvēt šo konstrukciju I caur stiklu va
saras plaukumā I redz zaļojam destrukciju» (I. Zandere). Sos

ziedus apvij savāds grautiņa smārds un tie izstaro aptumšotu 
dziņu sasniegt pēdējo robežu, kas uztur noteikto lietu kārtību, 
un dot tai izšķirošo triecienu: graut, dragāt, ārdīt, ievainot 
vai gluži otrādi —  celt, pārveidot, uzlabot, pilnīgot. Ja šīs 
alkas piepildās, niecības sajūsmai nav robežu, bet kūmās 
tai stāv Mefistofeļa smiekli un pāri klājas sātana ēna.

Materializētā veidā iracionālais ieskauj mūs kā sīki, p ie
rasti postījumi vai jauncelsmes vandālisma grandiozitāte, 
kas nemitīgi traumē psihi, atgādinot par esamības stabilajām 
struktūrām, kuru nav. Taču gan indivīda, gan sabiedrības 
kopumā iracionālo afektu nodarītos, brīžam milzīgos, postī
jumus vainago ne tikdaudz ļaundara «sasniegumi», cik viņa 
bezspēcība un pat bezpalīdzība. Tas ir ārdītājspēka dullums. 
Jo, raugi, haoss jau pats uztur sevi zināmā līdzsvarā, bet 
te, ne lūgts, ne aicināts, parādās varonis, kurš tiecas pa
pildināt tā entropisko stingumu. Bet haosam nav vajadzīga 
ne cilvēka centība, ne iztapība. Tas pieņem viņu tikai lietu 
dabiskajās aprisēs —  kā pīsli, nevis kā garu, kaut arī kroplu. 
Apziņa cilvēku, gluži otrādi, nolēmusi bēgšanai no haosa, 
nāves, iznīcības, tukšuma. Tā predestinējusi cilvēku būt prātī
gam, nevis neprātim.

Tāpēc iracionālisma apsēsts cilvēks un sabiedrība pēc ār
prāta lēkmes ir bezgala iztukšoti. Pēdējā kārtības robeža 
dīvainā kārtā nav sagraujama, pat «pārpildot plānus» un «uz
ceļot pilnīgi jaunu pasauli». Tās priekšā sabrukusi izrādās pati 
sistēma un tās radītais cilvēka tips: varmāka, melis, nodevējs, 
gļēvulis, muļķis, patmīlis. Jebkura iracionāla cīņa, lai tā būtu 
neapvaldīta varaskāre vai svētlaimīgās rītdienas «kompleksās 
mērķprogrammas», nenovēršami beidzas ar krahu. Tad arī 
smagums ir sasniedzis savu centru. Tad arī viss beidzas.

Es domāju, mēs atrodamies šai punktā —  vidū starp absur
du un haosu, neceļā uz. Vēl brīdis, un mūsu vairs nebūs 
(ontoloģiskā nozīmē, sadzīviski, protams, mēs saglabāsimies). 
Bet tas nemaz nav slikti —  absurda kulminācijas punktā ie
spējama sūrā augšāmcelšanās. Es atceros pēc reanimācijas 
palātā aizmigušo draugu. Pie viņa gultas sēdēja māte. Acis 
viņai mirdzēja, un viņa bija laimīga. Ārsti bija teikuši —  
dēls dzīvos, un tie bija svētki.

Svētki —  šis mirklis ar seju pret esamību, mirklis, kurā ierau
ga patiesību un likteni, mirklis pirms esamības, kura no
teikti būs (atgriezīsies, atjaunosies, atdzims, nepametīs . . .). 
Svētki ir gatavība būt vispārākajā pakāpē.

Un cik lielam gan jābūt pagrimumam, nodevībai un kau
nam, lai cilvēks apstātos un atskatītos uz to, no kā labprātīgi 
vai varmācīgi attālinājies. Svētku paradoksālā mežonība no
saka, ka svētuma ģenēzei nepieciešama haosa ofensīva un 
cilvēka izmisums. To jau mums netrūkst. Nav brīnums, ka 
mūsu atbrīvošanās kustība sākās tieši kā svētki, kas tik trāpīgi 
nosaukti par dziesmoto revolūciju. Baltijas tautu lielais brīdis 
būs esamības restaurācija, pēc kuras sāksies ikdiena —  dzīve, 
pašu veidota un pašu cienīga. Bet tagad sākušies tikai svēt
ki —  patiesības dumpis. Lielākais no mirkļiem —  mirklis pirms. 
Sai ziņā bērni mūs apskaudīs.

Būtībā jau cilvēks vienmēr ir tikai iespējamība. Bet ir lie
la atšķirība, vai viņš ir (bija, būs), vai viņa nav (nebija, ne
būs). Tieši tādēļ jāsaprot, ka absurds var būt divējāds: pakļauts 
(savaldīts, kalpojošs) un pakļaujošs (verdzinošs, iznīcinošs).

Uldis Tīrons, apcerot Albēra Kāmī romānus, raksta: «Absur
da pamats ir klasisks visai filozofijai —  tā ir cilvēka atdalī- 
tība no pasaules . . . Svešinieks ir cilvēks pasaules priekšā. 
Absurda koordinātes ir nāve, nenovēršamā cilvēcisko pa
tiesību un esamību dažādība, īstenības necaurskatāmība un 
nejaušība.» Nenovēršamā neizbēgamības motīvs literatūrā 
un filozofijā nekad nav skanējis ar tik satriecošu traģis
mu kā 20. gs. un droši vien saistāms ar to, ko O. Spenglers 
nosauca par varas pārspēku pār kultūru. Un kaut arī absurdam 
vienmēr būs zināma loma cilvēka pašnoteiksmē un nekad 
no tā neizdosies izvairīties pilnībā, jāatzīst, ka absurda laicī
gās koordinātes ir pilnīgi atšķirīgas dažādās sabiedriskajās un 
politiskās sistēmās. Kas «saules apmirdzētajā Francijā» šķiet fi
lozofiski izsmalcināta realitātes rotaļa ar neiespējamo, mums 
padomju apstākļos pārvēršas par neiespējamības fiziski brutālu 
uzvaru pār realitāti. Uzvaru, kas apvedusi mūs ap stūri. Node
vīg i piekrāpjot, nolaupījusi esamību un atstājusi mūs bešā. Tā
pēc, ja vien savu absurdo eksistenci negribam vismuļķīgākajā
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kārtā pārdzīvot kā laika kavēkli vai mūžīgu stilistisku triku Rie
tumu demokrātijas pārkairināto fantastu gaumē, skaidri jāpasa
ka, ka

I I I .  ABSURD A V A R A

mūsu Tēvzemes pazemojums un mokas politekonomiskajai 
mafijai tepat Latvijā, bet vispirms centrā (tai pašā, kur iekrīt 
smagums) rada svētlaimi —  leiputriju piena upju un ķīseļu 
krastos. Jo visvienkāršākais veids justies laimīgam ir uz citu 
rēķina.

Es nedomāju, ka tā ir esamībai tuva realitāte, nē, tas ir 
tāds pats absurds (apspiedējs nevar būt brīvs), tikai ar to 
atšķirību, ka tas nenonāvē mokoši, bet reibinoši saldi. Un 
vēl —  šis reibums ir pašapzinīgi pieņemts un turklāt program
matiski deklarēts, kamēr vajātā mokas —  varmācīgi uztiep
tas. Un tieši tāpēc, ka absurds arī ir daļiņa no paklīdeņa, 
tomēr cilvēka, mēs pieprasām ATBILD ĪBU  —  BR ĪV ĪBU . Rotaļas, 
kā smejies, būs pēc tam —  septītajā no dienām, kad darbiņš 
padarīts.

Esamības pārvēršanās absurdā nav neizbēgamība, bet d rī
zāk kādas negācijas sekas, kad cilvēka un pasaules attiecību 
sfērā ielaužas ārējs spēks ačgārnas varas veidā, š ī vara 
ir haosa aģentūra dzīves pasaulē, pret cilvēku vērstais ļau
nums.

V ienīgā cilvēkam atbilstošā vara ir atkarība no pārākā un 
vienlaikus paļāvība uz to —  tātad vara pašam pār sevi saprāta, 
brīvības, pienākuma un atbildības formē. Absurds principiāli 
rodas tad, kad cilvēks, kļūmīgi vai nelietīgi izlietodams doto 
brīvību, savas apziņas un rīcības vadoņa lomā ieceļ nevis esa
mību un tās principus «kā tādus», bet gan neprātīgas pat
vaļas iedrošinātu bezatbildīgu kaprīzi. Absurda pamats ir 
tieši ļauna vara jeb ļaunuma uzvara, ko cilvēks (grupa, kliķe) 
nevar panākt savādāk, kā izmantojot patvaru. Tas notiek tādē
jādi, ka patvara (kaprīze, ideja, tieksme, dogma, cilvēkmī
lestība utt.) tiek postamentēta virs esamības un iesēstas tronī, 
kas tai nepienākas, izdodot pavēles, norādījumus un rīko
jumus, kuriem jāaizstāj saprāta un sirdsapziņas funkcijas. 
Patvaras tīrradnis ir monolīti-monumentāli-konstanti- 
pjedestāla, bet būtībā kurioza vien vara ar tās sabiedrisko 
prototipu —  totalitāru politisku sistēmu.

Viena no absurdās varas funkcionālajām iezīmēm ir mākslī- • 
gums. Atšķirība no esamības, kura, būdama «dabiska», at
tīstās, balstoties uz pamatojumu un pēctecību jeb, kā sacīja 
senie grieķi, plūst un mainās pati no sevis, absurds pats 
ne plūst, ne mainās. To uzbaro vara, producēdama vienu 
nejēdzību pēc otras, mākslīgas situāciju konstruēšanas re
zultātā. Vara, kas rada situācijas, un situācijas, kas uztur varu.

Absurdo situāciju konglomerāts kā esamības manekens ne
veido sistēmisku veselumu, bet atgādina raibi krītošas ka
leidoskopa ainas vai mozaīku tuvplānā. Tomēr šais situācijās 
saskatāmi vismaz trīs konstanti konstruēšanas paņēmieni: 
kvazi —  kad vara kaut ko nesamērīgi pārspīlē, ambivalence —  
kad vara kaut ko padara par pretējo, un fikcija —  kad vara 
kaut ko pilnīgi aizstāj ar bezsaturiskumu.

Absurda varas tiešās sekas ir esamības telpiskās, laicis- 
kās, etnosociālās, kultūrvēsturiskās, ekonomiskās un citas kon
krētības jeb REALITATES automātiska un neizbēgama, daž
reiz plastiska un nemanāma, dažreiz revolucionāra nomaiņa 
ar absurdu, līdz pastāvošais vairs N AV  uzskatāms par esošo 
(realitāti, īstenību). Tas, kas turpinās, labākajā gadījumā ir 
realitātes imitācija, šovs, iluzora konstrukcija. 5o metamorfozi, 
kad tas, kam jābūt, pārstāj būt, bet ir tas, kam nekādā gad ī
jumā nevajadzētu būt, bet kas, neskatoties ne uz ko, turklāt 
tiek iztēlots par jābūtību un tādējādi, galu galā, ir tas, kā pa
tiesībā nemaz nav —  šo metamorfozi atjautīgi apspēlē absur
da literatūra un absurda teātris. Diemžēl neticamie dramatur
ģijas strupceļi, sižetu aizcietējumi, psiholoģiskie tukšumi un 
citi literatūras paņēmieni pašmāju sociālismā politisku mani
pulāciju rezultātā kļuvuši par globālu ikdienas faktu, par 
kuru nav jāpārliecinās, gremdējoties elitārā lasāmvielā —  sper 
soli, kur sperdams, visur priekšā absurds. Realitātes tikpat 
kā nav palicis. Tāpēc, starp citu, jābūt ļoti uzmanīgiem, ru
nājot par tā saucamajām «Latvijas realitātēm».

Absurda varas rezultējošās sekas ir ne-esamība: ne-patie- 
sība, ne-taisnība, ne-godīgums, ne-lietība, ne-mīlība utt., kas 
pret cilvēku (tautu) izpaužas kā spriedums «ne-būt». Tā ir 
jocīga sajūta —  tu it kā esi un tomēr visdziļākajā dimensijā 
tevis nav. Un kā gan tu vari būt, un tavi laikabiedri, ja ne
reāls ir pats pastāvēšanas pamats, ja tas aiziet garām esamī
bas vienējībai, vienībai un vienīgumam un iestrēgst bez
gaisā, kad dzīve savā neviltotajā spontānumā nesastop esību. 
Miers ar mirušiem, bet kas ar mums, kad neesoši ir tik 
daudzi, principā visi dzīvie —  nerealizētās personības, apsī
kušie gari, nesaprastie ģēniji, apspiestās vajadzības, samītās 
jūtas, neiedrošinātās cerības, sadedzinātās ilgas, apraktie 
etnosi un visparastākie nelieši —  šie dzīvie miroņi, mūsu ne
skaitāmie klusie ciemiņi, kas nemanāmi nostājas blakus —  
viss ir tikai notikušais, nepastāvošais, neesošais, nepiepild ī
tais . . .

Gruzīnu filozofs Merabs Mamardašvili raksta, ka mūsdienu 
civilizācija balstās divos principos: «es esmu», ko formulē
jis Dekarts, un «citi ir», ko formulējis Kants, un kuri kopā 
rada patosu «mēs esam». Absurda princips, ko formulējis 
Kafka, pauž pretējo: «manis nav», «citu nav» un «mūsu nav». 
Bet kas tādā gadījumā ir atlikušais, ja ne ļaunums, kas pa
sludina —  «esmu tikai es»? Tā runā varmācība, kuras tīmek
ļus latviešu prozā tik brīnišķīgi šķetinājusi Regīna Ezera. 
«Esmu tikai es,» saka vienīgais varas subjekts (struktūra) 
un rezumē: «tagad ir tā», definēdams tā saucamo realitāti.

NĒ, M ĒS TOMĒR G R IB A M  BŪT UN TAGAD  N A V  TA! 
Vismaz tikai tā, jo, galu galā, mazliet taču esam arī mēs.

Absurds nevar būt mūžīgs. Kādreiz tautas cieta pārestības 
gadu gadiem un domāja, ka tāda ir augstākas gribas noteiktā 
kārtība. Taču absurda mūžība pastāv tikai kā potence, nevis 
notikums. Laikam paātrinoties, absurdas situācijas ilgums nevar 
pārsniegt vairāku paaudžu ietvarus. Tad notiek atgriešanās —  
normālas cilvēcības rekonstrukcija, vai arī . . .

Kā nonākt pie vienīgā nepieciešamā un vienīgā iespēja
mā —  lūk, latviešu nācijas un visas Latvijas tautas pamatjau
tājums šobrīd, kad nāvei piemīt bīstama īpašība —  spēja 
izlikties pievilcīgai, bet izdzīvošana nepiedāvā izvēli? No 
esamības un līdz ar to pamatvērtību vienīguma izriet izvēles 
un līdz ar to varas vienīguma princips. Jeb  —  nav citas va
ras, kā vien tā, kas izriet no esamības, nav citas politikas, 
kā vien tā, kas dibināta uz patiesību, taisnību un cilvēcību. 
Tas pat nav jāpierāda.

Mēs esam ilgi dzīvojuši un jau kļuvuši nemirstīgi. Taču 
pusi gadsimta esam dzīvojuši svešas varas inspirētu absur
du dzīvi. Tagad sākam veidot (atjaunot) realitāti. Sai ceļā 
mūs iedvesmo brīvība, kas, pārņēmusi tautu, droši vien radīs 
neatkarīgu valsti. Taču tas nebūs mūsu pēdējais un paš- 
mērķīgais solis. To atgādina Rainis. Griba dod brīvību, b rīv ī
ba —  neatkarību, un neatkarība —  cieņu.

Vēl brīdi māc neticība un šaubas. Tramvajs gāzelēdamies 
izgriežas no līkuma un lēni tuvojas. Skatiens kā piekalts 
vēro tā pieaugošo siluetu, kas uzsūc apkārtni un drīz aprīs 
arī mūs. īsa kņada, un tad vienmērīga klaudzoņa —  tram
vajs klunkurē tālāk, bet iekšā tik smacīgi. «Brīvība, brīvība, 
kādreiz mēs gaidījām tevi kā nomale tramvaju. Tagad mums 
brīvība ir, Brīvības bulvāris vēl klāt . . .» (A. Caks). Un tā 
tālāk. Un, ja nu brīvība ir tikai skaista. Kā augstākā ideja, 
kuras nekad vēl nav vai arī vairs nav? Un ja nu patiesība 
un esamība ir tikai ļauns joks, absurda pasviests māneklis, 
kas traucē apzināties, ka mūsu taču nemaz nav un, galu galā, 
mums tik strikti arī nepienākas būt? Un ja nu vienīgais pa
stāvošais ir tikai īstenība, pārāk reālā īstenība, kas šķaida 
ideālus kā ziepju burbuļus? Ilgi gaidīta, atnāk vilšanās.

Bet absurds ir tik pazīstams un tuvs —  ne tam ko p ie 
likt, ne atņem t— izstiepies zaļā zālē un, re, tas jau mācas 
virsū. Aptaukotā omulībā izdarīts abstrakcijas vērojums ir 
tik maigs, un cilvēkam taču neklājas būt pretenciozam. Kādēļ 
dumpoties, ja nepastāvīgs ir tas, kas varētu būt vērtīgs? 
Samierinies!!!

Tā diktē absolūts un valdonīgi uzgulst cilvēkam. Bet, kad 
zāle dīgst, pumpurs raisās no čaulas un cilvēks ceļas kājās, 
tie neprasa atļaujas. Tas arī ir mīklas atminējums. Patiesī
ba tieši tāpēc ir nolādēta, ka tā izaicina. Un esamība ne
pamet. Un cilvēcība saglabājas. Sai vietā sākas politika.
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Vispirms aprīlī televīzijas talk-show programmā «Vzgļad» 
un tad jau arī no tautas deputātu kongresa tribīnes atska
nēja prasība, kas vēl pirms diviem trim gadiem bija neie
domājama: runa ir par V . I. Ļeņina Mauzoleju, par to, ka 
nav pieņemama tāda vadoņa piemiņas iemūžināšanas for
ma, kas pretēja vispārpieņemtajiem cilvēku rituāliem vai, 
ja vēlaties, apglabāšanas noslēpumam. Protams, daudzus tas 
satracināja. Sabiedriskajā domā skaidri izdalījās divas pozī
cijas: vieni mēģinājumu citādi aplūkot Mauzoleja fenomenu 
uzskata par V. I. Ļeņina piemiņas zaimošanu, kamēr otra
jiem zaimošana un drausmīga šķiet tieši šāda viņa piemi
ņas godināšanas forma.

Eseju «Madame Tiso un biedre Krupskaja» es uzrakstīju 
pirms četriem gadiem. Perestroikas sākumā to publicēt bija 
iespējams tikai neatkarīgajā žurnālā «Referendum», ko 50 
eksemplāru metienā izdeva tiesību aizstāvis Ļevs Timofe- 
jevs.

Perestroikas gaitā līdzās ekonomiskajiem un politiskajiem 
uzdevumiem atklāti dots arī plašāks uzdevums: mums, saka 
M. Gorbačovs, jākļūst par civilizētiem cilvēkiem. Godīg i 
sakot, es nezinu, vai jelkad jelkāda valsts izvirzījusi sev

šādu uzdevumu. Vai tas ir izpildāms? Un ko tas nozīmē: 
kļūt civilizētiem? Jo, lai cik traģiski arī nebūtu veidojusies 
mūsu vēsture XX gadsimtā, no gaisa nokrituši mēs tomēr 
neesam. Mums ir bijuši Dostojevskis un Tolstojs, un pērn 
mēs svinīgi atzīmējām kristīšanas tūkstošgadi.

Un tomēr —  visi saprot, ka mums patiešām jākļūst civili
zētiem. Proti, jāpārvar izolacionisms. Tikai pie mums taču 
kultūra ir sašķelta oficiālajā un pagrīdes, «šejienes» un emi
grantu kultūrās. Tas savukārt nozīmē, ka mūsu saraustītās, 
nomocītās kultūras atšķirīgo sektoru pamatā ir atšķirīgi ētiskie 
un estētiskie principi, vērtības un ideāli. Kopumā ņemot —  
atšķirīga cilvēka koncepcija.

Bet vispārcilvēciskās vērtības un normas? Kāda ir to bū
tība?

Man šķiet, ka cilvēkiem var būt visdažādākie priekšstati 
par to, kas ir labi, kas —  slikti. Taču viņiem jābūt vienis
prātis par cilvēka dzīvības un brīvības neapšaubāmo vēr
tību. Tas ir arī vispārcilvēciskais pamats civilizācijai, kurā 
mums jāatgriežas. Par to arī eseja «Madame Tiso un biedre 
Krupskaja».

(A U T O R E )

LARISA LISJUTKINA

TISO KUNDZE 
UN BIEDRE KRUPSKAJA
(MAUZOLEJS KA 
SOCIĀLKULTŪRAS FENOMENS)

Maskava—  PSRS galvaspilsēta. Sarka
nais laukums —  Maskavas centrs. Un 
Mauzolejs —  Sarkanā laukuma sirds. 
Bet šīs sirds pašos dziļumos —  zārks ar 
miruša cilvēka mūmiju. Tiesa, pieņemts 
sacīt, ka viņš nav miris, bet «mūžam 
dzīvs».

Bet kā tas ir citām tautām? Kas, 
piemēram, ir «Parīzes sirds»? Varbūt 
Notrdama? Jeb varbūt Luvra? Panteons? 
Elizejas pils? Kas par «bezsirdīgu» val
sti, kas par galvaspilsētu, ja tajā uz
reiz nav saprotams —  ir viņai «sirds» 
vai nav?

Laikam gan pat Mūžīgajai Pilsētai 
Romai ar Sv. Pētera katedrāli un V a 
tikānu nav tāda nedalīta monopola un 
neapstrīdama «centrāluma», kāds rakstu
rīgs mūsu valstiskajām svētnīcām, kas 
it kā koncentriskos apļos izvietotas ap 
Mauzoleju. Roma taču ir ne vien V a 
tikāns, bet arī Kolizejs, bet tas jau ir 
idejiskais un kultūras plurālisms, pagānu 
tempļa un kristiešu svētnīcas «mierīga 
līdzāspastāvēšana».

Bet arī Krievijā taču pirms revolū
cijas oficiālā valsts centra topogrāfija 
nebija tik stingri hierarhiska. Pirmkārt, 
eksistēja divas vēsturiski izveidojušās 
galvaspilsētas, katra ar savu unikālu ve i
dolu, kas atspoguļoja pilnīgi noteiktu 
tradīciju un tai atbilstošu kultūrvēstu
risko simboliku un estētiku. Imperatora

«Un, lūk, Ļeņina ķermeni izlika namiņā ar nosaukumu 
«M auzolejs», —  lai gan viņa atraitne, kā vēstīja līdz če- 
gemiešiem paklīdušās valodas, bijusi pret, —  paiet gadu 
gadi, viņa kauli prasās zemē, bet tos zemei neatdod.»

Fāzils Iskanders

rezidence bija Ziemas Pils, bet kronē
šana notika Maskavā. Taču mūsu tēmas 
kontrastā pats galvenais ir tas neapstrī
damais fakts, ka ne vien pirmsrevolū
cijas Krievijā, bet arī nekur pasaulē —  
vismaz eiropeiskajā pasaulē, kas radu
sies uz kristietiskās civilizācijas bāzes —  
oficiālas valsts simboliskais centrs 
nekad nav bijis kaps, apbedījums un 
vēl jo vairāk naturālistiski iebalzamēts 
līķis.

Protams, visās valstīs ir kapi, kurus 
tauta tur svētā piemiņā. Tai pašā Pa
rīzē ir Panteons, bet ir arī komunāru 
siena —  daudzi godina dažādus varo
ņus, dažādas savas valsts vēstures tra
dīcijas. Par krievu caru kapu pielūg
šanu Petropavlovskas cietoksnī vai arī 
Maskavas Kremļa Arhangeļskas katedrā
lē nekas nav zināms, lai gan viņu kapa
vietas —  citas krāšņas, citas pieticīgas —  
saglabājušās līdz mūsu dienām.

Kā gan varēja notikt tā, ka mūsu valsts 
iedzīvotāji, kas pieder daudzām nācijām 
un konfesijām, samierinās ar šo d ī
vaino un šausmīgo faktu, uzzinājuši, ka 
Ļeņins nav apglabāts, bet izstādīts zārkā 
vispārējai apskatīšanai?

Jautājums ir likumsakarīgs, taču līdz 
pat pēdējam laikam to nebija iespējams 
uzdot skaļi. Neviens nepūlējās izskaidrot 
šādu paradoksālu faktu: revolūcija, kas 
pretendēja uz pasaules totālu atjauno

šanu, un tās vadoņi, kas bija pasludi
nājuši sevi par nesamierināmiem reli
ģijas ienaidniekiem, restaurēja mumi- 
ficēšanas praksi, no kā sabiedrība bija 
atteikusies tūkstoš gadus atpakaļ.

Var te ik t— un tas būs patiesi —  ka 
atteikšanās no visa tradicionālā, kon
servatīvā, izaicinājuma mešana iedibi
nātajai kārtībai augstākajā mērā atbilst 
revolucionaritātei. Galu galā neviens 
cits kā pasaules komunisma patriarhs 
F. Engelss, vēl pirms Ļeņina, labprā
tīgi atteicās no senču svētītā apbed ī
šanas rituāla, likdams pēc nāves viņa 
pelnus no augstas klints izkaisīt virs 
jūras. Sis novēlējums neapšaubāmi ir 
nesalīdzināmi poētiskāks nekā Mauzo
leja rupjais laukuma naturālisms. Taču 
attāla kopība starp tiem tomēr noma
nāma.

Oktobra revolūcijas patosa būtība ir 
pretenzija uz absolūtu pasaules atjau
nošanu. «Mēs jaunu pasauli sev cel
sim» —  tā nav literāra metafora, bet to 
cilvēku burtisks priekšstats par notieko
šo, kuri bija iesaistīti revolucionārajā 
procesā uzvarējušās revolūcijas pusē. 
Graušana tika mērķēta ne tikai uz krievu 
carisma politisko sistēmu jeb ekono
miskajiem pamatiem, bet arī uz vēstu-
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riski izveidojušos sociokultūras attiecību 
tipu —  attiecību, kas principā ir identas 
civilizācijas tipam, attīstības kopējam 
modelim tās veselumā. Un neviens ne
domāja par to, ciktāl iespējams kultūras 
demontēt, neatgriežoties pirmskultūras 
stāvoklī, arhaikā, barbarismā.

Kultūra ir ne tikai mākslinieciskā jaun
rade. Kultūra ir gadsimtiem ilgi veido
jams indivīda un cilvēku kopības sa
dzīvošanas veids, kas nodrošina to sa
glabāšanos. Tieši šim mērķim kalpo re
liģiskās, ētiskās un juridiskās uzvedī
bas normas un aizliegumi, kuru vidū 
pats pirmais (pēc incesta aizlieguma) 
ir aizliegums slepkavot. Par kādas ci
vilizācijas brieduma pakāpi, par tās at
tīstības līmeni, blakus citām pazīmēm, 
liecina tās ietvaros pieļaujamais prin
cipa «tev nebūs nokaut» pārkāpšanas 
diapazons: kari, nāvessods, upurēšana, 
asinsatriebība un citas vēsturē zināmas 
legālās slepkavības. Jo plašāks p ie 
ļaujamo slepkavību spektrs, jo zemāka 
civilizācijas cilvēcības pakāpe.

Revolūciju gaitā slepkavības aizlie
guma kultūrmehānisms tiek daļēji lauzts. 
Pirmatnējās sabiedrībās šai parādībai 
ir analogs: periodiskie rituālie tabu pār
kāpumi sakrālā laika ietvaros, galveno
kārt gadskārtu svētkos. Cikliskā laika 
koncepcija senajās civilizācijās ļāva bez

konfliktiem atgriezties pie tabu ievē
rošanas pēc sakrālā (svētku) perioda 
beigšanās. Taču revolucionārā apziņa 
ir orientēta uz laika lineāru, posmse- 
cīgu uztveri. Oktobra revolūcijas mēr
ķis —  utopiskā paradīze nākotnē ar no
saukumu «komunisms». Tādēļ sabiedrība 
nespēja atgriezties pie revolūcijas gaitā 
noliegto tikumisko tabu ievērošanas. Tie
ši pretēji, ikdienas slepkavošanas prak
se pārvēršas par nākotnes vispārējās 
labklājības un mūžīgās dzīvošanas at
taisnojumu. Cilvēku ticību uzvarai pār 
nāvi komunismā apstiprina tā laika lie
cības. Un, jo vairāk viņi ap sevi sēja 
nāvi, jo vajadzīgāki viņiem bija nāka
mās nemirstības uzskatāmie simboli.

«Doma par V. I. Ļeņina ķermeņa sa
glabāšanu radās tautas masu pašās dz ī
lēs,» raksta profesors B. Zbarskis, kurš 
bija vadoņa līķa balzamēšanas brigā
des sastāvā. Sevišķi uzstājīgas prasības 
nāca no perifērijas. Kijevas dzelzceļ
nieku grupa prasa: «Nekavējoties dot 
attiecīgiem speciālistiem rīkojumu iz
strādāt jautājumu par mīļotā Vladimira 
Iļjiča ķermeņa saglabāšanu uz gadu tūk
stošiem.» Skolēni no Rostovas pie Do
nas raksta: «Apglabāšana zemē nav re

tums, bet saglabāšana uz daudziem ga
diem —  lūk, to var izdarīt tikai komu
nistiskā partija.» Vēl viena prasība: 
«Iļjiča ķermeni neatdot zemei, bet ie
balzamēt un novietot centrālajā muzejā; 
tad nākamo gadsimtu strādniekiem būs 
iespēja redzēt proletariāta vadoni.»

Mums tagad, pēc vairāk nekā pusgad
simta, grūti adekvāti izturēties pret šiem 
tālaika cilvēciskajiem dokumentiem. C il
vēki bija izsisti no visām normām un 
ietvariem, vissvētākie kultūras rituāli, kas 
satur cilvēku kopību, viņiem bija kļu
vuši nenozīmīgi. Pārrāvusi visus aiz
sargdambjus, no zemapziņas dzīlēm 
virspusē izšļācās arhaika. Tikai tā «tau
tas masu pašās dzīlēs» varēja rasties 
drausmīgā ideja par vadoņa iebalza- 
mēšanu un «novietošanu centrālajā mu
zejā». Šausmas pārņem, iedomājoties, 
kāda rakstura priekšlikumus vēl varēja 
saturēt vēstules no «dzīlēm», ja pat 
izglītotajiem un pasauli redzējušajiem 
nelaiķa līdzgaitniekiem nemetās šermuļi, 
domājot par to, kā jutīsies nelaiķa at
raitne, dzīvojot blakus viņa iebalzamē
tajam līķim. Atraitne, kā zināms, pro
testēja pret šādu naturālistisku viņas v ī
ra piemiņas iemūžināšanu, taču ir zi
nāms arī kas cits: mirušā pēcnieks vai
rākreiz draudējis spītīgajai sievietei 
«nozīmēt Ļeņinam citu atraitni».
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Vai N, Krupskaja ir bijusi Mauzole
jā? Vai stāvējusi blakus sarkofāgam, kurā 
«kā dzīvs» guļ apskatīšanai izliktais v i
ņas vīra līķis? Kaut kas tāds neienāks 
prātā nevienam Hičkokam. Dzīve ir ba
gātāka par jebkuru fantāziju. Vai iespē
jams izdomāt, piemēram, kaut ko tādu: 
«1944. gada janvārī «Izvestija» ziņo
ja, ka zinātnieki radījuši veselu rindu 
uzlabojumu Ļeņina ķermeņa stāvoklī»? 
Izrādās, jo tālāk, jo labāk —  tas tik ir 
optimismsl

Interesants fakts —  par mūsu galveno 
politisko svētnīcu ļoti maz uzrakstīts. 
Šai ideoloģiskā prestiža ziņā šķietami 
«simtprocentīgajai» tēmai klāt ķerties 
uzdrošinājušies tikai trīs autori. Un 
tikai viens no viņiem, mākslas zinātnieks 
S. Han-Mahomedovs netieši, ar mā
jienu palīdzību mēģina skart kultūras 
noārdīšanas problēmu, kā rezultātā mēs 
esam atkrituši arhaikā, pirmskultūras stā
voklī. «Senatnē memoriālo celtņu, tai 
skaitā arī Mauzoleju, izmēri un krāš
ņums atspoguļoja mazāk viena otra vēs
turiskā darboņa lomu un laikabiedru 
attieksmi pret viņu, kā viņa sociālo stā
vokli sabiedrībā,» raksta S. Han-Ma
homedovs. P iebild īsim: tie atspoguļoja 
arī sabiedrības tipu, tās ideoloģiju un 
vērtību sistēmu. Kāds rakursā ir «mūsu» 
Mauzolejs?

Lai uz šo jautājumu atbildētu, jāņem 
vērā kāds būtisks apstāklis: gandrīz 
visus pagātnes mauzolejus —  «priekš 
sevis» cēluši, tā sakot, nākamie nelai
ķi, kam rūpēja viņu pēcnāves slava. 
Pēctečiem un mantiniekiem tie kalpoja 
par viņu pašu sociālā statusa «posta
mentu», politiskās varas pamatojumu. 
Ļeņina Mauzolejs ir izņēmums, to uz
cēla bez viņa piekrišanas un pretēji 
viņa sievas gribai. Kam tad tas bija 
vajadzīgs? Pirmām kārtām, protams, viņa 
asinskārajiem, primitīvajiem, «aziātiska- 
jiem» mantiniekiem. Sajā nozīmē Mau
zolejs ir Lielā Terora postaments, vēl 
vairāk —  pamats jaunajai kultūrai, kurā 
nāve it kā tiek noliegta. Par šo tēmu 
nav ne zinātnisku pētījumu, ne mākslas 
darbu. šis tabu ir nepieciešams tāpēc, 
ka nekad, izņemot varbūt lielās mēra 
epidēmijas Rietumeiropā, nāve nav tik 
valdonīgi ielauzusies dzīvē, tik cieši sa
vijusies ar to.

Šķietamās nemirstības simbols bija 
vajadzīgs kā miljoniem cilvēku iznīci
nāšanas attaisnojums un pamatojums, 
vajadzīgs abām pusēm —  gan tiem, kas 
iznīcināja, gan tiem, kurus iznīcināja. 
Lai cik zaimojoši tas neizklausītos, starp 
upuriem un bendēm tajā briesmīgajā 
periodā eksistēja consensus, vienoša
nās attiecībā uz notiekošā jēgu. Kā ci
tādi lai izskaidro viņu periodisko mai
nīšanos vietām, to, ka vispār terors spē
ja eksistēt kā vesels laikmets —  gan
drīz trīsdesmit gadus —  un radīt «pār
palikuma atblāzmu» atkal uz trīsdesmit 
gadiem, un vēl nav zināms, kā mūsu 
vēstures stūre griezīsies tālāk. Katrā 
ziņā nav pamata teikt, ka «nāves con
sensus» būtu pilnīgi izskausts pašrei
zējo iepriecinošo pārmaiņu gaitā. Man
tinieku tam pietiek un vēl pāri paliek.

1949. gadā pēc padomju mediķu me
todes tika iebalzamēts bulgāru tautas 
vadonis Georgijs Dimitrovs, 1969. ga
dā —  vjetnamiešu tautas vadītājs Ho Si 
Mins. Nu ko —  mēs neesam skopi ļau
dis. Lai tiek «ik māsiņai pa saktiņai». 
Mauzoleja tiražēšanas rezultātā samazi
nājās tā sakralitātes pakāpe. «Tautu tē
va» J. Staļina pēcnāves piedzīvojumi —  
viņa «iemitināšana» Mauzolejā un tad 
«izmitināšana ārā» no tā —  vispārējo 
atjēgšanos veicināja vēl vairāk: radās 
asas anekdotes, kas knapi tika līdzi 80. 
gadu pirmās puses «titulēto līķu» kas
kādei. «Nāves consensus», ko bija sa
šķobījusi sešdesmito— septiņdesmito 
gadu skepse un vilšanās, sāka strauji 
zaudēt pozīcijas astoņdesmitajos. Mēs 
redzam daudzas šī procesa pazīmes. 
Taču ir arī savādāki simptomi.

Katru gadu Mauzoleju apmeklē līdz 
2,5 miljoniem cilvēku. Katru dienu —  
līdz 12 tūkstošiem, svētdienās —  līdz 
15 tūkstošiem. Kopš 1924. gada Mau
zoleju apmeklējuši vairāk nekā 100 
miljoni cilvēku.

Neviens nekad nav socioloģiski pē
tījis Mauzoleja fenomenu. Zēl. Sen no
brieduši jautājumi, uz kuriem jāatbild 
«valstiskajai rindai № 1»: cik tajā mas
kaviešu, cik iebraucēju? Kāds vecums 
prevalē? Cik ilgi caurmērā cilvēki stāv 
rindā? Vai ir sezonas (jeb pirmssvētku) 
apmeklējumu uzplūdi un atplūdi? Un, 
protams, pats sakramentālākais jautā
jums: kāpēc jūs nākat šurp?

Līdz šim laikam Mauzolejs ir bijis 
reāli funkcionējošs templis. Tautas taka 
uz to nav aizaugusi arī šodien. Taču 
arī uz madame Tiso vaska figūru mu
zeju iet tikpat daudz ļaužu kā senāk. 
Jautājuma būtība —  kas notiek apmek
lētāju sirdīs un prātos. Vai galvaspil
sētas šodienas viesim pēc visu desu, 
šņabja, bērnu zeķubikšu rindu izstāvē- 
šanas, nostāvot arī 6 stundas «pie Ļe
ņina», vēl ir tāda pietāte un reliģiskā 
ekstāze, kādu daudzus gadu desmitus 
izjuta viņa tēvi un vectēvi? Jeb, iznāk
dams ārā Dieva pasaulē no svinīgās 
kapu velves, viņš apmierināts noteiks 
apmēram to pašu, ko būtu teicis pēc 
Tiso madāmas vaska figūru muzeja ap
meklēšanas: «Nu, baigais, akurāt kā 
dzīvs!» š ī frāze, kurā nav nekādas v il
šanās, nesatur arī agrāko reliģisko pie
tāti —  cilvēks sviedriem vaigā sapelnījis 
sev maizi un nu alkst izpriecu. Kas tur 
slikts?

Tieši otrādi, ja tas tā būtu —  kā ir 
patiesībā, neviens nezina —  tad mēs va
rētu aptuveni atbildēt uz jautājumu: kā 
izkļūt no stāvokļa? Jo, uzceldami Mau
zoleju, mēs it kā esam paši sevi no
ķēruši slazdā —  mēģini nu pieklājīgi 
tikt no tā vaļā. Elku radīt ir daudz vieg 
lāk nekā to gāzt. Saprazdami, cik dziļš 
ir kultūras krahs, kas izpaudies Mau
zoleja formā; mēs saprotam arī citu: 
pa to laiku, kas mums bija nepiecie
šams, lai to apzinātos, Mauzolejs reāli 
ir kļuvis par pilsoņu rituālās uzvedības 
objektu un saistošu centru jaunā kultūras 
konsensuasa ietvaros. Aicinājumi to no

jaukt ir vismaz bezmērķīgi. Mauzoleja 
neuzmanīga, strauja sekularizācija var iz
raisīt neparedzamas sekas.

Kultūrā neko nav vērts lauzt. Jo vai
rāk—  svētumu. Mums nav vērts centīgi 
darīt pakaļ boļševikiem, kas barbariski 
izmeta svētos pīš|us un relikvijas no 
pareizticīgo dievnamiem, bet pēc tam 
paši uzcēla savu pirmatnējo pagānu 
templi. Taču, ja mēs gribam iekļauties 
civilizētajā cilvēku sabiedrībā, mums 
nāksies godīgi un vīrišķīgi pasacīt, kas 
ir Mauzolejs un kā pret to jāizturas. 
To darot, nav vērts īpaši uzsvērt tās 
personības lomu un vērtību, kuras dēļ 
tas ir uzcelts. Tas ir atsevišķs jautājums, 
treššķirīgs samērā ar paša fenomena bū
tību. Bet tā būtība ir tāda, ka Mauzo
lejs patiesi ir kļuvis par simbolu Jau
najai Pasaulei, kuras centrs ir Nāve, kas 
izlikta vispārējai apskatei un uzdod se
vi par Dzīvību, šis viltojums ir cilts
tēvs visiem pārējiem meliem, tiem Lie
lajiem Meliem, par ko pārvērtās revo
lucionārās utopijas tautiskā patiesība. 
Totalitārajā sociumā personība ir iznī
cināta no sākta gala, robeža starp esmi 
un nebūtību ir nosacīta. Mūsu nav pat 
tad, kad bioloģiski esam dzīvi. Taču 
paša nebūtības hierarhiju vainagojošā 
despota dzīvei arī nepiemīt nekas cil
vēcisks, tātad arī tā ir ne-esme Dž. Or- 
vela romānā «1984» neviens —  pat vis
augstāk stāvošie «iekšējās partijas» 
biedri, nezina, vai Lielais Brālis ir dzīvs 
vai miris, vai tas ir cilvēks jeb simbols.

Patiesībā tam nav nekādas nozīmes. 
Rezultāts vienmēr ir viens un tas pats —  
bezvārda brāļu kapu miljoni, kuros, ar 
birkām ap kāju, dus nezināmie revo
lūcijas upuri —  šī izteiciena burtiskajā 
nozīmē, jo viņus nogalināja pati re
volūcija, nevis tās ienaidnieki. Vienā 
svaru kausā —  Mauzolejs, otrā —  šie 
neskaitāmie kapi Kolimā un Solovkos, 
Vorkutā un Kazahijā. Viņi arī ir sabra
dātais svētums, un tautas glābšana un 
atpestīšana tagad ir atkarīga no tā, vai 
tauta attradīs ceļu uz šo svētumu.

Bet Mauzolejs? Tas arī ir mūsu vēs
tures daļa, piemineklis laikmetam, kurš 
daļēji jau ir pagātnē, bet tikai daļēji: 
dažs ticis no tā laukā, cits vēl aizķē
ries. Tas ir izteiksmīgs un uzskatāms, 
jo spilgti atspoguļo pastāvošo politisko 
realitāti: varas koncentrācijai atbilst 
emocionālā un rituālā kulta kompleksa 
koncentrācija ap vien īgo centru. R ie
tumu demokrātijās, kur nav varas to
tālas koncentrācijas, nav arī tās simbo
likas atbilstoša «sablīvējuma».

Mauzoleju noārdīt nebūtu saprātīgi, 
taču mākslīga tā konservācija uz mū
žīgiem laikiem būtu noziedzība. P ie 
tiktu ar neatpalikšanu no masu apziņas, 
kurā jau pilnā gaitā iet šīs apšaubāmās 
svētvietas demitoloģizēšanas process. 
Svarīgi nepalaist garām mirkli, kad, ne
viena jūtas neaizskarot, šo saistošo ie
stādījumu var pārveidot uz pašfinansē
šanās un saimnieciskā aprēķina princi
piem, pārdodot biļetes zinātkāriem ap
meklētājiem —  kā to dara Tiso kundze.

No krievu valodas tulkojis 
E G ĪL S  Z IR N IS
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« M Ē S  NEDZĪVOJAM 19. GADSIMTA  
ROMANTISKAJĀ E I R O P Ā . . . »

Intervija ar starptautiskā PEN kluba 
viceprezidentu Predragu Matvejeviču.
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— Grāmatā «Atklātās vētules» apkopoti vēstījumi, ar 
kuriem jūs viens no pirmajiem centāties veicināt nevainīgi 
notiesātu cilvēku reabilitāciju. Jūs jau sen aicinājāt celt 
gaismā G U LA G a  zvērības, pirms piecpadsmit gadiem uz
rakstījāt vēstuli Buharina attaisnošanai, 1985. gadā vērsāties 
pie Gorbačova . . .  Jūs  esat aizstāvējis Imri Naģu, Hartu 77, 
Dubčeku un Saharovu. Kas jūs pamudināja to darīt?

— Mani vecāki izbrauca no Padomju Savienības 1921. g a 
dā. Tēvabrālis, kultūras cilvēks, četrus gadus pavadīja  
nometnē Vācijā. Vectēvs, no GULAGa pārnācis, atrada 
vecmāmiņu, sajukušu prātā. Mans otrs tēvabrālis gāja bojā 
Kolimā. Es vēlējos aizstāvēt ne vien krievus, bet visus  
cilvēkus. Dienvidslāvi atšķiras no pārējiem, kuri Padomju  
Savienībā saskata tikai krievus. Es centos aizstāvēt citādi 
domājošos, jo rakstniekam jābūt nacionālisma un ideolo
ģijas ienaidniekam. Vēstules pārtulkoja dažādās valstīs,  
un vēlāk man ierosināja tās apkopot. Grāmatu 1985. gadā  
klajā laida privāta izdevniecība. Šogad «Atklātās vēstules»  
izdos valsts — ar papildinājumiem, jo aicinājums reabilitēt 
Imri Naģu un vēstule Tito pirmajā izdevumā netika iekļau
tas. Kad 1948. gadā dienvidslāvi sarāva saites ar Staļinu, 
mēs to varējām izdarīt tikai visi kopā. Tito bija gudrāks  
gan par Naģu, gan par Dubčeku — viņš zināja, kā ar kuru 
apieties. Mums neklājās saldi — sekoja Dienvidslāvijas blo
kāde, bads. Rietumvalstīm par mums bija nospļauties,  
jo — pasaule taču jau sadalīta. Tomēr vēlāk Tito pieļāva 
sm agas kļūdas. 1974. gadā, apstiprinot jauno konstitūciju, 
viņš iecēla sevi par priekšsēdi līdz mūža beigām. Lai cik 
liela arī nebūtu valstsvīra popularitāte, šāda rīcība nav 
savienojama ar Eiropas demokrātiskajām tradīcijām — bio
loģiski iemesli var lietu kavēt. Toreiz arī tapa minētā vēstu
le, taču atklātībai to nodeva tikai pēc desmit gadiem.

— Kā dienvidslāvu valstsvīriem vajadzētu rīkoties paš
reiz?

— Daudz laikmetīgu, pozitīvu ideju — pat partijas ie
tvaros — ir Slovēnijā. Par gaišu politiķi uzskatāms Milans  
Kučans. Vispār es domāju, ka būtu nepieciešams oostko-

PR ED R A G S  M A T V E JE V IČ S  (1932) — franču literatū
ras profesors Zagrebas universitātē, pasniedz kompara- 
tīvo slāvu literatūru Sorbonnā (arī «atkusni», disidentu 
literatūru, ideoloģiskos un kultūras konfliktus, ždano- 
vismu). Dzīvo Zagrebā un Parīzē. Raksta horvātu-serbu 
un franču valodās. Ievērojamākie darbi: «Sartrs» (1965),  
«Sarunas ar Krležu» (1969, 1971, 1974, 1978, 1982, 1986), 
«La poésie de circonstance» (Nejauša poēzija, Paris, 
1971) — šis franču valodā tapušais darbs vēlāk nācis kla
jā paplašinātā izdevumā ar virsrakstu «Pour une poétique 
de 1’ evement» (Paris, 1979), «Pretī jaunai kultūras pro
grammai» (1975, 1977), «Literatūra un tās sabiedriskā 
funkcija» (1977), «Sīs vējdzirnavas» (1977, 1978), «Dienvid- 
slāvisms mūsdienās» (1982, 1984, 1985), «Atklātās vēstules»  
(1985, 1986), «Vidusjūras breviārs» (1988).

Hēgelis).  Mēs pārāk bieži slimojam ar provinciālu parti- 
kulārismu. Protams, var nosodīt serbu, horvātu vai slovē
ņu partiju, taču tas būtu šaurs nacionālisms. Nacionālā 
kultūra ir vērtīga kā kultūra, taču nedrīkst aizrauties tikai 
ar to. Mēs nevaram dzīvot pēc 19. gadsimta metodes — 
galvenais, par ko rakstīju «Dienvidslāvismā mūsdienās».  
Nacionālās atšķirības vēl nav vērtības. Tām jāapstiprina 
sevi par vērtībām. Vērtībām filozofiskā nozīmē. Pastāv  
tāda tēze — mazajās kultūrās viss savdabīgais ir vērtība. 
Ikvienai mazai Viduseiropas tautiņai, arī dienvidslāviem,  
vajadzēja sevi saglabāt — nosargāt to, ko citi mūsos centās  
iznīcināt, taču vēlāk, atbrīvojoties, ne jau ikviena īpatnība 
saglabā vērtību. Laikā, kad Eiropā veidojas grandiozi kul
tūras strāvojumi, nepieciešams dialogs starp nacionalajām  
kultūrām. Slovēnijas rakstnieku savienības priekšsēdētājs 
Rudi Seligo pirms dažiem mēnešiem paziņoja: «Mums nav 
vajadzīga saikne ar dienvidslāvu literatūru, mēs paši esam 
savdabīga, īpatnēja literatūra.» Tas varbūt ir ceļš uz provin
ciālismu. Pat tādā gadījumā, ja to būtu deklarējusi valsts  
ar grandiozām literārām tradīcijām, kur papilnam pasaul
slavenu rakstnieku. Nacionāla kultūra nevar iztikt bez komu
nikācijas. Pie mums atkusnis iestājās 1948. gadā, Padomju 
Savienībā — 40 gadus vēlāk. Tā ir liela starpība. Tomēr 
pat uzbudinājuma brīžos jādomā tālāk, uz nākamo desmit
gadi. Nacionālismi ne vien saglabājuši, bet arī iznīcinājuši 
Eiropas kultūru. Pieredzēto apdomājot — slikti būtu izārdīt 
Dienvidslāviju. Rietumnieku uztverē tā ir Eiropas vairogs  
pret Austrumiem, agrāk — pret PSRS komunismu. Pret 
Dienvidslāvijas izārdīšanu uzstātos visi lielie pasaules poli
tiķi. Domāju, ka vienīgā izeja būtu konfederācijā, patiess 
plurālisms un lielāka autonomija. Mums vajadzētu aizmirst 
vecos naidus, vajadzētu aizmirst pilsoņu karus, kad horvāti 
slepkavoja serbus, serbi horvātus, katoļi pareizticīgos un 
otrādi, un tā tālāk. Aizmirst miljoniem upuru. Dienvid
slāvijas vienotību vajadzētu saglabāt. Dienvidslāvisms nav 
pretējs jēdziens plurālismam. Mēs atšķiramies, taču vairāk 
līdzināmies cits citam nekā vācieši no Hamburgas vai vā
cieši no Minhenes. Tas būtu labāk nekā 600 000 m eln
kalniešu, divi miljoni a!bē"H, nepilni divi — slovēņu utt.



— Vai jus šeit saskatat līdzību ar Baltiju?
— Dienvidslāviju es nekādā ziņā nesalīdzinu ar Padomju 

Savienību. Mēs pastāvam pilnīgi citā situācijā. Ja  skatā
mies uz P S R S , loģiskākais būtu to redzēt bez Baltijas. 
Nebūtu nekāds zaudējums, ja atdalītos slikti sabiedrotie. 
Taču, kļūstot autonomiem, jāatbrīvojas no primitīva nacio
nālisma. Ziemeļos tautas esot līdzsvarotākas nekā dien
vidos. Varbūt ka reālāks variants ir Baltijas konfederācija. 
Dienvidslāvus ar baltiešiem nesalīdzināsim, lai gan viena 
lieta attiecas kā uz vieniem, tā otriem — mūslaiku Eiropa 
meklē citādas attiecības starp valstīm un nācijām, nekā 
pirms 1940. gada. Pašlaik grūti būtu iedomāties, piemēram, 
konfliktu starp Franciju un Vāciju. Starp citu, 1918. gadā 
Serbija nevēlējās ūniju ar horvātiem un slovēņiem. Serbiem 
it kā pienācās uzvara karā, it kā piederēja valsts. Franči 
un angļi gribēja atdot serbiem Dubrovņiku un visu Dalmā- 
cijas piekrasti. Toreiz horvāti un slovēņi bija tie, kas runāja 
par mūžīgo saikni starp slāviem. Kara laikā ne vien ser
biem, bet arī horvātiem un slovēņiem bija antifašistiska 
veče. Mūsu labākie cilvēki bija par šādu Dienvidslāviju.

— Kā jūs vērtējat pašreizējo stāvokli Serbijā?
— Esmu pret serbu nacionālismu. Septiņdesmitajos gados 

tieši tāpat uzstājos pret nacionālisma uzplūdiem Horvātijā. 
Toreiz Tito visus padzina. Miloševičam vajadzētu pateikt — 
prom! Pašreizējais serbu vadonis pārāk bieži spēlē uz pareiz
ticības kārts, izlikdamies, ka cīnās par baznīcas aizstāvību. 
Esmu pret valsti, kura līdzīgi Irānai spēlējas ar reliģis
kajām jūtām. Modernai valstij jābūt laicīgai. Miloševiča 
valdības sadarbība ar pareizticīgo baznīcu nav no mier
mīlīgajām. Viņš gribētu atjaunot reliģisko karu starp pa
reizticīgajiem un katoļiem, kristīgajiem un musulmaņiem. 
Dienvidslāvija var kļūt par Eiropas Libānu, un pirmie simp
tomi jau manāmi. B ija laiki, kad nogalināja visus pareiz
ticīgos horvātus, un partija daudziem kļuva par vienīgo 
iespēju izdzīvot. Vai tiešām tie atgriezīsies? Dienvidslāvu 
inteliģencei vajadzētu būt vienotai cīņā pret reliģisko na
cionālismu. Esmu kosmopolīts, mans pasaules uzskats lielā 
mērā veidojies franču kultūras ietekmē. Diemžēl krietna daļa 
dienvidslāvu inteliģences pieder 19. gadsimtam. Tā nespēj 
pārslēgties uz jaunu kultūras programmu. Vai kādam ir 
vajadzīgi musulmaņu ministri, kuri turklāt neprot valodas?

— Pirms astoņiem gadiem franču valdība jūs apbalvoja 
ar Goda leģiona ordeni. . .

. . . kas mani šad un tad paglābis no nepatikšanām. Manas 
grāmatas izpērk, taču pašam autoram bieži nācies būt 
delikātā stāvoklī. Kā jau sacīju, pirmo reizi «Atklātās 
vēstules» iznāca privātā izdevniecībā. «Vidusjūras breviāru» 
rakstīju, lai vientulībā ar Vidusjūru atpūstos no strīdiem. 
Tomēr neiejaukties nespēju. Būdams viceprezidents starp
tautiskajā PEN , cenšos atbalstīt rakstniekus, kuri vēlas 
savus P E N  centrus. Baltija i ir sena, eiropeiska kultūra, 
kurai noteikti jābūt novērtētai. Cerēsim, ka jūsu rakstnieki 
un inteliģence nepieļaus tādas kļūdas kā Dienvidslāvijā. 
Atmodas laikā var itin viegli piemesties nacionālais aklums.

— Ko jūs domājat par starptautisko rakstnieku forumu 
«Vilenica»? Daudzi to saista ar nostalģiskām ilgām pēc 
Austroungārijas monarhijas. Šāda attieksme pret veco impē
riju raksturīga lielai daļai ungāru inteliģences.

— «Vilenica» ir procentrāleiropeiska tikšanās. Sākumā 
serbi uzskatīja to par atšķelšanos, uzstādamies pat pret 
reģiona nosaukumu: «Alpi— Adrija». Bet tā taču ir lie
liska dialoga iespēja ar pārējo Viduseiropu. Arī Dalmā- 
cija pieder Vidusjūras reģionam.

Dievināt Autroungārijas monarhiju būtu muļķīgi. Tas 
attaisnojams vienīgi kā alibi pret staļinisko komunismu — 
ungāru gadījumā. Starp citu, ungāri var būt apmierināti, 
ka viņiem pieder sava valsts.

— Pēdējā laikā ievērojami augušas separātisma tieksmes 
Slovēnijā, kura patiešām stipri atšķiras no pārējām republi
kām. Sievietes noteikti apgalvos, ka Mariborā vai Ļub|anā 
tapusī lupu pomāde nestāv ne tuvu Belgradā ražotajai. . .

— Jā , Slovēnija ir mūsu ekonomiski attīstītākā republika. 
Viņi daudz dod federācijai. Arī slovēņu ledusskapju un 
televizoru kvalitāte komentārus neprasa. Taču nedomāju, 
ka viņi justos laimīgāki, ja Slovēniju pievienotu Austrijai 
vai Itālijai, kā to novēl serbi. Kā jau sacīju, mūsu pagātne 
ir ārkārtīgi grūta. Tautas šeit nīdējušas cita citu, lai gan 
mūsu dzīslās rit vienas asinis. Tas atstājis liktenīgu ie
spaidu. Palikušas rētas. Daudz rētu. Bailes par pagātni 
un nākotni — tāds ir mūsu visu dienvidslāvisms. Vēl nesen 
slovēņi un serbi kopīgi ienīda horvātus. Pašlaik situācija 
radikāli mainījusies, serbi kļuvuši par slovēņu lielākajiem 
ienaidniekiem. Varam raudzīties uz šo metamorfozi ar iro
niju un cinismu. Eiropai nav vajadzīga valsts — potenciāla 
Libāna, Vjetnama Balkānos. Dienvidslāvija gribētu būt E iro 
pas kopībā, taču tas nav iespējams zemei ar tik daudziem 
konfliktiem. Mums jānokārto savas lietas šeit, mājās, lai 
ietu tālāk. Ir daudz aprobežotu dienvidslāvu intelektuāļu, ku
ri domā, ka Eiropas kopībā iekļūs tikai slovēņi, tikai horvāti 
vai serbi utt. Stāvoklis mainīsies vienīgi tajā gadījumā, ja 
Dienvidslāvija atrisinās mājas problēmas. Uz to tad mūsu 
darbs jāorientē. Ļaudis, kas nezina valodas, dzīvojuši šauros 
nacionālos rāmīšos — vai tādi vajadzīgi Eiropai? Eiropa ir 
mainījusies, tā vairs nav 19. gadu simteņa romantiskā E iro 
pa. Tikai rudimentāras kultūras cilvēks var nesaprast E iro 
pas evolūcijas procesu. Jebkura šāda veida pseidopolitiska 
diskusija uzskatāma par aprobežotu. Tikai Dienvidslāvija 
var kalpot kā ietvars, kā pirmā pakāpe iekļaušanai Eiropas 
un pasaules kontekstā.

— Bet kā, jūsuprāt, atšķetināsies šis mezgls? Vai ir 
izredzes, ka atradīsies gudrs politiķis, kas glābs situāciju?

— Diemžēl esmu pesimists. Varētu pat sacīt — man bail. 
Kas tad ir dienvidslāvisms — sakars starp mums, nākotnes 
makets? Dienvidslāvisms šodien — lielas bažas par pagātni 
un nākotni visā Dienvidslāvijā. Pat slovēnim separātistam, 
serbam militāristam, horvātam no Dubrovņikas un albānim 
no Kosovas. īstas bažas.

Ja  politiķis atradīsies, nav būtiski, vai viņš būs serbs, 
pareizticīgais utt. Svarīgi, vai viņš būs dienvidslāvs. Tito 
bija dienvidslāvs, bet Slobodans Miloševičs ir serbs. 1941. 
un 1948. gadā mēs spējām pretoties ļaunumam tikai visi 
kopā. Gatavību tautas aizsardzībai pasludināja arī 1968. ga
dā.* Mums vajadzīga īsta inteliģence. Pārējā tikai radīs 
konfliktus. Starp citu, inteliģence ir labējā un kreisā. Manu
prāt, šīs attiecības staļinisms iznīcināja. Kā mēdza teikt 
krievu demokrāti: «Nometnē ir gluži vienalga, vai atrodaties 
pa labi vai pa kreisi.» Tomēr jāteic: gan mūsu, gan kaimiņ
zemju inteliģence ir dažāda. Ne kreisā un labējā kā rietum
valstīs, taču zināmu līdzību var atrast. Attieksmei pret 
reliģiju noteikti jābūt laicīgai. Cilvēks var būt dziļi ticīgs, 
taču laicīgs. Reliģioza ideoloģijas izpratne ir staļinisms, 
reliģioza nācijas izpratne — nacionālisms, kā Miloševiča 
gadījumā. Pareizticīgo baznīca pie mums daudz cietusi — 
un to es allaž paturu prātā — tomēr ir dīvaini izmantot 
baznīcas politiku valsts daļā, kura vienmēr uzstājusies pret 
Kristus mācību.

Manuprāt, pasaulē tomēr pastāv daži veiksmīgi sociālis- 
mi — piemēram, Spānijā, Francijā, Zviedrijā. Nākotnes 
sociālisms varbūt būs tuvāks sociāldemokrātijai, ne reāla
jam sociālismam. Bet varbūt tas būs tuvāks Gonsalesa 
un Miterāna sociālismam nekā sociāldemokrātijai. Lai kā arī 
nebūtu, staļinisms, kas uzdevās par sociālismu (un kuru nav 
iespējams reformēt), kā sociālistiska formācija vienkārši ne
eksistē. Šajā ziņā es esmu kreisais.

Ar PR ED R A G U  M A T V E JE V IC U  
sarunajas LA IM A  21HARE

Dubrovņika— Zagreba, 1989. g. V I I—V I I I

* Pec  padomju tanku ievešanas Cehoslovakija Tito p ieļava varbutibu, 
ka līdzīgs trieciens varētu  tikt vērsts pret D ienvidslāviju .
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Visi laikam dzirdējuši par tā dēvēto 
Dienvidslāvijas krīzi, kas līdzīgi K ā 
rību krīzei bija viens no nopietnā
kajiem starptautiskā stāvok|a saasinā- 
juma brīžiem pēckara vēsturē. Kad T i
to, baidīdamies, ka drīzumā tiks fiziski 
iznīcināts, paziņoja savu nevēlēšanos 
pakļauties Staļina gribai, 1948. gada 
jūnijā Bukarestē pēc P S R S  vadoņa ie
rosmes tika publicēta «Rezolūcija par 
stāvokli Dienvidslāvijas KP», kas deva 
signālu atklātiem uzbrukumiem Dien
vidslāvijai ar mērķi gāzt republikas 
valdību un pak|aut valsti Sta|ina dik
tātam. Atbalstot Informbiroja ( IB )  re
zolūciju, Austrumeiropas sociālistiskās 
valstis vienpusīgi sarāva visas po
litiskās, kultūras un ekonomiskās 
saiknes ar Dienvidslāviju. Sākās nikna 
propagandas kampaņa, kurā izmanto
ja viltotus faktus, vēstures falsifikā- 
cijas, safabricētās tiesas prāvās ie
gūtas liecības. Sekoja Dienvidslāvijas 
totāla politiskā, ekonomiskā un mi
litārā blokāde, represijas pret ārze
mēs dzīvojošiem dienvidslāvu izcel
smes pilsoņiem.

Kas tad bija tā dēvētais IB ?  Ko
munistisko un strādnieku partiju in- 
formbirojs dibināts Varšavā 1947. ga
da septembra nogalē. Tas apvienoja 
V K (b )P ,  Bulgārijas SP , Itālijas KP, 
Dienvidslāvijas KP, Ungārijas SP, Po
lijas SP , Francijas KP, Čehoslovaki- 
jas K P  un vēlāk arī Albānijas KP. 
Šo organizāciju izveidoja, it kā lai 
apmainītos pieredzē un koordinētu rī
cību uz savstarpēja izdevīguma pama
tiem. Par pastāvīgo štāba vietu izvē
lējās Belgradu, bet, kad IB  vērsās 
pret Dienvidslāviju, mītni 1949. gadā 
pārcēla uz Bukaresti. Informbiroju 
likvidēja 1956. gada aprīlī.

1948. gada 28. jūnijā IB  sēdē Dien
vidslāvijas K P  izslēdza no šīs organizā
cijas, bet dienvidslāvu tauta tika aicinā
ta gāzt savu likumīgo valdību . . . Dien
vidslāvijas K P  pārstāvji sēdē pat ne
piedalījās. Lēmumu to sasaukt pieņē
ma pēc V K (b )P 'u n  personiski biedra 
Sta|ina iniciatīvas. Klātesošo vidū ne
bija Dimitrova un Vladislava Gomul- 
kas.

Pāris gadu vēlāk Tito, atcerēdamies 
traģiskās 1948. gada jūnija die
nas, sacīja: «Bez šaubām tas bija grūts, 
taču reizē arī lielisks laiks. Tādi brīži 
man bija vēl tikai 1938. gadā, kad 
atrados Maskavā un notika diskusija 
par varbūtēju D K P  likvidēšanu. No 
visiem dienvidslāvu biedriem, kas to
laik uzturējās P S R S , biju palicis viens, 
pārējie arestēti . . . Dimitrovs man va i
cāja, vai es pagūšot īstenot iecerēto, 
viņš apgalvoja, ka pilnīgi man uzti
coties, lai gan N KVD  novācot (audis, 
par kuriem viņš galvotu ar dzīvī
bu . . .».

Laikā, kad Dienvidslāviju ķēra S ta 
ļina dūre, tās ekonomika balstījās uz 
sadarbību ar P S R S  un pārējām sociā
lisma zemēm, kas sastādīja 51 pro
centu ārējās tirdzniecības apjoma, 
Dienvidslāvijas saimniecība bija at
karīga no izejmateriālu un investējamo 
līdzekļu piegādes no šīm valstīm. Attie
cībām pasliktinoties tik ļoti, ka varēja 
gaidīt bruņotu iebrukumu (1948. gadā 
tanki atradās pie Ungārijas dienvidu 
robežas), dienvidslāvu ekonomika 
cieta milzīgus zaudējumus. Jau  1949. 
gadā ārējā tirdzniecība ar P S R S  un 
pārējām Austrumeiropas zemēm sa
mazinājās par divām trešdaļām, pa
kāpeniski sarukdama līdz dažiem pro
centiem no iepriekšējā apjoma. Savu 
kārt izdevumi valsts aizsardzībai ār
kārtīgi pieauga, aprīdami 23 procentus 
no nacionālā ienākuma.

Tito atradās divkārši slazdā. S a 
springtas attiecības un spiediens no 
Rietumiem un staļiniskās politikas vis
aptverošs uzbrukums no Austru
miem — vēl nekad Dienvidslāvija ne
bija nokļuvusi tādā izolācijā. Domāt, 
ka atliks tikai pakustināt mazo pirksti
ņu, lai Tito novāktu, Sta|ins uzdro
šinājās tikai no sadarbības pieredzes 
ar citām valstīm un kompartijām. 
(Vienīgais jautājums — kāpēc arī pā
rējās «austrumiem nolemtās» valstis 
uzreiz neizmantoja šo cīņas iespēju? 
Tieši tāpat varam brīnīties, kāpēc no 
pirmskara P S R S  mītošiem latviešu 
komunistiem vienīgi Smilga uzdrīkstē
jās uzstāties pret Staļinu. Mēs sa
ņemam to, ko nopelnījuši paši un ie
priekšējās paaudzes.) Blokāde mudinā
ja Tito meklēt sabiedrotos. B ija jā 
pārskata piecgadu plāns, jo pretinie
ki, nepiešķirdami solītos kredītus, gri
bēja pierādīt, ka Dienvidslāvija ir 
«spiegu un slepkavu zeme». Piemēram, 
P S R S  plānoto 135 miljonu vietā piegā
dāja tikai 0,8 miljonus. Tomēr pakā
peniski Tito izdevās sarunāt amerikā
ņu palīdzību pašām neatliekamākajām 
vajadzībām. Vispirmām kārtām, lai 
likvidētu 1950. gada katastrofiskā sau
suma sekas. Vēlāk, 1951. gadā, šī 
palīdzība izvērtās par t. s. trīspusējo 
ekonomisko atbalstu, ko sniedza ASV, 
Lielbritānija un Francija. Attiecības ar 
P S R S  un pārējām sociālisma valstīm 
normalizējās tikai 1955. gadā.

Lai cik kritiski nebūtu vērtējams 
pašreizējais politiskais un ekonomiskais 
stāvoklis Dienvidslāvijā, kas ir cita 
sarunas tēma, nenoliedzami, ka visdrū
mākie laiki Dienvidslāvijas tautām 
ilga apmēram desmit gadus, vēlāk no 
ikviena vismazākā ciema bez vīzu da
ļas palīdzības varēja nopirkt biļeti uz 
Parīzi (un dienvidslāvu preses stils 
vēl aizvien kardināli atšķiras no pārējo 
sociālistisko valstu stila). Toreiz par

dienvidslāvu robežu pilnīgu atvēršanu 
neviens nerakstīja — pretstatā nese
najām pārmaiņām uz Ungārijas un 
Austrijas robežas, kuras tik skaļi lie
līja visas pasaules avīzes, aizmirsu
šas, ka pirmo «pārbūvi» pirms trīs
desmit gadiem ieviesa viņpus Dravai. 
Tito, protams, nebija eņģelis, taču, 
viņam (un viņa autoritātei armijā) 
pateicoties, tūkstošiem dienvidslāvu 
nenokļuva vis Sibīrijas attālos rajo
nos, bet dzimtajos cietumos, kas to
mēr izrādījās nesalīdzināmi cilvēcīgā
ki. Laikā, kad Padomju Savienībā 
Tito saukāja par imperiālistu asins- 
suni, Dienvidslāvijā uzcītīgi (daž
reiz pat pārcentīgi) ķēra Sta|ina aģen
tus, bet aizdomas uz «krievu spie
giem» saglabājušās vēl mūsdienās 
(un varbūt taisnīgi). Katrā ziņā ari 
Rietumi Dienvidslāviju bija mierīgu 
sirdi novēlējuši Austrumiem, kālab vēl 
šobaltdien par šo zemi sliktu raksta gan 
Austrumu, gan Rietumu prese, sa
cenzdamās Ungārijas un Polijas de
mokrātisko pārmaiņu slavināšanā. Lie
lā politika allaž bijusi netīra . . .

Mēs jūtamies aizvainoti, ka pasaule 
nezina latviešus, bet vai mēs daudz 
zinām par dienvidslāviem? Lielākajai 
daļai no mums nav ne jausmas, ka 
pastāv serbu, horvātu, slovēņu, maķe
doniešu valodas, nevis dienvidslāvu 
valoda, un ka Slovēnija no Bosnijas 
atšķiras tikpat ļoti kā Igaunija no 
Azerbaidžānas. Politisku apstāk|u dēļ 
esam sākuši ar neuzticību izturēties 
pret slāvu tautām un pat uzskatīt, 
ka tās allaž atradušās uz zemākas 
attīstības pakāpes. Tomēr atcerēsimies, 
ka pie slāviem pieder arī čehi, hor
vāti un slovēņi un ka baltu valodu 
tuvākās radinieces ir serbu-horvātu 
un slovēņu valodas, kā to savulaik 
pamanīja jau Pumpurs (varbūt dien
vidslāvi un balti sensenos laikos dzī
vojuši kaimiņos). Savā provinciālajā 
snobismā mēs pēdējā laikā esam pie
raduši cienīt tikai attīstītākās kapi
tālisma valstis, aizmirsdami, ka, pie
mēram, angļi paši asimilējuši skotus 
un velsiešus, bet zviedru sociāldemo
krāti paziņojuši, ka neatkarīga Baltija 
viņus neinteresējot. Katrā ziņā Dienvid
slāvijā izpaliek šis snobisma veids, ar 
ko smagi sirgst Austrumeiropas zemes 
(mēs arī) — dalīt cilvēkus pēc pases 
piederības kapvalstij vai socvalstij. 
Matvejeviča kungs par savu un kaimiņ
tautām nebaidās izteikties visai kritiski 
(tik briesmīgi jau nav, angliski vai 
vāciski runājošs cilvēks tur nepazudīs 
pat lauku rajonos), bet vai viņa teiktais 
vēl daudzreiz lielākā mērā neattiecas 
uz mums?
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JU R IS  BOJĀRS,
juridisko zinātņu doktors

LATVIJAS ZELTS
Latvijas zelta, citu valūtas vērtību un ārvalstīs izvie

toto īpašumu atgūšanai republikas suverenitātes un paš
noteikšanās atjaunošanas kontekstā neapšaubāmi ir princi
piāla nozīme, neatkarīgi no summu lieluma. Latvijas PSR , 
vai kā arī mēs nenosauksim nākamo, reālo suverenitāti 
atguvušo Latviju, saskaņā ar starptautisko tiesību normām 
ir vienīgā Latvijas Republikas tiesību pārmantotāja, ne
atkarīgi no tā, vai katram konkrētam republikas iedzīvotā
jam patīk vai nepatīk tās politiskais režīms un reālās suve
renitātes līmenis konkrētā brīdī. Ja  neesam ideālisti, tad 
mums jāatzīst, ka iedibināt tādu politiski tiesisko kārtību, 
kas apmierinātu visas Latvijas sabiedriskās organizācijas, 
kustības un katru pastāvīgo iedzīvotāju, ir neiespējami. 
Taču, kamēr notiek karstie strīdi par nākamās Latvijas 
politisko modeli un tās tiesiskajām (vai starptautiski tie
siskajām) attiecībām ar P S R S , nevar, neko nedarot, stāvēt 
un gaidīt uz nebeidzamo politisko koncepciju cīņu rezultātu.

Neskatoties uz to, ka vienā mūsu republikas iedzīvotāju 
da|ā populārs k|uvis panaivais lozungs «Labāk pasta
lās, bet brīvībā», plašāks, taču ne mazāk patriotiski 
un saprātīgāk noskaņots sabiedrības slānis ir pārliecināts, 
ka gudrāk laikus parūpēties, lai gan nebrīvē, gan brīvībā 
kājās būtu kas pamatīgāks nekā pastalas. Tukši veikali nav 
cilvēka cienīgi ne pussuverēnā, ne suverēnā republikā un 
saimnieciskās labklājības uzcelšana nav iespējama bez at
tīstītiem ārējiem ekonomiskiem sakariem. To Izveidošanai sa
vukārt nepieciešamas zelta un konvertējamās valūtas re
zerves, kuru izveidošanai republikā jau tiek veikti nepie
ciešamie pasākumi atskaitījumu iegūšanai no eksporta 
speciālo ekonomisko eksporta un bezmuitas zonu izveido
šanai, ārzemju tūrisma piesaistīšanai, eksporta produkci
jas ražošanai ārējās tirdzniecības attīstībai un citiem kon
vertējamās valūtas ieguves veidiem.

Tomēr atjaunotai suverēnai Latvijai jāatgūst visi tie ele
menti un īpašumveidi, kas raksturīgi neatkarīgai valstij, 
turklāt bez liekas kavēšanās. Šajā sakarā republikas eko
nomiskā suverenitāte nav iespējama bez Latvijas Republi
kas īpašuma tiesībpārmantošanas jautājumā, kas attiecas 
uz valsts valūtas rezervēm, tās arhīviem un nekustamo 
īpašumu ārvalstīs. Šī tēma ir disertācijas vērta un tiks 
iek|auta jaundibinātā LVU  Ārējo sakaru institūta zinātniskā 
darba plānos. Tādā sakarā šo īso rakstu varam uzskatīt 
vienīgi kā tēmas pieteikumu un preventīvu ieskatu uz šo 
brīdi pieejamos materiālos.

Tēmas risinājuma atskaites punkts bez šaubām ir 1940. 
gada jūnija vidus, kad, pārkāpjot 1917. gada Ļeņina Dekrētu

par mieru, savus svinīgi pasludinātos starptautisko attiecī
bu principus, Nāciju Līgas Statūtu 10. panta, 1928. gada 
Parīzes (Briāna un Kelloga) pakta, trīsdesmito gadu Sav
starpējās neuzbrukšanas līgumu un Agresijas definīcijas, 
kā arī pat ultimatīvi uzspiesto 1939. gada Savstarpējās 
palīdzības paktu noteikumus, P S R S  ieveda savu karaspēku 
trijās Baltijas republikās un anektēja tās, iznīcinot šīs 
republikas kā suverēnus starptautisko tiesību subjektus un 
neatkarīgus Tautu sadraudzības locekļus. Vienlaicīgi Pa
domju Savienība veica steidzīgus pasākumus, lai piesavi
nātos šo valstu un to pilsoņu privātīpašumus gan Baltijas 
valstu teritorijās, gan ārvalstīs, pilnīgi ignorējot šo tautu 
gribu un likumīgās intereses.

Bet tagad mēģināsim sīkāk atšķetināt notikumu gaitu. 
Visupirms — no kurienes tad radās Latvijas zelts, ja zināms, 
ka Latvijā to neiegūst? Latvijas zelta fonds tika dibi
nāts ar Latvijas valdības 1920. gada 20. marta lēmumu. 
Tas izveidojās no valdības rīcībā esošā zelta, kā arī no 
tautas savāktajām dārglietām un monētām (šo ziedojumu 
akciju vadīja ievērojamā rakstniece Ivande Kaija), kas tika 
pārkausētas zelta stieņos, kurus iezīmēja ar Finansu mi
nistrijas un Latvijas bankas ( L B )  abreviatūru un nodeva 
šīs bankas glabāšanā. Atzīmēsim, ka atšķirībā no Igaunijas 
un Lietuvas bankām, kas bija privātas akciju sabiedrības, 
LB  bija Finansu ministrijas organizēts autonoms valsts uz
ņēmums, par kuras drošību un operācijām atbildīga bija 
valsts. Bankas vadību nozīmēja valsts izpildvara. (Loeber 
D. Baltic Gold in Great Britain. — The Baltic Review 36. 
NY, Oct. 1969, No. 36, p.) Šis apstāklis jāņem vērā, kad 
dosim mūsu aktīvu konfiskācijas tiesisko vērtējumu.

Turklāt Finansu ministrijai bija tiesības Zelta fonda 
veidošanai pirkt zeltu par valsts kases brīvajiem līdzekļiem 
un ieskaitīt tajā ekspropriētos līdzekļus. 1922. gadā Lat
vijā notika valūtas reforma, kuras rezultātā par naudas 
vienību rubļa vietā noteica latu, ko pielīdzināja zelta frankam 
ar 0,2903226 gramiem zelta satura. Tajā pašā gadā no
dibināja LB. Latvijas zelta un valūtas krājumi saprātīgas 
saimniecības rezultātā nepārtraukti auga. Tā 1933. g. LB  
rīcībā bija zelts 20,5 miljonu latu vērtībā, tajā skaitā ārzemju 
valūtā Latvijā — 0,3, ārzemēs — 10, kopā — 49,9 milj. Ls.
1939. gadā L B  rīcībā zelts bija jau 58,9 milj. Ls vērtībā, no 
tā valdības zelts 28,8 milj., bez tam ārzemju valūta Lat
vijā — 0,2, ārzemēs — 37,7, bet kopā — 125,6 (pēc A. Klīves 
datiem, 135 m ilj.) milj. Ls vērtībā. (Dunsdorfs Edgars. 
Latvijas zelts Londonā. — Arcchivs. X I, 1971, 28.-29. lpp.)
1940. gadā šī summa samazinājās, jo pirmskara gados
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stratēģiskās rezerves bija galvenokārt jāiepērk par konvertē
jamo valūtu, bez tam Latvija samaksāja Zviedrijai parādu 
par Ķeguma spēkstaciju 12,4 milj. Ls apmērā. Tāpēc ap 
1940. g. 1. janvāri agrāk minētās rezerves samazinājās 
attiecīgi līdz 42,9 milj. zeltā, 28,2 Latvijā un ārzemēs 36,9 
ārzemju valūtā — kopā 108 milj. Bez tam 2,1 milj. Ls zau
dējumus Latvijai radīja angļu mārciņas devalvācija, saska
ņā ar kuras kursu 1940. g. 1 mārciņa līdzinājās 20,35 Ls.

1939. gada 1. janvārī zelts bija deponēts sekojošās ban
kās: Londonā (Bank  of England) — kopā 68 273 950 Ls 
vērtībā, Berkleja bankā (Barclavs Bank) — 989 649 Ls 
vērtībā.

Ņujorkā (Fédéral Reserve Bank) — 4 428 062, bet 1940. g. 
vidū jau 17,9 milj. Ls un Parīzē (Banque de France) —
5 706 775 Ls vērtībā. Šveicē Starptautisko maksājumu bankā 
184 000 Ls vērtībā.

Bez tam ārzemēs ārzemju valūtā bija deponēts 37 654 926 
Ls. (Dunsdorfs E. Turpat, 31., 36. Ipp.)

1940. g. 15. jūlijā Finansu ministrijas rīcībā bija zelts
28 184 784 Ls, LB  īpašumā 43 335 865 Ls, kopā 71 520 628 Ls. 
Ārzemju valūtas bija par 36 943 164 Ls, no kā 8 milj. pie
derēja pārējām Latvijas bankām.

Svara izteiksmē kilogramos 1941. g. 28. jūnijā Anglijas 
bankā bija deponēts 6554,124; Federālajā rezerves bankā 
Ņujorkā 3048,119; Francijas bankā 999,952; Starptautisko 
maksājumu bankā (Bank of International Settelments) 
5,022 — kopā 10 tonnas 607,217 kg tīra zelta. (Dunsdorfs E. 
Turpat, 32., 33. Ipp.)

Zelta deponēšanai Londonā nebija gadījuma raksturs. 
Kā savās atmiņās stāsta bijušais LB  priekšsēdētājs A. Klīve, 
kāds Anglijas vadošo aprindu pārstāvis pēc vācu armijas 
ievešanas Reinzemē 1936. gada 7. martā brīdinājis K. U lm a
ni par to, ka «Reinzemes remilitarizācija» nozīmējot Vācijas 
gatavošanos jaunam pasaules karam, llz K. Ulmaņa jautā
jumu par varbūtējo Anglijas palīdzību kara laikā esot 
saņemta skaidra atbilde, ka jau pirmajā konflikta dienā 
visa Anglijas flote no Baltijas jūras tikšot atsaukta un 
Baltijas valstīm tā nevarēšot sniegt nekādu palīdzību.

Austrijas anšluss apstiprināja pareģojumu par Vācijas 
nolūkiem, un K. Ulmanis toreizējiem Latvijas valsts resoru 
vadītājiem deva rīkojumus par nepieciešamo gatavošanos 
varbūtējam karam. Piensaimnieku centrālās savienības 
tvertnēs sāka uzkrāt benzīnu, akciju sabiedrības «Ogles» 
uzdevumā akmeņogļu un koksa krājumus, ap Latvijas kre
dītbanku grupētās rūpnīcas ieveda kokvilnu un citas izej
vielas, bet zemkopības ministrs J. Birznieks jau 1938. gada 
rudenī bija nodrošinājis Latviju ar divgadīgu maizes la
bības krājumu.

Bija jāparūpējas arī par Latvijas valūtas vērtību drošī
bu varbūtējas Latvijas okupācijas, kuru pie|āva Ulmanis, 
gadījumā. Galīgā vienošanās par Latvijas valūtas rezervju 
deponēšanas noteikumiem Anglijas bankā (A B )  tika panākta
1938. gadā pēc šīs bankas prezidenta Montagjū Normena 
pilnvarotā vizītes Rīgā. Tika nolemts, ka LB  nemarķētais 
zelts tiek nodots glabāšanā Anglijas bankai (Bank  of 
England), ar noteikumu, ka stieņi uzglabājami nepārveidoti 
un pēc pirmā pieprasījuma izdodami LB  atpakaļ. Nemarķē- 
to zeltu angļi varēja izmantot savos darījumos, maksājot LB  
nelielus procentus un izlietoto atdot standarta raudzes stie
ņos vai valūtā.

Par angļu mārciņu noguldījumiem AB maksāja LB  pie
ņemtos procentus. Saskaņā ar vienošanos, angļu mārciņu 
noguldījumu nodrošinājumam mārciņas devalvācijas gadī
jumā noguldījums bija nekavējoties jāpārvērš zeltā bez spe
ciāla LB  norādījuma. (K līve  Ādolfs. Latvijas zelts un tā 
liktenis. — Archivs. XI. 1971, 9.— 12. Ipp.)

Par galvenās zelta summas deponēšanu Anglijā, laikā, 
kad savus pakalpojumus piedāvāja vairāku citu valstu ban
kas, K. Ulmanis esot izšķīries tāpēc, ka domājis — karu 
uzvarēs tā puse, kurā būs Anglija. Šajā aspektā K. Ulmanim

bez šaubam bija taisnība. Taču velākie 1967./68. gada 
notikumi pierādīja, ka viņa uzticība Anglijai bija nepama
tota. .

Bet atgriezīsimies pie pirmskara perioda. Vācijas un P S R S
1939. g. 23. augusta slepenā protokola tekstu par Latvijas 
ietveršanu P S R S  interešu sfērā K- Ulmanis no Latvijas sūtņa 
Padomju Savienībā E. Krieviņa uzzināja jau trešā vai ceturtā 
dienā pēc tā parakstīšanas. Taču viņam acīmredzot nebija 
īsti skaidrs, vai Latvija tādā veidā tiks anektēta vai arī 
kļūs par protektorātu. Pēc ultimatīvi uzspiestā Savstarpē
jās palīdzības līguma un pirmā Padomju Armijas kontin
genta ievešanas Latvijā, Polijas sadalīšanas un Anglijas 
iesaistīšanās karā kļuva skaidrs: Anglijā zelts vairs nav pil
nīgā drošībā, tāpēc LB  galvenajam direktoram K- Vanagam 
deva rīkojumu sākt pusi no LB  avuāriem pakāpeniski pār
vest uz ASV. Taču A B  informēja LB, ka zelta pārvešana kara 
apstākļos saistīta ar lielām grūtībām, jo to varot izdarīt 
tikai konvoja pavadībā un apdrošināšanas sabiedrības vairs 
neuzņemoties šādus pārvedumus garantēt. Anglijas bankai 
esot dots rīkojums pārvest uz ASV  LB vērtības par 10 milj. 
dolāru, taču A. Klīve saņēmis apstiprinājumu tikai par
6 milj. dolāru pārvedumu. Kad P S R S  1940. gada 17. jū 
nijā ieveda savu karaspēku Latvijā, LB  bilancē bija 71,5 milj. 
Ls zeltā un 30,3 milj. Ls ārvalstu valūtā, no kā 90% at
radās ārvalstīs. Latvijā pašā LB  zeltā un ārvalstu va
lūtā tajā laikā bija ap 13 — 14 milj. Ls, bet sudrabā 6 milj. 
Pēc A. Klīves datiem, šī nauda naktī no 12. uz 13. jūliju 
tika nolaupīta, neskatoties uz to, ka Latvija tad formāli 
vēl bija neatkarīga valsts. Par zelta un citu valūtas vērtību 
aizvešanu Padomju Savienība vēlāk deva divus vienu par 
otru neveiklākus paskaidrojumus — pirmo, ka zelts paņemts 
samaksai par 1000 traktoriem, kurus Staļins esot apsolījis 
Latvijas zemniekiem, ja tā iestāšoties P SR S . Otro izskaidro
jumu A. Klīvem esot devis Višinska ieceltais kara ministrs 
R. Dambītis: zelts esot paņemts samaksai par smagajiem 
ieročiem, kas novietoti Liepājā, Irbes šaurumos un Bolderājā. 
(A. Klīve. Turpat. 14. — 17. Ipp.) Tādā veidā no anektētās 
valsts iekasēja naudu par agresoru ieročiem!

Bez tam Latvijas zelta problēma nav izprotama bez ieskata 
pirmskara nacionalizācijas aktos.

Jau  nākamajā dienā pēc liktenīgā 21. jūlija — respektī
vi, 1940. gada 22. jūlijā — Latvijā tika pieņemta Deklarā
cija par banku un lielo rūpniecības uzņēmumu nacionali
zāciju, un 25. jūlijā attiecīgs Ministru Padomes lēmums. 
Tātad faktiskā L B  ekspropriācija, kas notika krietni agrāk — 
naktī no 12. uz 13. jūliju, bija absolūti prettiesiska. Tur
klāt šīs LB  vērtības izveda uz P S R S , kas nebija apspriests 
nevienā aktā.

Nav maznozīmīgi atgādināt, ka ekspropriēta tika ne vien 
Latvijas valsts, bet arī tās pilsoņi, kas zaudēja visus savus 
ieguldījumus. Banku kapitāla nacionalizācija notika bez 
kompensācijas. Tikai upju un jūras kuģu īpašniekiem tika 
pasludināta kompensācija 25% īpašumu vērtības apmērā. 
Bez atlīdzības tika konfiscēti arī uzņēmumi un bankas, 
kuros bija ieguldīts ārvalstu kreditoru kapitāls. Vienlaikus 
konfiscēja arī uzņēmumus, kas paši bija ieguldījuši lī
dzekļus ārvalstīs. Pie tam padomju tiesībās nacionalizācijas 
akti vienmēr tika attiecināti uz valsts un tās pilsoņu īpašumu, 
kas atradās ārvalstīs. Tāpēc, lai iegūtu Baltijas valstu 
Rietumos ieguldītos līdzekļus, Padomju Savienība 1940. ga
da jūlijā attiecīgajām rietumvalstīm apgalvoja, ka tā esot 
no baltiešiem šo zeltu atpirkusi. (Brēdrihs Inārs. Baltijas 
zelts un Anglijas intereses. — Archivs. X I. 1971, 21. Ipp.) 
Diemžēl par atpirkšanas akta eksistenci pašās Baltijas 
valstīs nekas nav zināms.

Lai nodrošinātu Anglijas pilsoņu un kreditoru intereses, 
Anglijas valdība šīs P S R S  prasības atteicās atzīt un 1940. g. 
24. jūlijā ar speciālu rīkojumu bloķēja visus Baltijas valstu 
līdzekļus, kas atradās šajā valstī, zelta un valūtas deponēju- 
mus ieskaitot. Represiju kārtībā, lai piespiestu angļus
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piekāpties, P S R S  savukārt pārtrauca maksājumus par divām 
nacionalizētām angļu akcionāru koncesijām PSR S . Laikā no 
1925. līdz 1934. gadam Padomju Savienībā darbojās divas 
angļu zelta ieguves koncesijas «Tetiukhe Mining Corpora
tion» un «Lena Goldfields Ltd». Pēc koncesiju priekšlaicīgas 
nacionalizācijas Starptautiskā šķīrējtiesa Padomju Savienī
bai piesprieda ang|iem izmaksāt 30 milj. mārciņu kompensā
ciju. P S R S  piekrita izmaksāt tikai 3 milj., turklāt ilgter
miņa parādzīmju veidā, maksa par kurām bija iekasējama 
pakāpeniski līdz 1954. gadam. Šos maksājumus tad P S R S  
atteicās kārtot pēc tam, kad ang|i bloķēja Baltijas valstu lī
dzekļus 1940. gadā. (Brēdrihs I. Turpat, 21.)

Karam beidzoties, jautājums tika izskatīts no jauna. 1959. 
gadā Anglijā tika nodibināta speciāla Ārzemju kompensā
cijas komisija, kas ieguva tiesības reģistrēt visas angļu 
prasības pret Baltijas valstīm un attiecīgi P S R S . Padomju 
Savienība savukārt reģistrēja prasības pret Angliju. Abu 
lielvalstu savstarpējo sarunu gaitā 1965. g. noskaidrojās, 
ka Anglija grib saņemt no P S R S  ap 15 miljonu mārciņu, 
bet Padomju Savienība no Lielbritānijas 10 milj., taču abas 
puses neatzina lielu daļu no sarunu partneru prasībām.

Diemžēl šo savstarpējo pretenziju apjomi dažādos avotos 
minēti stipri atšķirīgi. Konflikta laikā Manchester Gardian 
Weekly operēja ar angļu pretenziju summu — 12 milj. mār
ciņu, un padomju pretprasībām 7,5 milj. mārciņu kopap
jomā. Turpretī W all Street Journal rakstīja par britu prasī
bām 31— 40 milj. un padomju kontrprasībām 22 milj. mārci
ņu apjomā. (Hough W. The Annexation of the Baltie Sta
tes and its Effect on the Development of Law Prohibiting 
Forcible Seizure of Territory. — Journal of International 
and Comparative Law. Vol. 6. No. 2, winter 1985, p. 418.)

Atzīmēsim, ka visas šīs sarunas gluži imperiālistiskā 
manierē notika bez jebkādas Baltijas republiku, kuru īpašu
ma liktenis tika lemts, pārstāvju līdzdalības.

1967. gada februārī Londonā viesojās P S R S  Ministru Pa 
domes priekšsēdētājs Kosigins, un sarunu rezultātā ar 
angļu leiboristu premjerministru Vilsonu tika panākta prin
cipiāla vienošanās par savstarpējo prasību izlīdzināšanu, 
kuru paziņoja atklātībai 1967. gada 12. februārī un vēlāk 
ietvēra 1968. gada 5. janvārī parakstītā savstarpējā lī
gumā. (Brēdrihs I. Turpat, 23. Ipp.)

Saskaņā ar līguma 1. pantu Lielbritānija atteicās no visām 
prasībām pret P S R S , kas radušās pēc 1939. gada 1. janv. 
attiecībā uz īpašumu Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Ukrainā, 
Moldāvijā, Baltkrievijā un K P FSR , kas piederējis Lielbritā
nijas valdībai vai tās pavalstniekiem. Respektīvi, prasības 
attiecās uz visām tām republikām un teritorijām, kuras 
P S R S  ieguva saskaņā ar Ribentropa un Molotova savstarpē
jo vienošanos.

Saskaņā ar līguma otro punktu P S R S  atteicās no visām 
pretenzijām attiecībā uz īpašumu Lielbritānijā, kas piederēja 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citu minēto teritoriju fizis
kām un juridiskām personām (firmām, akciju sabiedrībām), 
tajā skaitā no minēto republiku «centrālo banku zelta, kas 
glabājās Anglijas bankā».

Saskaņā ar 3. un 4. pantu Lielbritānija uzņēmās at
bildību par baltiešu ieguldījumu sadali un norēķiniem ar 
angļu akciju turētājiem. Bet 5. pantā bija noteikts, ka no 
pārpalikuma ang|i apņemas piegādāt P S R S  plaša patēriņa 
preces pusmiljona mārciņu vērtībā. (Loeber A. Ibid., p. 
12— 13.)

Tādā veidā nekāds baltiešu zelts fiziski no Anglijas P S R S  
netika nodots. Angļi to pārdeva 1967. g. 29. jūnijā un ar 
iegūto, faktiski baltiešiem piederošo, naudu norēķinājās ar 
saviem akcionāriem kā par angļu īpašumu, kas palika Ba lti
jas teritorijā, tā arī par P S R S  zelta ieguves koncesiju akci
jām, par kurām baltieši nekādā ziņā nebija atbildīgi. Līdz 
ar to abas lielvalstis savstarpējā darījuma rezultātā pret
tiesiski divkārši iedzīvojās uz Baltijas valstu iekrāto valūtas 
rezervju rēķina.

Ang|i atpirkās no saviem akciju turētājiem un nopelnīja 
uz pusmiljonu lielas preču partijas pārdošanas rēķina, bet 
P S R S  ar mūsu naudu norēķinājās par divām nacionalizē
tām koncesijām, par kurām ang|i prasīja 2,5 milj. mār
ciņu, bez tam par ang|u investīcijām Austrumkarēlijā, 
Austrumpolijā, Moldāvijā un Rutēnijā (Hough W. Ibid., 
p. 419.), kā arī kara laika parādiem (Dunsdorfs, 42. Ipp.), 
un turklāt vēl ieguva pusmiljonu patēriņa precēs, kuras 
pārdodot iegūto naudu, protams, paturēja sev.

Tā laika Anglijas ārlietu ministrs Džordžs Brauns val
dības vārdā šo netīro darījumu attaisnoja, apgalvojot, ka 
izkārtojums esot pareizs, valdība un parlaments bijušas uz 
to tiesīgas. Palīdzēt saviem pretenziju uzturētājiem, kas 
cietuši lielus zaudējumus un gaidot kopš 1940. gada, esot 
pareizi. Ieguldījumu bloķēšana uz nenoteiktu laiku būtu 
nepamatota un nevienam nenestu nekādu labumu. ( Loeber A. 
Ibid., p. 13.)

Parlaments, kura brīvlaikā darījums tika noslēgts, nāka
majā sesijā izteica savu sašutumu. Deputāts R. J. Maks- 
velīs-Hislops (Maxwell-Hyslop) darījumu nosauca par netī
ru un teica: «Valstis, par kurām ir runa, varbūt uz laiku ir 
Krievijas sabradātas. Līdzīgas lietas vēsturē notikušas arī 
agrāk. Polija kā nācija ir pazudusi vēstures vairākos laik
metos un atdzimusi no jauna; un Lietuva ir bijusi viena no 
Eiropas militārām lielvalstīm. Vai tamdēļ mums jāpieņem, 
ka šīs valstis uz visiem laikiem pārstājušas eksistēt tikai 
tāpēc, ka valdība, parlamenta autoritātes balstīta, grib 
izdarīt kaut ko tādu, par ko privāts pilsonis, kam līdzīgā 
kārtā būtu uzticēta nauda, tiktu ieslodzīts cietumā par krāp
šanu» . .. Premjers Vilsons gribēja «kaut ko atdot, lai ra
dītu smaidu Kosigina sejā. Kas gan varētu būt labāks ..  nekā 
atdot kāda cita īpašumu, kas nav devis uz to atļauju un nevar 
pretoties. Kāda nožēlojama krāpšana.»

Atzīmējot darījuma prettiesiskumu, deputāts J. Fosters 
teica, ka «šī valsts nav atzinusi trīs valstu padomju okupā
ciju. Centrālo banku nacionalizācija nav atzīta un šo pa
domju republiku valdības nav atzītas de jure . . .  Neviens 
no ieguldījumiem, kuri jāsadala, neatrodas padomju terito
rijā» . ..

Deputāts J. Grimons (Grimmond) paziņoja, ka turpmāk 
maz kas gribēs uzticēt savus ieguldījumus britu valdībai, 
kad uzzinās, ka viņiem tos var atņemt bez pašu ziņas un 
pretēji to interesēm . . .  Tas diskreditē visu mūsu pārvaldes 
sistēmu.

Visbeidzot citēsim deputātu seru T. Bimišu (Beam ish), 
kas uzstāja, ka, «piedaloties šajā kauna pilnajā līgumā, 
valdība ne vien nolaupījusi Baltijas valstīm to rezerves, 
bet arī uzticību mūsu valstij». (Hough W . Ibid., 421.—423.)

Analogā situācijā ASV  valdība baltiešu līdzekļus, kurus
1940. g. lēsa 12 milj. dolāru apjomā, Iesaldēja. (Hough W. 
Ibid., p. 405.) Pēc E. Dunsdorfa datiem, šī summa bija
29 milj. (Dunsdorfs E. Turpat, 36. Ipp.)

Bet tagad atgriezīsimies pie bilances, cik tad īsti mums 
tika atņemts. E. Dunsdorfs raksta, ka visiem baltiešiem 
kopā Anglijā atņemts 14 tonnas 314 453 kg tīra zelta, 
kura vērtība pašreizējās zelta cenās bez šaubām ir daudz 
augstāka par apspriežamo gadu cenām, kad tonna zelta 
maksāja aptuveni miljonu dolāru.

Interesanti arī, cik lielas bija katras Baltijas valsts rezer
ves Londonā un angļu pretenzijas pret ikvienu no tām. 
Saskaņā ar žurnāla «Investors Cronicle» datiem, 1940. g. 
Igaunijas aktīvi Londonā bija 2,5 milj. mārc., bet prasības 
pret to 5,55 milj.; Lietuvas aktīvi 1,5 milj., bet prasības 
0,53 milj.; Latvijai no visām trim Baltijas valstīm bija 
vislielākie aktīvi — 3,25 milj., prasības — 3,91 milj. mārc. 
Tātad kopējās prasības, pēc šiem datiem, bija 10 milj. 
pret 7,25 milj. aktīvu. Šo prasību summu Dunsdorfs uz
skata par pārspīlētu. 1957. g. 12. martā Anglijas fi
nansu ministrija jau samazināja šīs prasības par 2 milj., 
bet aktīvi jau bija pieauguši par 250 tūkstošiem mārciņu.
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Prasības pret Latviju galvenokārt veidojās no Rīgas pilsētas 
aizņēmuma obligācijām (760 000 mārc.), Valmieras šaurslie
žu dzelzce|a un Ventspils— Ribinskas dzelzceļa obligāci
jām, tirdzniecības parādiem un ang|u akciju kapitāla 
Latvijas akciju sabiedrībās (pēdējais — 18,1 milj. Ls) un 
Latvijas valsts parāda — 1,9 milj. mārc. Kopējo reālo angļu 
prasību summu Dunsdorfs lēš ap 60 milj. Ls pret 66 milj. 
Ls aktīviem. Turklāt pēc vispāratzītajiem starptautisko 
privāttiesību principiem norēķinu brīdī parādu summa bija 
jārēķina sākotnējās cenās. Zelts turpretim bija jānovērtē 
ne tajās cenās, kādas tam bija deponēšanas brīdī, bet gan 
norēķinu, respektīvi, tā pārdošanas momentā 1967. g. Taču 
Anglijas valdība pašā darījuma laikā ar P S R S  atteicās 
publiski sniegt katras Baltijas valsts rezervju un parādu 
specifikāciju atsevišķi.

Salīdzinājumam: 1940. g. 10. aprīlī A SV  Latvijas zelta 
bija 3048,119 kg. (Dunsdorfs E. Turpat, 36.—41. Ipp.)

Angļi patiesos datus slēpa tāpēc, lai nelikumīgi apvie
notu pretenzijas vienā prasībā faktiski pret četrām valstīm. 
Vienošanās starp P S R S  un Lielbritāniju stājās spēkā pa
rakstīšanas dienā, angļiem neparastā kārtā neparedzot par
lamenta ratifikāciju un balstoties uz līguma tekstu, kuru 
bija sastādījusi padomju puse.

Savu pētījumu latviešu izcelsmes profesors E. Dunsdorfs 
(Austrālija ) nobeidz ar secinājumu, ka Latvijas vēsturē šis 
ir otrais gadījums, kad bagātā Anglija iedzīvojas uz nabagās 
Latvijas lēses. Pirmais notika pirms trīssimt gadiem, kad divi 
Anglijas karaļi palika parādā Kurzemes hercogam Jēkabam 
par kuģiem, kara materiāliem un labību 84 582 mārciņu 
vērtībā, kas toreiz bija liela nauda. Čārlzs I nevarēja parādu 
samaksāt, jo viņam nocirta galvu. Dēls Čārlzs II, tēva 
troni ieguvis, parādu piemirsa un vēlāk pat ar veiklu lī
gumu izkrāpa Kurzemes hercogam Gambiju, iemainot to 
pret Tobago, kas viņam nepiederēja. (Dunsdorfs E. Turpat, 
42.-43. Ipp.)

Latvijas valūtas rezervju faktoloģisko pusi noskaidroju
šiem, mums nepieciešams pievērsties JU R ID IS K Ā S  A T B IL 
D ĪB A S  JA U T Ā JU M IE M . Ne starptautiskajās attiecībās, 
ne starptautiskajās tiesībās nevar pateikt tā: «Draugi, tas 
bija tik sen, tie bija tādi laiki, tādi valstu vadītāji, viņi 
tagad jau miruši, atbildību nav no kā pieprasīt. Kā nu 
bijis, tā bijis. Lai viss paliek, kā ir.»

Viens no lielākajiem padomju speciālistiem starptautiski 
tiesiskās atbildības jautājumos J .  Kolosovs šajā sakarā 
raksta: «Gadījumā, ja viens starptautisko tiesību subjekts 
radījis kaitējumu (politisku, materiālu vai morālu) otram 
starptautisko tiesību subjektam, kā arī delikta (starptautis
kā tiesību pārkāpuma. — J. B .) gadījumā pēdējais nereti 
cieš zināmus materiālus zaudējumus. Zaudējumu radīšana 
ir. saistīta ar atbildības rašanos, kas izpaužas nepieciešamī
bā šos zaudējumus izlīdzināt.» (Колосов Ю., М., От
ветственность в международном праве. М., 1975, с. 73.)

Baltijas valūtas vērtību skarošo tiesībpārkāpumu jautāju
mu pirmais vispamatīgāk izpētījis profesors D. Lēbers, kas 
analizējis precedentu kā no Rietumu, tā padomju zinātnieku 
viedokļa. Norādot uz Lielbritānijas valdības prettiesisko 
darījumu, viņš atgādina, ka britu tiesas nekad nav at
zinušas nacionalizācijas eksteritoriālo raksturu un Anglijas 
bankai nebija nekādu tiesību tai uzticēto zeltu pārdot 
un sadalīt iegūto naudu akcionāriem. D. Lēbers pareizi no
rāda, ka pat Anglijas 1968. g. līgums ar P S R S  nepare
dzēja zeltu sadalīt. Bez tam starptautisko tiesiskā subjekta 
statusu atņemšana Baltijas republikām nav atzīstama, 
jo pastrādāta pretrunā ar starptautiskajām tiesībām, vien
laicīgi aizskarot trešās valsts tiesības. D. Lēbers tālāk 
secina, ka «baltiešu zelts joprojām pieder Igaunijas, Latvijas 
un Lietuvas centrālajām bankām». (Loeber D. Ibid., p. 20.)

Lielbritānija nav atzinusi Baltijas valstu inkorporāciju 
de facto. Līdzīgā situācijā līdz P S R S  atzīšanai de facto
1924. g. Lielbritānija neatdeva Padomju Savienībai arhīvus

un citu Krievijas impērijas īpašumu, kas atradās tās terito
rijā. Vēl vairāk, kā izriet no Anglijas 1924. g. notas PSR S , 
tas, ka Anglija atzinusi inkorporāciju de facto, N ED ARA  
S P Ē K Ā  N E E S O Š U S  A N G L IJA S  L ĪG U M U S  AR IN K O R P O 
RĒTO  V A LST L  De facto atzīšana reducējas vienīgi uz to, 
ka L IE L B R IT Ā N IJA  «ATZĪST , KA B A L T IJA S  V A LST U  
T E R IT O R IJĀ  R EĀ L I D A R BO JA S  PA D O M JU  VARA, ne
atzīst, ka tas būtu noticis saskaņā ar starptautiskajām 
tiesībām». No tā izriet, ka līgumi starp Baltijas valstīm 
un Lielbritāniju joprojām ir spēkā, tajā skaitā Anglijas 
un Latvijas 1923. gada tirdzniecības līgums, saskaņā ar kura 
3. pantu katrai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības uz
turēt jebkuru īpašuma veidu otras līgumslēdzējas puses 
teritorijā. No tā izriet, ka Latvijai vēl joprojām ir tiesības 
uz zelta depozītu Anglijas bankā. Anglijai pat bija pie
nākums aizsargāt ārvalstnieku īpašumu savā teritorijā ne 
vien saskaņā ar minēto tirdzniecības līgumu, bet arī starp
tautiskajām paražu tiesībām. Tā Starptautiskā šķīrējtiesa 
savā 1922. g. 23. oktobra lēmumā pasludināja par aksiomu, 
ka valdības akti, ar kuriem ārvalstniekam tiek atņemts 
īpašums bez kompensācijas, uzliek tai starptautiski tiesisko 
atbildību. (Loeber D. Ibid., p. 24— 35, 31.)

Līdzīgu noteikumu satur Vispārējās cilvēka tiesību dekla
rācijas 17. un Eiropas cilvēka tiesību konvencijas 1. pants. 
Tieši šādu pozīciju Anglija aizstāvēja, kad Irāna tai nacio
nalizēja Anglijas— Irānas naftas sabiedrību.

D. Lēbers secina, ka, saskaņā ar Anglijas tiesību princi
piem, iekasējot no Baltijas valstu zelta P S R S  parādus, 
ar kuriem šīm valstīm nav nekāda sakara, un nomaksājot 
ar to saviem akciju turētājiem, Lielbritānija prettiesiski 
iedzīvojusies uz Baltijas valstu rēķina.

Savas analīzes nobeigumā D. Lēbers atgādina, ka tad, kad 
parlamentā sāka protestēt pret Anglijas valdības lēmumu, 
valdības spīkers pārstāvju palātā paziņoja: « Ja  Baltijas 
valstis atkal kādreiz nākotnē atjaunotos un nospriestu, ka 
tās grib risināt jautājumu par valūtas noguldījumu vērtī
bu atgriešanu . . , tās attiecīgā diplomātiskā kārtā va
rēs griezties pie Britu valdības. Esmu pārliecināts, ka, iz
skatot jebkuru tamlīdzīgu prasību, nākamā Britu valdība 
labi atcerēsies bēdīgo Baltijas tautu vēsturi un būs no
skaņota izskatīt visus jautājuma aspektus, kā tas būs ne
pieciešams.» (Loeber D. Ibid., p. 39.) Neaizmirsīsim šo 
solījumu, kad ķersimies pie jautājuma praktiskās risināša
nas.

Nobeigumā varam secināt, ka mums ir visas tiesības 
un zināmas iespējas vismaz daļu no Londonā deponētajām 
vērtībām atgūt. A SV  3 tonnas 48,119 kg tīra zelta vēl ir 
vietā. Turklāt jāpārbauda, vai un cik lielas konvertējamās 
valūtas summas tur tika pārvestas no Londonas. Un pēc 
tam, kad būsim taustāmi pierādījuši, ka esam suverēna re
publika, atliek griezties pie ASV  valdības ar pieprasīju
mu atzīt, ka varam šo zeltu izmantot Latvijas ārējās tirdz
niecības darījumu garantēšanai, izmantojot FederaI Reserve 
Bank pakalpojumus, kur šīs vērtības deponētas.

Par tiem Latvijas īpašumiem, kas atrodas Francijā un 
Šveicē, nepieciešama detalizēta pārbaude. Turklāt būtu ne
pieciešams ne vien izvērtēt, kur palicis valsts, bet arī to 
privātu personu īpašums, kas atradās ārvalstīs un kura īpaš
nieki baigajos gados gājuši bojā izsūtījumā, frontē vai arī 
vēlāk miruši tepat Latvijā, un kādas ir šī īpašuma atgūša
nas iespējas saskaņā ar tā atrašanās vietas valsts civiltiesību 
noteikumiem.

Un visbeidzot, lai atvieglotu šajā rakstā analizēto īpašu
ma tiesību jautājumu un starptautiskās tirdzniecības at
jaunošanu starp Latviju un attiecīgajām valstīm, pēc ie
priekšējas ekspertīzes L P S R  Augstākās Padomes Prezidijam 
acīmredzot vajadzētu nākt klajā ar deklarāciju, ka Latvija 
turpina atzīt par spēkā esošiem un saistošiem tirdzniecī
bas līgumus ar attiecīgajām pasaules valstīm.



Volfgangs Leonhards dzimis 1921. gadā Vīnē. 1935. gadā viņš kopā ar māti pārceļas uz dzīvi Padomju Savienībā.1 
Pēc padomju skolas beigšanas (1940.) uzsāk studijas Maskavas Svešvalodu institūtā, vēlāk — Karagandas Skolotāju 
institūtā. Seko mācības Kominternes skolā, kas tolaik (1942.— 1943.) bija nozīmīgākais ārzemju komunistu ideoloģiski 
politiskās izglītošanas centrs PSRS. Sākot ar 1943. gadu, V. Leonhards darbojas «Brīvās Vācijas Nacionālajā komi
tejā» Maskavā.

Kopā ar V. Ulbrihta grupu 1945. gadā V. Leonhards atgriezās Berlīnē. No 1945. gada līdz 1947. gadam viņš bija 
Vācijas Sociālistiskās Vienības partijas Centrālkomitejas propagandas un aģitācijas daļas līdzstrādnieks, no 
1947. g. līdz 1949. g. — pasniedzējs VSVP Kārļa Marksa augstskolā.

Būdams opozīcijā pret staļinismu, Volfgangs Leonhards 1949. gada martā aizbēga no Vācijas Padomju zonas uz 
Dienvidslāviju. Kopš 1950. gada beigām viņš dzīvo Rietumvācijā, darbodamies kā Padomju Savienības un starptau
tiskā komunisma problēmu komentētājs.

Pēc studijām un pētnieciskās darbības Oksfordā (1956.— 1958.) un Kolumbijas universitātē Ņujorkā (1963.— 1964.), 
kopš 1966. gada sākuma viņš ir profesors Jēlas universitātes ( Ņūhevena)  Vēstures fakultātē, kur lasa lekcijas un 
vada seminārus par Padomju Savienības vēsturi un starptautisko komunismu.

Parasti gada pirmajā pusē (no janvāra līdz jūnijam)  V. Leonhards pasniedz bet otrajā pusē darbojas Rietum
vācijā kā publicists.

Publicējam fragmentus no V. Leonharda grāmatas «Soks par Hitlera— Staļina paktu».

VOLFGANGS LEONHARDS
ŠOKS PAR HITLERA— 

STALINA PAKTU. 
IESPAIDI PSRS, 

RIETUMEIROPĀ UN ASV

henē, bet 1927. gadā , pēc valsts eksāmeniem tiesību zināt
nēs, viņš sāk strādāt ārlietu dienestā.

Kopš 1931. g ad a  maija Hanss fon Hervarts darbojās 
vācu vēstniecībā Maskavā. Viņš bija pirmā piecgadu plāna 
un kolektivizācijas aculiecinieks. Hervarts iepazinās gan ar 
vienkāršo padom ju cilvēku, gan ar augstāko padomju 
funkcionāru dzīvi (kuri «lie lās tīrīšanas» laikā 1936.—
1938. g. gandrīz visi gā ja  bo jā ) .  Viņš atkārtoti tikās ar cerī
bās pieviltiem ārzemju komunistiem, to vidū arī ar Maksu 
Helcu.

Ar grāfu fon Šūlenburgu, kas kopš 1934. gada  oktobra 
vad īja  vācu vēstniecību Maskavā, Hansam fon Hervartam 
bija gandrīz vai draudzīgas saiknes. Tādējādi viņš bija 
ne vien aculiecinieks, bet daļēji arī aktīvs līdzstrādnieks 
v ā c u — padomju attiecību uzlabošanai, kas iesākās 1939. g a 
da pavasarī un kulminēja Ribentropa vizītes laikā M askavā,
1939. gada  23. augustā.

Hanss fon Hervarts kopā ar vēstniecības pārstāvi Geb- 
hardu fon Valteru atradās Maskavas lidostā. Viņš īpaši 
atceras gestapoviešu tikšanos ar kolēģiem no Padomju 
valsts policijas, kuru tolaik saīsināti apzīmēja — NKVD 
(N arodnij  Komisariat Vnutrennih del — Tautas Iekšlietu 
Komisariāts):

«M a sk a vā  Ribentropu sagaidīja  grupa padomju ierēdņu 
un grāfs Šūlenburgs. Es stāvēju līdzās Gebhardam fon 
Valteram, un mēs abi saspringti vērojām šo pirmo, no atklā
tības slēpto vā cu — padomju tikšanos.

Pēkšņi Valters, satvēris manu roku, norādīja  uz Gestapo 
aģentiem, kas tieši tajā brīdī sirsnīgi apsveicinājās ar sa
viem NKVD partneriem. «Skat, kā viņi sasmaidās. Viņi prie
cā jas  par beidzot radušos iespēju sadarboties. Tas var beig
ties drausmīgi. Iedomājies tikai, kā viņi mainīsies ar 
aktiem.»»
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R O K A S S P I E D I E N S  M A S K A V Ā :  
S L E P E N Ī B A  U N  P Ā R S T E I G U M S  
A U G S T Ā K A J Ā  L Ī M E N I .

R IB EN TR O PS PIE STAĻINA UN M OLO TO VA.
Ribentropa braucienu uz Maskavu 1939. gada  23. augustā 

turēja tādā slepenībā, ka tam bija tikai daži aculiecinieki. 
Un tikai viens no viņiem Ribentropa iebraukšanu un vizīti 
M askavā aprakstījis, balstoties uz paša pieredzēto.

Spriežot pēc «P ra v d a s»  ziņojuma, vācu delegācijā  bija 
ārlietu ministrs Ribentrops, Gauss, barons fon Dernbergs, 
Pauls Šmits, profesors Dr. G. Hofmans, K. Šnurre «un  citi». 
Lai sagaidītu vācu ārlietu ministru, Maskavas lidostā iera
dās vairāki padom ju funkcionāri:  ārlietu ministra vietnieks 
V. P. Potjomkins, ārējās tirdzniecības ministra vietnieks 
M. S. Stepanovs, iekšlietu ministra vietnieks V. N. Merku- 
lovs, M askavas pilsētas padomes priekšsēdētājs «un citi».

Pēc «P ra v d a s»  ziņām, vēstnieka fon Šūlenburga pieaici
nāti, tur atradās arī vācu vēstniecības darbinieki un itāļu 
vēstnieks ar savu militāro atašeju.

Neviens no minētajiem padomju funkcionāriem nav atstā
jis memuārus par Ribentropa viesošanos un sarunām M as
kavā. Taču nozīm īgajam  notikumam tomēr saglabājās  lie
cinieks, kas tolaik strādāja vācu vēstniecībā. Tas ir Hanss 
fon Hervarts, kurš kā nacistu režīma kritizētājs un vēlāk 
ari pretinieks visu notiekošo aprakstījis gluži ticami un lie
tišķi.

Hanss fon Hervarts (tolaik 35 gadus vecs )  dzimis Ber
līnē, bērnību pavadījis Pozenes provincē. 1918. gadā  
kopā ar vecākiem atkal pārcēlies uz Berlīni, tur apmeklējis 
skolu un pēc tam k|uvis par strādnieku lokomotīvju fab 
rikā. Vēlāk viņš apraksta, cik tas bijis svarīgi — izjust uz 
savas ādas, ko nozīmē astoņu stundu darbadiena. Tā viņš 
esot iepazinis strādniekus īstajā vidē, guvis pieredzi a rod 
biedrību darbā un nereti asajās diskusijās ar soc iā ldem o
krātu vairākumu, kreisajiem «Neatkarīgajiem  sociā ldem o
krātiem» un komunistiem. Sekoja studijas Breslavā un Min-



23. augustā pulksten 1<5 sākās vācu—padomju sarunas. 
Tajās no padomju puses piedalījās Staļins un Molotovs, 
no vācu puses — Ribentrops, fon Šfilenburgs. Ribentrops 
bija atvedis jaunu Hitlera vēstījumu, kurā teikts, 
ka «no šī brīža visu Austrumeiropas problēmu vidū esot 
tikai viena — Vācijas un Krievijas problēma». Sarunu laikā 
Staļins tūlīt izvirzīja svarīgu jautājumu: Krievijai jāatgūst 
Baltijas jūras ostas Latvijā — Liepāja un Ventspils. Riben
trops telefonēja Hitleram, lūdzot piekrišanu šādai prasībai, 
kā arī atļauju parakstīt slepeno protokolu, kas noteiktu 
abpusēju ietekmju sfēras robežas. Hitlers lika steidzīgi 
atnest ģeogrāfijas atlasu. Uzmetis skatienu kartei, ap pulk
sten 20 viņš atbildēja: «Jā, piekrītu.»

Vakarā sēde turpinājās. Tā ieilga pāri pusnaktij. Tikmēr 
iestājās 24. augusta rīts, lai gan neuzbrukšanas pakts un 
slepenais protokols tika parakstīti un datēti ar 23. augustu. 
Fotogrāfs fiksēja apmierināti smaidošas sejas. Paukšķēja 
šampanieša korķi. Staļins uzsauca tostu par godu Hitleram: 
«Es zinu, cik ļoti vācu tauta mīl savu vadoni; tādēļ es gri
bētu iedzert uz viņa veselību!»

Hanss fon Hervarts šo nozīmīgo nakti pavadīja vācu vēst
nieka rezidencē, lai nodrošinātu ātrus telefona sakarus 
starp Maskavu un Berlīni. Viņš atceras:

«B ija  ierīkota tieša telefona līnija starp Maskavu un Ber
līni. Dažubrīd es dzirdēju Hitlera piekrišanu izmaiņām 
līguma tekstā, galvenokārt sakarā ar nelielām robežu atvir- 
zēm. Apbrīnojami, cik aši Hitlers deva savu piekrišanu, lai 
tikai pēc iespējas ātrāk noslēgtu līgumu.»

Šajā neaizmirstamajā naktī Hanss fon Hervarts uzzināja 
arī vēl citas detaļas. Tā, piemēram, sarunas esot vadījis 
pats Staļins. Viņš Ribentropam neslēpa, ka jau sen atbal
stījis domu par padomju—vācu tuvināšanos. Līgumu no
slēdzot, Staļins esot pacēlis glāzi par Hitleru, uzsaukdams 
tam: «Molodec!», kas krievu sarunu valodā nozīmē apmē
ram — «varens puisis».*

Neuzbrukšanas paktu, kas datēts ar 1939. gada 23. au
gustu, parakstīja 24. augustā pulksten divos. Drīz vien 
vēsturiskā mirkļa iemūžināšanai tika ielaisti fotogrāfi. 
Hanss fon Hervarts: «To vidū bija vācu fotogrāfs Helmuts 
Laukss, kas vēlāk aprakstīja, kā viņš fotografējis Riben- 
tropu un Staļinu. Katram no viņiem rokā bijusi glāze šam
panieša un tie dzēruši par līguma panākumiem. Staļins pie
zīmējis, ka publicēt šādu fotogrāfiju neesot prātīgi, jo tas 
varot veicināt maldīgu priekšstatu rašanos vācu un krievu 
tautās. Kad Laukss grasījies atvērt kameru, lai atdotu 
filmu, Staļins to noraidījis, piezīmēdams, ka viņam pietie
kot ar vācieša godaprātu.»

24. augustā pulksten 13.25 Ribentrops aizbrauca no M as
kavas. Viņu pavadīja tie paši padomju funkcionāri, kas bija 
sagaidījuši. Tajā pašā dienā Ribentrops atgriezās Berlīnē. 
Pēcpusdienā viņš sniedza ziņojumu Hitleram, kurš tālab 
speciāli atsteidzās no Berhtesgadenas. Hitlers bija ļoti prie
cīgs un apbēra savu ministru ar uzslavām. Nu kara uzlies
mojumu vairs nekas nevarēja apturēt. Hitlera uzbrukums 
Polijai tika gatavots ar pilnu jaudu.

«PRA VD A » P U B L IC Ē  N E U Z B R U K Š A N A S  PA KTU .

24. augustā «Pravda» paziņoja par paktu. Tas bija vis
pārsteidzošākais «Pravdas» numurs visā Padomju Savie
nības vēsturē. Titullapā milzīgi attēli rādīja Staļinu un Mo- 
lotovu, Ribentropu, vācu ārlietu ministrijas untersekretāru 
Gausu un tulku. Zem attēla no tikšanās Kremlī bija pa
raksts:

«23. augustā pulksten 3.30 pēcpusdienā notika pirmā sa
runa starp V. M. Molotovu un Vācijas ārlietu ministru fon 
Ribentropa kungu. Sarunā piedalījās biedrs Staļins un 
vācu vēstnieks grāfs fon der Šfilenburgs. Tā ilga gandrīz 
trīs stundas. Pēc pārtraukuma sarunas atkal atsākās ap 
pulksten 10 vakarā. Tās noslēdzās ar Neuzbrukšanas pakta 
parakstīšanu. Tālāk seko līguma teksts.»

«Pravdas» ievadrakstā īpaši tika izcelts 4. paragrāfs, kas 
abiem partneriem uzliek par pienākumu nepievienoties ne
kādiem valstu grupējumiem, kuri tieši vai netieši vērstos pret 
otru pusi. «Pravda» cildināja arī jaunā līguma 5. paragrāfu, 
kurā tika paredzēts visu strīdīgu jautājumu vai nopietnu 
konfliktu miermīlīgs un draudzīgs atrisinājums, šim nolū
kam izveidojot kopīgas komisijas.

Nākošajā dienā, 25. augustā, «Pravda» tikai īsumā pazi
ņoja par Ribentropa aizbraukšanu 24. augustā pulksten 
13.25. Viņu pavadīja tie paši padomju funkcionāri, kas bija 
ieradušies sagaidīt.

H RU ŠČ O VS:
P O L IT B IR O JA  LO C E K L I B I JA  M ED ĪB A S .

Paliek atklāts jautājums, kuri no padomju vadītājiem 
zināja par paktu un kuri no viņiem piedalījās tā sagatavo
šanā. Par to mums ir ziņas no toreizējā Politbiroja locekļa 
IŅlikitas Hruščova. Hruščovs dzimis 1894. gadā zemnieku 
ģimenē*, kopš 1918. gada — boļševiku partijas biedrs. Vēlāk 
Hruščovs strādāja par rajona partijas komitejas sekretāru 
Petrovomarinskā, Ukrainā, un 1927. gadā izvirzījās Ukrai
nas partijas aparātā. 1929. gadā Hruščovs pārcēlās uz Mas
kavu, kur kļuva par Industriālās akadēmijas partorganizā- 
cijas sekretāru. No 1932. gada viņš jau ir Maskavas partijas 
organizācijas otrais sekretārs, bet no 1935. gada marta 
ieņem pirmā sekretāra posteni. 1934. gadā Hruščovs kļūst 
par Centrālkomitejas locekli, bet kopš 1939. gada marta 
tiek ievēlēts Politbirojā.

Toreizējais Politbiroja loceklis Hitlera— Staļina paktu 
vēlākajos memuāros attēlojis šādi:

«Kādā sestdienā es biju Staļina vasarnīcā, un viņš man 
pastāstīja, ka nākošajā dienā ar lidmašīnu ieradīšoties 
Ribentrops. Staļins smīnēja un dzēlīgi vēroja mani, gribē
dams redzēt, kādu iespaidu šis jaunums izraisīs. Vispirms 
es zaudēju valodu. Es blenzu uz viņu, domādams, ka mans 
sarunu biedrs joko. Tad es vaicāju: «Kālab Ribentropam 
ievajadzējies ar mums runāt? Vai viņš taisās pāriet pie 
mums?» «Nē,» atbildēja Staļins, «Hitlers ir atsūtījis mums 
vēstījumu, kurā teikts: «Es jūs lūdzu, Staļina kungs, pie
ņemt manu ministru Ribentropu, kas jums iesniegs dažus 
konkrētus priekšlikumus.» Mēs jau ziņojām, ka rit viņu 
sagaidīsim.»

Es teicu Staļinam, ka nākamajā dienā man iecerēts kopā 
ar Bulgaņinu un Maļenkovu doties medibās uz Vorošilova 
iecirkni. Staļins atbildēja: «Varat to mierīgi darīt. Rīt jūs 
šeit nebūsit vajadzīgs. Kopā ar Molotovu tiksimies ar Ri
bentropu un uzklausīsim viņu. Kad jūs pārradīsieties no 
medībām, es jums darīšu zināmu, kas Hitleram padomā un 
kas sanācis no mūsu sarunām ar Ribentropu.»»

Hruščovs kopā ar Bulgaņinu un Maļenkovu aizbrauca 
uz Zavidovas medību rajonu. Kad viņi tur nonāca, Voro- 
šilovs bija jau priekšā. Tas nozīmēja, ka viņš nepiedalās 
sarunās ar Ribentropu, l.ai gan savulaik, būdams Aizsar
dzības tautas komisārs, bija vadījis padomju delegāciju 
pārrunās ar rietumu valstīm. Bet nu arī viņš bija izslēgts.

Šķita gluži neticami — padomju Politbiroja locekļi devu
šies medībās. Hruščovs atceras, ka tā bijusi ļoti silta diena 
un gadījušās ļoti veiksmīgas medības. Viņu sevišķi ieprieci
nājis tas, ka todien izdevies nošaut par vienu pīli vairāk 
nekā Vorošilovam. Tas viņam licies nozīmīgi, jo padomju 
prese arvien daudzinājusi Vorošilovu par labāko padomju 
strēlnieku. Pēc medībām Politbiroja locekļi brauca uz Sta
ļina vasarnīcu. Hruščovs paņēma līdzi arī paša nošauto 
pīli, lai dalītos ar pārējiem Politbiroja locekļiem. Viņš stās
tīja Staļinam par medību norisi un nedaudz palielījās arī 
ar saviem panākumiem. Staļins bija ļoti labā omā.

Hruščovs: «Kamēr tika gatavotas mūsu medību trofejas, 
Staļins ziņoja, ka Ribentrops esot atvedis draudzības un 
neuzbrukšanas pakta projektu un visi to parakstījuši. Sta
ļins likās ļoti apmierināts ar sevi. Viņš teica: ja Maskavā

* Sarunu valodā dominējošā tomēr ir forma «m alacis». — Tulk. plez. * Autors kļūdās. Ņ. Hruščovs celies no ogļraču ģimenes. — Red.
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esošie angļi un francūži uzzinātu par šo līgumu, tie neka
vējoties aizbrauktu . ..»

Pēc Hruščova vārdiem, Staļins esot apgalvojis, ka 
līgums Padomju Savienību uz kādu laiku pasargāšot no 
kara. Tā varēšot saglabāt neitralitāti un uzkrāt spēkus. 
Starp citu, tas nozīmējot — nogaidīt. Savos memuāros 
Hrušdovs izsaka atziņu, ka Hitlera— Staļina pakts galu 
galā Padomju Savienībai tomēr bijis izdevīgs, jo līdz ar to 
tikusi iegūta atelpa.

Tomēr Hruščovs kritiski izsakās par līguma nobeiguma 
formulējumu: «Mēs nedrīkstējām diskutēt par paktu pat 
p a r t i j a s  sapulcēs . . .  Mums, komunistiem un antifašistiem, 
bija ļoti grūti akceptēt ideju par Vāciju kā sabiedroto. Pret 
fašistiem mēs joprojām bijām naidīgā filozofiskā un poli
tiskā opozīcijā.»

K L E M E N T S  G O TVALD S TO Z IN Ā JA  JA U  IE P R IE K Š .

No Hruščova atmiņām skaidri izriet, ka pat padomju Po
litbiroja locekļi, izņemot Staļinu un Molotovu, nebija infor
mēti par pakta sagatavošanu. Bet vai Maskavā vēl kāds 
pirms pakta publicēšanas par to zināja? Acīmredzot — daži 
augstākie Kominternes funkcionāri, vismaz zināmā mērā 
viņi lika to manīt. Kā izriet no Ernsta Fišera atmiņām, pie 
tādiem pieskaitāms arī Klements Gotvalds.

Ernsts Fišers (1899.— 1972.) kopš 1920. gada bija Austri
jas Sociālistiskās partijas loceklis, no 1927. līdz 1934. ga
dam sociālistu avīzes «Arbeiterzeitung» redaktors, 
1934. gadā fabrikā piedalījies Aizsardzības savienības 
biedru (Schutzbündler) dumpī Vīnē, visbeidzot iestājās 
Austrijas Komunistiskajā partijā, emigrēja uz Prāgu, no 
turienes nonāca Padomju Savienībā, kur darbojas Komin
ternē. Viņš dzīvoja Kominternes viesnīcā «Lukss» un ar 
Pētera Vīdera vārdu publicēja radiokomentārus un rakstus.

Hitlera— Staļina pakta noslēgšanas laikā Ernsts Fišers 
bija 40 gadus vecs. Viņš atceras:

«21. augustā «Pravdā» parādījās ievadraksts par tirdz
niecības un kredīta līgumiem ar Vāciju. Rakstā bija lasāms, 
ka šīs vienošanās varot kļūt par svarīgu pagriezienu abu 
pušu saimnieciskajās attiecībās, nozīmīgs solis uz priekšu 
ne vien ekonomisko, bet arī politisko attiecību tālākā uzla
bošanā starp P S R S  un Vāciju.

Es gribēju runāt ar Manuiļski. Kominternes gaitenī man 
pamāja Gotvalds: lai es ienākot. Viņš ievilka mani savā 
birojā. «Apsēdies,» Gotvalds sacīja, viltīgi, zinoši un ne
noteikti pasmaidīdams.»

Klementam Gotvaldam tolaik bija 43 gadi. Kopš
1925. gada oktobra iekļauts Čehoslovakijas Komunistis
kās partijas Centrālkomitejā. No 1926. līdz 1929. g. viņš 
vadīja aģitpropagandas nodaļu, tajā laikā īstenodams 
savu augšupeju Politbirojā. Kopš 1929. gada februāra 
Klements Gotvalds bija Čehoslovakijas KP ģenerālsekre
tārs un KP deputāts Čehoslovakijas parlamentā, kopš 
1929. gada jūlija — Komunistiskās Internacionāles izpild
komitejas (K M ) prezidija loceklis un kopš Kominternes 
Vispasaules 7. kongresa 1935. gada vasarā — arī K ll pre
zidija un K ll sekretariāta loceklis. Viņš sastāvēja abās 
augstākajās Komunistiskās Internacionāles kolēģijās. No 
1936. gada februāra līdz 1938. gada novembrim Gotvalds 
dzīvoja Čehoslovakijā, bet pēc Minhenes vienošanās
1938. gada novembrī atkal pārcēlās uz Maskavu. Tajā 
laikā Kominternē viņš pildīja Viduseiropas sekretāra pie
nākumus, tātad bija kompetents tieši šī reģiona jautā
jumos.

Ernsts Fišers apraksta sarunu ar Klementu Gotvaldu, 
kura notika 21. augustā, divas dienas pirms Hitlera— Sta
ļina pakta:

«Čehu komunistu šefs, galdnieka māceklis no Vīnes, vīrs 
ar veselīgu saprātu, politisku instinktu, lielu pieredzi tak
tikas smalkumos, labprāt ar mani aprunājās . . .  Vaļsirdīga 
saruna mūsu starpā kaitēt nevarēja, dažreiz tā izrādījās 
pat lietderīga, jo es piedāvāju neparastus argumentus, 
izmantojamus turpmākajās diskusijās . . .

«Ko tu teiktu ..  .» Gotvalds piemiedza acis un savilka

lūpas, «bet tikai nestāsti to citiem, es gribētu pilnīgi kon
fidenciāli dzirdēt tavas personīgās domas: tātad, ko tu sa
cītu, ja kāds bandīts, kam labi samaksāts, lai viņš tevi no
vāktu, piepeši piedāvā tev vienošanos?»

Gotvalds izvaicāja vēl šo un to, pirms ķērās pie lietas. Ko 
teiktu viņš, Ernsts Fišers, ja hitleriskā Vācija piedāvātu Pa
domju Savienībai paktu. «Ko tu par to teiktu?»

Viņš cieši palūkojās man sejā un nelāgi iesmējās. Tie bija 
pusjukuši, puspiespiedu smiekli. Kā spēlmanim, kas met 
kārti galdā, nevarēdams būt drošs par lietas iznākumu.

Gotvalds: «Vai tu stāvētu malā, vai? Varbūt tu man ne
tici? Tu uzskati to par neiespējamu? Par nepieklājīgu? Par 
ļaunprātīgu? Kā tu domā? Bet Minhene? Vai Minheni esi 
aizmirsis? Sēžu zāli ar četriem kungiem: Hitleru, Musolīni, 
Čemberlēnu, Daladjē?»

Gotvalds savās dusmās bija aizrunājies: «Šis vēl nav tas 
īstais gads, vai saproti? Un tad, pēc Minhenes, pēc Čeho
slovakijas saplosīšanas, Ribentropa kungs Parīzē, 1938. 
gada decembris, un mesjē Bonē viņu pārliecina: Fran
cijai Austrumeiropā neesot nekādu interešu, tā dodot 
Vācijai brīvas rokas. Jaunais projekts — Lielukraina. Lū
dzu, Hitlera kungs, grābiet c ie t. . .  Bet laupītājs — jo viņam 
risks šķiet pārāk liels — klusītiņām liek saprast tam otra
jam, kuru taisās nomušīt: tur pirms gadiem divdesmit tika 
izrauts liels gabals no tavas miesas, liels Ukrainas un Balt
krievijas gabals, 1920. gadā Polija, tu taču a tceries ... Un 
ja tagad tu to ņem atpakaļ un ja es tev neuzbrūku . . . »

Ernsts Fišers: «Polijas sadalīšana?! . . . »
Gotvalds: «Vai pārbijies? Ak tā? Apjuki? Smalki tas nav, 

bet tu jau zini, katrs sev vistuvākais, īpaši jau politikā. . .  
Tātad, kā tu raugies uz paktu ar Vāciju?» «Riebīgi!» atbil
dēja Ernsts Fišers.

Gotvalds: «Tas ir Padomju Savienības dzīvības vai nāves 
jautājums, vai saproti? Vai te var klīrēties? Apdomā! Bet 
tikai nevienam nestāsti!»»

Ernsts Fišers tā arī darīja: «Es apdomāju,» viņš raksta 
savos memuāros.

KO H E S U S S  H ER N A N D ESS  U Z Z IN Ā JA  NO DM ITR1JA  
M A N U IĻSK A .

Ernsts Fišers un Klements Gotvalds acīmredzot bija vie
nīgie, kas, apspriežot paktu pirms publicēšanas, pārrunāja 
tā iespējamību. Visu citu Kominternes funkcionāru atmiņas 
saistās tikai ar laiku pēc pakta publicēšanas.

Šajā sakarībā sevišķi interesanta šķiet spāņu KP fun
kcionāra Hesusa Hernandesa saruna ar Dmitriju Manuiļski 
Kuncevā, tūdaļ pēc pakta publicēšanas.

Hesusam Hernandesam tolaik bija 32 gadi. Viņš bija 
audzis Bilbao, trūcīgā piecu bērnu ģimenē. 15 gadu vecuma, 
1922. gadā, viņš iestājās Spānijas Komunistiskajā partijā. 
Vairāk nekā piecus gadus pavadīja cietumā. 1931. gadā pēc 
Spānijas republikas pasludināšanas Hernandess tika uzai
cināts uz P S R S , kur apmeklēja Ļeņina skolu Maskavā. 
Atgriezies Spānijā, viņš darbojās aģitācijas un propagan
das nodaļā, kā arī partijas centrālorgānā «Mondo Obrero». 
1936. gada februāra vēlēšanās, kas atnesa Tautas frontei 
uzvaru, Hernandess bija Kordovas deputāts, pilsoņu kara 
laikā no 1936. līdz 1939. gadam ieņēma tautas izglītības 
ministra posteni Spānijas Tautas frontes vadībā («pirmais 
Staļina ministrs ārzemēs» — tā viņš sevi dēvēja memuāros). 
Vienlaicīgi Hernandess bija Centrālās frontes armijas polit- 
komisārs. Dienu pirms Franko ienākšanas Madridē viņš 
kopā ar dažiem citiem K P  vadoņiem izlidoja vispirms uz 
Alžīru, no kurienes nonāca Havrā un tad ar kuģi devās uz 
PS R S . Tas notika dažus mēnešus pirms pakta parakstī
šanas.

Hernandesa sarunu biedrs bija Dmitrijs Manuiļskis 
(1883.— 1959.), boļševiks kopš 1903. gada, nelegāli darbo
jies ar segvārdu «Foma». Vairākkārt apcietinats un izsūtīts, 
emigrējis uz Parīzi. Pēc boļševiku uzvaras 1917. gada ok
tobrī Manuiļskis vispirms bija politkomisārs, bet kopš 
1919. gada pārsvarā darbojās Kominternes aparāta starp
tautiskajā sektorā. Starp citu, viņš piedalījās Vācijas ko
munistu kongresā 1924. gadā Frankfurtē pie Maiņas (a r
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1. H itlers  un ģ en e rā ļi 1941. g.
«V iss , ko esmu sācis, vērsts pret K riev iju .»

2. Padom ju tanki 1941. g.
«M ē s  esam m ācījušies tikai uzbrukt.»

3. Sta ļins un ā rlie tu  m inistrs R ib en trops 1939. g.
«Es p iek rāp u  H itleru.»

4. Padom ju ā rlie tu  m inistrs M o lo to vs  B e r līn e , 1940. g. 
«M um s būs va ren i panākum i.»



segvārdu Ivanovs), kā arī veica uzdevumus Francijā un 
Itālijā. Kopš 1924. gada Manui|skis sastāvēja Kominternes 
Izpildkomitejā un prezidijā. Kopš 1928. gada viņš bija atbil
dīgais padomju K P  pārstāvis Kominternē.

Hesuss Hernandess ziņu par Hitlera— Sta|ina paktu 
saņēma Piemaskavas vasarnīcā, kur parasti uzturējās 
augstākie. Kominternes ierēdņi. Šo dienu savos memuāros 
Hesuss Hernandess atceras šādi: «Mums, spāņiem, Riben
tropa ierašanās Maskavā atgādināja bumbas sprādzienu. 
Publikācijas ar fotoattēliem, kuros redzami boļševiki, kas 
uzsmaida nacistiem, un paziņojums par vācu— padomju 
pakta parakstīšanu mūs galīgi apstulbināja. Mums vis
pirms vajadzēja pamatīgi izberzēt acis, lai pārliecinātos: tā 
patiešām ir «Pravda».»

Hernandess atzīmē, ka visvairāk pārsteigušas divas lie
tas. Pirmkārt, līgumā bija izteikta vēlēšanās stiprināt 
mieru starp Vāciju un Padomju Savienību, turpretī miera 
saglabāšana pasaulē netika pat pieminēta. Otrkārt, abas 
līgumslēdzējas puses uzturēšot pastāvīgus kontaktus un 
abpusēji apmainīšoties ar informāciju saskaņā ar kopējām 
interesēm.

Hernandess: «Vēl tajā pašā vakarā, uzzinājis šo satrau
cošo jaunumu, es satiku Manuiļski, ar kuru dzīvoju vienā 
villā. Mēs bijām pietiekami ilgi pazīstami, lai atļautos ap
spriesties.

— Es mēģinu saprast šo sensacionālo pavērsienu.
— Ir jāiegūst laiks, Hernandes.
— Bet pakts taču dod Hitleram rīcības brīvību. Tas var 

P S R S  bēdīgi beigties.
— Ak, ko jūs. Mūsu tiešais mērķis ir likvidēt Poliju, kas 

pārāk ilgi kalpojusi kā tramplīns iespējamiem agresoriem.
— Likvidēt Poliju?
— Tās būtu šī darījuma pirmās sekas. Polijas kā valsts 

eksistencei tiks darīts gals. Mums ar Vāciju būs kopēja ro
beža, — sacīja Manuiļskis. Par manu apstulbušo sejas iz
teiksmi viņš mazliet pasmīnēja.

— Bet Francijai un Anglijai taču ir līgums ar Poliju. Tā
tad būs karš!

— Tikai pašnāvnieki uzdrošinātos sākt karu pret Vāciju 
un PS R S , lai aizstāvētu Poliju. Kungi Čemberlēns un Ko 
ir pārāk bailīgi, lai ielaistos šādā pasākumā. Lai cik skaļi 
Minhenē klaigātu un spārdītos, es tomēr neticu, ka viņi 
izšķirsies par karu.

— Bet ja tomēr tas notiks?
— Viss ir ieplānots un izkalkulēts. Mēs nevaram zaudēt.
Tā kā es neizskatījos pārliecināts, viņš paskaidroja papil

dus:
— Vēl labāk, ja kapitālisti gribēs savā starpā plēsties. 

Pašlaik, kad liek sevi manīt pirmās paguruma pazīmes, viņi 
visādi cenšas mums pielabināties. Mūsu spriedums tad pa
vērsīs viņus turp, kur tas būs vajadzīgs. Esi mierīgs, mūsu 
armijas jau nu gan nebūs tās, kas kapitālisma zemēm ar 
kailām rokām rausīs karstas ogles.»5

KASTRO  D ELG AD O :
SA T R A U K U M S  K O M IN T ER N Ē .

Neaizmirstamo rītu pēc pakta parakstīšanas apraksta arī 
Kastro Delgado. Tolaik viņš pārstāvēja Spāniju Komin
ternē. Enrike Kastro Delgado, 32 gadus vecs, bija Spānijas 
KP biedrs jau kopš 1925. gada. Dažus gadus vēlāk viņš dar
bojās partijas reģionālajā komitejā Madridē, kā arī centrā
lajā orgānā «Mundo Obrero». 1936.— 1939. g. pilsoņu karā 
K. Delgado bija viens no komunistu «piektā pulka» organi
zatoriem. 1937. gadā viņš kļuva par Spānijas K P  Centrāl
komitejas locekli un nodarbojās galvenokārt ar agrārrefor
mām. K- Delgado bija arī karaspēka daļu komisārs Centrā
lajā frontē un vadīja politkomisāru apmācības.

Pēc Spānijas republikas krišanas 1939. gada pavasarī 
Enrike Kastro Delgado cauri Francijai nonāca PSR S , 
pirms Hitlera— Staļina pakta noslēgšanas darbodamies 
Kominternē ar segvārdu «Luiss Garsija». Kopā ar sievu 
Esperansu viņš dzīvoja viesnīcā «Lukss». Tā kā istabā 
nebija modinātāja, Kastro Delgado parasti atstāja ieslēgtu
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radioaparātu. Viņš zināja, ka Maskavas radio savus raidī
jumus uzsāk precīzi sešos no rīta. Tā tas notika arī
1939. gada 24. augustā, pirmajā rītā pēc pakta noslēgšanas: 
«Mūs pamodināja sporta maršs, pēc tam mēs noklausījā
mies rīta rosmes pārraidi, tāpat kā mēdz klausīties lietus 
šalkās: ieradums dara vienaldzīgu.» Kastro Delgado gai
dīja ziņas par Spāniju, taču Spānija netika pieminēta. Tā 
vietā smaga, monotona balss sāka kaut ko nolasīt. Kastro 
Delgado un viņa sieva Esperansa neveltīja tam nekādu uz
manību. Beidzot viņi saklausīja pieminam Molotovu un 
Ribentropu. Blakusistabā atskanēja nemierīgi soļi. Viņi 
vienīgie bezrūpīgi brokastoja pulksten astoņos no rīta.

Kastro Delgado: «Paķēris aktu vākus, es steidzos uz 
autobusu, kas atgāja 10 minūtes pēc astoņiem. Kad ierados 
pieturā, man pavērās no citām dienām gluži atšķirīga aina. 
Ļaudis nemetās pie autobusa durvīm, lai ieņemtu sēdvietas. 
Viņi gaidīja, stāvēdami grupās uz ietves, un satraukti saru
nājās, daži gandrīz kliegdami.

Es uzlūkoju citu pēc cita; uz mani neviens neskatījās. Es 
padevu labdienu, neviens manu sveicienu neatņēma.

Žestikulēdami un vicinādami rokas, viņi turpināja saru
nāties. Vienīgais, kas nerunāja, biju es, vienīgais, kas ne- 
žestikulēja, arī es.»

Enrike Kastro Delgado, toreiz pazīstams kā Luiss Gar
sija, tajā rītā patiešām bija vienīgais, kas, stāvēdams pie 
autobusa, ar kuru funkcionārus no viesnīcas «Lukss» veda 
uz Kominterni, neko nezināja par Hitlera— Staļina paktu.

Bet drīz vien viņš visu dabūja zināt: no Oktāvio Bran- 
dao, toreizējā Brazīlijas komunistiskās partijas pārstāvja 
Kominternes izpildkomitejā. 1921. gadā Oktāvio Brandao 
piedalījās Brazīlijas K P  nodibināšanā, vēlāk strādādams 
tās aģitācijas un propagandas daļā. Pēc profesijas būdams 
žurnālists un dzejnieks, viņš 1926. gadā kļuva par Komin
ternes izdevuma «Imprekor» korespondentu. Kopš 
1932. gada Oktāvio Brandao dzīvoja Maskavā kā Brazīli
jas K P  pārstāvis.

Tajā rītā Oktāvio Brandao kā parasti ieradās viens no 
pēdējiem — pusskriešus un saguris. Bet Enriko Kastro Del
gado pamanīja kaut ko neparastu. «Kāds spožums viņa 
acīs, kāds smaids viņa sejā!»

Brandao staigāja no vienas grupas pie otras; iekāpis 
autobusā, viņš ieraudzīja Kastro Delgado, pienāca tam klāt 
un apkampa. Brandao vilka draugu dziļāk autobusā. Viņš 
klaigāja, dzēlīgi smīnēja un smējās. Brandao gribēja kaut 
ko pastāstīt, bet tas bija grūti izdarāms, jo autobusā atra
dās 50 Kominternes ierēdņi, kas skaļi sarunājās dažādās 
valodās. Beidzot Brandao izdevās pievirzīties tuvāk: «Lie
liski, biedri Luis, vienkārši lie lisk i. . .  Padomju Savienība 
noslēgusi ar Vāciju neuzbrukšanas un tirdzniecības 
paktu . . .  Molotovs un Ribentrops to parakstījuši valdību 
vārdā . . .  Lieliski! . . .  L ie lisk i!. . .  Divi grupējumi, neraugo
ties uz pretrunām . . .  Padomju Savienība mierīgā attīs
tībā . . .  Lieliski! . . .  Fantastiski! . . .  Viņiem taču bija vienam 
otru jāiznīcina . . .  Mūsu uzdevums ir atvieglots. Fantas
tiski! Lieliski!»

Pa to laiku autobuss jau nonāca Rostokino un apstājās 
pie Kominternes ēkas. Šoreiz pasažieri likās tik satraukti, 
ka neievēroja ne tiltu, ne Lauksaimniecības sasniegumu 
izstādes monumentu, ne līkumu pirms iebraukšanas Komin
ternes rajonā. Ceļabiedri izklīda steidzīgāk nekā citudien.

Kastro Delgado iegāja savā darbistabā, atplēsa virkni 
zīmogu, lai izlasītu viņam noliktos dokumentus, pārskatīja 
dažas mapes ar kopsavilkumiem no ārzemju preses, kā arī 
spāņu kolektīvo korespondenci.

«Pulksten vienpadsmitos no rīta viņi atnesa lapiņu ar 
dienesta ziņojumiem spāņu valodā un «Pravdu». «Pravdas» 
pirmajā lappusē — pakts un liels Staļina attēls, kas likās 
paužam visiem pasaules komunistiem: «Tas biju es, skatie
ties, — es!»

Es lasu p a k tu ...  lasu to vienu reizi, otru, trešo .k >» E s 
pārlūkoju «Pravdu» vienreiz, otrreiz, trešoreiz . . .  un .do
māju. Kamēr es domāju, man liekas, it kā atskanētu maiga, 
bet enerģiska balss, kas nenogurstoši atkārto: «Staļinam 
taisnība . . .  Staļins nemaldās nekad . ..»  Esmu pārlieci



nāts, ka 299 istabās 299 funkcionāri lasa šo ziņojumu lapu, 
skatīdamies «Pravdā», un arī viņiem kāda maiga balss neat
laidīgi atkārto: «Sta|inam taisnība! . . .  Sta|ins nemaldās 
nekad . . . »

Enrike Kastro Delgado bija satriekts un mēģināja rast 
izskaidrojumu. Atšķirībā no daudziem citiem toreizējiem 
K P  funkcionāriem viņam priekšplānā izvirzījās nevis pa
domju ārpolitika, nevis Sta|ina lēmums, bet kas cits: Spā
nija.

«Es esmu spānietis: Vācija palīdzēja Franko tikt pie varas 
un iznīcināt mūsu republiku. Kāda lidmašīna, «meseršmits», 
ar ložmetēja uguni mazā Katalonijas ciematā izdzēsa mana 
brāļa Manolo dzīvību. . . Hitlers tiecas pakļaut Eiropu 
savai virskundzībai. Es izbijos no šīm domām . . .  Bet es 
atcerējos Spāniju . . .  Ja  vien es spētu visu aizmirst! Ja  es 
spētu aizmirst savu brāli, to, kā viņš gulēja nelielās slim- 
nīciņas istabā, bāls, nopietns... Tad es arī kliegtu, tāpat 
kā tās 50 balsis, kas man griezās ausīs . . .  Bet no Almerijas 
līdz Gernikai, no Badahosas līdz Barselonai paceļas šis 
«bet» . . .  Mirušie . .  . Mirušie . . .  Mirušie . . .  Es ieskatos 
ziņojuma lapā . . .  Es ieskatos «Pravdā».»

Tajā dienā Enriko Kastro Delgado un pārējie Kominter
nes funkcionāri saņēma svarīgu paziņojumu: pulksten sešos 
pēcpusdienā Padomju Savienības Komunistiskās partijas 
Centrālkomitejas pārstāvis uzstāsies Kominternē ar runu 
par starptautisko stāvokli.

ER N ST S  F IŠ E R S  P IE  A U G S T Ā K A JIE M  VĀCU K P  
FU N K C IO N Ā R IEM .

Arī Ernsts Fišers atceras, kā 1939. gada 24. augustā, 
Kominternei izšķirošajā dienā «Pravdas» pirmajā lappusē 
tika ievietots attēls: Staļins, Molotovs un Ribentrops ar 
smaidošām sejām Kremlī. Todien Ernsts Fišers tikās ar 
Vilhelmu Pīku un viņa ģimeni.

Vilhelms Pīks, tajā laikā jau 63 gadus vecs, bija ne 
vien vācu K P  vadības priekšsēdis Maskavā, bet kopš 
1928. gada arī Komunistiskās Internacionāles izpildkomi
tejas ( K I I )  loceklis, kopš 1931. gada KI1 prezidija un K II 
sekretariāta loceklis un tātad piederēja pie Komunistiskās 
Internacionāles vadības virsotnes. 1939. gadā Vilhelms 
Pīks kopā ar ģimeni uzturējās Maskavā: arī viņa dēls Artūrs 
Pīks ar sievu Grētu Lodi un Vilhelma Pīka meita — E llija  
Vintere, kas strādāja pie tēva par sekretāri.

Ernsts Fišers todien satika visus ģimenes locekļus vien
kopus.

«Grēta Lode bija pirmā, kas Kominternē pajautaja: «Ko 
tu par to saki?» Bijušais vācu strādnieku meitēns, nu V K P  
priekšsēdētāja Vilhelma Pīka vedekla: inteliģenta, saprā
tīga, čakla sieviete, viņa strādāja Komunistiskās Interna
cionāles laikraksta redakcijā. Grēta man patika, un es viņai 
saudzīgi palīdzēju likt lietā zināšanas, argumentus un 
izteiksmes līdzekļus. Viņa bija trausla plaušu slimniece. 
Viņas acīs atspoguļojās neziņa.

Es visu biju pārdomājis. Sarunā ar Gotvaldu nobriedis, 
tomēr šausmu pārņemts. Bet paktu es uzskatīju par pa
reizu. «Tas tomēr ir . . .  1as tomēr ir . . .»

«Nodevība? Nē. Neģēlība? Jā.»
«Mēs, vācu biedri, nekad to nesapratīsim. Arī mans tēvs 

to nesaprot.» Redakcijas sekretāre E llija  bija Vilhelma Pīka 
meita.

«Arī Artūrs neko nesaprot!» teica Grēta — Artūrs bija 
viņas vīrs. «Neviens to nesaprot.» Es centos apkopot savu 
pārdomu rezultātu, pamatot pakta nenovēršamību.»

Stundu vēlāk Vilhelms Pīks, iesaucis pie sevis Ernstu 
Fišeru, jautāja, vai viņš, Ernsts Fišers, būtu ar mieru pie
dalīties vācu komunistu vadības apspriedē Pīka Kuncevas 
vasarnīcā.

Sapulcē kopā ar Vilhelmu Pīku un viņa ģimeni piedalījās 
abi tobrīd vadošie V K P  funkcionāri Maskavā: Vilhelms 
Florins un Filips Dengels, kā arī citi svarīgi vācu K P  dar
boņi, kas atradās emigrācijā P S R S  un kurus Ernsts Fi- 
šerš vairs lāgā neatcerējās.

Ernsts Fišers mēģināja rast kādu cēlu attaisnojumu. 
Protams, būtu apkaunojoši sveikt paktu ar draudzīgu «jā».

Hitleriskā Vācija neesot mainījusies — tā joprojām esot 
koncentrācijas nometņu, masu slepkavību, ebreju slaktiņu, 
teroristiskas diktatūras valsts. Hitlers īslaicīgi sapraties ar 
Maskavu, neko nemainot nedz sevī, nedz savā sistēmā. 
Pakts dodot iespēju Padomju Savienībai iegūt laiku. P ir 
mais vācu kara mašinērijas trieciens ķeršot nevis Padomju 
Savienību, bet gan Angliju un Franciju. Padomju Savienī
bai esot nepieciešams laiks, lai reorganizētu armiju, lai tā 
būtu spējīga stāties pretī vācu vērmahtam.

Ernsts Fišers aizstāvēja paktu, taču viņš jutās nelāgi: 
«Kad es šādā veidā argumentēju, manī brieda neizskaidro
jams īgnums. Kamēr es pārliecināju savus biedrus, šīs 
jūtas pieņēmās spēkā. Tīrais saprāts bija apmierināts ar 
savām spējām orientēties kutelīgajā situācijā. Bet kas bija 
pārējais? Uzbāzīga divkosība, morālas šaubas, sirdsap
ziņas pretestība? Vai es esmu vai neesmu politiķis? Vai esmu 
komunists, kam mērķis attaisno līdzekļus Padomju Savie
nības un līdz ar to sociālisma uzvarai, vai arī sīkpilsonisks 
intelektuālis, kam bail smērēt rokas? No morāles viedokļa 
šo paktu uzskatīju par nosodāmu, taču vajadzīgs tas likās 
no politiskā, pasaulvēsturiskā aspekta. Tātad mans pie
nākums pašreiz bija pierunāt gan citus, gan pašam sevi. 
Kāpēc tad, pie velna, šis īgnums, šis konflikts ar sirdsap
ziņu?»

Ernstam Fišeram šķita, ka viņš pārliecinājis savus sarunu 
biedrus. Un tomēr daži jautājumi vēl palika atklāti.

«Vai vācu komunistiem arī turpmāk cīņa pret Hitleru ir 
būtiskākais uzdevums?

Ernsts Fišers: «Jebkuros apstākļos.»
«Bet pakts?»
Ernsts Fišers: «Tas nedrīkst mūs kavēt. Protams, no 

Maskavas mēs nevaram aicināt uz revolucionāru cīņu. Taču 
mums jāizskaidro, ka ne jau padomju strādnieku šķira pa
rakstīja paktu ar Hitleru.»

Tāda bija Ernsta Fišera toreizējā diskusija ar vācu ko
munistu vadītājiem. Savās atmiņās, kas izdotas 30 gadus 
vēlāk, Fišers vaļsirdīgi atklāja lietas būtību, kas «agrāk 
bija nezināma».

Šos memuārus viņš publicēja 1969. gadā.

RUTA  FON M E IE N B U R G A :
« K R E M Ļ A  P U L K S T E N IS  M U M S B IJA  A P S T Ā JIE S .»

Ruta fon Meienburga, dzimusi Teplicā — Šēnavā, Čeho- 
slovakijas Sudetu apgabalā, bija pārtikušu vecāku bērns. 
Jaunībā viņa nonāca kreiso intelektuāļu aprindās. 1930.— 
1931. gadu mijā meitene iepazinās ar Ernstu Fišeru, sociāl
demokrātu avīzes «Arbeiterzeitung» redaktoru, kurš bija 
iespaidīga «kreiso» personība. Vīlusies sociāldemokrātu 
partijas politikā, Ruta fon Meienburga vērsa skatu uz Pa 
domju Savienību. Viņa centās Izprast un aizstāvēt tā dēvēto 
boļševistisko eksperimentu. Turklāt Vācijā parādījās 
nacisma draudi. To viņa saprata, 1931. gada martā kopā 
ar Ernstu Fišeru apmeklējot Berlīni. 1932. gada vasarā 
viņi apprecējās. Rutu fon Meienburgu dziļi ietekmēja Dimit
rova uzstāšanās Reihstāga dedzināšanas procesā 1933. gada 
rudenī. Pēc Šucbunda dumpja sakāves 1934. gada februārī 
viņa iestājās Austrijas komunistiskajā partijā. Drīzumā 
fon Meienburga emigrēja uz Padomju Savienību. Tur
1934. gadā viņa sajūsmināti piedalījās 1. M aija demonstrā
cijā Sarkanajā laukumā. Neilgi pēc tam Sarkanās Armijas 
ģenerālštāba IV nodaļa iesaistīja viņu padomju militārā 
aparāta uzdevumu veikšanā. Ar viltotu pasi fon Meienburga 
vairākkārt nelegāli devās uz hitlerisko Vāciju. Pēc domu 
apmaiņas ar Dimitrovu 1937. gada pavasarī, viņa tika at
laista no darba slepenajā dienestā un vēlāk darbojās Ko
minternē.

Ruta fon Meienburga dzīvoja viesnīcā «Lukss» kopā ar 
600 pārējiem gandrīz visu nāciju un zemju ierēdņiem, tieši 
pretī spāņu partijas vadītāja Hesusa Hernandesa un viņa 
sievas Pilaras numuram. Tad nāca ziņa par Hitlera— Sta
ļina paktu.

«1939. gada augustā Padomju Savienība ar hitlerisko 
Vāciju noslēdza neuzbrukšanas līgumu. Kremļa pulkstenis
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mums bija apstājies. Beidzot arī manā galvā virsroku ņēma 
reālpolitisks Ieskats, kas sekoja apjukumam, ko «ģeniālais 
Sta|ina šaha gājiens» izraisīja visas pasaules antifašistos — 
kā Padomju Savienībā, tā arī aiz tās robežām. Sociālisma 
zemei par katru cenu vajadzēja izvairīties no kara.»

Vēlāk, kādā intervijā, Ruta fon Meienburga savu toreizējo 
izpratni precizē:

«Šoks bija tik liels, ka pirmajās stundās mēs tik tikko 
spējām parunāt. Un vēlāk cits citam jautājām: «Ko tas 
nozīmē? Vai tas ir iespējams? Hitlera— Staļina līgums un 
fakts, ka Ribentropa kungs maršē šurp . . .  Šī vienotība . . .  
Un par slepeno vienošanos mēs neko nezinājām, tas atklā
jās daudz vēlāk. Taču jau tobrīd baumoja, ka esot vēl citi 
līgumi, ne tikai oficiālais «Pravdā» publicētais neuzbrukša
nas pakts . . .  Arī mēs savā domāšanā bijām ļeņinieši, tātad 
noskaņoti pret imperiālismu. Angliju, Ameriku, Franciju utt. 
uzskatījām par imperiālisma valstīm . . .  Tā mēs mēģinājām 
nomierināt sirdsapziņu par spīti tam, ko šis Hitlera— Sta
ļina pakts patiesībā nozīmēja. Vācijā strādnieki, kas cīnī
jās pret Hitlera režīmu, gāja bojā koncentrācijas nometnēs, 
viņus spīdzināja — šie fakti sakarā ar Hitlera— Staļina 
līgumu tika apšaubīti. Pēkšņi radās upuri, kuriem pieklājās 
mirt lielās politikas dēļ. Šī politika vēlās pāri viņu galvām, 
nerēķinoties ar to, kas Vācijā notika ar Hitlera pretiniekiem. 
Un tas patiešām bija apkaunojoši. No šī apkaunojuma 
mēs vēl ilgi netikām vaļā. Vajadzēja apkopot marksistiskos 
uzskatus par imperiālismu, par starptautisko cīņu, par 
visu, kas mobilizē, lai pārvarētu šo nopietno sirdsapziņas 
jautājumu.»

Viesnīcā «Lukss» dzīvoja arī Herberts Vēners, tolaik pa
zīstams ar segvārdu «Kurts Funks». Herberts Vēners dzi
mis 1906. gadā Drēzdenē, Vācijas Komunistiskajā partijā 
(V K P )  kopš 1927. gada, no 1930. gada — V K P  deputāts 
Saksijas landtāgā. Pēc Hitlera nākšanas pie varas Her
berts Vēners kā partijas aktīvists piedalījās pretošanās 
kustībā pret Hitleru gan savā valstī, gan ārzemēs.
1935. gadā viņš emigrēja uz Prāgu, no kurienes nonāca 
Maskavā. 1946. gadā uzrakstītajās, bet tikai 1982. gadā 
publicētajās atmiņās Herberts Vēners aprobežojās ar īsu 
norādi:

«Vācu— krievu pakts bija tikai ārējs simptoms jau ilgāku 
laiku manāmā procesā. Maskavā dzīvojošiem vācu komu
nistiem tas uzgūlās kā neciešams slogs.»

JA U N Z Ē L A N D IE Š U  K P  V A D O N IS  C EĻĀ  UZ M A SK A V U .

Par Hitlera— Staļina paktu jaunzēlandiešu K P  vadonis 
Sldnejs Vilfreds Skots uzzināja ārkārtīgi neparastā veidā — 
guļamvagona ceļā no Ļeņingradas uz Maskavu.

Sldnejs Vilfreds Skots, tolaik 39 gadus vecs, bija viens 
no Jaunzēlandes K P  dibinātājiem (1921. gada aprīli). Dau
dzus gadus Skots strādāja par jaunzēlandiešu K P  avīzes 
«Workers Weekly* galveno redaktoru un kopš 1930. gada 
sākuma — par oficiālu partijas propagandistu.

1939. gada vasarā Sldnejs Vilfreds Skots pirmo reizi 
devās garākā ceļojumā. Vispirms viņš brauca uz Austrā
liju, no turienes ar kuģi caur Kolombo, Suecu un Maltu uz 
Sauthemptonu. Londonā Skotam bija garas pārrunas ar 
toreizējo britu K P  priekšsēdētāju Hariju Pollitu, kas viņam 
taktiski norādīja uz grūtībām attiecībās ar Padomju Sa 
vienību. Taču Sidnejs Skots, šos padomus neņemdams vērā, 
ar padomju kuģi «Kooperatskij» devās uz Ļeņingradu. Tur 
viņu sagaidīja Kominternes ierēdnis Springholls. «Šis cil
vēks atstāja uz mani labu iespaidu,» rakstīja Sidnejs Skots, 
«taču vēlāk izrādījās, ka sava funkcionāra amata dēļ arī 
viņš koruptējies.»

Ar Springholla palīdzību Sidnejs Skots iekārtojās kādā 
Ļeņingradas viesnīcā, un nākamajā dienā abi iekāpa nakts 
vilcienā, lai dotos uz Maskavu. Kupejā Springholls un 
Skots sāka pļāpāt. Vilfreds Skots: «Kādā stacijā Springhol- 
lam izdevās sadabūt avīzi. To paverot, viņu pārņēma ma
nāms satraukums. «Paklausies, Skot,» viņš teica, un, tulko
dams no krievu valodas, izlasīja paziņojumu, ka Krievija 
un Vācija grasoties parakstīt neuzbrukšanas paktu. Ap
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galvot, ka biju pārsteigts, nozīmē nepateikt neko. Ar līgumu 
saistītās sekas, vismaz dažas no tām, bija skaidri paredza
mas. Es nespēju neizrādīt savu sašutumu un kritizēju Pa 
domju valdības rīcību. Taču Springholls, mani pārtraucis, 
visā nopietnībā atteica, ka Padomju valdību kritizēt ne
drīkstot. Padomju Savienība esot strādnieku Tēvija un 
nekad nemaldoties.»

Vēlāk Vilfreds Skots paktu attaisnoja, lietodams parasto 
argumentāciju: visi centieni vienoties ar rietumu varām 
esot bijuši neveiksmīgi un Padomju valdībai praktiski cita 
ceļa neesot bijis. Tikai daudzus gadus vēlāk viņš beidzot 
nonāca pie secinājuma, ka vienošanās ar Hitleru tikusi no
slēgta, lai Polijas austrumu daļu varētu pievienot Padomju 
Savienībai.

PA D O M JU  CK  FU N K C IO N Ā R S  
K O M IN T ER N ES  T R IB ĪN Ē .

24. augustā pulksten 18 Kominternē notika liela sanāk
sme. Tur, tāpat kā Enrike Kastro Delgado, arī pārējie Ko
minternes ierēdņi saņēma paziņojumu, ka pulksten 18 kāds 
boļševiku partijas Centrālkomitejas pārstāvis teikšot runu 
«Par starptautisko stāvokli». Visi bija klāt precīzi laikā, 
lai noklausītos šo uzstāšanos.

Par neaizmirstamo notikumu Kominternē saglabājies 
tikai Enrikes Kastro Delgado protokols. Iespējams, ka viņa 
tēlojums liksies mazliet ironiski pārspīlēts, taču katram, 
kas šādus pasākumus Maskavā bija iepazinis, tas šķitīs 
atbilstam patiesībai.

Lūk, Enrikes Kastro Delgado pierakstītais:
«Tribīnē Dimitrovs, Manuiļskis, Marti, Toljati, Pīks, 

Florins, Gotvalds un daži augsti aparāta funkcionāri. To 
vidū arī sanāksmes vadītājs.

Vilkovs, Kominternes partorganizācijas sekretārs, piece
ļas ar papīru rokā . . .

— Biedri, tagad mēs izvirzīsim goda prezidiju.
Pauze.
Vilkovs: — Biedrs Staļins . . .
Mēs pieceļamies un aplaudējam kā traki. Tad mēs apsē

žamies.
Vilkovs: — Biedrs Molotovs . . .
Mēs pieceļamies un aplaudējam mazliet mērenāk. Mēs 

apsēžamies.
Vilkovs: — Biedrs Vorošilovs . . .
Mēs pieceļamies un aplaudējam kā iepriekš. Mēs apsē

žamies.
Vilkovs: — Biedrs Kaļlņins . . .
Mēs pieceļamies un aplaudējam nedaudz rāmāk. Mēs ap

sēžamies.
Vilkovs: — Biedrs Andrejevs . . .
Mēs pieceļamies un aplaudējam gluži tāpat un apsēža

mies.
Vilkovs: — Biedrs Kaganovičs . . .
Mēs pieceļamies un aplaudējam drusciņ mazāk. Mēs ap

sēžamies.
Vilkovs: — Biedrs Mikojans . . .
Mēs pieceļamies un aplaudējam vēl mazāk un apsēža

mies.
Vilkovs: — Biedrs Hruščovs . . .
Mēs pieceļamies un aplaudējam tāpat kā iepriekš un ap

sēžamies.
Vilkovs: — Biedrs Berija . . .
Mēs pieceļamies un aplaudējam kā satracināti. Mēs ap

sēžamies.
Vilkovs: — Biedrs Šverņiks . . .
Mēs pieceļamies un mazliet aplaudējam. Mēs apsēžamies.
Nu mums ir goda prezidijs.
Es tvarstīju gaisu, susināju sviedrus no pieres un gata

vojos klausīties referātu, taču Vilkovs pacēla vēl kādu 
papīru . ..

— Biedri, tūlīt mēs nosauksim darba prezidiju . . .  — Es 
saspringu, domāju, ka citi arī. Un tā pati balss, kas nule 
bija nosaukusi vienpadsmit vārdus, nepielūdzami un neno
gurstoši turpināja, it kā vēl nepietiktu ar tiem, kas veidoja 
slavenākās partijas slavenāko komandu.



— Biedrs Dimitrovs . . .
Mēs pieceļamies. Mēs aplaudējam. Mēs apsēžamies.
— Biedrs Manui|skis . . .
Mēs pieceļamies. Mēs aplaudējam. Mēs apsēžamies.
— Biedri Blagojeva, Belovs, Stepanovs . . .
Mēs nepieceļamies. Mēs neaplaudējam.
Mēs esam mazliet noguruši, un mums nedaudz sāp rokas. 

Taču lieta tiešām ir šo pūliņu vērta. Mums ir divi prezidiji.
Goda prezidijs un darba prezidijs.
Sēdes vadītājs dara to pašu, ko dara visi sēžu vadītāji 

pasaulē. Viņš uzkāpj tribīnē, sakārto savus papīrus, pār
bauda, vai viņam ir nolikta ūdens glāze. (Šeit ūdens vietā ir 
tēja.) Pārbraucis ar plaukstu pāri pierei, it kā domādams, 
ko sacīt, viņš uzlūko klausītājus, noklepojas un: « . . .  Biedri!»

Desmit minūtes.
« .. biedrs Staļins, kurš paredzēja visu, kas mums drau

dēja ..»
Aplausi kavē runātājam pabeigt teikumu, ja teikums vis

pār varētu citādi beigties . . .  Un runātājs pasmaida. . .  
Pasmaida . . .

Divdesmit minūtes.
Runātājs ieurbjas ar skatu publikā, man šķiet, ka viņš 

uzlūko mani, bet es skatos uz citu pusi. . .  Viņš ietur nelielu 
pauzi un . . .

«Imperiālisti gribēja vācu armiju pavērst uz austru- 
mlem . . .  Taču mūsu ģeniālā stūrmaņa, biedra Staļina tā l
redzība . . . »

Atkal dārdoši aplausi. Trīsdesmit minūtes. Četrdesmit 
minūtes. Mēs esam pārlaiduši jau četras aplausu vētras. 
Piecdesmit minūtes. Stunda. Mēs uzskaitām sešas vētras. 
Nupat glāzē vairs nav tējas, bet no runātāja pa kreisi vēl 
palikušas pāris lapas.

Es ticu, ka daudzi klausītāji vairs nedzird neko. Manā 
rindā daži uz ceļiem tur avīzes, lai tās no tribīnes nebūtu 
redzamas, un lasa. Citi, man liekas, guļ ar vaļējām acīm . . .  
Dimitrovs ilgāku laiku apzīmē papīra lapas, un, kad viena 
jau piezīmēta pilna, viņš to sagumza un noliek sev priekšā; 
jau izveidojusies prāva papīra bumbiņu rinda. Manuiļskis 
izskatās ļoti nodarbināts ar savu veco pīpi — šķiet, ka pēc 
ilgāka laika viņam izdevies to pamatīgi iztīrīt. Pārējie 
darba prezidija locekļi liekas klausāmies kā apburti. . .

Pēdējā lapa no drausmīgās ķīpas jau atrodas runātāja 
rokās.

« . . .  un imperiālisma suņu izperinātais noziedzīgais ma
nevrs ir sabrucis, un tas noticis, pateicoties šim paktam ar 
neizmērojamu vēsturisku nozīmi, pateicoties mūsu biedra 
Staļina politiskajam ģēnijam.»

Darba prezidijs pieceļas. Arī mēs pieceļamies. Darba 
prezidijs aplaudē, mēs aplaudējam. Un pēdējā vētra sāk 
norimt.

Dimitrovs apsēžas. Manuiļskis apsēžas. Mēs apsēžamies. 
Runātājs savāc papīrus, palūkojas uz tējas glāzi, Izvelk 
kabatas lakatiņu, noslauka pieri un . . .  kāpj lejā no tribīnes, 
lai apsēstos līdzās darba prezidijam. Es gaidu. Vilkovs pie
ceļas. Es nodrebu. Man liekas — arī pīlāri nodreb.

«Biedri! Es gribētu prezidija vārdā izteikt priekšlikumu 
nosūtīt biedram Staļinam lēmumu . . . »  Viņš lasa. Es klau
sos. Es neko nesaprotu. Visi pieceļas. Visi aplaudē. Arī es 
aplaudēju. Mēs piekrītam vācu— padomju paktam.

Vilkovs; — Sapulce Ir beigusies.
Mēs sākam izklīst. Nelielā cilvēku straume sadalās.
Paiet garām darba prezidijs. Beigās soļo referents. Viņš 

visiem uzsmaida. Arī es uzlūkoju viņu, vīpsnāju — tas 
izskatās kā «Pravdas» apkopojums.»
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Maz mums tādu dzejnieku, kas radījuši tautas iekšējo, 
intīmo vēsturi, ietvertu lirikas formās. Latvijas valsts tapšanas 
un neatkarības pirmajos gados tāds bija lielais trimdi
nieks Rainis, bet pēdējā kara likteņgriežos un svešumā —  
trimdinieks Andrejs Eglītis, pusgadsimtu mums šķirts un liegts.

«Varbūt dažos simbolos līdzība ar Raini, citādi esam 
pretpoli —  esmu kristiānisma un dainu pasaules jaukums 
caur tā Kunga augšāmcelšanās sludinājumu, kad redzamās 
miesas top apģērbtas neredzamās» —  tā par sevi rakstīja 
pats A. Eglītis.

Pravietisks patoss, bībeles smagnējā izteiksme un dainu 
kodolīgās formas veiksmīga sintēze A. Eglīša dzejā ie
nāca ap 1943. gadu. Toreiz prāvesta Oskara Sakārņa un 
Kuldīgas draudzes organizētajā konkursā «Latvju lūgšana 
Dievam» A. Eglīša abi dzejojumi ar vienu moto: «Dievs, 
tava zeme degi» ieguva pirmo vietu. Kantātes teksta augstā
kā vērtība ir kristīgā pārdzīvojuma un lūgšanas organiskajā 
saistībā ar tautas ciešanu atklāsmi. Dzejojuma piemērotību 
kantātei veicina lūgsnas mākslinieciskā forma —  īpatnējais, 
A. Eglītim vien raksturīgais stils.

Nav latviešiem otra tāda dzejnieka, kas būtu savā dzejā 
tik tālu aizgājis no agrīnās lirikas estetizētās pasaules 
un k|uvis «dumpinieks un sārtā dzinējs, nedusētājs ska/š —  
lai tauta nepazūd kā laikos kapu klajums zaļš» (dz. krāj. 
«Nesaule», 90. Ipp.). Pirmajos dzejoļu krājumos («Zelta  
vālodze», «Varavīksna» —  abi 1939.) dominējošo pozitīvisma 
tendenci —  ticības apliecinājumu cilvēkam, vitalitātei un savai 
tautai —  no maina ekspresionistisks, smeldzīgs degošās pa
saules, tēvuzemes uguns gadu tēlojums (krāj. «N īcība» 
(1942.), «Uz vairoga» (1945.), «Nesaule» (1953.)). A. Eg lī
tim sāp zaudētās dzimtenes nebrīve, pārdzīvojums pēdējo  
gadu dzejas krājumos («Lāsts», 1961.; «Audiet mani karogā 
sarkanbaltsarkanā!», 1972.; «Caur daudzām zemju zemēm, 
caur daudzām debesīm», 1982.; «Gallows over Europe», 
1984.; «Svešais cirvis cērt un cērt», 1986.) atgādina kliedzienu 
pret debesīm. Dzejnieks A. G. Irbe kādai A. Eglīša dzejas 
recenzijai licis zīmīgu virsrakstu: «Nemiers zem kurlām de
besīm» («Jaunā Gaita», №  50, 1964.), pārmetot, ka A. Eg lī
ša «dzeja latviešu literatūrā šodien reprezentē 20 gadus 
vecu pārdzīvojumu konsekventi izturētas variācijas liriskā 
interpretācijā».

Manuprāt, nevar pārmest A. Eglītim to pārdzīvojuma kvēli, 
ar kādu kaist viņa tēvzemes mīlestība un izmisums par 
tās likteni, cerība «pār bruņenieku pīšļiem  —  caur krievu 
klaušu gaiļiem» rast ce|u uz brīvību. Lai mūs šai ce|ā 
spārno A. Eglīša dzeja un atziņa: « Ir  tomēr svarīgi, 
ka likteņa rati nestāv uz vietas, bet lēnām kustas gar 
grāvja malu. Kustība rada dzīvību, sparu, spēku, ticību, spī
tību. Un tomēr, esmu, esam cerīg i —  izdzīvos zemciešu 
tauta.»

«Asaru māt, riebēja, manas bērnības baltā māte, 
aprieb manu vainu —  aprieb ar riebjamās maitas 
kaulu, raganu vēmek/u svētā akmens šķautni; 
aprieb manu dvēseli, lai es vese/s tieku un mēnes
sērdzīgs nepalieku, savas pazaudētās zemes alkdams, 
kā vajāts zalktis nolaupītā kroņa salkdams.
Aprieb manu tēvzemi ar visstiprāko riebjamo mošķu 
aizdzīšanas dziru —
A r mirušo burvek/u miru. Asaru māt, manas bērnības 
labā riebēja māt, ar savu riebjamo stāvi man k lā t . . .

(1982.)

JĀN IS  ANDERSONS

M A N  PIED ER  TAS, KA  N AV

Kas tur klintīs stādījis 
Zilo kapu mirti?
It kā ceļu rādījis.
Tiem, kas tautai šķirti.

Apkārt klintīm jūra iet, 
Vaidu kalnos kulta,
Uguns mums bij šūpulis, 
Pīšļi kāzu gulta.

Ak, ja spētu, piekaltu 
Debess vidū sauli —  
Mūžīga lai diena aust,
Kur tie mīļo kauli.

Vai tā mūsu dvēsele 
Nolādēta krūtīs?
Vai mums bija jāpiedzimst, 
Jāmirst ceļa jūtīs.

Nebrēc, nebrēc dvēsele! 
Lai tie ērkšķi bada —
Mūsu maize —  cerības, 
Dvēslei akmens rada.

Ilgi klintīs noskatos 
Zilo kapu mirti;
Ne jau mūžus, tēvzeme, 
Būsim jūras šķirti.

* Dzejo|u kopa ve id o ta  no A . Eg līša  o riģ in ā ld ze jas  krājum iem  (gad- 
skait|i no rāda  to izdošanas gadu ).

(1945.)

Kungs, Tavi dārzi brīnumam zied. 
Akla mana dvēsle —  ļ
Neapjauž.

Slavu zeme un nīcība dzied. 
Kurlas manas ausis —
Nesadzird.

Es esmu kā rasa zāles galā,
Kā pasaules vidū, kā malā.

(1945.)
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Ar ko tu svētāka par citām zemēm esi?
Ar asinīm.

Ar ko tu lielāka par lielām tautām esi?
Ar asinīm.

Viss svētākais mums dots ar asinīm, viss svētākais mums 
ņemts ar asinīm, viss svētākais mums atdots taps ar 
asinīm —  Gan sīkiem pilieniem, gan platām tērcēm 
lietām, par sātanu un Dievu pārstaigātām mūsu zemes 
svētām dusas vietām.
Ir asins vējš pie manis atnācis. Sit sirds. Nu rimsti brīdi, 
sarkanīgais, manās krūtīs —  Uz brīvību, caur gadu 
simteņiem, arvien tu esi ceļa jūtīs.

(1982.)

Ozola vainagu sviežu pāri saulei tēvzemes pusē —  rotājies 
svētībā. Zaļumā zvēro vainags, vainagam nerimtas 
dzīvības dvaša, nokauto ozolu biržu dota, zī|u ataugas 
skurbas, vīru dota trūdot, kas ieņemti ozolu stumbros. 
Vainagam nerimtā dzīvības dvaša. Nāk tā no mūsu senī- 
bas sapņiem, apsapņota arī manis paša. Ozola vainagu 
sviežu pāri saulei tēvzemes pusē. Pērkons zāļu dienā 
dusmības altāri varmāku tiesai taisa, kraujot zibeņu 
zārdu. Ieņemsim klusu dvēselē tavu vārdu. Tālāk, dziļāk 
aiznesīsim tavu vārdu. Tēvuzemīte.

(1982.)

Tai dziesmai vārdus vēl nezinām, kas ved īs mūs brīvības 
mājās —
Tai dziesmai gadu simtenis izmisīgus vārdus meklē un 
prasa.
Tie vārdi no nedzimušā smaida un mirušā lūpām jānolasa.

Tai zemei es nevaru paiet garām. Neprasiet, kas 
tā par zemi? Ne viņa ņem mani, nedz es varu 
viņu ņemt. Sapulcējaties visi ap mani, kas ne
varat šai zemei paiet garām —  visu nokauto un 
augšām celto cerību slavā.

Ai, mūsu bēdu māsas un brāļi,
Mani mīļie mīļākie.

(1986.)

P IE  BĒG ĻU  A V O TA  GO TLAN DĒ

Karogs nevar runāt —  bet, ja karogs varētu runāt, tas 
skaitītu, kas aiz viņa gājuši, kas vēl iet, un tos, jā, tos, kad, 
neredz vairs neviena, neviena, kas ies.

Karogs nevar raudāt —  bet, ja karogs varētu raudāt, tas 
raudātu par tiem, ko viņš uz katafalkiem apsedzis, un vēl 
vairāk par tiem, ko karogs nav nāvē apsedzis.

To visu varētu dzirdēt tikai tie, kas paši ir karogā un kuros 
pašos ir karogs.

(1986.)

Es saukšu savus lieciniekus 
Un to būs bez gala.
Tie briesmīgi liecinās:

no izrauto mīļu valstības, 
no izzagto acu akluma naktīm, 
no sadedzinātu Dieva karogu gaismas. 

Pierakstiet, tiesneši: mirušie pieteikušies 
liecināt. Tos pulkus var jaust. Tiem 
sākumā ausmas riet un beigās neuzaust.

(1972.)

BEZ V Ē JA

Bez vēja ezers iedrebējās,
Zieds pagriezās uz saules pusi.
Bez tumsas zvaigzne iemirdzējās,
Un sirds bij priekā noreibusi,
Kad, ziediem viegli iedams pāri,
Dievs pārlaipoja zaļu āri.

(1939.)

Paņem mani, rīta zvaigzne, savā spožumā, aiznes mani 
mīlēdama nebeidzamā tālumā. Viss, ko mīlējis es esmu 
un ko mīlu —  mīlēšu visdziļāk nebeidzamā tālumā.

Rīta zvaigzne. Nakts vēl slaidajiem ciprešu pirkstiem 
atver un aizver ziedus; meiteņu matos iepinot vēsmas, 
dzisinot karstos dvēseļu sapņus.

Rīta zvaigzne, aiznes mani nebeidzamā tālumā. Tuvāki 
tad būs man visi, tuvāks visiem būšu es —  nebeidzamā 
tālumā.

(1984.)

KAPU  SKUDRAS

Pāri prieka pilsētām,
Templim, celts kas godā —
Pāri gadu simteņiem 
Kapu skudras lodā.

Melnām spārnu švīkoņām 
Nejūt kādu dzeļot;
Cauri ļaužu zūdībai 
Savus namus ceļot.

Vē l es smaidot, atdusot 
M īlestībā gudrā —
It kā būtu iegūlies 
Aukstās zelta skudrās.

(1953.)

Man sen vairs savu sāpju nav,
Tik visas tautas.
Man sen vairs savu sapņu nav,
Tik visas tautas.
Man savas dzīvības un nāves nav,
Tik visas tautas.

Tās rokās zobens es un puķe maiga,
Kā uguns ugunīs —  ar brāļiem kopā liedēts,
Tik daudzreiz dziļi ievainots un saldi dziedēts —  

Tik visas tautas.
(1945.)
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ALEKSANDRS GRINS
DVĒSEĻU PUTENIS

ROMĀNS

(  N o b e ig u m s .)
Konrāds nolaiž kreklu uz ceļgaliem un domīgi kasa aiz 

auss. Tad viņam sāk spīdēt iesarkanās sivēna acis, un tas 
līksms iesaucas:

«Redzat nu! Jūs, gudrinieki, neuzminējāt, bet es pats
gan.»

«Sauj va|ā,» Miķelsons atteic, acīm atkal ieurbies burtnīcā.
«Līzei ir tumši mati, bet Mīlei gaiši kā linu sauja,» Kon

rāds saka, sataisījis lepnu seju par savu attapību, un Miķel- 
sons nospļaujas, nesaka ne vārda un lasa tālāk.

Tad viņš sp|auj atkal, taisa cieti burtnīcu un pieceldamies 
teic:

«Artūr, iesim paklīņāt. Citādi tas lielais meitu mednieks 
vēl mūs apkratīs ar kukaiņiem, ko dabūjis no brūtēm
pūrā.»

Mēs ejam gar Daugavmalu un skatāmies, kā virs Nāves 
s^Ias skrien gaisā zemes un dūmu stabi.

«Rīdzinieku puikām iet karsti,» Miķelsons nosaka, aiz
smēķēdams papirosu. «Nesen pārcēlies uz turieni divīzijas 
komandieris, lai apskatītos, kā šiem klājas. Būs friči dabū
juši zināt un tagad ber virsū baltu uguni.»

Gaiss gaudo un vaid no smago granātu sprādzieniem, kas 
ārda Nāves salas apcietinājumus. Daugavas otrā malā uz
šaujas augšā viens un otrs ūdens stabs, un liekas, ka tur 
narsta deja lēkātu milzīgas zivis.

Tad no pretējā krasta lēni atbrauc laiva, kurā mēdz pār
vadāt smagi ievainotos, un peld uz mūsu pusi, cīnīdamās ar 
viļņiem, ko met ap sevi vācu granātas, krizdamas upē un 
sviezdamas gaisā milzīgas ūdens šaltis.

«Diezin vai tiks pāri,» Miķelsons iesaucas, nomezdams 
zemē savu smēķi, un, uzlēcis kājās, sāk skriet uz upes pusi.

Es dodos tam pakaļ un redzu, ka čiekurkalnietis jau no
vilcis zābakus un patlaban velk nost blūzi, lai vārētu doties 
ūdenī, ja laivu apsviestu kāds tieši tai blakus uzšāvies ūdens 
stabs.

Miķelsons ir labākais peldētājs visā bataljonā, un peldēt 
pari Daugavai tam tīrais nieks.

Es zināju to jau agrāk, bet tagad zinu arī, ka zem zvēris
kās kauš|a maskas tam sitas pašaizliedzīga zēna sirds.

Cīnīdamās ar straumi un vairīdamās no ūdensstabiem, 
laiva pamazām peld tuvāk, un tagad mes varam saredzēt 
airētāju pakaušus, kas liecas uz priekšu un atpakaļ, seko
dami airu kustībām, un laivas pakaļgalā sēd pagarš stāvs 
virsnieka tērpā, kam blakus gu| kaut kas za|ganbalts.

Miķelsons jau iebridis ūdenī, gatavs katru acumirkli sākt 
peldēt uz braucēju pusi, ja tiem gadītos nelaime. Tagad viņš 
liek roku virs acīm, skatās un saka:

«Sēdētājam ir balti uzpleči. Būs smagi ievainots kāds 
virsnieks, kam ārsts brauc līdz.»

Tad laiva jau tepat pie Vidzemes krasta, Miķelsons kāpj 
ārā no upes, redzēdams, ka viņa peldētmāka šoreiz nebūs 
vajadzīga, un, ieķērušies laivgalā, mēs to izvelkam uz krasta 
sēkļa, lai braucēji varētu iznest malā savu pasažieri.

Tas ir pusmūža virsnieks, pulkveža uzplečiem, melnām 
ūsām un dzeltenbālu seju. Lūpas cieši sakniebis, un ievai
nojums, šķiet, licis no tām izplūst pēdējai asins pilītei, bet 
labās rokas pirksti savilkušies dūrē, un starp pirkstiem 
iežņaugts dūmo papiross.

Ārsts steidz rīkot sanitārus, tie iznes ievainoto un gulda 
uz nestuvēm, un tikai tagad mēs ieraugām, ka pulkvedim

apauta viena pati kāja, bet ap otrās pēdu balo apsējuma 
tinums, un lēni metas arvien sarkanāks.

Sanitāri paceļ nestuves, ārsts taisās iet viņam blakus, 
bet ievainotais viņu aptur ar nepacietīgu rokas mājienu.

«Te mums jāšķiras, ārsta kungs. Brauciet atpaka| un rū
pējaties par maniem zēniem tikpat labi, kā par mani.»

Pulkvedis atvadīdamies sniedz roku, un ārsts, to pakratī
jis, ce| savējo pie cepures.

«Uz drīzu redzēšanos, pulkveža kungs,» viņš saka, un 
ievainotais smaidīdams paloka galvu, bet acis, skatīdamās 
ārsta sejai garām, uz Nāves salas pusi, kur jūk zemes stabi 
un granātu sprādzienu ugunis, ir skumjas, un var redzēt, 
viņš netic ārsta vārdiem, ka drīz nāks atpaka).

Ārsts iekāpj laivā, kas sāk irties prom pa upes vidu, bet 
sanitāri uznes ievainoto uz krasta kraūjas, kur tiem jāapstā
jas pa otram lāgam, jo pulkvedis ir apturējis nestuves ar 
jaunu rokas mājienu.

Viņš skatās, nevarēdams acu novērst no Nāves salas, virs 
kuras bedrēm un grāvjiem, un sargātāju galvām tagad 
trako granātu putenis.

Piemirsis savu sadragāto kāju, pulkvedis domā par cīņas 
biedriem, no kuriem to nošķīrusi Daugava un ūdens stabi 
virs tās. Un atkal ir satumsušas tam acis, ienākot prātā 
šaubām, ka diezin vai jebkad tas varēs nākt atpaka|.

Tad viņš novēršas, liek pie lūpām papirosu, kas sen jau 
beidzis dūmot, un, mēmi pateikdamies, pamāj ar galvu, kad 
es piesteidzos klāt ar aizdegtu sērkociņu.

«Kuras rotas?» viņš prasa, uzmetis man acis, un es redzu, 
ka pulkvedim gan barga seja un vēl bargākas melnās ūsas, 
bet laipns acu skats.

«Izlūku komandas,» es atbildu, izstiepdamies taisns, un 
Miķelsons, stāvēdams man aiz muguras, lūko sasist kopā 
savus kailos papēžus.

Pulkvedis māj atkal, sanitāri sakustas, sākdami rakstā 
celt kājas, bet mēs vēl arvienu stāvam uz kraujas un ska
tāmies te uz salas pusi, te nopakaļus nestuvēm.

«Kas tas bija?» Miķelsonam pasprūk vaicājums, un M i
ķelsons paskatās manī brīnumpilnām acīm.

«Pulkvedis Francis, rīdzinieku bataljona komandieris,» 
viņš atsaka un dodas no kraujas lejā, lai paņemtu ūdens 
malā nomesto blūzi un zābakus.

XXV
Atkal mēs stāvam Nāves salā, un dienas velkas monotoni 

garas, nervozējam, ložmetēju balsīm mijoties ar gārdzu- 
ļojošiem granātu kaucieniem un smagajiem mīnu vaidiem, 
kuros klausoties liekas, it kā nopūstos neredzams milzis, 
kam uz krūtīm uzgūlies viss zemes svars.

Kaut kas liels un sengaidīts sāk savilkties gaisā, un prie
cīgākas ir kļuvušas sejas pozīciju karu apnikušiem strēlnie
kiem. — Un no mutes mutē iet vēsts, ka pirmajās jūlija die
nās sāksies lielais Kurzemes brīvošanas uzbrukums.

Visiem apriebies sēdēt vienā un tai pašā vietā, bedrēs un 
grāvjos, un lāpīt bez gala tās pašas tranšejas, kuras ik pēc 
pāris dienām atkal saārda vācu mīnas un lielgabalu gra
nātas.

Redzēt acu priekšā rēgojamies tā paša granātu izgrauztā 
priežu šiliņa stumbrus, — māju drupas pa labi un pa 
kreisi, — kapličas drupas aiz muguras, un izārdītās kapu
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kopas, starp kurām mētājas salauzītu zārku dēļi, dragāti 
krusti un no zārkiem izsviesti ģindeņi.

Just līķu smaku, kas nāk no neitrālās zonas, tveicē 
kļūdama tik smaga, ka viņas riebīgais saldenums liek kram
pjaini savilkties pakrūts muskujiem. Karot ar žurkām, 
kas nāk no kapsētas un mirušā meža puses, plēsīgi spīdo
šām acīm un nobarojušās treknas kā klēpju sunīši. Dzī
vot starp aizbērtiem un vaļējiem kapiem, dienām ilgi nere
dzot zāles vai lapu zaļumu, — tikai samalta pliena drupas, 
smiltis un granātu izrautas bedres, kas lietainās dienās 
pildās ar ūdeni, un tad izskatās kā nespodras milžu acis ar 
iesarkaniem plakstiņiem, bet sausā laikā der šad tad par 
patvērumu, — ja mūsu tranšeju vietā atkal redzams vācu 
uguns nolīdzināts kaļķakmeņu un smilšu lauks.

Mēs dzīvojam lielā uzbrukuma gaidās un domājam par 
gaišiem siliem un sūnām bagātiem egļu mežiem, par p ļa
vām un ziedošiem klajumiem, kuriem mēs drīzi iesim pāri, 
vēl smacīgāks paliek līķu dvingas un kodīgās kaļķu dvašas 
piesātinātais tranšejgaiss, kas, sasilis saules tveicē, trīc no 
karstuma, jo Nāves salā nav zaļuma, nav ēnu, un, dienā 
gulēdami piesmakušās, karstās zemnīcās, mēs sapņojam 
par jautrām bērzu birzīm, ēnainiem dārziem un strautiem, 
kas mīl slēpties alkšņu un ievu biezokņos.

Vāci ir akurāti ļaudis un pēc viņu artilērijas uguns iesāk
šanās un beigšanās laika var regulēt pulksteni.

Pulksten deviņos viņi sāk apšaudīt mūsu aizmuguri un 
veselas divas stundas to bārsta granātām. Tad nāk piecas 
stundas ilgs pārtraukums, ko viņu artilēristi, laikam, ziedo 
pusdienu ieturēšanai un diendusai, un tad četros sāk līt virs 
mūsu ierakumiem uguns lietus, tos vietām nolīdzinādams 
ar zemi, un beidzas vakarā ap pulksten septiņiem. Atkal nāk 
divas stundas gara pauze, un tad no deviņiem līdz desmi
tiem vācu artilērija sāk dauzīt Rīgas— Skrīveru dzelzceļ- 
līniju, un vilcieni, kas braukā pa viņu turp un atpakaļ, tad 
joņo tik ātri kā ugunsdzirkstis, klūpjiem drāzdamās no loko
motīvju skursteņiem, veido milzīgi garas liesmu astes.

Vidzemes krastā dzird nikni ierūcamies neredzamus milzu 
suņus. Tās krievu baterijas, kas steidzas glābt savējo 
vilcienu. Sākas ugunskauja, granātu sprādzi&niem svie
žot gaisā zemes un dūmu stabus, un, kapāta milzu pātagām, 
vārās un lēkā zem viņu šmīkstiem Daugava.

Sākoties jūlijam, mūsu gaidpilnais satraukums ir kļu
vis vēl lielāks, un mūsu pulkvedis vēl biežāk sācis apstaigāt 
bataljona ierakumus. Viņš iet no viena tranšeju gala uz 
otru, vecs, bet kustīgs un straujš, par spīti gadu nastai un 
senam ievainojumam kājā, kas liek tam neizlaist no rokas 
baltu paegļa spieķīti.

Viņš staigā un vēro vācu pozīcijas un savu strēlnieku 
sejas, un neapnicis skatās uz pakalniem, kas ceļas aiz 
ienaidnieku tranšeju strīpas. Viņam ir iesirma bārzdiņa, 
asas un pētošas acis, dārdoša balss un skarba, saulē un vējā 
nobrūnējusi seja. Pamanot jau iztālēm viņa nelielo augumu, 
strēlnieki un arī leitnanti aprauj valodas un stiepjas taisni, 
jo nekad nevar zināt, kā beigsies sastapšanās ar mūsu ko
mandieri, kam tik ļoti ātra daba, ka uzslavas vārdiem tūliņ 
var turpat uz vietas sekot nikna lādēšanās un draudēšana ar 
spieķīti.

Un tomēr — mēs visi zinām, ka vecajam, ka paslepen 
visi saukā sirmo pulkvedi, par spīti viņa bargajai balsij, ir 
gādīga tēva sirds.

Viņš nemierīgi staigā no viena ierakuma gala uz otru, iet 
un griežas atkal atpakaļ, jo mūsu komandieri, tāpat kā 
strēlniekus, ir pārņēmusi kaujas tuvošanās nojauta, un 
vecajam kareivim ar viņa straujo dabu ir grūti stāvēt rā 
mam un gaidīt, kad beidzot arī priekš viņa nāks uzbrukuma 
laiks.

Garais kapteinis ar ērgļa seju un mūsu komandas priekš
nieks, kura brūnajās acīs vienmēr dejo zobgalīgu smieklu 
velniņš, iet pulkvedim šais staigājumos līdzi, un visi trīs 
tie skatiem pēta vācu aizžogojumus, cīņas grāvjus un pakal- 
nus-aiz tiem, kas aizsniedz viņu baterijas.

Viena valoda un doma visiem trijiem: kā visātrāki 
pārvarēt vācu žogu joslu un kurā vietā vislabāk sākams 
mūsu uzbrukums.

Vienu un to pašu runā vecais pulkvedis ar s'aviem pava
doņiem, par kuriem tas jokodamies mēdz sacīt, ka Klim- 
sons esot dūre, bet Jurēvics — labā acs.

Viņiem ejot garām, ausis kāri uztver kādu vārdu, lai sāktu 
pēc tā minēt, kad īsti sāksies Kurzemes brīvošanas uzbru
kums.

Pats pirmais būtu gatavs to sākt tieši no labā spārna, 
kur var ne vien sadzirdēt pretinieka kareivju valodas, bet 
gadās nereti dzirdēt arī tās cilvēcīgās skaņas, kuras vāci 
neuzskata par kauna lietu, viņas sveikdami, tāpat kā šķau
dīšanos, labas veselības vēlējumiem.

«Vienā lēcienā būsim pāri un vāciem pie rīkles,» runā 
vecais pulkvedis, plēsīgām acīm skatīdamies uz ienaidnieka 
tranšeju pusi un cilādams savu spieķīti.

Garais kapteinis nepiekrīt, sākdams runāt par lieliem zau
dējumiem. Komandas priekšnieks klusē, un visi trīs aiziet 
pa kreisi, un viņu valodas mēs vairs nevaram sadzirdēt.

Naktī mēs ejam atkal klīņāt ārpus mūsu drātīm, pret gais
mas pusi esam atpakaļ, liekamies gulēt, bet jau ap brokasta 
laiku mūs uzmodina no miega dobja lielgabalu rūkoņa.

«Nupat iet vaļā,» iesaucas kaprālis Liepiņš, pirmais mez
damies ārā no blindāžas, un mēs trūkstamies kājās un brū
kam tam līdz.

Lielgabalu dunoņa ir dzirdama Ķekavas pusē un šķiet 
nākam arvienu tuvāk, visai frontei taisoties iedegties kau
jas ugunīs. Un, klausoties lielgabalu balsīs, mums gaišā
kas top sejas.

Beidzot, beidzot ir pienākusi lielā diena, sengaidītais 
Kurzemes brīvošanas uzbrukums, un no mutes mutē iet bau
mas, ka citi latvju bataljoni, kas savilkti pie Ķekavas, jau 
pārrāvuši fronti, dzenot vācus no vienas līnijas otrā, un dze
not pa Bauskas lielceļu atpakaļ.

Instruktori un leitnanti, kam gadās dzirdēt strēlnieku 
valodas, gan krata galvas, sacīdami, ka patlaban tikai sā
kusies ceļa gatavošana uzbrucējiem, bet mēs gribam ticēt 
vēstīm, kas sacēlušas mūs spārnos, un skeptiķu iebildumiem 
neticam.

Lielgabalu rūkoņa nāk tiešām tuvāk, — viņu balsis jau 
atgādina nemitīgu nikna pērkona rūkšanu, un tad, tepat aiz 
Daugavas, ierūcas jaunas bargas balsis, un pāri mūsu gal
vām sāk gārdzuļot, krākt, elsot un vaidēt smagās krievu 
granātas, nākdamas no Ikšķiles bateriju puses, un pāri 
ienaidnieku ierakumiem līst vēl neredzēta nāves guns.

Vācu lielgabalnieki, slēpdamies aiz pakalnu joslas prie
dēm, sākumā lūko atbildēt, bet viesuļuguns, brāzdamās no 
Vidzemes, tos apslāpē, nomāc, dragā un šķaida, un no vācu 
ierakumiem bez stājas skrien gaisā augsti zemes stabi, šau
damies četrstāvu mājas augstumā.

Pulkvedis ar virsniekiem aizsteidzas uz pirmo līniju. Mēs 
stāvam un skatāmies, sakāpuši uz blindažu jumtiem, un visi 
grāvji pilni strēlnieku, bet no vācu pozīciju puses nenāk 
neviena lode, kaut granātu sprādzienu troksnī arī nebūtu 
sadzirdama ložmetēju balss.

«Salīduši savos pagrabos un raksta testamentus,» rūc 
Miķelsons. .

«Lai tik zēvelē, lai gatavo mums ceļu,» saka virsseržants 
Zirnis, un kaprālim Liepiņām staro vaigi, acis.

Vācu tranšejās viss vārās, sten, rēc un dun, un katru mir
kli mēs gaidam, ka sāksies mūsu bataljona uzbrukums . . .

Komandas nav, virsnieki atgriežas no pirmās līnijas, un 
vecais komandieris, sirdīgi cilādams spieķīti, aizklibo uz 
savas mītnes pusi, lai pats pārliecinātos, vai tiešām mums 
nav pienākusi uzbrukšanas pavēle.

Brīdis priekš tā kā radīts: pazuduši visi vācu sargi, no
līzdami savās pazemes alās, un mēs būsim tūliņ klāt pie 
viņu durvīm un laidīsim darbā rokas granātas, līdzko beigs 
krākt un gaudot mūsējo artilērijas uguns viesulis.

Rīkojuma nav, bet viesuļuguns trako visu dienu un līdz 
vēlam vakaram, un mēs vēl arvien esam pilni sasprindzi
nātu gaidu, kaut gan sākušas klīst jaunas vēstis — visa 
šī Ikšķiles artilērijas trokšņošana tikai maska, kurai jā 
lūko vācus mānīt, jāatbalsta pie Ķekavas paredzētais gal
venais uzbrukums.

Tur iet cīņā Bauskas bataljons, tukumnieki un Dau-
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gavgrivas trakgalvji, bet mums jāsēd uz vietas, jāklausās, 
kā viņi cīnās, — jānoskatās, kā vāci, pēc tumsas iestāšanās, 
aprimstot Ikšķiles smago bateriju ugunīm, lien ārā no 
savām dzelzsbetona alām, berzēdami no acīm smilšu un 
kvēpu putekļus, skandinādami lāpstas, sāk labot savus iera
kumus, kurus vietām pilnīgi nolīdzinājis ar zemi dienā tra
kojošais granātu putenis.

Mēs cenšamies cits citu mierināt: pie Ķekavas, pārtrūk
stot vācu frontei, viņi te tā kā tā nevarēs palikt, un tad nāks 
mūsu laiks. Bet sirds dzijumos jau sāk klīņāt šaubas, — 
vai šoreiz neiznāks tāpat, ka martā, kad labi sākās, bet 
bēdīgi saplaka sen solītais krievu uzbrukums.

Nāk komandpriekšnieks, aicina pie sevis instruktorus, un, 
viņiem atgriežoties, mēs zinām, ka pusnaktī bruksim iekšā 
vācu tranšejās.

Iet lielā uzbrukumā mums nav atļauts, — šīs nakte 
gaitas bus tikai demonstrācija, bet krievu štābs vēlas rīt
ausmā no mums saņemt ložmetējus un gūstekņus.

Kaut ko viņš jau saņems, jo dēkā, ko vadīs mūsu 
priekšnieks, piedalās puse izlūku komandas un divi otrās 
rotas vadi. Otrā komandas puse gādās, lai, mūsējiem krā
mējoties pa vācu ierakumiem, netiktu nogriezts atkāpšanās 
ceļš.

Dēka sāksies iepretim Bunču māju drupām, — mēs lauzī
simies divās grupās, mūsējo vadīs komandas priekšnieks un 
kaprālis Liepiņš, bet otro otrās rotas leitnants Kalniņš, kas 
vel bezusains zēns.

Rotas strādās un šaudīs kā vienmēr, tepat līdz pusnaktij, 
un tad uz īsu laiciņu nāks mūsu artilērijas guns, lai vāci 
netur degunus savās ambrazūrās un pāragri nepamana, ka 
mēs ejam pie tiem ciemos.

Ir tumša nakts, debesis pieblīvējušās mākoņu bariem, 
un no vienas un otras pozīciju puses nervoza šauteņu un 
mīnmetēju guns, sevišķi mūsu labajā spārnā, kur vācu 
mīnas sviež gaisa augstus ugunsstabus. Tad dzeltensārtā 
gaismā atmirdz debesis un zeme, redz granātu nolauzto 
koku stumbrus, kapu kopas un granātu bedres, un pret mā
koņu malām kļūst saskatāmi atsevišķi strēlnieku augumi.

Izdziest minas sprādziena guns, visu atkal aizklāj tumsa, 
kas pāris mirkļus, liekas,‘kļuvusi vēl melnāka, un tad atkal 
dzird gārdzuļojam gaisā, un no jauna šaujas augšup mil- 
zigs ugunsstabs.

Mēs esam jau ierakumos, iepretim Bunču māju drupām, 
un, nogaidījuši tumsas melnumu, kas nāk starp diviem 
ugimsstabiem, metamies ārā no tranšejas un sākam līst uz 
grāvja pusi, kur naktīs mēdz sēdēt mūsu posteņi.

Te mēs nogaidām mūsu artilērijas uguni. Tai stājo
ties, sekos komandas priekšnieka svilpiens, un tad mēs skrie
sim vācu grāvjos raudzīt, ko dara ienaidnieks.

«Sātani,» lādas kaprālis Liepiņš, cilādams rokas granātu, 
«beiguši strādāt un šaut pirms laika, un friči tagad manīs, 
kas mums aiz ādas.»

Par sataniem Liepiņš tagad dēvē mūsu rotu ļaudis, un 
tiešām, visos rotu rajonos jau iestājies aizdomīgs klu
sums, un aiz lielas ziņkāres ir priekšlaikus metis visam 
mieru, lai sāktu klausīties.

Sāk klausīties arī vāci, arī viņu pusē noklust kap|u un 
lāpstu šķindēšana, beidzas šauteņu un mīnu guns, un mēs 
niknodamies kratam uz savu rotu pusi dūres.

Klusums vācu tranšejās nav laba zīme: viņi ir likuši kap
ļus un lāpstas pie malas, un tagad ņem rokās metamās gra
nātas.

Patālā aizmugurē sāk dimdēt zeme, Vidzemes krastā zib
snī mūsējo lielgabalu ugunis, un viņu granātas sāk ārdīt 
vācu ierakumus un drātis, un arī mums 'birst uz muguras 
un galvām granātu šķiestās zemes pikas.

Tad krievu granātas sāk krist vācu aizmugurē, un zemes 
šaltis mūs neķer vairs.

Tūliņ ies vaļā, un mēs, taisīdamies ]§kt kājās, sažņau
dzam rokās šautenes.

Griezīgs svilpiens, — mēs metamies ārā no grāvja uz 
vācu pusi, un tai pašā acumirklī no vācu .ierakumiem uzlido 
divas raķetes, — viena zaļa, otra sarkana.

Nodreb zeme, ievaimanājas gaiss, un vienā acumirklī ap

mums viss ir ietinies putekļu mākoņos un dūmos, birst vācu 
mestās granātas, krīt viņu mīnas un bumbas, ir sākuši šaut 
visi ložmetēji un baterijas, un vārās elles uguns.

Mēs esam pamanīti, bet traucamies uz priekšu. Redz klū
pam un krītam, bet nav vaļas vērot, vai kritējam tikai paklu
pušas kājas, vai to ķērusi lode, vai granātas šķembele. Cīņas 
instinkts mūs rauj uz priekšu, — gaisā viss gaudo, krāc un 
elso, vaid un jūk zeme, un neviens vārds nav sadzirdams.

Bez stājas skrien gaisā vācu raķetes, granātu un mīnu 
ugunsstabi šaujas augšup, un mainīgajā viņu liesmu atspī
dumā mēs pamanām sev turpat zem kājām divas miroņbā- 
las sejas, divas nāves bailēs ieplestas mutes, un vācu slēpņa 
kareivjus turpat nobeidz skrējienā no augšas cirsti durkļu 
asmeņi.

Liepiņš, garām auļodams, nikni krata dūri, un tikai tad 
mēs atjēdzamies, ka štābs gaida gūstekņus.

Mēs skrienam meklēt citus, metamies pa izmētāto āžu 
starpām vācu grāvjos, meklēdami viņu ložmetējus, kuriem 
tepat jābūt, bet ierakumi ir tukši, ložmetēji aiznesti gabaliņu 
tālāk. No turienes uz mums līst ložu un rokas granātu lietus, 
un mums tukšām rokām jālaižas atpakaļ.

Zobus griezdami, mēs aizlaižam savas metamās granā
tas uz to pusi, kur tagad, atkāpies un no jauna slēpies, mūs 
apšauda ienaidnieks, un tagad mums ir jāplok pie zemes, jā 
lūko glābiņš granātu bedrēs, jo vācu lielgabali un mīnmetēji 
uzcēluši aiz mums sprādzienu uguns sienu, kurai tomēr 
jālaužas cauri, ja gribam tikt atpakaļ.

Uguns līst no gaisa, uguns šaujas no zemes, kopā ar pu
tekļu šaltīm, smiltīm un dūmiem, un mēs esam apdulluši, 
kļuvuši puskurli un pusakli no šīs vētras trakošanas.

Aizkritušām ausīm, putekļu piešķiestām acīm un apsvilu
šām sejām mēs streipuļojam, lūkojam rāpot un veļamies no 
vienas granātbedres otrā, un ugunsšaltis, šaudamās visap
kārt no zemes, sviež acīs liesmas, — mūs triec gaisa viļņu 
svelmainā dvaša, un mēs nezinām vairs, cik tālu vēl mūsējo 
ierakumi un kāds tam visam būs gals.

Pusapbērti ar smiltīm un kaļķu drupām, kurām nemitīgi 
birst klāt jaunas, mēs guļam granātbedrēs, un par viļņo
jošu un rēcošu ugunsjūru ir palicis gaiss, — vaid un līgojas 
zeme, un mēs netiekam atpakaļ. ,

Tad ugunssiena sāk virzīties tālāk uz Daugavas pusi, — 
es lecu ārā no bedres, klūpu, pieceļos atkal, nokļūstu pie 
mūra drupām, un man blakus izšaujas liesmu un dūmu 
stabs, sviezdams uz visām pusēm zemes pikas un ķieģeļu 
šķembeles.

Es aizkūleņoju sānis, brītiņu guļu apdullis un tad jūtu, ka 
man svilst piere un abi vaigi. Velkot sejai pāri plaukstu un 
apskatot viņu jauna ugunsstaba atspīdumā, tā kļuvusi sar
kana.

Atkal es ceļos kājās, mēģinu skriet, un kā no zemes izaug 
man blakus Miķelsons, un, saķēris mani aiz rokas, rauj līdz, 
otrā turēdams šauteni.

Viņš kaut ko kliedz manā ausī, un nikni spļaudams, bet 
es nevaru saprast ne vārda, un atkal mūs spiež krist zemē 
jauns liesmu un smilšu stabs, šaudamies augšup spļāviena 
tālumā.

Kad tas ir saplacis, mēs skrienam atkal un aizklūpam aiz 
mūra stūra, sākam apskatīties, un redzam, ka visa Nāves 
sala deg vienās granātu un mīnu sprādzienu ugunīs. Tām 
pāri klīst bālgani dūmu un putekļu mākoņi, veldamies pa 
pašu zemes virsu, un virs tiem lido raķetes, atstādamas aiz 
sevis garas dūmu astes. Un salas otrā malā zem granātu 
pātagām lēkā un trako Daugava, kuras sviestie ūdens stabi 
šķiet gāžamies iekšā pašās debesīs.

Tikai pamazām sāk stāties vācu uguns trakošana, un mēs 
sākam līst uz mūsu ierakumu pusi.

Tos grūti sameklēt, un grūti pat pazīt vietu, no kuras mēs 
gājām uzbrukumā. Grāvji nolīdzināti ar zemi, un traņ|eju 
vietas sedz ar kaļķakmeņa drumslām un mālu pikām , sa
jaukta smilts. Drāšu aizžogojumu vairs nava, kaut zāba
kos vēl ķeras saraustītu dzeloņstiepļu gali, un kā baMjus 
zemes kaulus redz raķetgaismā rēgojamies no smiltīm .sa
lauzīto āžu koku skabargainos asumus.

Mēs lienam caur smilšu un nāves lauku, kur neredz ne



viena, un mums sāk mesties baisi, jo ierakumi izskatās, kā 
tikko aizbērts un vēl nenolldzināts Brā|u kaps.

Tad pa labi un pa kreisi, un mums priekša sāk rāpties ārā 
no granātbedrēm salīkuši augumi. Atdarās dzijās mīnu ga
lerijas, un nāk ārā strēlnieki, kam pa uguns vētras trako
šanas laiku apakšzeme devusi patvērumu.

Nāk sanitāri, lai aiznestu ievainotos un kritušos; un, ko
mandai salasoties mītnē, mums ir nokvēpušas un drūmas 
sejas.

Trūkst sešu biedru, un trijus uzņēmis pārsiešanas punkts. 
Ar vieglākām skrambām sistie paliek mūsu vidū, un kon
tuzēts ir komandas priekšnieks, ko pie vācu ierakumiem no
triekusi zemē granāta.

Gūstekņu mums nava, — slēpni mēs nodūrām garām- 
skrejot, steigdamies pēc ložmetējiem, bet vāci paspēja tos 
aizvest, un mums ir tukšas rokas.

Otrās rotas puikas ir laimīgāki, — tiem gandrīz nav zau
dējumu, un nupat viņi aiznesa vecajam rādīt no ienaidnieka 
tranšejas izrautu ložmetēju.

Nē, tiešām mums nav laimes.
Mēs esam izpētījuši vācu aizžogojumus no viena savas 

frontes gala līdz otram. Mēs zinām, kur stāv viņu tran- 
šej 1 ielgaba 1 i, ložmetēji un sargposteņi, bet, ejot pie tiem un 
ņemot talkā otrās rotas puikas, mums noņem trofeju no 
degungala šo pašu puiku leitnants, kam vēl nav sākušas 
ūsas dīgt.

Tiesa, otrās rotas strēlnieki saka, viņu leitnants esot velna 
puika, un pašam vecajam rada, bet mums no tā labāk ne
paliek.

Mums ir smagas sirdis visu dienu, komandas mītnē ne
dzird skaļu valodu, un no paša rīta Vidzemes pusē mūsu 
bataljona Brāļu kapos rok miroņu racēji.

Deviņu jautru biedru vairs nava mūsu komandas vidū, 
un pavisam kopā savas divdesmit dzīvības ir prasījusi pā- 
gājušā naktī vācu viesuļuguns, līdzinādama ar zemi mūsu 
rotu ierakumus. ■

XXV I

Lielgabalu rūkoņa Ķekavas pusē apklususi, un ar līkumu 
no Rīgas nāk vēstis par jaunu bataljonu likteni.

Tie izlauzušies cauri divām vācu apcietinājumu līnijām, 
bet krievi mīņājušies uz vietas vai arī spēruši soli uz priekšu 
un divus atpakaļ, un latvju strēlniekiem nācies iet atpakaļ 
zem vienas vācu viesuļuguns. Lielā puse tukumnieku pali
kusi kaujas laukā vai guļot lazaretēs, un smagi cietis arī 
Bauskas bataljons, kura ticība uzvarai bijusi tik liela, ka 
viņa strēlnieki cerējuši jau pirmās uzbrukuma dienas va 
karā maršēt uz savu pilsētu.

Slimnīcās savests daudz daugavgrīviešu, kas sturmējuši 
Pliko kalnu, kur vācu smago granātu sprādzieni svieduši 
cilvēkus un zemi piecstāvu mājas augstumā.

Tātad arī šoreiz nekā
Vēl nav atnācis Zemgales un Kurzemes brīvošanas laiks.
Mums visiem ir sadrūmušas sejas un īgnas sirdis, bet uz 

tēvu žēl pat paskatīties ■
Salīcis tas klīņā pa rotas ierakumiem, nošļukušiem ple

ciem un nokārtu galvu, un skatās pretimnācējiem garām ar 
savādu, mirušu un reizē ļaunu skatienu.

Šad un tad viņš apstājas savā staigāšanā, izmisis veras 
uz Zemgales pusi, no kuras mūs šķir vācu apcietinājumu 
loks, — rokas tam žņaudzas dūrēs, baltā galva nokrīt uz 
krūtīm, bet lūpas kustas, kaut ko nesaprotamu murminot.

Lūgšanu vai lāstu, — to neviens nezin pasacīt.
Visilgāk viņš mēdz kavēties tais ierakumu vietās, no ku

rām saredzams pozīciju starpā palikušais rudzu lauks.
Tas sācis jau bālēt, stiebri palikuši dzeltenbalti, un no 

vārpām izgaisis agrākais rūsganums. Un vējiņš, nākdams 
no dienvidu puses, atnes brieduma šalku, kurā lauku ļau
dīm nekad neapnīk klausīties.

Rfidzi ir kupli auguši,-kaut arī tos sējis rudens vējš, un tik 
biezi, ka viņos diezgan vietas, kur naktīs saskrieties mūsējo 
un vācu izlūkiem.

Aizviņā naktī mūsu komandas zēni tur sadūra divus

vācu patruļniekus. Bija neliela kņada un maza apšaudīša
nās ar’, un mēs atnesām mītnē divas vācu kaskas un divas 
šautenes, bet norunājām par tām neteikt priekšniekam ne 
vārda.

Pāris zēnu apsolījušies meitenēm un piederīgiem Rīgā 
aizvest trofejas. Tagad viņi grib turēt vārdu, un komandai 
tiem jāpalīdz, jo strēlnieku izlūku dotais vārds ir vairāk 
vērts, kā pāris krievu doti Ju ra krusti.

Un tomēr neizdevās tik slaidi, kā bija nospriests un no
runāts.

Trofejas vēl nebija noglabātas, kad priekšnieks jau klāt 
un prasa, kas tā bijusi par apšaudīšanos?

Liepiņš sāk stomīties, — negrib melot un negrib arī teikt 
taisnību, bet virsleitnanta asās jūrnieka acis jau pamanīju
šas mītnes kaktā pieslietās vācu šautenes.

Liepiņš redz, ka lieta vairs nav glābjama, un izstāsta 
visu, kas darīts un nodomāts. Abiem vārda devējiem ir pa
likušas pavisam bēdīgas sejas, un dzird klusu nopūtu.

To sadzirdējis arī mūsu komandas priekšnieks, kam sā
kumā ir apmācies vaigs, dzirdot nodomu, ko paredzēts 
izvest bez viņa ziņas. Viņš iet Liepiņām garām, un klusē
dams pēta abu strēlnieku sejas. Tad novēršas, iet klāt tro
fejām, pacilā vienu šauteni, pacilā otru, nāk atpakaļ, brītiņu 
domā un tad aiziedams strupi nosaka:

«Darat, kā norunāts.»
Dienā var saredzēt dažu labu sliedi, kur stiebrus no

mīdījušas mūsu vai vācu izlūku kājas, bet lauks vēl turas 
diezgan biezs, un naktīs vilina pie sevis patruļas no vienas 
un otras puses.

Gandrīz katru nakti tam zogas klāt uzmanīgi soļi, rokām 
turot šauteni pusceltu pie vaiga vai sviedienam ņemtu rokas 
granātu.

Šai rudzu laukā, ko tēvam neapnika vērot lielākajās 
bēdās, viņš krita mākoņainā jūlija naktī no lodes, ko bija 
šāvusi vācu izlūku šautene.

Jau  gandrīz pēc vēsts, ka strēlniekiem pie Ķekavas neizde
vies izlauzt vācu apcietinājumu sienā vārtus uz Zemgali, 
tēvs bija atkal sācis staigāt savās vācu mednieku gaitās, un 
pēc katras lodes, ko tas šāva uz viņu tranšeju pusi, vācu 
grāvjos varēja dzirdēt smagu kritienu, vaidu vai niknu lādē
šanos. Viņš nekad nešāva garām, viņš prata gaidīt ar 
veca vīra pacietību, — sirms, salīcis un izdilis, izskatā jau 
puslīdzīgs nāvei un nāvi nesošs, jo sirds tam bija pilna naida 
un uguns.

Š ī uguns tam palīdzēja vēl turēties kājās, par spīti viņa 
sirds gurumam. Katra viņa šautā lode nesa nāvi kādam vācu 
kareivim, bet paildzināja tēva mūža dienu garumu par savām 
desmit stundām.

Citādi tas butu saļimis jau agrāk, bēdu nokauts un triekas 
ķerts.

Man liekas, šo paiidzinājumu tam deva izmisuma ticība, 
ka, ik dienas aizraidot uz citu sauli vienu vai divus ienaid
nieka karavīrus, tas palīdz gatavot savas Zemgales brīvo- 
šanu, — palīdz mazināt to ienaidnieku skaitu, kas stāsies 
strēlniekiem ceļā, kad beidzot būs pienācis viņa nesagaidī
tais dzimtenes brīvošanas laiks.

Par Zemgali dega viņa vecā sirds, stundām ilgi stāvot 
pie ambrazūras, ar vinčestra stobrā paslēptu nāvi, un pacie
tīgi gaidot, kad nostāsies pa šāvienam kāds neuzmanīgāks 
ienaidnieka kareivis.

Dzimtenes sirdsdedze lika nedrebēt viņa rokām, domas 
par mājām, par paša artiem laukiem un mātes atcere lika 
nepagurt acīm, stundām gaidot mirkli, kad pirksts varēs 
raut šautenes sprūdu un uz acumirkli mitēsies grauzt dvē
seli atmaksas naids.

Tad vāci bija palikuši modrāki, un, velti noglūnējis pie 
šaujamās lūkas vienu un otru dienu, tēvs bija sācis naktīs 
līst uz neitrālo joslu un šeit par patvērumu un arī nāves 
vietu tam bija kļuvis rudzu lauks.

Rīta ausmā atskrēja pie manis Konrāds, un iesarkanās 
sivēna acis tam bija pilnas asaru, kuras ieraugot es uzlēcu 
kājās kā granātas sviests.

«Nāc, — tēvu nupat atnesa,» viņš dabūja pār lūpām.
Mēs metāmies ārā no mītnes, un Vilnis ar Miķelsonu mums 

līdz.
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Rotas kreisajā spārnā, pie mūsu bijušā vada blindāžas, 
bija sastājies strēlnieku pulciņš. Man pienākot, tie klusē
dami atkāpās sānis, un es ieraudzīju tēva seju, kuras bālums 
sacentās ar ūsu un matu baltumu.

Galva kaila, acis sastindzis nespodrs niknums, bet sejas 
panti mierīgi un cieti, kā viņa lūpas slēgušais nāves miegs.

Sirdī tam iešauta lode no tik liela tuvuma, ka uz krūtīm 
redzams blūzes apsvilums, bet šāvējs atrasts turpat nobei
dzies ar cauršautu kaklu, un tēvam bija palicis labajā rokā 
viņa vinčestrs.

Ar kreiso roku tas bija krītot ieķēries rudzos, un cieši sa
žņaugtajā plaukstā palikusi briedusi vārpu sauja, ko strēl
nieki nebija mēģinājuši tam izņemt no pirkstiem, novēlēdami 
ņemt kapā līdzi kā piemiņu no dzimtenes laukiem, par ku
riem tas cīnījies un miris.

Es stāvu, nometies ce|os pie tēva nedzīvā auguma, — 
roka glāstīdama staigā pa auksto pieri un ievziedu balta
jiem matiem, bet asaru man nava, sausas ir un paliek acis, 
un tikai dzi|i, dziļi sirdi liels tukšums, kura vidū ļauni kvēl 
asinsnaida guns.

Mehāniski man sakustas roka, izņemdama no tēva labās 
plaukstas šauteni, ko cieti turējuši stīvie, sarepējušie vecā 
zemnieka pirksti. Es ceļu pie acīm viņa laidi, apskatu tās 
vaigu un redzu, ka tur kļuvis krietni lielāks mazo, atcerei 
iegriezto svītriņu pulks.

Roka pati no sevis man slīd gar sāniem, neapzinīgi es to 
velku atpakaļ un manu, ka viņas pirksti aptvēruši kaut ko 
cietu un velk sev līdz.

Tas ir somu nazis, kura nēsāšana mūsu komandā kļuvusi 
par modes lietu.

Ar prāta ziņu es to neesmu vilcis ārā, manai rokai to 
likusi darīt kāda cita vara.

Varbūt mirušā tēva pēdējā griba, varbūt mūsu kopējā 
asins naida balss.

Es iegriežu tēva šautenes vaigā jaunu svītriņu, nolieku 
vinčestru tam blakus, — roka vēlreiz slīd pār tēva seju, kā 
glaudīdama un atvadīdamās, un tad es ceļos kājās, eju grī
ļodamies projām, nokrītu augšpēdus zemē, un stīvām, sau
sām acīm skatos debesu zilumā, kur viena pēc otras aiz
peld baltās mākoņu laivas.

Pie manis pienāk Vilnis, grib nolaisties smiltīs un mani 
mierināt, bet, ieskatījies sejā, nesaka ne vārda, un nopūzda
mies aiziet mans labākais draugs.

Sirds palikusi tik tukša un reizē grūta, ka lūpas neveras 
atbildēt arī Konrādam, kas atskrien aizelsies un stāsta: 
rotas komandieris atļāvis braukt uz Vidzemes krastu pēc 
zārka, un vai es nebraukšot līdz.

Es guļu smiltīs, galvā nav nevienas domas, dvēsele izde
gusi un sirdī tukšums, kurā vientuļš deg naida ugunskurs.

No sašautajiem koku stumbriem sāk stiepties garas ēnas, 
no granātbedrēm, kas naktī pielijušas, sāk celties viegla 
migla, un smiltis ap mani sedz novakara rasa. Tā sākusi 
apmiglot man seju, un vaigi palikuši slapji, kad atnāk Mi- 
ķelsons un strupi teic, skatīdamies man garām:

«Tēvu iezārkojām un vedīsim pār Daugavu uz bataljona 
kapiem, — vai tu nenāksi līdz?»

Es gribu runāt, gribu teikt, ka uz kapiem iešu vēlāk, iešu 
viens, bet kaklu man kāds neredzams aizžņaudzis cieti, un 
mēle atsakās paklausīt.

Nesagaidījis atbildes, Miķelsons aiziet, — atkal es esmu 
viens, pār mani zvīļo zvaigžņotais debesu jums, un tam pa 
vidu, kā balta dvēseļu taka, aizvijas Piena ceļš.

Miglas kamoli, kas ceļas no pielijušām granātu bedrēm, 
top lielāki un biezāki, tad saplūst kopā, aizdegdami zemi, 
virs kuras vēl saskatāmi vairs tikai augstākie mirušo koku 
stumbri, kam mīnu un granātu, šķembas nolauzušas zarus 
un galotnes. Tad, miglai kāpjoties vēl augstāk, pazūd arī 
kroplainie koku stumbri, — visu aizsedz baltās, drēgnās 
dūmakas, un tikai augstu, augstu gaisā asarainas mirgo 
zvaigznes, kurām nokaisīts tālais debesu jums.

Tāda pat miglaina un bezgalību pilna bija viņa bēgļu 
gaitu nakts, kad mēs ar tēvu sēdējām Olaines šosejas malā 
pie nodzisuša ugunskura un jutāmies divi vien palikuši uz 
visas miglā pazudušās zemes.

Tēva vairs nava, es esmu palicis viens, un kaklā man 
sakāpj karsts kamols, krūtis žņaudz sāpju smeldze, bet acis 
ir un paliek sausas, un man nav asaru.

Zvaigznes sāk dzist, austrumu pusē atsārkst debesu mala, 
migla nobirdina rasu un klīzdama sāk celties augšup, kur 
to izkliedē rīta stari, bet es vēl arvienu guļu smiltīs, ar izsā
pējušu, aukstu naida uguns pilnu sirdi, acis man sausas, 
bet dvēsele asiņo.

Uztraukti sarunādamies, man aizsteidzas garām divi 
izlūku komandas strēlnieki, un dzirde uztver aprautus vār
dus, kas min garo kapteini un runā par virsseržanta Vanaga 
šauteni.

Virsseržants Vanags? Ak, jā, tā tak sauca manu tēvu, — 
viņš šonakt krita, un viņa nošāvējs ir pēdējais, kas krita 
no tēva šautenes. Tēvu sauca arī par nāves strēlnieku, — 
viņa šautā lode nekad negāja mērķim garām, un par tā vin
čestru jūsmoja viss bataljons.

Es ceļos kājās, — no gulēšanas man sastinguši locekļi, 
bet rokas, seju, drēbes un zābakus klāj rasa, — un eju uz 
vecās rotas pusi.

Pie blindāžām, kur mitinās trešais vads, sastājis pulciņš 
strēlnieku. Dažiem nobālušas sejas, un visu priekšā stāv ser
žants Sala. Rāms un pašapzinīgs kā arvienu, bet arī viņam 
bālāks kļuvis vaigu pelēkums.

Sala būs izdarījis kaut ko sliktu, jo viņu patlaban rāj rotas 
komandieris un garais kapteinis. Vienam ir bāla, otram sar
kana seja, bet abiem uztrauktas balsis, un Sala, izstiepies 
taisns, cieš klusu un tura roku pie cepures.

Tad strēlnieki atsprāgst sānis, Sala lūko izstiepties vēl 
taisnāks, un abiem virsniekiem rokas, kā vēja rautas, pie
skrien pie cepurēm.

Aiz blindāžas parādās sīkais bataljona komandiera stāvs, 
iesirma bārdiņa un barga, mazliet piesarkusi, krunkaina 
seja, kurā nikni deg acu guns.

Spieķīti rokā, vecais pulkvedis klibodams nāk klāt virsnie
kam un Salam, un sāk rāties jau no desmit soļu attāluma:

«Tiesai nodošu! Tik klusā laikā nozaudēt labāko batal
jona šauteni! Tūliņ sameklēt rokā! Kurā vadā pazudusi, tā 
komandierim jāatbild.»

Sala nobālis vēl vairāk, un tagad viņa vaigiem ir glūdas 
zilganums. Bet roka, ko tas tura, pielicis pie cepures naga, 
nedreb vēl arvien, un acīs, kas skatās pulkvedim tieši sejā, 
redzams tas pats pašapzinīgais rāmums, kas neatstājas no 
Salas pašā niknākajā kautiņā.

«Atļaujiet ziņot, pulkveža kungs,» viņš iesāk, bet koman
dieris vicina spieķīti un kliedz:

«Neziņo, bet gādā man rokā to šauteni! Citādi nodošu tie
sai, un kā seržantam tev jāzin, kas draud par ieroču pazau
dēšanu kara laikā, ja nav bijis nekāda cīniņa!»

Strēlnieki pazuduši kur kurais, un tikai no tuvējās iera
kuma malas šurp raugās izbiedētu un ziņkāru acu pāri. Pie 
blindāžas, kuras priekšā stāv saniknotais pulkvedis, palicis 
tikai Sala, kas nedrīkst nekur iet, jo jūtas jau arestēts, un 
abi virsnieki, kuriem arī nav brīv aiziet, jo abi sastāda garaja 
priekšniecības ķēdē to posmu, kura vienā galā stāv nesen 
par seržantu paaugstinātais vada komandieris Sala, bet otra 
bargais pulkvedis. •

«Atļaujat ziņot,» Sala iesāk pa otram lāgam, un pulkve
dis, kam pārskrējusi pirmā dusmu lēkme, nepacietīgi pamaj 
ar savu spieķīti.

«Nu ziņo, kas tev ziņojams!»
«Pulkveža kungs,» Sala saka aizgūdamies, bet ārēji vēl 

arvienu mierīgs un pašcieņas pilns, «virsseržanta Vanaga 
šautenes te nav.»

«Jā, to es jau zinu,» pulkvedis taisās sākt skaisties no 
jauna. «Vai tad pats nelabais to parāvis? Kurzemnieku batal
jona labākā šautene.»

«Vanaga šauteni es ieliku viņam līdzi,» Sala ziņo tālāk, 
un abiem jaunajiem virsniekiem izbrīnā ieplešas acis, bet 
vecajam ir vienā mirklī saplakušas dusmas, un, nolaidis 
zemē savu vēzdiņu, ar otru roku tas grābj seržanta plecu.

«Zārkā, tu saki? Jā , kāpēc tad?»
«Pulkveža kungs,» Sala saka, nevis plakdams zem ko

mandiera rokas smaguma, bet it kā stiepdamies garāks, 
«esmu vainīgs, bet man likās, ka galu galā būšu pareizi da-

76



rijis; vecus, krietnus karavīrus mēt z apglabāt ar godu, virs
niekiem dod kapā līdzi viņu ieročus, un virsseržants Vanags 
bija pelnījis, ka liek zārkā līdzi viņa šauteni, ar kuru tas 
nolaidis no kājām četrdesmit deviņus vāciešus. Tas, no kura 
lodes viņš krita, bija Vanaga četrdesmit devītais.»

Sala apklust, un virsnieki gaida, ko teiks vecais pulkve
dis.

Viņš stāv, nenolaizdams roku no Salas pleca, un abi 
skatās viens otram acīs, seržants un pulkvedis. Un strēlnieki, 
kas paglābušies no ātrsirdīgā komandiera dusmām grāvjos, 
aiztur elpu, un liekas, ir apstājies laiks.

Tad nodreb sirmās komandiera ūsas, noraustās seja, un, 
izlaizdams spieķīti no rokas, tas apkampj un noskūpsta 
Salam abus vaigus.

«Tu esi labi darījis,» viņš saka, un balsī tam mana vieglu 
drebēšanu. «Tikai otrreiz bez manas ziņas tā vairs nedari.»

«Nebūt nē, pulkveža kungs,» Sala atbild, un no vaigu ga
liem tam izgaisis nobāluma zilganums, «tāds virsseržants 
un strēlnieks kā vecais Vanags mūsu bataljonā bija tikai 
viens.»

«Tikai viens,» klusi atkārto pulkvedis, un skatās zemē, 
to urķēdams ar spieķīti, ko tam pasniedzis garais kapteinis.

«Virsleitnanta kungs,» viņš aicina sev klāt rotas koman
dieri, «vai jūsu rotai jau iecelts jauns virsseržants?»

«Nē, pulkveža kungs, vēl nē.»
«Tad celsim viņa vietā Salu. 3. vada tagadējo seržantu,» 

pulkvedis saka, ātri griezdamies apkārt, un pazūd tranšeju 
ejā, sirms, bet vēl vingrs un straujš kā arvienu, un virsnieki 
un Sala noskatās tam paka|, turēdami rokas pie cepurēm.

Pirmās daļas beigas.
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Josts Ingus. D zeja. №  1, 21. Ipp.
Jursenāre M argerita . Stāsti. №  6, 10.— 14. Ipp . 
Kalniņa Ieva. P ēteris  Ērmanis. Ievads. №  1,

29. Ip p . (J. dz. a.) A ld a  M o o ra . Ievads. 
N° 6, 72. Ipp . (J. dz. a.)

Kapars Kristaps. Stāsti. №  5, 19.— 25. Ipp . 
Kļāvis Aivars. «R īts», stāsts. №  1,

2 2 . - 2 5 .  Ipp.
Kononovs Nikolajs. D zeja. №  5, 18. Ipp. 
Kroma M onta. D zeja. №  7, 28.— 29. Ipp .

Kronbergs Juris. D zeja. №  2, 23. Ipp .
Kubuliņa Anda. Dažas form as un satura m e k

lē jum u pa ra lē les, a r ī a tšķ irīb a s  trim d as un 
mūsu dze jā . №  2, 23.— 25. Ipp.

«Reālisms un V izm a Belševica». N° 4, 
18,— 21. Ipp .

«A ugstum os lid in ās  p u tns : D zin tars F re i
m anis», ap cere . №  7, 17. Ipp .

K. A. «Līdzsvaram », №  8, 19. Ipp.
Kursīte Janīna. 1910.— 1920. ga du d z e jn ie 

ces. Pētījum s. N° 5, 72.— 73. Ipp . (J. dz. a.)
Elīna Zālīte . K om entārs. №  6, 72. Ipp . 

(J. d z . a.)
Lenčo Jāns. M in ia tū ra s . №  5, 16.— 17. Ipp .
Līdums Gatis. Dzeja. №  1, 20. Ipp.
LPSR-Z (Lācis Normunds, Putrāms V iln is, 

Subačs Māris, Rutks Artis, Zābers V iln is.)
Dzeja. №  6, 7.— 9. Ipp .

M edne L ienīte, Spāre V ladis, Zvirgzdiņš Ju
ris. «O du laiks». Patiess stāsts pa r la ika 
b ie d ru  d z īv i,  au to ru  fan tāz ijas un m e lo t- 
kāres iz k ro p ļo ts  l īd z  ne paz īšana i, I da ļa . 
№  3, 2 4 . - 2 9 .  Ipp ., №  4, 1,— 12. Ipp ., 
№  5, 1.— 11. Ipp ., №  6, 1.— 6. Ipp .

Misiņa Māra. «N edēļa», d z e jo ļi.  №  5,
12’.— 13. Ipp.

Misiņš Jānis. «Atskats», atm iņu fra g m e n ti. 

N° 3, 16,— 21. Ipp.
M uižniece Lalita. «Pēdas», stāsts. №  2,

3.— 13. Ipp.
Mūks Roberts. Dzeja. №  2, 15. Ipp . D ze jo lis . 

№  10, 16. Ipp,
Narbikova Valērija. «L īdzsvars starp d ienas 

un nakts zva igžņ u  ga ism u», stāsts. №  9, 
1,— 9. Ipp.

Neibarts Aivars. Dzeja. №  12, 14.— 15. Ipp.
Niedre A īda. D zeja. N° 9, 13. Ipp.
O ld ingtons Ričards. «N o Džeim sa Džoisa 

ietekm es». N° 11, 68. Ipp .
O zoliņš Aivars. «D ziesm in ieks uz nāras». 

Stāsts. P laģiāts. D rīzāk  luga . Patiess, tak 
v isno ta ļ gabals  iz d z īve s . №  7,

14.— 15. Ipp.
«Paskaidrojum s», stāsts. №  12,

12.— 13. Ipp.
Pelšs Einārs. D ze jo lis . №  12, 20. Ipp .
Peterka Jozefs. Dzeja. №  5, 14.— 15. Ipp .

o



etruševska Ludmila. «Mums —  seksu?» №  9, 
32.— 33. Ipp.

Plaudis Egils. Dzejolis. №  6, 20. Ipp.
Plūdons. Dzejolis. N ° 5, 26. Ipp.
Poišs Mārtiņš. «Ambrouzs Bīrss», pētījums. 

№  10, 18. Ipp.
Pried īte Aija. «Karaļu un karaļu apkaimes 

loma Kārļa Skalbes pasakās». №  2,
28,— 31. ipp.

Prokopjevs A leksejs. «Vācu ekspresionismu 
dzeja», pētījums. №  8, 16.— 17. Ipp.

Rainis. Dzejolis. №  1, 26. Ipp.
Raisters Ēriks. D zejolis. N9 9, 13. Ipp.
Raups Edvīns. Dzeja. №  1, 20.— 21. Ipp.
Rokpelnis Jānis. Dzeja. №  1. 10.— 11. Ipp.
Roze Ieva. Dzeja. №  10, 23. Ipp.
Rubesa Baņuta. «Tango Lugāno», muzikāla 

luga 2 cēlienos. №  2, 74.— 80. Ipp., №  3, 
72,— 80. Ipp.

Ruņģe Valija. «Literatūra trimdā». №  7, 
22.-27. Ipp.

Ru šdī Salamans. «Sātaniskās vārsmas», ro 
māna fragments. №  7, 30.— 31. Ipp.

Saliņš Gunārs. «Linards Tauns Elles ķēķa per
spektīvā», eseja. №  2, 16.— 19. Ipp.

Dzeja. №  2, 20.— 21. Ipp.
Sārikoski Penti. Dzeja. N9 12, 28. Ipp.
Sartrs Zans Pols. «Istaba», stāsts. №  8,

20.— 26. Ipp.
Skujenieks Knuts. Nerātnās dainas, ievads. 

№  7, 80. Ipp.
Dzeja. №  9, 30. Ipp.

Sniķere Velta. Dzeja. №  2, 20. Ipp.
Sodums Dzintars. Dzeja. №  2, 20. Ipp.
Stumbrs Olafs. Dzeja. №  2, 22. Ipp.
Svelpis Alnis. «Mans amulets —  mīļotā ma

na», eseja. №  9, 14.— 16. Ipp.
Sultsa Solveiga. Dzeja. №  12, 28. Ipp.
Tarkovskis Andrejs. «Hofmaniāna», kinosce- 

nārijs. №  7, 1.— 13. Ipp.
Tarvids Aivars. «Robežpārkāpējs», romāns. 

№  8, 2,— 11. Ipp., №  10, 1,— 11. Ipp,, 
N9 11, 1,— 12. Ipp., №  12, 1,— 11. Ipp.

Trāts Matss. Dzeja. N9 3, 15. Ipp.
V ecgrāvis Viesturs. «Rihards Rudzītis», pē 

tījums. №  1, 28. Ipp.
«Ne šķirtas kultūras, bet vienotas . . .», 

apcere. №  2, 14.— 15, Ipp.
«Jānis Veselis», pētījums. №  4, 26. Ipp.
«Marta Grimma», pētījums. №  6, 73. Ipp.

Veselis Jānis. «Latvju teiksmas». №  4,
26.— 31. Ipp.

V irza Edvarts. Dzeja. №  9, 10. Ipp.
Voronka llarije. Dzeja. №  10, 12.— 13. Ipp.
Zam aiia Lūcija. Dzejolis. №  10, 13. Ipp.
Zandere Inese. Dzeja. №  8, 12.— 13. Ipp. 

Dzejolis. N9 9, 28. Ipp.
Zariņš Guntis. Stāsti. №  3, 11.— 15. Ipp.
Zariņš Voldem ārs. Dzeja. №  10, 25.— 26. Ipp.
Zirnis EgTIs. Dzeja. №  10, 31. Ipp.
Zirnītis Pēteris. Dzejnieka dzīves konspekts, 

apcere. №  6, 22. Ipp.
Žebers Andris. Dzejolis. №  10, 29. Ipp.
Zids Andrē. «Atgriešanās no Padomju Sa

vienības», apraksts. №  3, 1.— 10. Ipp.

KU LTŪ RA

Antonovs-O vsejenko Antons. «Josifa Staļina 
teātris». №  6, 32.— 46. Ipp.

Āboliņš J. Valdis. «Rindas no vēstulēm». №  2,
46,— 51. Ipp., №  3, 42.-49. Ipp.

Baltauss Jānis. «Savējais starp svešiem. Svešs 
starp savējiem?» №  3, 36.— 39. Ipp.

Baltgalvis Aina. Fotogrāfijas. №  2,
42.— 45. Ipp.

Bankovskis Pēteris. «Jo vairāk padomju ie 
stādes mani lamā . . . »  №  11, 45.— 47. Ipp.

Bīriņš V ilnis. «Cietumvalsts», intervija. №  10, 
32.— 36. Ipp.

Bruģis Dainis. «Piemineklis Dorotejai». №  5, 
31.— 35. Ipp.

Ducmane Kristīne. «No «kerenkām» un ost- 
markām līdz latam». №  5, 38.— 42. Ipp.

^ O

Eniņš Guntis. «Ko slēpj raksti?» Vēstuļu 
apskats. №  1, 38.— 45. Ipp.

G rotovskis Ježi. «Tuvošanās Pirmavotu Teāt
rim». N9 7, 50.— 51. Ipp., N9 8,
48.-49. Ipp., №  10, 50.— 51. Ipp.

G rudule Māra. «Radību lūgšanas». N9 9,
49.— 51. Ipp.

Gērmanis Andrejs. «Dobužinskis un Latvija». 
№  1, 46.— 49. Ipp.

Heins Kristofs. Runa VD R  X Rakstnieku 
kongresā, 1987. g. №  4, 48.— 51. Ipp.

Hrustaļova O lga. «Leonīdam Zuhovickim, 
kurš ir no paaudzes, kuras nav». №  4, 
51.— 53. Ipp.

Ingelēvics V idvuds. Fotogrāfijas. №  8,
39.— 41. Ipp.

Kaneti Eliass. «Vadonis un vara». №  4, 
34.— 44. Ipp.

Kaufmanis Andrejs. «Beardslay . . . crazy», 
eseja. №  9, 45.— 48. Ipp.

Kiršteins Aleksandrs. «Atmiņas par nākotni 
jeb cik ilgi mēs vēl ļausim sevi muļķot?». 
№  7, 44.— 45. Ipp.

Kļaviņa Laima. «Felicitas 1940!» №  12, 
46— 47. Ipp.

Kļāvis Aivars. « Ir tikai nākotnes cerība». 
№  6, 49,— 51. Ipp.

Koļcovs Mihails. «Sarkanā Kiteža. Trockis». 
№  12, 36,— 37. Ipp.

Krieviņa Rita Laima. «Pepsico». №  2,
38,— 39. Ipp.

Leonhards V olfgangs. «Šoks par Hitlera—  
Staļina paktu». №  11, 32.— 36. Ipp.

Mamardašvili Merabs. «Ja uzdrīkstēties 
būt . . .», sarunājas M. Andrejevs un J. Se- 
nokosovs. №  10, 37.— 39. Ipp., №  11, 
47.— 51. Ipp.

Māriins Viljam s. «Arhitektūra arī ir sazinā
šanās veids», sagatavojusi M odrīte  Lūse. 
№  2, 32— 37. Ipp.

Millers Henrijs. «Erotika mākslas meistaru 
darbos». №  9, 45.— 48. Ipp.

Naumanis Normunds. «Laimīgu Jauno gadut» 
№  1, 32— 37. Ipp., №  3, 32— 35. Ipp., 
№  4, 45. Ipp.

«Salvadora Dalī piemiņai». №  5, 36. Ipp. 
«Veltījums Kokto». №  12, 38.— 40. Ipp., 
«Pieturas v ie ta — izsūtīšanas stāsti». 

№  8, 39— 41. Ipp.
Niedre Uģis. «Pie Hugo Raituma dzīves un 

mākslas». №  12, 42.— 45. Ipp.
Nollendorfs Ainis. Fotogrāfijas. №  2, 41. Ipp.
Nollendrofs Jānis. Fotogrāfijas. №  2, 40. Ipp.
Pakalniņa Laila.«Viltus lozungu pavadā», 

№  8, 42— 43. Ipp.
Rietuma Dita. «Piezīmes par postpodnieka 

ēru pēc gada». №  1, 50.— 52. Ipp.
Rubenis Andris. «M īlestība  —  filozofiskas 

apceres tēma». №  9, 34.— 44. Ipp.
Solžeņicins Aleksandrs. «Runa, saņemot itā

liešu Žurnālistu savienības prēmiju». №  3, 
50— 51. Ipp.

Spārītis Ojārs. «Kurzemes hercogu vārda 
spožums pasaulē». N ° 10, 40.— 43. Ipp.

Suvajevs Igors. Priekšvārds. N9 4,
32— 33. Ipp.

Tamužs Jānis. «. . . tā cēlušies mani zīmē
jumi», pierakstījuši Jurģ is Skulme un A i
nārs Ikstens, publicēšanai sagatavojis 
A. Ikstens. №  7, 37.— 43. Ipp., N9 8, 
30— 37. Ipp.

Tisenkopfs Tālis. «Absurda gals». №  12, 
48— 51. Ipp.

Urtāns Juris. «Pilskalnu pētnieks Ernests Bras- 
tiņš». №  8, 44.— 47. Ipp.

Valdem ārs Krišjānis. «Kaunīg ie latvieši». 
№  3, 40. Ipp.

V eics Voldem ārs. «Jāņa Cimzes kultūrizglī
tojošā darbība tautas atmodas rītā». №  7,
47.— 49. Ipp.

V ulis Ralfs. Fotogrāfijas. №  5, 41.— 47. Ipp.
Zābere Ingūna. Plakāts. №  8, 38. Ipp.
Zihare Laima. «A rī pravietim neklājas viegli». 

№  7, 32— 35. Ipp.

P U B L IC IS T IK A

Balode Dace. «Bailēs par bailēm». №  S, 
66.— 67. Ipp.

«Cilvēka biogrāfija ir arī viņa seksuālā 
dzīve», saruna ar Jāni Krūmiņu. №  9,
57— 61. Ipp.

Bergmanis Andris. «Domājot par visu, kas 
mūsu». №  5, 58.— 60. Ipp.

Bojārs Juris. «Latvijas zelts». №  12,
58.— 61. Ipp.

Boršžova Jekaterina. «Maldu enerģija». №  8,
50.— 55. Ipp.

Franks Semjons. «Utopisma ķecerība». №  6, 
52— 57. Ipp.

G rīnb erga  Tīna. «Kas esam un kurp ejam».
№  8, 66— 72. Ipp.

Gulēna Māra. ««Daugavas» apgāds». №  5,
61.— 65. Ipp.

Kalpiņa Rudīte. «Tagad, kad patiesība no
skaidrota . . .», intervija. №  8, 56.— 63. Ipp. 

Kļāvis Aivars. «Intervija ar VDK  priekšsē
dētāju Staņislavu Zukuli». N ° 8,
64.— 65. Ipp.

Krieviņa Rita Laima. «Atmiņas par Jāņa Riek
stiņa latviešu studiju centru». №  2, 
70— 71. Ipp.

Knaģis Ilmārs. «Atgriešanās». №  4>
58.— 61. Ipp.

Kursīte Janīna. «Latvija —  maģiskais vārds».
Ievads. №  11, 52.— 53. Ipp.

Lāms Visvaldis. «Tava zeme deg . . .». №  2,
52— 55. Ipp.

Lejiņa Anna. «Bēgļu gaitas». N9 2,
56.— 61. Ipp.

Lisjutkina Larisa. «Tiso kundze un biedre 
Krupskaja». №  12, 52.— 55. Ipp.

Mellēns Aleksandrs. «Karstā Tēvzemes mī
lestība». №  3, 60.— 65. Ipp.

Rainis. «Par tautības un kosmopolītisma jau
tājumu», fragmenti. №  11, 52.— 54. Ipp. 

Ratušinska Irina. «Pelēkā —  cerību krāsa».
№  10, 52.— 57. Ipp.

Renda Eina. «Valsts aparāta būtība». №  7,
58— 60. Ipp.

Rozītis Ojārs. «Vai viegli uzaugt par latvieti 
svešumā». №  2, 62.— 67. Ipp.

Rubene Eva. « . . .  un to sapni —  Latviju».
№  2, 68— 69. Ipp.

Rukšāns Hugo. «Lai topi Un tapa . . .». №  3, 
56— 59. Ipp.

Ruņģis Aivars. «Tautība kā problēma», «Per
sonīgi vērojumi tautības saglabāšanā»
u. c., fragmenti. №  11, 61.— 65. Ipp. 

Sirkins Aleksandrs. «Piezīmes par «Kāma- 
sūtru»». N9 9, 68.— 71. Ipp.

Skalbe Kārlis. «Latvijas iecerēšana», «Uzva
ras diena», fragmenti. №  11, 55.— 57. Ipp. 

Skujenieks Knuts, Aleksejs G rigo rjevs. «Vai 
viegli būt latvietim?» Saruna. №  1,
53— 57. Ipp.

Sm ondirevs Mihails. «Studenti un ģenerāļi».
№  4, 68.— 71. Ipp.

Odris Pēteris. «Valodas vai morāles kodekss?»
№  3, 66— 69. Ipp.

Urbšis Jozs. «Lietuva, liktenīg ie 1939.—  
1940.» №  3, 66— 69. Ipp., №  4,
54— 57. Ipp., №  5, 68.— 71. Ipp., №  6,
62.— 67. Ipp.

Vailds Oskars. «Cilvēka dvēsele sociālismā».
№  7, 61.— 71. Ipp.

Virza Edvarts. «Kārlis Ulmanis», «M ūžīgā 
zeme» u. c., fragmenti. №  11, 57.— 61. Ipp. 

Virsis Mārtiņš. Komentārs. №  6, 61. Ipp. 
Zalkinds A. «Revolucionārā proletariāta 

12 dzimumbaušļi». N9 9, 52.— 56. Ipp. 
Zariņš Vilnis. «Laupītāju filozofija». №  1, 

58— 65. Ipp., №  3, 52 .-55. Ipp .,№  4, 
62— 67. Ipp., №  5, 51.— 57. Ipp., №  6, 
68— 71. Ipp., №  7, 52 .-57. Ipp., №  10, 
58— 67. Ipp 

Zihare Laima. «Intervija ar Predragu Mat- 
vejeviču». N9 12, 52.—-54, Ipp.
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