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A I V A R S  T A R V I D S

ROBEŽPĀRKĀPĒJS
(Nobeigums)

Aizbrauca Sofijas paps un pamāte, pēc notriektās 
dienvidkorejiešu «Jumbo-Jet» lidmašīnas vēstules līdz 
Rīgai nāca visai reti un kricelīgā daktera rokrakstā 
vēstīja, ka Solomons Libmans atvēris privātkabinetu, 
skumst pēc meitas, bet viņa dzīvesbiedre tiešām ir 
pastulba un vulgāra. Latvijā valodā viņa tā arī neie
manījās, runāja: «Зачем этот собачий язык»\ arī Те- 
lavivā stīvējās, asarām plūstot, lauzās ivritā, un viņas 
galva izrādījās cieta kā akmeņi Svētās zemes antīkajās 
drupās. Beigās šī Ņina Borisovna bija apvainojusi sirm
galvi vīru impotencē, šķīrusi laulību un šķērsojusi okeānu, 
kur, nomētājusies Ņujorkā, sagulējusi bērneli un pieru
nājusi padomju diplomātus, vienā jaukā dienā uzradās 
Rīgā, lai pretendētu uz Libmanu dzīvokli. Nelielu tais
nības porciju nopirkt varēja un baudkārajai svilpastei 
nācās atgriezties komunālajā istabā pie mātes, vietā, kur 
sākās viņas karjera, ceļojums cauri gultām, makiem un 
valstīm. Nu, lādot žīdmasoņus, Ņina tirgojās ar līdzat
vesto aparatūru un lupatām, tā gādājot naudu koopera
tīvam — trīsistabniekam ar halli. Viņas topošais vīrs kal
poja par lidotāju civilajā aviācijā, kaisīja minerālmēslus 
uz Zemgales laukiem un bija gatavs adoptēt mazo 1|jušu. 
Sofiju izbijusī pamāte spīvi ienīda kā nelaiķa mammas 
kopiju un tēva vienīgo, mī|o meitiņu. īsajā pazīšanās laikā 
viņa Arnoldā no skropstapakšas skatījās kā neizbēgamā 
līdzdalībniekā mantu kaudzes dalīšanā, izgāžot desmitā 
numura krūtis, lietišķi vedināja noslēgt Robiņa Huda cie
nīgu savienību gultā, un beigās, jūtot pret sevi vērstu 
ņirgu, glūnēja tik |aunām kaķenes acīm, ka Arnoldam 
gribot negribot bija jāpriecājas, ka nedzīvo personības 
kulta nelikumību apstākļos, citādi viņu naktī kā tautas 
ienaidnieku un kaitnieku sēdinātu «melnajā bērtā», vis
ticamāk, kopā ar indētāju Libmanu un viņa skuķi, japāņu 
radisti.

Izbraukt kopā ar tēva ģimeni Sofija atteicās vairāku, 
dzelžainas loģikas stiegrotu apsvērumu dē|. Tēva fatālā, 
pirmsklimaksa aizraušanās lēma meitu nepārtraucamām 
diplomātiskajām attiecībām ar pamāti svētku pusdienu 
līmenī, kur, liekulīgi sačalojoties, nāktos domāt par ra
dinieces vēl Rīgā taisītajiem abortiem un to, ka vienīgais 
to nezināja pašas apmātais papiņš. Tāpat būtu maz prieka 
šai dāmiņai pelnīt naudu, jo normālā pasaulē Ņinku vis
ticamāk neņemtu i par apteksni publiskajā atejā. Bez tam 
Sofija negribēja baidīties no teroristu bumbām, iet uz 
rezervistu apmācībām, kaut tās būtu viņas tautiešu ar
mijā, un gluži pamatoti runāja, ka gaisotne Izraēlā un 
Krievijā visbūtiskāk atšķiras ar zvaigznes formu karogā. 
Tā pati demagoģija, kukuļošana, vienots tautas viedoklis 
un pastāvēšana nāvīgu ienaidnieku lokā. Komunisma vai 
antikomunisma princips šeit bija pavītusi vīģes lapa, de
korācija, kas kautri piesedza galvenos virzošos spēkus.

Vēl Arnolds smīnēja, atceroties, kā k|uva par sadzīves 
antisemītisma upuri. Nu daža laba ģimene vairs ciemos 
neaicināja vai arī caur šķidrām zemtekstu atraitnītēm 
lika manīt, lai kolēģa labāk ierodas viens, bez sievas. 
Ar žīdiem sapinies — tāds bija latviešu aprobežotības ne
pārsūdzamais spriedums, pelēks un grūti gremojams kā 
grūbu ēdieni letiņu virtuvē. Gadu desmitos kalpinātās, 
pasaules karos triektās, internacionālisma gultā pavairo
tās tautiņas pēdējā barikāde bija šis trulums, izredzētī- 
bas ilūzija un plātība, kuru mutācijas laika gaitā radīja

1 «Kam šī suņu valoda» (krievu va i.) .

kopēju mazvērtības kompleksu un, nedod Dievs, lemtu 
daba tautiešu skaitam pierakstīt dažas liekas nulles kā 
Eiropā, būtu kārtīga, bezgala apzinīga vagaru nācija. 
Bet liktenis lēma savādāk, atlika mazohistiskas gaudas 
par tautisko traģēdiju, zemo dzimstību kā zoodārzā un 
garamantām, kuru dzīvinošais ūdens draud iesūkties ne
auglīgajā, svešinieku indētajā jūrmalas smiltājā. Ar žī
diem sapinies — te nicinājuma īlens nepārprotami dūrās 
cauri pieklājības maišelim. Ko jūs, dakter, tās krievu 
grāmatas lasāt — neizpratne, mums pietiek ar galda un 
tautasdziesmām. O, Arnold, palīdzi ar amerikāni paru
nāt — skaudība, neizprotama skaudība, it kā angļu va
loda būtu vērtība, kas apgūstama ģēniju smadzenēm. 
Gadījās jau cilvēki ar asāku aci un lietišķāku prātu. 
Malacis, vecīt, īsteno, īsteno dzīvē anekdoti «Еврей не 
роскошь, а средство передвижения» — šī indeve skanēja ti
cami, ļoti ticami. Arnolds atminējās, kā, klausoties līdzī
gos spriedelējumos, bija vilcis viltīgu smīniņu lūpu kak
tiņos. Lai galu galā domā, ko grib. Vārdos mūžam ne
pierādīt, ka neesi blēdīgs bodnieks, kas alkst nokļūt aiz 
kordona, lai atrastu vientiešus, kam iesmērēt bojātas 
zivis. Šoreiz spēka momenti ekonomiskajā svirā ir līdz
svarā. Sofija pārdod briljantus un ceļā ņem viņa zelta 
rokas, kapitālu, ko muitniekam neatņemt, neuztaustīt 
introskopā vai personīgajā apskatē, kad jānolaiž bikses. 
Un vienā griezienā reālā sociālisma skola noteikti vēr
tīgāka par dižciltīgajiem Jeilas vai Sorbonnas diplomiem. 
Viņā pusē, Krievijā, pieredze nemaksā kaut kādus dolārus, 
tā pirkta par nervu šūnām, kreditēta ar dzīvei svītrotiem 
gadiem. Kaut kas līdzīgs notika ar gūstekņiem, cietum
niekiem, kas nesalūza Sibīrijas lāģeros, šie cilvēki mājās 
atveda cingas tukšotu muti un kampienu, spēcīgāku par 
lāčuslazda tērauda žokļiem. Bet godīga kalpošana jau 
latviešiem dabā. Nekurnēdami viņi idejas bija kristījuši 
asinīs. Savām krūtīm plēsuši dzeloņstieples. Zvērējuši 
uzticību Staļinam un Hitleram. Allaž, apzinīgi strādādami, 
pamanījās iebāzt pirkstus vēstures mašīnas zobratos un, 
lokot savas muguras, to kūkums itin bieži trāpījās starp 
laktu un āmuru brīžos, kad cilvēce ar putām uz lūpām 
kala laimīgu nākamību. Latviešu asinis bezjēdzīgi bija 
izšļakstītas Indoķīnas džungļos un Afganistānas kalnos. 
Centība iegūlusi naftas laukos Arābijas tuksnešos, jaun
celtnēs Šveicē un Venecuēlā, arī sadegusi «Challenger» 
traģēdijā. Bet mājās palicēji, ar katru jaunu piecgadi 
durot jostās kārtējo caurumu, lūdza un diedelēja tiesības 
būt par saimniekiem savā zemītē. Cerēja to saņemt dā
vanā ar Maskavas atpakaļadresi, izkalpot, čakli strādājot 
vai arīdzan pērkot kā «Mērnieku laikos». Tā nu maksāja 
un maksāja sociālismam, sistēma attīstījās un attīstījās, 
prasīja papildporcijas, kamēr galdā nācās celt pēdīgo 
vērtību — nācijas ģenētisko kodu. Ar to nu sedza brālīgo 
palīdzību un apmaksāja rēķinus. Par šķipeli Donbasa 
ogļu, par sauju Urālu naglu, par riekšavu Vidusāzijas 
kokvilnas, par kanniņu Sibīrijas petrolejas. Kur tad vēl 
mierīgās debesis pār dzimto pusi un uzplaukums gādīgas 
rokas aprūpētā draudzības dārzā. Tauta kā godīga kal
pone vecumdienās varēja cerēt uz jumtu virs galvas — 
siltumā un nabagmājā.

Arnolds nogrieza desas ripiņu. Plānu kā papīrs. Ilgi 
košļājis, grieza atkal. Zinātāji to sauca par «zidu desu», 
pareizi, ebrejs mēslus neēdīs. Viņam bija pazīstami daudzi 
ebreji, kas nu dzīvoja lielākajās ASV un Kanādas pil
sētās, arī Vakareiropā. Tie palīdzēs, jo ebrejs saprot, 
vērtība nes vienīgi vērtību. Ar «diplšu» latviešiem savā-

2 «Ebrejs nav greznums, bet transporta līdzeklis» (krievu vai.)-
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dāk. Viņi, tautisku prievīti kaklā uzsējuši, šņaukājās un 
ticēja, reiz tautas gars kā milzu varens magnēts izgrūdīs 
laukā no tēvzemes visus tankus, visas raķetes, visus 
dzelžos kaltos zaldātus. Bija tādi, kas solīja nākt talkā 
dzimtenei. Uzplijās ar labu vārdu un dolāriem. Arnolds 
nestrīdējās pretī. Lai jūtas vainīgi par to, ka pliki un 
nabagi aizklīduši pasaulē un nav badā miruši, lai pār
dzīvo, ka k|uvuši turīgi, bet tauta Latvijā cieš grūtības, 
lai raksta čekus, lai dakterē slimajo zvēru, kas viņu zemi 
kā pogu piešuva savam komisāra mundierim. Lai . . . Droši 
vien bija ari citi letiņi, bet viņi uz Rīgu ar dāvanu pakām 
nebrauca, čukstus, no svešām ausim vairoties, nežēlojās, 
ka to mājā Antonijas vai Baznīcas ielā trepjtelpas pie
čurātas un logi izdauzīti. Šie cilvēki sēdēja mītnes zemēs, 
darīja darbu vai gatavojās mirt, un Arnolds viņus ne
pazina. Nu tikšanās varbūtība vairojās ar katru nobrauktu 
kilometru.

Ienāca Sofija un ziņoja, ka vilciens tuvojas Brestai. 
Arnolds palūrēja logā. Tiešam, sādželes saplūda piepil
sētas kvartālos. Ar tipiskām mājelēm, greiziem šķūnī
šiem, garāžām un vistām pagalmos. Kupejā sākās pirms- 
starta rosība. Nikolajs Ivanovičs prasīja pavadonei biļeti, 
ko gribēja pievienot komandējuma atskaitei. Gādīgā ka
ravīra māte vēlreiz pārlūkoja provīzijas mantas. Arnolds 
nocēla plauktā gulošo sarkano «N IKE»  sporta somu. 
Plānu neilona plaušu, kurā nevienam muitniekam prātā 
nenāks meklēt dubultdibenu. Arī Sofijas čemodāns, rūtots 
kā skotu brunči, izslēdza tamlīdzīgu aizdomu iespēju.

Vilciens bremzēja stacijā. Pasažieri, bara instinkta 
dzīti, spiedās uz durvīm, kā glābjoties no avarējuša 
kuģa. Arnolds ar sievu palika sēžam. Nebija, kur steigties. 
Pārsēšanās Vīnes vilcienā notiks pievakarē, tumšā, drūmā 
novembra pievakarē.

Arnolds palīdzēja Sofijai izkāpt no vagona:
— Jānodod bagāža. Un uz krogu . . . Nē, uz angļu 

k lubu!
— Tev jāiet uz frizētavu. Jānodzen bārda.
— Nu, nē! Rietumos iebraukšu noaudzis. Teikšu, esmu 

politiskais, ziedojiet, tautieši, desmit gadus nolauzu Mor- 
dovijas purvos.

— Varbūt psihosalonā?
— Pareizi. Disidents. Insulīna kūre. Bļem, bļem, made 

in Russian.
Arnolds tvēra somu un čemodānu. Uz perona bija pa

rastas stacijas drūzma. Ar skūpstiem, paunām, brēco
šiem zīdaiņiem un pončiku tirgotāju. Negaidot Arnolds 
apstājās.

— Klausies, Sofij! Tas taču ir . . .
Tiešām, Sers Arčibalds māja viņiem ar sarullētu avīzi. 

Nu Arnolds nolika nešļavu uz tuvākā soliņa:
— Lai Arčibalds palīdz. Kam man bruka . . .
Patiesībā šo vīru ar apaļo alus vēderiņu, kas vēlās

laukā no ādas jaķeles, sauca kā vairākus izcilus revo
lucionārus, partijas un Padomju valsts darbiniekus — 
Jānis Bērziņš. īsts darba cilvēks, galdnieks, viņa profe
siju apliecināja divi karjeras sākumā nofrēzētie vai no
zāģētie pirksti. Piedevām Sers Arčibalds bija fanātisks 
makšķernieks un ik vasaru triecās katordznieku pēdās, 
lai pagaidām ķīmijas un fekāliju neizindēto Sibīrijas upju 
krācēs mestu rotējošo vizulīti. Bet dažiem vizuļiem bija 
vajadzīgs sudrabs, kā par nelaimi, šī manta bieži no
trūka un vizulis palika zivs badīgajā mutē, kādā siekstā 
vai akmeņu spraugā. Kad Arčibaldam apsīka pieclatnieku 
krājumi, viņš diedza uz dārgmetālu pirktuvi un ievadīja 
sarunas ar «melnā tirgus» darboņiem. Akcija beidzās 
bēdīgi, spekulants pamatalgu saņēma kompetentos orgā
nos, un Arčibalds, izsēdējies milicijā, sudrabam domāto 
naudu ieguldīja obehaesņika labvēlības nodrošināšanā.

Arčibalds tuvojās, gāzelējoties kā šķirnes pīļtēviņš.
— Re! Skaties! — pa gabalu sauca Arnolds. — Arī im

pērijai ir robeža, daži kilometri, un viņu valdīšana bei
dzas! Piga! . . .

— Arnold, — Sofija kušināja vīru, kaut patiesībā vaja
dzēja smiet — Arnolds, uzlēcis uz soliņa, izstiepis roku 
kā stratēgs, rāda galvenā trieciena virzienā.

— Oh, buržujs, oh, fašistķiks! — smēja Arčibalds, un 
viņa plauksta bija barga kā skrūvspīle.

— Boļševiks, vecais boļševiks! — cirta pretī Arnolds.
— Drīz jūrā slīcināsim. Ar visiem klasiķiem!

Viņi apkampās perona vidū, garām, leitnantiņa dzīta, 
skūtās galvas nolaidusi, soļoja jauniesaukto kolonna, 
lietus nelija, un poļi pāri sliedēm sakliedzās kā mežā. 
Arnolds skatījās tuklajā sejā, balto skropstu slēptajās 
ačelēs un čāpstīgajās lūpās, līdz piepeši saprata, viņš 
nespēlē teātri, neizliekas vai neākstās. Viņš, Arnolds, prie
cājas no tiesas, kaut aizvakar naktī Sers Arčibalds pie 
kopējā dzīru galda ļāva vaļu māgas iegribām un deg
vīnu meta kā vienmēr — tieši simts grami glāzē, peka 
pret sauli, un šņabis rīklē. Jā, Arnolds no tiesas prie
cājās. Priecājās, kā to nebija darījis ilgus gadus. Un 
iemesls bērnišķīgajai jūsmai vienkāršs un biedējošs — 
Sers Arčibalds, šis lādzīgais rīma, godavīrs, dumiķis un 
balamute, jau droši bija apbedīts atmiņas sarkofāgā, viņi 
šķīrušies, visticamāk, uz mūžu mūžiem, labākajā gadī
jumā uz laiku, kamēr Jānis Bērziņš pirks tūristu ceļa
zīmi, vai arīdzan ASV pavalstnieks ar savu ierašanos 
un vīzu daļas jāvārdu pagodinās kādreizējo dzimteni.

— Klausies, Arčibald, tu copēt atbrauci, vai?
Arčibalds ar biezajām lūpām uzspieda Sofijas vaigam

šmuikstošu buču:
— Tevi, vecais ute, pēdējo reizi gribējās satikt!
— Paldies! — teica Arnolds, un mulsums lēni sārtoja 

vaigus. Viņš tobrīd jutās bezgala atvieglots, ka Arčibaldu 
pazina tikai kopš dzīvokļa remonta ārprāta laikiem. Gadu 
iepriekš galdniekmeistars kļuva par laimīgo tēvu, nepa
guva i priekos iedzert, kad uzzināja, puikiņš zem kupola, 
rij skābekli, un jaunpiedzimušajam atklājusies sirds ar 
trim kambariem kā vardulēnam. Bērnelis, protams, bez
cerīgs, Rīgā pat naudkārākais kardioķirurgs nelika nazi 
klāt, kvalificēts speciālists uzradās Maskavā, un mājup 
Arčibalds bija vedis baltu zārciņu, nedaudz lielāku par 
«Gabor» kurpjukasti. Šī nelaime vēl gruzdēja zem gadu 
gredzeniem, un Arčibalds dzērumā kļuva bīstams, kad 
šņaukājoties ierāva precīzi simts gramus un nemitīgi 
runāja Arnoldam ausī: «Večuk, tu viņu bulu izglābis, 
vai ne?» Arnolds to svēti apzvērēja un allaž uzelpoja 
paģiru rītā, sak, nedod Dievs un skurbuma solījumus reiz 
nāktos samērot ar diagnozi.

— Jānoliek bagātība kamerā, — atcerējās Arnolds.
— Kas tu, dakter, jocīgs? Man vāģis stacijpriekšā.
— Sandra mājās palika? — apvaicājās Sofija.
— Mašīnā, mašīnā! .. . Braucam uz hoteli! Numurā 

gaida pārsteigums, — runāja Arčibalds, ņēma abas somas 
un lauza ceļu drūzmā. Arnolds ar Sofiju pie rokas sekoja 
kā ledlauža aizsegā.

Arčibalda sieva Sandra bija pusgalvu garāka par vīru, 
tādēļ Arčibalda skatiens, lūkojoties sievas acīs, allaž 
likās starojam pielūgsmē. Bet žiguļa kabīni pildīja smiekli 
un iepirkumu saiņi. Kad mašīna izgriezās uz brauktuves, 
Arnolds apķērās:

— Kāda viesnīca?
— «Intourist»! Tu jau esi smalks. Tik par dolāriem.
— Pagaidi! Apskatīsim varoņcietoksni. Man tā ir pē

dējā iespēja.
— Manis pēc . . .
— Nepūties. Mums ar Sofiju šausmīgi tīk pārsteigumi.
Autostāvvietā tālus un dārgus ciemiņus gaidīja vairāki

ikarusi, bet padomju bērnus uz tēvu un kauju slavas 
vietu rudens brīvdienu laikā atvizināja astmatisks paš
māju busiņš. Viņi izrausās no kabīnes un saltajā vējā 
soļoja cietokšņa virzienā — aiz parka stādījumiem jau 
redzējās sarkanie, ložu un šķembu kapātie bastioni. Pēc 
ekskursijas autobusos atgriezās ārzemnieki, galvas no
liektas, balsis klusinātas. Runājās vāciski. Laikam mū
sējie, ee-de-epoecKue3, apķērās Arnolds. «Inturists» prata 
svinēt vēsturisko uzvaru, un draugus no brālīgās sociā
lisma zemes grupām dzina uz kara muzejiem, kurgā- 
niem, bijušajām sodu un eksekūciju vietām ar tādu pašu

3 Saīs inājums no Austrumvācijas oficiāla nosaukuma V D R  (krievu v a i . ) .
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nepielūdzamu apņēmību, kādā dažs no kautro vācietēnu 
grosfāteriem bija konvojējis iznīcībai lemtu karagūstekņu 
vai civilistu kolonnas. Skatienam pavērās memoriāla 
ansamblis, šie varenie, nesalauztie karavīru stāvi, kas 
akmenī stinga cīniņā ar brūno mēri. Te Arnolds attapās, 
ka aizmirsis kaut ko būtisku, viņam personiski nozīmīgu 
un svarīgu:

— Janka! Radio klausījies?
— Ciklons no Skandināvijas . . . Sola slapju sniegu . . .
— Makšķernieks, mietpilsonis, — pārtrauca Arnolds.

— Vēlēšanas! Kas vinnēja?
— Bušs. Ar milzīgu pārsvaru. -
— Paldies Dievam! Maskavā nu sēras. Bet gribējās 

viņiem, gribējās to grieķu valriekstu tirgotāju izrīkot.
— Čomam sieva ebrejiete.
— Arī man sieva ebrejiete. Bet Sofija saprot, puņķu- 

tapas, visi šie zociķi un liberā|i bailēs krievam noandelēs 
puspasauli. Pareizi, Sofij?

— Pareizi, — piekrita Sofija, ciešāk satinot šalli, — Rei- 
gans jūs, Arčij, izputinājis līdz pārtikas kartiņām.

— Kartupeli pavasarī maksāšot trīs rub|i kilo, — San
dra teica sērīgā balsī, kā nekā mīlestība Bērziņu ģimenē 
gāja arī caur izlutušu vēderu.

— Grūtības pārejošas, — mierināja Arnolds. — Pēc da
žiem gadiem bēgšu uz krievu sūtniecību, prasīšos atpakaļ 
uz bezgala bagāto, izvirtībā un delikatesēs grimstošo 
lielvalsti. Gribēšu izbarot apelsīnus cūkām . . .

— Vai uz muzeju iesim? — vaicāja Sers Arčibalds.
— Nē! Apnikuši sarūsējušie revolveri vitrīnās un zī

mītes «Если что, прошу считать коммунистом»4 . . .
Kādu brītiņu viņi bezmērķīgi klimta pa varoņcietoksni. 

Pētīja uzrakstus un akmens grimases, lūkojās tukšajās 
ambrazūru ailēs un lielgabalos. Skolnieki ēda saldējumu, 
satuntuļojies arteļa fotogrāfs aicināja nobildēties atmiņai, 
bet ķērcošu kovārņu bari lidoja no vienām drupām uz 
otrām.

Arnolds vēroja, kā dīķa ūdeņi kļūst pelēki līdzīgi de
besīm pār viņu galvām, juta vēju, kas purināja bērzu 
zarus, nesa saltumu un retas sniegpārsliņas. Tās vir
moja gaisā un ilgi nevēlējās krist uz melnās zemes, lai 
kūstot zustu lipīgos dubļos. Te, te bija baigā vieta, kur 
dzima draudzība un oficieri godbijīgi salutēja pie gluži 
svaigas robežbarjeras, bet divu armiju zaldāti apmainī
jās cigaretēm. Tieši šeit, blakus caratētiņa slietās cita
deles sienām, abi baigākie bandīti pirmo reizi iekodās 
viens otram rīklē. Viņi sev likās pārāk vareni, lai pie
ticīgi samierinātos ar arbūza pusi, katrs gribēja turēt acu 
priekšā un dūrē visu globusu bez atlikuma. Un zaldātiņi, 
parakstot naivumu ar asinīm, mira te, Rietumu Bugas 
krastos, kur divi apmāti karapūļi domājās cīnāmies par 
dzimteni. Bet pasaule maksāja ar izlietām asinīm, izpos
tītām pilsētām un izvarotām sievietēm, maksāja, lai viens 
tirāns bailēs drebētu, otrs indētos, protēzes tautām taptu 
vajadzīgākas par pavārnīcām, un maršals, rūdītais kava
lērists, dižais komandieris baltā zirgā, pieņemtu Uzvaras 
parādi. Palika viens no ļaunumiem, triumfatori, atbrīvo
tāji un glābēji nu drīkstēja pilnām rīklēm un avīzēm 
kladzināt par baigajām gāzes kamerām, kas zin’, darīja 
to aiz skaudības, jo pašiem pietrūka prātiņa līdzīgas ie
taises izgudrot. Uzvarētājiem beigās nospļauties, galu 
galā tos pirmos, kas, gūstā krītot, rakstīja zīmītes nā
kotnes muzejiem, «Ciklona B» vietā varēja lemt Sibīrijas 
salam, drošam un nemainīgam kā pati māmu|a daba.

— Arnold, man ir auksti! — teica Sofija.
— Jā, jā . . .  Vajag sasildīties.
Visi griezās uz stāvvietas pusi. Bet Arnolds vienatnē 

pa glumo krastu nolaidās līdz dīķim. Izvilcis blašķi, lēja 
mutē konjaka atlikumu. Vēlreiz appētīja kāškrustu ērgļa 
nagos un meklēja nazi. Atri dūra caurumus alumīnija 
korpusā un iemeta blašķi dīķī. Beidzot, akmeņu starpā 
nolauzis asmeni, lingoja nazi ūdenī un steidzās uz ma
šīnu.

Durvis viesnīcas restorāna šveicars sargāja sparīgi kā 
varoņcietoksni. Specapkalpošana, ārzemju viesi un dele
gācijas. Arnolds nu runāja angliski — pāris rupjību plus 
rindiņas no Hamleta monologa. Bet šveicars iedzēruša 
cilvēka spītībā tik vervelēja, ka šeit ir pieklājīgs resto
rāns un sievietes garajās biksēs instrukcija neielaiž. Par 
desmit rubļiem instrukciju pārkāpa un viņi nokļuva plašā 
zālē ar kroņlukturiem, apsēdās un pētīja neizmazgāja
mus mērces traipus uz pelēcīga galdauta. Oficiante bija 
krāsota spilgti kā matrjoška hoteļa suvenīrkioska plauktā, 
kur koka lelles un porcelāna podi rindojās līdzās čugunā 
lietam proletāriskās revolūcijas vadoņa bistēm un pārde
vās vienīgi par valūtu. Ēdienu karte paplukusi, lasīta 
vai no pirmo piecgadu laikiem. Bet izvēle tradicionālā. 
Салат столичный, солянка мясная, котлеты по-киевски, цып
ленок табака, напиток фирменный5. . . Kamēr gaidīja zupu, 
rēvijas vietā pētīja divus kaķus, kas, noslēpušies aiz 
sitamajiem instrumentiem, uz orķestra estrādītes grauza 
gaļas gabaliņus. Dzīvniekus cienāja vīrs pie blakus gal
diņa. Viņš bija viens, kopā ar tukšu degvīna karafīti.

— Jāpaēd, krietni jāpaēd! — teica Arnolds, pirms mērca 
karoti kūpošajā virumā. — Ja  nebūs naudas, nāksies mirt 
badā vai pāriet uz fotosintēzi.

— Un ja tiešām nebūs?— prasīja Sandra.
— Var ubagot, čiept tirgos, sūtīt sievu uz paneli. ..
— Beidz, — teica Arčibalds. — Ja  nu tomēr. . .
— Izgudrojumu pārdošu! — Smēja Arnolds. — Es iz

strādāju metodi, vēdera dobuma ķirurģijā .. .
— Vai tad pasaulē visi ir muļķi?
— Nē. Bet tādas metodes nav. Es biju šmurgulis, un 

man likās, atklāšu ko savu. Nenozīmīgu, bet savu. Ie
mūžināšu vārdu. Tik pagodinoši ir lasīt enciklopēdijās — 
Romberga poza, Vasermaņa krusti, Vorobjova-Zbarska 
metode... Sociālistiskais veģetārisms tautai. Atminieties 
bērnību, šķiņķi un cepeši, pilnas bodes . . .

— Tu mūs āzē, — apvainojās Sandra.
— Varbūt. Ну, супчик-голубчик кашка-парашка6. . . 

Morgā graizīju līķus, trenējos, štukoju. Tad ķēros pie dzīva 
cilvēka .. .

— Ei, ei, — Arčibalda šķīvis bija sauss, nu viņš zve
joja olīvu. — Rīgā?

— Provincē. Izrādījās, tā komandējumos braukšana 
nes labumu. Kur R īg ā ...  Tur katrai metodikai pieci au
tori.

Noēda otro un ķērās pie kafijas. Garšoja briesmīgi. 
Sofija stūma malā pilno tasīti.

— Cūcība!
— Saķersim pēdējā dienā vīrusa hepatītu, — Arnolds 

ar acīm meklēja oficianti. — Jāpaņem simtiņš . . .
— Numurā! — Arčibalds miedza aci.
Lifta kabīnes sienas klāja brūns plastikāts, un visus 

piecus stāvus Arnoldam šita, viņš iespundēts grabošā, 
augšup skrejošā drēbju skapī. Bet numurs bija «luksiņš». 
Ar televizoru un drēbju skapi. Arčibalds no aukstuma 
izcēla pudeli eksporta degvīna un divus pergamenta sai
ņus, steigšus tina vaļā, lai pilnā balsī līksmotu.

— Nu kā?!
Mazsālīts lasis un puslitra burciņa ar kaviāru.
— Jā, Arčibalds badā nenomirs, — piezīmēja Sofija.

— Tev, Arnold, vajadzēja ne bridžu spēlēt, bet mācīties 
makšķerēt.

— Garšos pēc naftas, — teica Arnolds.
— Vīnogas ir skābas! — Tīksminājās maluzvejnieks.

— Liegumā ķēru. Pats dabūju no inspektoriem laisties. 
Nē, nebūšu sliktāks par Maskavas kungiem. Es arī gribu . . .

— Tādi jūs, latvieši, reiz esat, — Arnolds ar baudu 
aizsmēķēja pirmo pēcmaltītes cigareti. — Paši putināt un 
ņaudat, ka plika pakaļa.

— Sandra, kur mums baltmaize? Man siekalas tek . . .
— Vai Poliju skatījāties? — taujāja Sofija.

4 c Jā 'U as ,  ludzu uzskatīt par komunistu» (krievu vai.).  Pec padomju 
mitoloģijas, visi bezpartijiskie komunisti pirms kaujas rakstī juši tadas 
zimites.

5 Galvaspilsētas salati, gaļas soļanka, K ijevas kotletes, cālis tabaka, 
firmas dzēriens (krievu vai. ).
6 Zupiņa mīlule, putriņa ateja (krievu vai ). Cietumnieku izteiciens.
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4f. *
— Sudu! — Sers Arčibalds jau profesionāli mizoja sī

polu.— To kasti tīšām sajājuši. Rāda vienīgi Maskavas 
pirmo programmu . . .

Šķīvis ar lašmaizītēm un šķīvis ar ikrumaizītēm. Glā
zes no ūdenskarafes komplekta un papīra salvešu kau
dzīte. Arčibalds lēja degvīnu.

— Man malciņu! — brīdināja Arnolds.
— Večuk!. . .
— Jāni, negribu, lai Vīnes vietā kādam varasvīram 

ienāk prātā mani sūtīt uz Brestas at|urbeni.
— Mjā . . .
Iedzēra klusējot un ķērās pie delikatesēm.
— Nu kā? — Arčibalds gaidīja uzslavas.
— Brīnišķīgi! — jūsmoja Sofija.
— Ģeniāli! — ģimenes duetā atsaucās Arnolds, stiep

joties pēc trešās maizītes. — Būs arī kas skaists atmi
ņās . . .

— Ar tādām tevi tur nebaros, — lepojās Sandra.
— Nekas, mīļie! — plātījās Arnolds. — Uzlūgšu Arči- 

baldu makšķerēt. Uz Brigriveras krastiem!
Arnolds tīksmi izlaidās klubkrēslā, sūca pulverkafiju 

un klausījās gan telekomentāru par lopu ziemošanu, gan 
Arčibalda spriedumus zvejas inventāra jautājumos. Lai 
iegūtu patentētu franču vizu|u komplektu, Arčibalds no
teikti samierinātos ar Fausta vai ārzemju rezidenta lik
teni. Pagaidām viņš aptieķnieka precizitātē lēja sev sim- 
tiņu un runāja, sak, Arnolds pielaiž k|ūdu, tagad aiz
braukt nedrīkst, tagad ir pārmaiņas, cerības un nākotne, 
pirms pieciem gadiem varētu saprast, tagad tauta mostas 
no miega.

— Доброе утро!' . . .  — novilka Arnolds. — Pārbrauksi 
Rīgā, un tur jau padomju vara kritusi. Latvija neatka
rīga, kārtību līdz godīgām vēlēšanām garantē ANO 
«rzilās ķiveres».

— Večuk, tu esi beigts cilvēks!
— Agrāk Latvija eksportēja bekonu un importēja re

volūciju . . .
— Tu redzēsi, viss mainīsies! — Nelikās mierā Arči

balds, kurš gada laikā bija inficējies ar politiskajām vēj
bakām.

— Jāni, parunāsim par varavīksnes forelēm, hari- 
usiem . . .  Vai ielasmeitām, izmālētām, izvirtušām ielas
meitām . . .

— Nē, tu man pasaki!
— Ko?
— Tu tic i. . .
— Nē! — atcirta Arnolds.
— Kāpēc?
— Noliec biedrakarti galdā! Noliec! Redzi, to vis tu 

neizdarīsi. Stāstīsi, cik partijā daudz labu cilvēku, mul
dēsi, ka nebūt visi ir kuku|ņēmēji, avantūristi vai ierin
das stulbeņi. . .

— Pareizi. No iekšienes vajag ko mainīt.
— Man patīk tā tava organizācija. Lai tiktu līdz aug

šai, jālaužas caur simt sietiem. Domā, tur, pie stūres, 
nonāk arī godīgi cilvēki? Varbūt gadās kāds bijušais 
godīgais. Sen pārdevies, salauzts vai izvarots . . .  — Ar
nolds notrausa pelnus no biksēm. — Klausies, vai sta
ļinisms izdarīja noziegumus pret cilvēci?

— Nu moins! Miljoni nomaitāti! Es pats Krasnojarskas 
apgabalā, būdā dzimis . . .

— Un vainīgos vajadzētu meklēt, tiesāt?
— Ar ko viņi labāki par žīdu šāvējiem, Salaspils uz

raugiem? Nekas, ja Gorbijs noturēsies, visus .. .
— Noziegumam pret cilvēci nav noilguma. To paslu

dināja sabiedrotie, apņēmās vajāt vainīgos, lai kur tie 
neslēptos. Nirnbergas cietuma pagalmā pakāra vienpadsmit 
barvežus. . .

— Pareizi! Gērings paspēja noindēties.
— Nu pats galvenais! Nirnbergā par noziedzīgiem at

zina visus represīvos orgānus — SS, SA, SD, gestapo. . .  
Un fašistu partiju! Galveno iedvesmotāju un vadītāju .. .

7 — L a b r ī t . . .  (K r ievu vai.)
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— Bet tā bija fašistu partija!
— Vācijas nacionālsociālistiskā strādnieku partija. Bet 

tava kompānija septiņdesmit gadus kļūdās, lej asinis, 
čakarē tautu un allaž ir pareizā, jo partija taču saglabā 
veselīgu kodolu. Baigais kodols! Kad miljoni nomaitāti. 
Kad valstij bankrots kā piparbodītei. Var gadīties, arī 
fašistiem bija tāds jauks, veselīgs kodoliņš. Un katrreiz 
solījumi! Nu jums būšot demokrātija. Absurds. Dialek
tiku pārstudējāties? Viena partija, pati vada un pati sevi 
attaisno.
. — Beidz, Arnold! — Piecēlies kājās, Arčibalds žestiku
lēja kā mītiņā. — Kas iesāka pārmaiņas? Vai bļauri uz 
ielām? Nē, partija, Gorbačovs!

— Es avīzes lasu. Bet nesaprotu vienu. Ja  slīcējs pe
ras atvarā un, jūtot locekļus slābstam un ūdeni mutē 
smeļamies, gatavs saukt palīgā, lūgties un solīt labumus, 
vai šis slīcējs sāk pārmaiņas vai glābj ādu? Kā tu domā?

— Ja  izdosies mainīt ekonomiku . . .
— Nesmīdini mani. Kad stāvoklis uzlabojas? Ja  at

kāpjas no tava nolāpītā sociālisma. To rāda Austrum
eiropas pieredze, atkāpās, atkāpās, bet pilnīgi vaļā netika. 
Rezultātā krīze, cenas augšā, miljardu parādi, un valsts 
katliņš politiskā rūgšanā, kad uz vāka sloga vietā tanki.

— Mums pasaule palīdzēs! — Sandra nāca vīram talkā, 
viņa zināja, ko runā, jo regulāri saņēma pakas no Austrā
lijas.

— Palīdzēs, palīdzēs! Tikai karu kaut kādas Latvijas 
dēļ neviens nesāks. Kā Aļasku neatpirks . ..

— Uz to nav ko cerēt, — runāja Arčibalds. — Jāpa
ļaujas uz sevi. Kā dziesmā dzied — tēvu zemei grūti laiki, 
dēliem jānāk paligā.

— Gatavā politinformācija, nu jau visi letiņi kā ko
mentētāji pie apaļā galda, — un Arnolds iedzēra nepie
klājīgi sīku malciņu. — Latvija ir piepe uz Krievijas 
stumbra. Bez dzīvības sulām tā momentāli būs beigta. 
Kāds aizgriezīs krānu, paliksiet bez gāzes un elektrības. 
Pie «buriuikām» sēdēsiet. Un nedomā, ka lielais brālis 
dibinās Rīgā Honkongu un pieļaus piepes zelšanu un 
plaukšanu, kamēr pārējā valstī svētku galdā ceļ cūku 
plaušas. Neatkarība! No kā jūs dzīvosiet? Tautasdzies
mas par zeltu pārdosiet? Sviests un bekons pasaulei sen 
līdz acīm. O, papīrkurvja varianti. . . Paskaties, aiz loga 
Polija! Dzīvo viena tauta, baznīca cementē apziņu, vai
rums ienīst gan Krieviju, gan Krievijas dāvāto sociālismu. 
Ienīst, bet savu ģenerāli nomest nespēj. Un tie ir poļi, 
kas gadsimtiem dumpojās, vieni un ar Bonapartu līdz 
Maskavai aizgāja, Tuhačevskim muti Vislā nomazgāja, 
kā zvēri sitās degošajā Varšavā, kamēr mūsu karavadoņi 
pretējā krastā lūrēja binokļos. Viņiem pat armija, pat 
milicija ir poļu. .. Bet ģenerālis staigā tumšās brillēs, 
pieņem parādes un taisa parādus.

— Poļi ir slinki, — stīvējās pretī Arčibalds.
— Slinki, s lin k i... Tā ir morāles kategorija. Derīga 

pasakām par Jemeļu uz siltas krāsns. Nelaime, sociālisms 
rādās izdevīgs, un izdevīgs daudziem.

— Kam izdevīgs? Man? Staigāju pa mājām halturē- 
dams. Kā zaglis . . .

— Pagaidi, Arčibaldl Tu esi par to neatkarību . . . Pie
ņemsim. Latvijā puse iedzīvotāju ir latvieši. Rupji rēķi
n o t... Skaitām tālāk! Cik būs to, no Krievijas vai jauk
tajiem dzimumaktiem, kam pasē pliks ieraksts — .iaтыш?* 
Papilnam. Cik viņus slimnīcās neredzēju, vārds kā bā
leliņam, bet to izrunāt neprot. .. Turpinām pētījumu! 
Visi mūsu sliņķi un deģenerāti, kam galvenais neko ne
darīt un tikt pie polša, lai sadzertos un bļautu: «Mēs, 
latvieši, mēs . . .» Viņu čaklās, varonīgās rokas atnesīs 
jauno gadsimtu? . . .  Paliek mazie vagariņi. Priekšnieciņi, 
partijas funkcionāri, stukači, kam viena asinsrite ar sis
tēmu. Viņi neko citu negrib, un arī neprot... Atcerēsi
mies blēžus, zaglēnus, spekulantus, kuru bizness un lab
klājība plaukst vienīgi taisnīgajā sociālismā. . . VēJ ir 
patrioti, kam rokas asinīs. За Родину, за Сталина!9j^iņi
* Latvietis (kr ievu va i . ) .
9 Pa r  Dzimteni, par Sta| inu! (Kr ievu vai.) i.
Svētākais sauklis kara gados.



nepie|aus patiesību par laiku, kad ievācās dzīvoklī ar 
saklātu gultu, bet pats saimnieks dabūja «kvartu» vai 
«višku». Nepieļaus, un viņu bērnubērni nepieļaus. Skata 
pēc kopīgi palamās ģenerālisimusu, un čušš! . . .  Kur tad 
pamuļķi, neizmirstošā suga, tiem vienmēr lab i. . .  Pareizi, 
ciniķi un skeptiķi. Viņi, stāvot malā vai domājot, kā tikt 
prom no šīs valsts, varbūt uzteiks kamikadzes un roman
tiķus, atbalstīs ar maigu vārdu . . .  Beidzot tautas skai
tīšanu, vaicāju, cik paliek? To aktīvo, to darītāju? Sau
jiņa!

— Boļševiki arī bija saujiņa. Bet, paskat, ko savārīja.
— Dedzi spoži, mana dzirkstelīte, dedzi! — Arnolds 

nopūtās un sniedzās pēc maizītes. Ikri tīkami šķīda starp 
zobiem, un mute bija pilna ar dzīvu olbaltumu.

Sers Arčibalds pildīja glāzi.
— Varu galvot, — runāja Arnolds, — slimnīcās nu jā

piedzīvo īstākie kumēdiņi. Kā mirst krievu cilvēks, uz
reiz kāds modrībnieks paziņo, nelieši nacionālisti nomai
tājuši . . .  Tā ka, Arčibald, sēdi mierīgi, būvē kundēm 
mēbeles, ierauj šņabi un nelien politikā. Kas zin', piedzī
vosiet vēl bruņumašīnas pie Brīvības pieminekļa.

— Beidz! Pierunāsi.
— Jā, nu es varu muldēt kā mesija, pastarās tiesas 

sludinātājs. Padomā, jums ir pilns komplekts. Prostitū

cija, narkomānija, alkoholisms. Nekontrolējams valsts 
aparāts un korupcija. Organizētā noziedzība, kā pieklā
jas, ar algotiem killeriem. Ekonomiskais strupceļš. Poli
tiskie ekstrēmisti. Šovinisti un nacionālisti, kam apmig
lotas smadzenes un niezoši nagi. Kurš ziediņš pietrūkst 
buķetei?

— Kurš? ' '
— Terorisms. Piektajā gadā prata bumbu uztaisīt, 

pratīs arī tagad. Ba-bah, un Mildai zvaigznes nost vai 
Voldis uz deguna puķudobē. . . ■ _

— Iedzersim, večuk!
— Pēc stundas jāiet.
— E h . . . Jāiet, jā ie t... Večuk, tu esi vienaldzīgs kā 

miesnieks.
— Vienaldzīgs? Kļūdies. Ienīstu! . . . Kas ar mums no

ticis šajā gadsimtā? Kas palicis pāri? — Cik labprāt Ar
nolds pielietu glāzi, tomēr roka pudeles vietā tvēra ciga
reti. — Nespēju vairs rādīties uzticams valdīšanai, kura 
no manis prasa pat mīlestību. Un mūžīgu pateicību. Bet 
spēlēt teijāteri ar karodziņiem un dziesmiņām . .. Riebj. 
Šķiet, es saprotu, kā pilsoņu un ticības karos bez tiesas 
un izmeklēšanas pretiniekus kāra tuvākajā zarā. Kāds 
es būtu brīnišķīgs kara noziedznieki . . .

— Nē. Tu atkal gudri runātu.



— Kārtu. Un profesionāli konstatētu exitus letalis .. .
— Nekārtu! Tu vis ar asinīm nesmērētos...
Arnolds nu smējās. Skaļi. Vecais blēdis Arčibalds, ko 

viņš . . . Asinis redzot, ilgi nevemstās, ar laiku tās pār
top sarkanā šķidrumā. Tiešā pārliešana, pilna asinsaina. 
Un tā tālāk. Runā kā par grīdas krāsu . .. Bet palātā 
spīd maija saulīte, meitēns pamodies pēc narkozes. Sep
tiņpadsmit gadu, augumiņš un acis kā manekenei. Māte 
vēl jauna, lien bučoties, paldieso. Tu, miesnieks, asins- 
desu meistars, klusē. Bet meitene raud, cik skaistas acis, 
asaras līst auma|ām, viņai liekas, pats baigākais ir ne- 
pamosties no narkozes. Nu operācija garām, diena sau
laina, sliktā dūša noplaks, dzīve tikai sākusies . . .  Lai 
pārtrūktu pēc dažiem mēnešiem. Un vienaldzīgajam mies
niekam jālīksmo līdzi, jādomā, kādiem vārdiem -pateikt 
mātei, ka pār Ingrīdas kapiņu gulsies rudens ziedi.

— Nesmērētos vis . .. — teica Arnolds. — Nu aizrunā
jāmies. Kā pēc trešā polša. Nebaidies, jukas un revolū
cijas izpaliks. Nevienam, dzirdi, nevienam bailēs un nak
tīs nevajadzēs svilināt arhīvus!

Numurā atgriezās Sandra un Sofija. Viņas bārā bija 
nopirkušas šampanieti un somu konfektes.

— Arnold, atkorķē! — teica Sofija, kad glāzes tīras 
un spodras stāvēja galdvidū.

— Dod man! — sauca Arčibalds, kurš, spītējot plauk
stas kroplībai, veselos pirkstus bija notrenējis kā pianists. 
Korķis skrēja griestos, un šampanietis putoja kausos. 
Viņi saskandināja un iemalkoja.

— Vienmēr gribējies sasist šampīzera pudeli. Pret kuģi, 
ko nosauc manā vārdā, — Arčibalds lika malā sauso 
glāzi.

— Tev aktīvāk jārosās partijā, jākļūst par ģenseku, 
vismaz locekli, — atteica Arnolds. — Nodzīšu bārdu! Ci
tādi palieku līdzīgs kreisajiem teroristiem . . .

— Šampanietis. Sausais. Kur jūs ņēmāt šampanieti? — 
Arčibalds nu sāka tā īsti iesilt.

— Par dolāriem, — paskaidroja sieva.
— Mums ir vesela kaudze dolāru. Sapņojam nodzert 

vai ziedot debiliem bērniem, — un Arnolds gāja uz van- 
nasistabu.

Balta putu kārta čabēja uz vaigiem, un angļu žilete 
gludināja ādu. Roka negaidot apstājās pusceļā. Kāds 
asprātīgs risinājums! Iesēdināt Sofiju vilcienā, līdzi do
dot dažas bučas un maznozīmīgas frāzes, sak, piedod, 
sirsniņ, neņem ļaunā, goda vārds, nevaru bez dzimtenes, 
ar tevi savādāk, jel piemini ar labu . . . Pamāt rociņu 
un mesties valūtas bāra virzienā. Džins, rūgts kā kadiķ- 
oga, viskijs, kuru mēs, lauki, neprotam dzert, bībeliskais 
Ararata kalns etiķetēs un ogļskābās gāzes atmosfēras 
šampanietī . .. Varēja, varēja lemt Džordža Vašingtona 
za|gano portreju pirktspēju pisuāram, rīta agrumā lāpī
ties, noēst laša paliekas, un Arčibalda divreiz sistajā 
žiguli ripot uz mājām . . .  Uz mājām, kuru nav? Nekas, 
atradīs! Sāks godīgi strādāt un atradīs . .. Tur, viņā pusē, 
es nevienam neesmu vajadzīgs! Dzimtenē Ir  savādāk. 
Dzimtene bez manis nevar, kas cits, ja ne mēs paši. Un 
es, izrauts no viņas auglīgā komposta, ar aizcirstām 
saknēm, izžūstošiem pumpuriem. Zudis un pagalam . . .

Žilete skrapšķēdama noslīdēja pakaklē. Arnolds lūko
jās savās acīs, redzēja, bezmiegs tās darījis sarkanas 
un ieslēdzis tumšos pusloKos. Rausties, dakter, dakterīt! 
Sākas transkontinentālais pārlidojums, kad zem lidma
šīnas spārniem spilvenu vietā Atlantijas mākoņi. .. Bailes 
likās gauži dabiskas, arī vēlēšanās nolīst klusā kaktiņā 
pašsaprotama, jo neviena, itin neviena pasaules valsts 
viņa gaidās neservēja ikrumaizītes, un talantam, dotu
miem, darbaspējām kā katrai precei ir tikai viena vērtē — 
par kuru tos iespējams pārdot. Arnolds slaucīja seju 
dvielī, Ilgi lietotā dvielī ar izplūdušu viesnīcas zīmogu. 
Vēl gadi desmit, un viņš pārtaptu līdzīgā lupatā, kurā 
uz mūžu mūžiem iespiests sirpis un āmurs. Tādi cilvēki 
pat savu, pirmo un pēdējo, dzīvi mainīt vairs nespēj, 
viņi tic un viņiem ir jātic kārtējam Kremļa sapņotājam. 
Jātic, citas varbūtības nav, pat daba žēlīgi kropļo apziņu

nāvei lemtiem vēžiniekiem, dzīvot ar skaidru un nepār
sūdzamu diagnozi CA laikam ir baigi. Arnolds atsēdās 
uz vannas malas. Odekolons dzēla ādā. Kā bija apni
kušas šīs runas, tukšie politikas salmi, sevis krāpšana, 
lielummānija un naivums. Gribējās strādāt, elpot sterilu 
gaisu un strādāt.

Arnolds kūpināja mitru cigareti un iedomājās, ka reiz 
rīkos pārāko pieņemšanu kādam Rīgas dziedonim vai 
pantkaiim, biedram, kas veic triumfālu turneju pa Zie
meļameriku, gudri runā un gaida dāvanas. Viss var 
gadīties. Ēdinās, dzirdinās un guldinās, lai tikai dzirdētu 
dzimto valodu, klausītos jaunākās Latvijas tenkas. Smiek
līgi! Nebūt. Un Arnolds redzēja sevi viesistabā kāri šķir
stām Rīgas avīzes, sentimenta un asaru pilnām acīm 
lasām raksteļus par tautas deputātiem, miermīlību un 
rudens sēņu izstādi. Līdz tādām apgrēcībām vēl bezgala 
tāls ceļš — cauri sūtniecībām un konsulātiem, eksāme
niem un testiem, banāliem apendiksiem, sevis apliecinā
šanu un darbu, smagu, visticamāk, necilvēcīgi smagu 
darbu daudzu gadu garumā.

Kad pienāca laiks braukt uz staciju, Sers Arčibalds 
bija ticis galā ar degvīnu un, viegli šļupstot, centās pie
glaimoties sievai. Sandra, būdama muzikālā audzinātāja 
bērnudārzā, izbāra viņu kā nerātnu puišeli. Arnolds pē
dējo reizi mēģināja abus samierināt, runāja, ka šodien 
īpaša, diemžēl ļoti skumja diena, un palaidnieks noteikti 
labosies. Teiktais bija tīrākā patiesība. Mājās pārradies, 
Arčibalds jūgsies darbā, vai divpadsmit stundas dienā 
elpos koksnes putekļus, bet Sandra mācīs bērneļiem 
tautasdziesmas, adīs jaukus svīterus un atkal skraidīs 
pa sieviešu konsultācijām cerībā beidzot tikt pie sava, 
bezgala mīļa un vesela brēkuļa.

— Mēs paši aizbrauksim, — ierunājās Sofija.
— Nē, nē .. . — Sandra no tiesas uzmeta lūpu. — Man 

ir tiesības, asfalts nav slidens, aizvedīšu . ..
Apsēdās un paklusēja. Lai izpirktu vainu, Arčibalds 

i neiepīkstējās par ceļakājas dzeršanu, ņēma paunas un 
virzījās uz durvīm. Bet mašīnu Sandra vadīja maigi un 
prātīgi, it kā žigulis būtu no kristāla. Pāri pilsētai va
kars bija uzlicis tumsas vāku, arī Brestā taupīja elek
trību un braucot nācās ieslēgt starmešus. Vārās laternas 
ielu malās, kāds mirdzošs logs, gaismas atspīdumi peļ
ķēs un koku stumbros. Izbūvēta taisnos, vienādos kvar
tālos, vakarā pilsēta rādījās drūma un nospiesta, varēja 
likties, ir karalaiks, kas draud ar badu un naidnieka 
bumbvežiem naksnīgajā debesī. Arnolda kājas dūrās 
priekšējā sēdeklī, viņš dzirdēja Arčibalda monologu par 
Sibīrijā pavadīto bērnību un makšķerēšanas sezonu, ļāva 
vārdiem plūst garām, it kā tie būtu sacīti svešā mēlē, 
un centās nedomāt par muitnieku acīm. Tas bija pēdī
gais pazemojums vai deserts, kad profesionāli redzokļi 
lēkā pār seju un rokas rakājas veļā.

Zem nojumes pie stacijas galvenās ieejas Arnolds ap
stājās.

— Uzpīpēsim? — Viņš sniedza Arčibaldam cigareti.
Arčibalds līdzās sūca smēķi un pagalam neveikli tu

rēja nešļavas — čemodāns pirkstos, piebāztā sportasoma 
zem strupās, muskuļotās rokas. Arnolds izrāva rūtaino 
čemodānu un lika uz bruģa. Bet vējš I nedomāja rim
ties, Sofija uzsita augstāk ādas mēteļa apkakli, Sandra 
glābās štapētās jakas kuplumā un bēdzināja sastrādātos 
pirkstus kabatās. Garām steidza pasažieri, divas tūristu 
grupas, vairākas ebreju ģimenes un daudzi, daudzi poļi.

Kvēlojošā oglīte rija tabaku, atstājot plaušās lētu 
dūmu un kancerogēnu bagātību. Arnolds vēl padomāja, 
cik ilgi viņi tā stāvēs, kurš pirmais bildīs vārdiņu. Nekā, 
klusums un skatieni, mērķēti stacijas pulkstenī. Arčibalds 
slēpa cigareti kroplajā saujā, viņš šķita apjucis un līdzi
nājās iebraucējam, kam kauns svešā pilsētā prasīt ceļu 
uz publiskām labierīcībām. Sofija vēl numurā bija iedzē
rusi nervu tableti, likās, viņa ar mokām valdās, lai caur 
skanīgiem smiekliem nepaziņotu kompānijai, viss bijis 
blefs, Arnolds mīl nerroties, tūdaļ žigli uz viesnīcu, kār
tīgi izgulēsies, ar gaismiņu trauksies caur leišiem, pirks
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treknu zosi, kuru latviskā garā uz Mārtiņiem noēdīs 
Rīgā. Bet Sandra urbināja vīru ar skatienu, naidīgu kā 
zobārsta bormašīna, ko darīt, ja tautiskā mentalitāte 
prasīja, lai vīrs i pilīti mutē neņemtu, kaut ko radītu 
mākslās, vismaz mācētu skaisti dziedāt vai dejot. Nekā, 
Arčibalds prata restaurēt mēbeles, pat iesauku viņš bija 
parādā augstam partijas bosam, kuram reiz atjaunoja 
angļu bufeti, fantastisku mantu, tā gan rādījās nolietota 
kā barikāžu cīņās un glabāja meistara vārdu — Arči
balds. Partijnieks mira slavas zenītā, un pilsētas puķu- 
veikali bija tukši par godu nelaiķim. Bet mantību, angļu 
bufeti, Vedžvuda porcelānu un jubilejās dāvinātās glez
nas ieskaitot, nodzēra viņa dēls, kam beigās bija jāiztiek 
kā donoram, par naudu tecinot savas asinis plazmai.

— Ir laiks! — teica Sofija.
— Mans mazais vēdlodziņš uz Eiropu! — atsaucās Ar

nolds, un viņa izsmēķis nočūkstēja tuvīnajā peļķē.
— Kur jums jāskrien? — Arčibalds likās nelaimīgs — 

kā pašam vajadzētu doties trimdā.
— Pie muitas ginekologa, — Arnolds centās jokot. — Arī 

man pakaļā iegrūdīs garu iesmu. Meklēs briljantus.
— Kāpēc. ..
— Visam savs laiks.
— Večuk! — Arčibalds bija gatavs pinkšķēt. — Tu vien

mēr mani. ..
— Mēs iesim, Sandriņ! — Te Sofijai, bučojot pavadī

tāju, nācās stiepties pirkstgalos, kamēr Sandra nolaidās 
no saviem augstumiem.

— Rakstiet! — teica Sandra. — Mēs vienmēr palīdzēsim.
— Eh, kam tev ārzemes, — apvainota, gražīga zeņķa 

balsī runāja Arčibalds. — Es zinātu, ko pirkt. . .
— Atsūtīšu, atsūtīšu tās bļitkas un auklas . . .
— Kādi Vācijā kaltiņi . . . Zolingena!
— Būs tev zāģīši, urbīši, nazīši, — teica Arnolds. — At

ceries mani, ja laiki nemainās, raksti.
— Adresi atceries?
— Es visu atceros.
— Ir laiks, — jau otro reizi teica Sofija.
— Nu, dzīvojiet — Gribēja atsveicināties Arnolds.
— Nē, gribam redzēt! — Sandra kļuva kategoriska.
— Nē! — Arnolds centās runāt saudzīgi. — Robeža, 

svēta un slepena vieta .. . Mēs pēdējo reizi nododam sevi 
orgānu varā.

Skūpstījās, atvadījās un runājās ilgi. Arnolds labprāt 
iztēlotos, kā cilvēki šķīrās, pavadot Magelānu nemirstībā 
vai tuviniekus uz Gotlandi. Bet Arčibalds šņaukājās, vīra 
gaišās skropstas bija mitras, un par mirušā bērna glāb
šanu viņš neīdēja. Tātad pie apziņas. Asaras pilēja gar 
Arčibalda tuklajiem vaigiem, un Arnoldam vai no tiesas 
likās, ka viņš nemaz nav tik slikts un bezjūtīgs cilvēks.

— Labi, Jāni, pēc pieciem gadiem tiekamies. Pie jums, 
Krievijā. Rīgas viesnīcā man numurs, lasis no tavas puses.

— Sarunāts, večuk!
Arnolds ķērās pie nešļavām. Platajās, stiklotajās dur

vīs viņi atskatījās. Sandra savus hennotos matus slēpa 
zem kapuces, bet Arčibalds stāvēja kailu galvu.

— Varbūt esmu spitālīgais, un pēc mēneša man nopūs 
deguns? — prašņāja Arnolds, kad viņi cauri pūlim airē
jās uz starptautisko pārvadājumu sektora pusi.

Pelēkās, piegulošās formās tērptie muitnieki ķidāja 
poļus. Divu emigrantu bagātību viņi pārbaudīja formāli. 
Līdzās niķojās bērni, tika rīkoti skandāli, un kaut necik 
personiskai attieksmei laika nepietika. Arā kā hiēnas lau
pījumu ekspreši gaidīja bagāžu. Starptautiskie vilcieni 
kursē precīzi, un vairākas ebreju ģimenes nu maksāja 
simtus, lai ekspreši viņu nomuitoto čemodānu un saiņu 
kalnus caur pazemes pārejām aizgādātu uz vajadzīgo 
sliežu ceļu un valstī pelnītās, zagtās vai mantotās iedzī
ves paliekas pēdējā brīdī iegultu bagāžas vagonā. Arnolds 
soļoja pa miklo peronu. Priekšā, standartbūrī iesprostots, 
uz savu vietu bagāžas nodalījumā tika nests kollijs. Dzīv
nieka maņa juta ko nelabu, suns gaudoja naktī, un žēla
bainās skaņas saplūda ar manevrējošo lokomotīvju svil
pieniem tālē: Saimniece skrēja līdzās sprostam un rau
dāja, bet Sofija nemitīgi steidzināja vīru.

Atkal kupeja, mantiņas bagāžas plauktā un slapjās 
virsdrēbes uz metāla vadžiem. Vilciens vēl stāvēja, kaut 
pēc saraksta tam sešas minūtes vajadzēja ripot Vīnes 
virzienā. Caur gaiteni, zābakus klaudzinādami, soļoja 
robežsargi zaļās cepurēs. Virsnieks kaut ko vaicāja ie
rindniekam, zaldātiņš atbildēja, slinki izstiepjoties miera 
stājā.

— Latvietis? — Arnolds uzrunāja ierindnieku.
— Ahā, — atčukstēja puisis.
— Strēlnieks, — teica Arnolds sievai un jutās pretīgi.
Viņš sēdēja uz lažiņas un klusībā skaitīja. Pieci, četri,

trīs, divi, viens, zero. . . Pieci, četri, trīs, divi, viens, 
zero. . . Negaidot vagona lietā, kaltā, kniedētā un meti
nātā tērauda masa iedrebējās. Viss. Starts. Sākums. 
Поехали'0, biedr Gagarin! . . . Sekundes mirst pulksteņa 
ciparnīcā. Piecas, desmit, trīsdesmit. . . Sarkanais rādī
tājs zīmēja riņķa līniju, bet Arnolds manīja, sirds strādā 
kā olimpiskajā stadionā. Viņš lēca kājās, dzirdēja pulsu 
atbalsojamies deniņos un domāja par desmitiem reižu 
redzētiem kadriem — ziemas rīts Floridā, cilvēki gavilē, 
«Challanger» pārvar gravitāciju, lejā paliek jūdzes vai 
kilometri, dzīvībai doti sešdesmit septiņi mirkļi, kuri zūd 
baltā mutulī augstu, augstu debesīs.

Arnolds izsteidzās gaitenī, pieplaka logam. Blakus gro
zījās divi nēģeri. Arnolds viņus neievēroja. Galu galā, 
kāda nozīme diviem nigeriem, varbūt puiši ir nepārspē
jami džazmeni vai sprinteri... Vilciens lēnītēm slīdēja 
pa sliedēm, Arnolds joprojām stāvēja pie loga un taustīja 
lūpu kaktiņā i nemanot iesprausto cigareti. Cauri palsa
jām lietavām, gaismas zibšņiem un ēnu tumšajiem rēgiem 
Arnolds pūlējās saskatīt robežjoslas arumus, kas noslēgtā 
lokā apjož sesto daļu planētas cietzemes, šo kārtīgi irdi
nāto, padevīgo zaldātu roku čubināto smilti, ko gadu 
desmitiem uzmana ložmetēji, lokatori, dresēti asinssuņi 
un robežsargu paaudzes, kas, nomainot cita citu, dara 
dzimto tēviju aizvien baigāku un atpalikušāku.

Lai cik neatlaidīgi Arnolds lūkotos tālē, dzeloņstieples 
un sargtorņus kā Solžeņicina grāmatās viņš neredzēja. 
Acis notrula agrajā novembra naktī un starmešu spožumā. 
Bet Arnoldam gribējās raudāt. Viņš blenza logā, klau
sījās ceļabiedru nēģeru angļu valodā un kārtējo reizi 
pārliecinājās, ka puse dzīves pagalam. Varbūt trešdaļa, 
varbūt i visa. Vilciena riteņi uzstājīgi rībēja kā ritma 
grupa rokansamblī, bet viņš nesaprata vienu. Kā, kā 
vārdā, kur zuduši gadi, tai nolādētajai valstij atdotie 
gadi, kas pagaist austrumos. Virpulis nav vairs aptu
rams, un dzimtene izslīd no kājapakšas kā laika strau
mes lauzts ledusgabals — glumjš, vienaldzīgs un salts. 
Cik skumji, cik pelēki aizplūdis dzīves pirmais nogriez
nis, nu krātais Hēgeļa daudzums ar paša Boba Bīmona 
cienīgu lēcienu pārvēršas jaunā mājvietā. Bet paliek ne
izpratne. Tik lēti? Tik vienkārši? Vēl daži smieklīgi īsi 
elpasvilcieni, nedod Dievs, atrisinājums kavēsies un pē
dīgais mierinājums paliks ārstu balsīs un šļircēs.

Arnolds manīja, cigaretes filtrs apmuļļāts slienās. Kā 
pļēguram, kā nervu slimniekam. Viņš pavērās atpakaļ. 
Sofija sukāja miklos matus, ķemme skrēja caur tumša
jām cirtām, un Arnolds zināja, viņa pienākums ir šai 
sievietei palīdzēt. Pārējais derīgs elēģijām vai anekdotēm, 
bet viņam jāpalīdz, jāatdara šis mirklis starptautiskajā 
guļamvagonā, kad Brestas ugunis bālē Maskavas pusē 
un viņš, atspēries pret mazītiņu zemes pleķīti Baltijas 
jūras krastā, izmisīgi lec un mēģina piekrāpt likteni.

Arnolds tvēra noslienāto cigareti. Jāatmet smēķēšana, 
jāatmet! Pasaulē tabaka zaudējusi pievilcību, dūmu 
strūkla nāsīs liecina par gribasspēka trūkumu .. . Viņš 
steigšus bēdzināja cigareti pustukšajā paciņā.

Vai izdosies, vai tiešām izdosies? Atbilde tvērās vilciena 
riteņu dunā, šajās baisajās un vienmuļajās skaņās, ga
tavajā Morzes ābecē, kas šifrēja patiesību un slēpa nā
kotni. Un visa pagātne viņam tobrīd nozīmēja nikotīnu, 
kas, nesot nāvi, tik maigi, tik kairinoši iezīžas plaušās, 
lai sāktu savu baudu ceļu uz smadzeņu šūnām.

10 Braucam! ( Krievu vai )
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cikādes

cikāžu par maz! cikāžu par daudzi 
Kas saskaitīs balsis

zem bazalta
o|os purvos 
savannās balsis 
kurp dziesmas

paisums un plaukums 
maiņa un atbilde

kam!
ar kura rokām apkopts 
zem iekāres spārniem 
zem augļošanas sniega

dziediet dievu un kraucēju izsmieklam 
cikāžu par maz

cikāžu par daudz

ēdienu karte

kādā bezdarbīgā pēcpusdienā, Šodien 
savās mājās

pa atvērtām virtuves durvīm es ieraudzīju dēlīti 
piena kannu sīpolu 
kaķa Šķīvīti.
uz galda gulēja telegramma, 
es nebiju lasījis to.

kādā muzejā pie amsterdamas 
kādā vecā gleznā 

pa atvērtām virtuves durvīm es ieraudzīju 
piena kannu maizes groziņu 
kaķa Šķīvīti.
uz galda gulēja vēstule, 
es nebiju lasījis to.

•' HV> : T '
kādā vasarnīcā pie maskavas 
pirms dažām nedē|ām 
pa atvērtām virtuves durvīm es ieraudzīju 

* maizes groziņu, sīpolu griežamo dēlīti 
'  • kaķa Šķīvīti.

uz galda gulēja avīze.
• es nebiju lasījis to.

‘ pa atvērtām virtuves durvīm  
es redzu izlietu pienu 
trīsdesmit gadu karu

asaras uz sīpolu griežamajiem 
anti-raķeSu-raķetes 1
maizes groziņu 
Šķiru cīņas.

kreisajā pusē pavisam kaktā 
es redzu piena Šķīvīti kaķim.

zivs piesaukSana

kad peldi naktī ar plīvoSām žaunām 
caur atmiņu pī|upl

kosu meži un o|l 
melnas asarojoSas klintis 
un plandoSu aļģu meži 
un aizmidzis vēzis 
kura taustek|i saSūpo dzijāko virpuli 

reizi gadā vai reizi sekundē 
tad atkal tas izskrien caur plīvošām žaunām 

nenošķiramas lāses 
planktons 
gaisa burbu|i 
un dažādi sā|i 
ne smaržo ne garSo 

skrien tikai klusi tavās plīvoSās žaunās 
kad atver un aizver savu apa|o nejūtīgo muti 

un acis, kas nesveicina, bet visu redz 
ja sagriez un savlclni savas spuras slinki 

reizi gadā vai reizi sekundē 
ne burbu|us redzi, ne smejies, nedz stabulē 
tikai kliedz 
un tas viss

ne saules lēkts 
ne baldahīngulta 
ne klosterbaznīca
dzejas kafejnīca bataljona komandpunkts 
matemātikas seminārs tenlsa laukumi 
andalūzljas dzelzceļa stacijas kartupejugunskurs

ne mūzikas kastīte ar vecu sarabandu 
sarabandas nav 
bandas nav 
nav

naktī upē tu peldi 
un melni violeta 
zivs bez skaņas 
zivs bez mēnesnīcas

call it love*

tagad san kailajās mā|ās bISu stropi 
uz augSu uz leju

šaujas lampu liesma apdullinoši 
aprīlis sitas caur stikla lapotni 
sievām kažoki parkā atsprāgst va|8 
it kā pāri jumtiem slavē vakaru zagji 
it kā būtu kā balta batista balodis 
it kā negaidīta un balta un mirdzoša 
bez vēsts pazudusi aiz kalniem, formulām, 
izraidītā no adrupušām zvaigznēm, 
bez piemiņas Izraidīta

bez pases bez apaviem  
nolaidusies uz jūsu sarūgtinātajiem 
līdz nāvei nogurušajiem medniekiem

vakars ir skaists.
. I b

-------  iMi
* C a ll it lo ve  (ang ļu  v a i.) —  sauc to  par m īlu .
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aptauja pusnaktī

kur ce|abiedre, tu, kas manu roku turi, 
kur kavējies, caur kādām velvēm, 
kad trņos zvaniem
liekam, ka saplīsuši tie, caur kādām velvēm nāk 
tava sirds!

kur, kādām kailcirtēm steidzies tu cauri,
tu, kurai pieskaros vaiga maigumā, kāds ,
reibinošs naktsaugs skar tevi,
tu, sapņotāja, kuru braslu brien
tavas kājas 1

kur, mīļotā, kad tukšas debesis draud, 
tu šalc savu sapņu meldros, kur noglāsti 
durvis un kapenes, ar kādu vēstnesi 
skūpstus mij, viegli trīsot, 
tava mutei

kur ir flauta, kurai tu pieliec ausi,
kur vētra, kas klusa tavus matus
jauc, un es guļu kā pamiris
un klausos, es esmu nomodā, un kur ir aizlidojis
tavs greznais putna tērps!

kur, kādos mežos, mana ceļabiedre, 
kas turi manu roku, liek tev aizmaldīties 
tavs sapnis!

testamentārs rīkojums

noņem man taču karogu no sejas, tas kutina 
aprociet tur iekšā manu kaķi, aprociet viņu tur, 
kur blj mans hromatiskais dārzs.

noņemiet bleķa kroni no manām krūtīm, tas grabinās tā:
nosviediet to pie statujām gruvešos
un lentes uzdāviniet maukām, lai viņas rotājas.

ierunājiet lūgšanas telefonā, bet nogrieziet vadus: 
vai ietiniet to kabatlakatiņā, kas pilns ar rīvmaizi 
priekš stulbajām zivīm peļķē.

Bīskaps lai paliek mājās un piedzeras!
dodiet viņam mucu ruma,
viņam jābūt izslāpušam no sprediķa.
un |aujiet man ar piemiņas akmeni un cilindriem palikt apmie
rinātam: uzlikt plāksteri ar skaistu bazalta ieliņu, kurā nedzīvo  
it neviens, 
ieliņu putniem.

manā ce|asomā ir daudz pieskribelētu papīru manam sīkajam 
laikam: lai tās no tiem sataisa kuģīšus, kas skaisti burā no 
tiltiem, upē noslīkušiem.

kas palicis: apakšbikses, šķiltavas, skaists opāls 
un modinātājpulkstenis, ko jūs varat kalistrēnam uzdāvināt, šim

lupatu uzpircējam
turklāt vēl ar kārtīgu dzeramnaudu.

par miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu 
es pats parūpēšos, ja jums tas pa prātam, 
tā ir mana darīšana, vai ne! dzīvojiet laimīgi.

naktsgaldiņā ir vēl pāris cigarešu.

oda nevienam

tava kūpošā sirds ir liecinieks,
vienīgais ķēniņš, vējā
tavas sērās acis.
tu esi burvju zellis,
daudz tuksnešu apgaismots,
nepaklausīgo kronēts.
tu neesi laika modelēts,
vēl lāsaina no pelniem
ir tava uzticīgā piere.
tu esi gars bez rētas,
tava viļņošanās ir svinīga,
tu biji pirms tam pilnīgāks
nekā liela lidojošā raja,
ieziesta savā spīdumā,
ar nāvi noslēdzis rēķinus, ķēniņš.

bet tu neesi tālu un, agri
vai vēlu, tu esi šeit.
tavs taisnīgais skatiens krīt
kā sniegs no gaisa
un dzīvo virs kuģu būvētavām,
iet pāri observatorijām projām
putekļainajos atradumu birojos, atpūšas
slapjos betona pagrabos,
kur slepkavas pūžņo, krīt skatiens
uz trombozēm un degļiem
lopkautuvēm šmakstinot
un uz trakām rafinērijām
kur smieklu gāze izplēn, guļ skatiens
uz redēriju intrigām
un pieskaras komētām,
augsto finanšu karcinomām,
guļ uz varas mūriem,
aiz tā matērija tikšķ
uz nāvi, un aplenc to,
līdz tavam dārdošajam skatienam
debesu priekšā atgādinājums, appelējis
no izpletņiem, krīt,

nepazīta soļo tu, 
skaistā nakts brāzma, 
pāri Spānijas laukumam.

tava valstība atgriežas pie tevis, 
nemanāmais stikla jātniek, 
savā augstsirdībā, 
tā kā nevainīgos sparģeļus 
tavu attēlu, zīmogoto, 
nolaupīsi, aizmirsīsi.

tava ir slava un atriebība, 
nemūžam netraucēta klints, burvja 
zelli, apliecini slepeni 
un vienīgo reizi! tavi vēja mati, 
tavs skaidrais skatiens pūš prom 
pār tavu veco nākamo valstību 
un uzglabā dūmos, vējā 
kas patiess.
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L E H T E  H A I N S A L U

T O N E L A S  P U T N S
Epai jāmirst.
EPA I JAM IRST .
Epa pati teica. Līzai. Vienreiz.
Līza bija apskaudusi Epu par to, ka tēvs bija palīdzējis māsai 

tikt augšā pa kāpnēm. Epai bija seši gadi, un Līza tomēr jau
nāka, tikko piecus gadus veca. Tēvs kāpa aiz Epas, Epa atbalstī
ja savu augumu pret tēvu, un tad tēvs gandrīz celšus uzcēla 
Epu pa kāpnēm. Plēves maisiņu ar trim piena pudelēm tēvs tik
mēr bija iedevis Līzai, lai stiepj. Maisiņš bija slidens, pudeles 
smagas, un Līza sāka činkstēt. Pēc tam tad Epa to arī pateica. 
Kad viņas bija atģērbušās un savā istabā, tad Epa noglāstīja 
Līzas roku un teica: «Es drīz miršu. Tas ir tāpēc.»

Epas roka bija auksta un lūpas gluži zilas, Līza izbijās. Līza 
juta, ka arī viņai rokas kļūst aukstas un lūpas zilas.

«Kāpēc tu mirsi?» Līza čukstēja.
«Man jāmirst,» atčukstēja Epa.
«Kā tu zini?» čukstēja Līza.
«To var just,» čukstēja Epa.
«Kad tu mirsi?» čukstēja Līza.
«Man vēl papriekšu būs operācija. Tad arī nomiršu.»
«Dumjā!» Līza skaļā balsī noteica. Un čukstus: «Kas tad no 

operācijas mirst! Tu izveseļosies tāpat kā Kairita.»
Bet Epa ar savām aukstajām zilajām lūpām sacīja: «Es nekļūšu 

vesela. Man jāmirst.»
Tas ir netaisni, Līza juta. Viņa mēģināja strīdēties pretī.
«Kā tu zini, ka tev jāmirst, ja citi izveseļojas!» Līza strīdē

jās pretī.
«Es zinu. To var just. Gan tu arī jutīsi, kad būs jāmirst,» Epa 

čukstēja.
«Kā tas ir?» čukstēja Līza.
«Gan tad zināsi,» čukstēja Epa.
«Kā es jutīšu, ka tas ir TAS, ja es nezinu,» pusbalsī 

strīdējās Līza. Un tad Epa paskaidroja:
«Tad arī tev gultas galvgalī sāks sēdēt melns putns. To- 

nelas putns. Sēdēs un ar knābi knibinās nagstarpas, un 
gaidīs.»

«Dumjā!!!» Līza skaļi iesaucās. «Tas taču ir pasakā!»
«Pasakas jau ir patiesība,» Epa skaļi atteica. «Lidojošais 

paklājs taču ir. Tā ir lidmašīna. Tētis teica. Modracis sa
redzēja zemeslodei otru pusi, tas ir televizors. Modrausis 
sadzirdēja no zemeslodes otras puses, tas ir telefons. Spē
les, kas pašas spēlē, tas arī ir —  radio.»

«Zinu, zinu,» Līza apvainojās. «Bet septiņi kazlēni taču 
nerunā,» viņa turpināja strīdēšanos pretī.

«Runā. Jāprot tikai valoda. Daži dabaszinātnieki prot. Tē
tis teica. Visi zvēri runājas cits ar citu. Pat zivis, kuru 
valodu mēs nedzirdam.»

«Bet Sarkangalvīti taču nevar izdabūt laukā no vilka vē 
dera,» strīdējās pretī Līza.

«Nē, nevar. Sarkangalvītei jāmirst,» Epa čukstus teica.
«Ko tu mels! Sarkangalvīte beigās dejoja ar Vecmāmi

ņu! Pati vēl biji teātrī!» noskaitās Līza. V iņa  ievilka pil
nu krūti, lai vēl kaut ko izkliegtu, bet tad atminējās visu, 
apklusa un acīm redzami sašļuka kā balons bez gaisa.

Kopš tās reizes viņas mūždien sačukstējās. Epa sēdēja 
uz savas gultas malas, Līza uz savējās, viņu ceļgali sa
skārās, jo istaba bija maziņa. Istaba bija maza un nomā
coša, te tagad mita arī Tonelas melnais putns.

«Kāpēc es to putnu neredzu?» Līza reiz jautāja.
«Katrs redz tikai savu putnu. Tad, kad drīz jāmirst.»
«Kā tu zini?» taujāja Līza.
«Vecāmāte teica. Tā vecāmāte, kura ir mirusi.»
«Vecāmāte! Tad tu biji maziņa, kad vecāmāte nomira.»
«Nu un tad, bet es atceros, ka vecāmāte teica māmi

ņai: nu gan es drīz miršu, jo melnais Tonelas putns sēž 
uz gultas gala un neiet prom. Māmiņa jautāja: kur tad, 
es nekā neredzu, un tad vecāmāte arī pateica, ka katrs 
varot redzēt tikai pats savu putnu. Pirms miršanas.»

«Un tad vecāmāte arī nomira?»
«Drīz pēc tam.»
«Kas tas ir par putnu? Vai tāds kā vārna?»
«Nē, ne tāds kā vārna. Tāda putna citādi nemaz nav.»
«Kā tu to zini, ka nav? Tu neesi bijusi dienvidos, tur 

dienvidos ir visādi savādi putni,» Līza strīdējās pretī. Viņa 
negribēja, lai māsai galvgalī sēdētu melnais putns, viņa 
tam neticēja, un viņa cerēja: ja māsa arī neticēs, tad putna 
nebūs un māsa paliks dzīva.

«Es izskatīju cauri visu tēta biezo putnu grāmatu. Tāda 
putna nav ne dienvidos, ne ziemeļos. A r ī austrumos un 
rietumos nav, tavai zināšanai!» Epa satraucās. Viņas lūpas

un nagi kļuva zili, sejas āda sarāvās pelēka un raupja. 
Līza izbijās, sagrāba māsas rokas un sāka pūst tām virsū 
siltu dvašu.

«Es negribu neko zināt par tavu pretīgo putnu,» Līza 
raudāja. «Dzen viņu prom.»

«Tas nav pretīgs putns. Tas ir mans dvēseles putns.»
Uz to Līza nemācēja neko atbildēt. Līza raudāja un rau

dāja, un Epa viņu mierināja, it kā palicēji būtu tie, kam 
vajadzīgs mierinājums. Epa glaudīja māsai galvu un pie
spieda to pie krūtīm, kur izmisīgi sitās viņas slimā sirds. 
Līza sadzirdēja māsas sirds sitienus, Līza klausījās un klau
sījās, un sāka ticēt melnajam putnam. Tam taču jābūt, ja 
Epa ir redzējusi. Viņas ielīda abas vienā gultā, zem Epas 
siltās segas.

«Kur tu tad aiziesi, kad būsi mirusi?» kādu citu reizi 
jautāja Līza, kad viņas atkal divatā bija Epas gultā un 
sačukstējās.

«Tad es aiziešu tur, kur dzīvo pasakas.»
«Kur viņas dzīvo? Tālu?»
«Nē. Tuvu. Turpat, kur melnais putns.»
«Vai tu atnāksi atpakaļ, ja tas ir tuvu?»
«Atnākšu. Tikai ne šai mājā.»
«Kāpēc? Vai tev šeit nepatīk?»
«Tad tu būsi jau veca. V arbū t pat m irusi.»
«Ja es būšu mirusi un tu nāksi atkal atpakaļ, tad ta

ču mēs nesatiksimies!»
«Gan jau kādreiz.»
«Kā tu zini?»
«Zinu. Varbūt no melnā putna.»
«Vai viņš runā ar tevi?»
«Nē. Tas ir savādāk.» •
«Kā savādāk?»
«Es it kā domātu putna domas.»
To gan Līza saprata. Viņa reizēm bija domājusi p ie 

nenes domas vai skudras domas. Sava koka zirdziņa do
mas viņa bija domājusi. Kad bija pastrādājusi nedarbus, 
tad domāja mātes domas, un tādēļ gadījās, ka nojauta 
iepriekš, ko māte teiks. Bet citreiz arī nenojauta, tas viss 
bija ļoti sarežģīti. Līza gulēja un gulēja Epas siltumā. īste
nībā viņa būtu gribējusi, lai Epa gulētu viņas siltumā, varbūt 
tad būtu vieglāk šai nabaga mazajai sirsniņai. Līza pastiepa 

irkstus zem Epas krekla un vilka pa operācijas rētu. Tā 
ija gara, tieva virve ap Epas krūšukurvja kreiso pusi, sā

kās no mugurkaula un beidzās vēdera vidū. Pa šejieni 
Epa bija atgriezta vaļā, lai salabotu sirdi. Līzai bija baigi 
un vilinoši glaudīt Epas rētu.

«Vai toreiz melnā putna nebija?» Līza jautāja.
«Nē. Toreiz jau izgāja labi.»
«Vai no tā tu paliki veselāka?»
«Jā. Es varēju lēkāt un skriet.»
«Tu jau arī tagad vari.»
«Dakteris saka, ka skolā ar tādu sirdi nevarot iet. Ka 

katrā ziņā jātaisa operācija.»
«Kā tu zini?»
«Māmiņa pa telefonu stāstīja vectēvam.»
«Tu gribi operāciju?»
«Es gribu iet skolā.»
«Bet melnais putns?»
Epa uz labu brīdi apklusa. Tad viņa pavisam citā balsī 

teica: «Zini, es biju skolā un tur, savā klasē, arī. Es iz
vēlējos trešo solu loga rindā, tur spīdēja saule. Ķertai 
arī tas sols patika. Kad tu reiz iesi skolā, sēdi tanī solā.»

«Jā,» Līza sacīja. «Es darīšu visu, ko tu gribi.»
«Zēl, ka tu neproti lasīt. Es laikam «Lācīti Pūku» ne

paspēšu izlasīt. Citādi tu lasītu tālāk.»
«Kāpēc nepaspēsi?» nočukstēja Līza un piecēlās gultā 

sēdus. «Kāpēc nepaspēsi! Kāpēc nepaspēsi!» viņa iesaucās 
un sāka ar dūrēm dauzīt spilvenu.

«Dakteris teica, ka pirmdien slimnīcā būšot brīva vieta,» 
Epa sacīja.

«Es tūlīt pat iemācīšos lasīt. Es izlasīšu «Lācīti Pūku». 
Es sēdēšu trešajā solā pie loga, Tikai neej vēl. Neej pirm
dien. Lūdzu!» Līza čukstēja, un viņas karstās asaras pilēja uz 
Epas aukstajām rokām.

Epa lūkojās uz savu raudošo māsu. Epai bija noguris 
veca cilvēka skatiens. Viņai bija vecāsmātes skatiens.

«Ar tādu sirdi es tik un tā nedzīvošu,» Epa teica.
«Tomēr ilgāk nekā līdz pirmdienai,» raudāja Līza. Epa 

ļāva viņai raudāt. Kad Līza beidzot bija izraudājusies, Epa

10



sacīja: «Pašlaik vēl nestāsti par to putnu māmiņai. Kāpēc 
lai viņa veltīgi uztrauktos?»

«Vai tad viņa nezina! Ko tad viņa tik daudz raud!»
«Raud, bet tomēr cer.»
«Jāl Bet tev taču viss būs labi! Es bērnudārzā visu laiku 

domāšu par tevi. Nespēlēšos! Neēdīšu! Negulēšu diendu
su! Jā!» apzvērēja Līza.

Par to Epa sāka smieties. Un tad viņas sāka dauzīties. 
Epa mēģināja nogrūst Līzu no gultas, atspērās ar pēdām 
pret sienu un ņēmās spiest ar muguru. Bef Līza turējās 
pie galvgaļa un neļāva izgrūst sevi Taukā. Līza turējās pie 
galvgaļa, un nekāda melna putna tur nebija.

Un tomēr abas juta, ka melnais putns dzīvo viņu is
tabā. Kad bija ieslēgts radio, putna melnā ēna pārslīdēja 
mūzikai un gadījās, ka tieši pašas priecīgākās dziesmas 
laikā Līzai bija jāskrien ārā no istabas. Ja kāds kaut ko 
teica, tad viņš it kā būtu pateicis vairāk, nekā sacīja pa
rasti. Vārdi kļuva caurredzami, pašos parastākajos vārdos 
bija vēl otra un pat trešā doma. Dienas kļuva šausmīgi 
garas un skrēja ātri. Līza uz pirkstiem skaitīja naktis, kas 
vēl atlikušas līdz pirmdienai. Viņa to darīja slepus katru 
vakaru, segu pārvilkusi pāri galvai. Varbūt Epa savā gultā 
darīja tāpat.

Līza pieķēra sevi, domājot citu cilvēku domas. Tā no
teikti bija melnā putna vaina. Vai tas pazudīs, kad mel
nais putns aizies, vai arī paliks tā, Līzai būtu gribējies 
zināt. Kad māte, pusdienas ēdot, nolika karoti uz galda 
vai kad viņa, bērnistabā ienākot, savādi paskatījās uz abām, 
tad Līza zināja, ko māte, to darot, domā. Un to zināt 
bija ļoti sāpīgi. Kad māte pa telefonu stāstīja savām sko- 
lasbiedrēm, cik gudrs dakteris ir Epas sirds ārsts un_ ko 
viņš tikai nav izārstējis, tad mātes priecīgajā balsī Līzas 
auss sadzirdēja kādu citu balsi, satrauktu un baiļpilnu. Ja 
māte ar tēvu vakaros palika klusēdami sēžot pie nokopta 
virtuves galda, pēc izskata droši un mierīgi, Līza tomēr 
dzirdēja, kā kliedz viņu domas no viena uz otru. Epa 
pati domāja nedzirdamas domas, viņa bija pārlikusi spil
venu kājgalī, vienā gabalā gulšņāja gultā, kustināja kāju 
pirkstus un, acis nenovērsdama, lūkojās galvgalī. Epa do
māja sava putna domas. Līzai būtu ļoti gribējies zināt, 
kas tās ir par domām.

Svētdienas vakarā Epa teica: «Rīt vel par mani nedomā. 
Rīt neoperēs. Vispirms iztaisīs visas analīzes. Māmiņa tei
ca.» -

«Vai asins analīzi arī?» nobijās Līza. No asins analīzēm 
Līza baidījās, viņa činkstēja jau vairākas dienas pirms tam, 
kad tās bija jātaisa.

Epa paslēpa seju rokās —  mazās māsas bailes viņu smī
dināja, bet viņa negribēja smieklus izrādīt. Līza arī pati 
saprata: kā varēja bīties no spalvas dūriena tas, kas bijis 
pārgriezts vidū pušu un atkal aizaudzēts. Un Līzai bija 
ļoti kauns, kā jau tam, par kuru ir iemesls smieties. Tomēr 
viņa bija priecīga, ka māsa smejas, smejas kaut vai caur 
izplestiem pirkstiem tai beidzamā vakarā, kad saule spī
dēja caur sarkanajām magonēm uz aizkariem, likdama tām 
kvēlot kā dzīvām. Un katru reizi, kad Līzai būs jāgaida 
asins analīžu rindā, viņai prātā nāks kvēlošās aizkaru ma
gones, un bailes no dūriena pāraugs sūrās zaudējuma sā
pēs.

Kad māte pirmdienas rītā modināja Līzu, lai ietu uz 
bērnudārzu, meitene piecēlās bez grūtībām, paņēma no 
spilvena apakšas savu piektās dzimšanas dienas mīļāko dā
vanu, lācīti, ko varēja saņemt saujā, un nolika to uz Epas 
spilvena. Epa gulēja klusi, gandrīz neelpodama, it kā viņa 
jau būtu mirusi. Līza neuzdrošinājās pat īsti paskatīties 
uz māsu, it kā skatīšanās varētu māsu iztraucēt. Cik žēl, 
ka es neprotu rakstīt, Līza nožēloja, es viņai tagad kaut 
ko uzrakstītu.

«Māmiņ, pasaki Epai, lai viņa lācīti ņem līdzi. Es viņai 
to atdodu pavisam,» Līza sacīja mātei, kad viņas bija aiz
gājušas bērnudārzā. Māte sāka raudāt. «Saki, ka tas ir lā
cītis Pūks,» lūdza Līza. «Neaizmirsti.» .

«Neaizmirsīšu, meitiņ, tas ir lācītis Pūks un tu to at
dod pavisam,» māte atbildēja un atvadoties samīļoja Līzu.

Un tad atnāca trešdiena, operācijas diena. «Esi nu labs 
bērns!» māte teica, pavadīdama Līzu uz grupiņas istabu. 
Līza, turies un nebēdājies pārlieku, Līza domāja mātes domu. 
Un tā sākās garākā diena viņas mūžā. Līza nespēlējās, 
neēda, negulēja pa dienu, viņa tikai darīja tā, it kā ēstu, 
spēlētos, gulētu. Taču visu laiku domāt par Epu neizdevās, 
pietrūka domu. Vēlāk Līza domāja, ka viss iznāca tā, kā 
tas iznāca, tāpēc, ka viņa neturēja savu vārdu pa īstam —  
izlikdamās, ka ēd, tomēr apēda kādu karoti, izlikdamās, 
ka spēlējas, tomēr mazdrusciņ paspēlējās, un, domādama

par Epu, piepeši nevarēja atcerēties, kurā pusē Epa šķir 
celiņu, māsas tēls domās aizmiglojās, it kā izplūda, un 
Līza atjēdzās, ka domā pavisam par ko citu.

Re, man māsa nav ne prātā, Līza ar vainas sajūtu no
domāja. Epai gan es būtu stāvējusi prātā augām dienām, 
un mana seja viņai arī būtu prātā. Epa zinātu pat to, 
kādas zeķes es šodien uzvilku. Un Līzas skats apstājās 
pie viņas jaunajām, sarkanbalti svītrotajām pusgarajām ze
ķēm. Epai ir tādas pašas, tikai vienu numuru lielākas. Kad 
Epai tās kļūs par mazām, tad tās paliks Līzai, tā ka Līza 
varēs vairākus gadus staigāt sarkanbalti svītrainās zeķēs.

Līza tobrīd stāvēja trešās grupas rotaļu laukumā. Uz gran
tētā celiņa viņas ēna krita kā melns putns. Līza pacēla 
rokas sānis un pašūpoja. Bija tā, it kā melnais putns vē
cinātu spārnus, vēcinātu un vēcinātu, bet tomēr nevarētu 
atrauties no zemes, jo viņa kājas bija piespiestas zem Līzas 
sandalēm. Līza pacēla vienu kāju, tad otru, putns sašū
pojās. Tad Līza palēcās ar abām kājām gaisā, gaisā me
tās arī melnais putns, taču velti, atkal tas nolaidās, ieķer
damies Līzas zolēs.

Līza bija viens no beidzamajiem bērniem, gandrīz visiem 
jau kāds bija atnācis pakaļ. Līza pat nejuta nepacietību, 
viņai likās: jo vēlāk māte atnāks, jo drošāk būs tas, ka 
Epa dzīvos. Ja Epa būtu jau mirusi, māte būtu atnākusi 
tūlīt, launaglaikā. Līza nezināja, kur viņai radusies tāda 
nojauta. Varbūt melnais putns pateicis.

Līza pamanīja māti tūlīt, tiklīdz viņa ienāca pa vārti
ņiem. Māte nāca parastā solī, un viņas seja bija tāda pati 
kā parasti. Māte parastā balsī teica: «Nāc nu mudīgi, mei
tiņ citādi aiztaisīs ciet piena veikalu, pasaki audzinātājai uz 
redzēšanos.» Līza ar parastu seju iztaisīja visparastāko 
kniksi un sāka soļot blakus mātei. Kad bērnudārza vār
tiņi aizvērās, parastība izzuda, Līzai nebija nekādas vēlēšanās 
čalot, un mātes seja pēkšņi bija ļoti nogurusi. «Epu nu
pat ieveda palātā. Vēl nav pamodusies no narkozes. Es 
visu laiku sēdēju gaitenī un gaidīju, kamēr viņu operēja.»

Līzai ap sirdi uzreiz kļuva viegli. Viņa atlaida mātes 
roku, sāka lēkāt, starp žoga dēļiem pieplēsa pilnu sauju 
kuplas zāles un izsvaidīja to pa ielu. Viņa teica: «M ā
miņ, zini! Mums šodien atnāca pavisam jauns bērns. Viņš 
cauru dienu nepateica neviena paša vārda. Nezin', varbūt 
krievs, vai.»

Līza saprata, ka māte nem ļaunā viņas vieglprātību. Kas 
tādam bērnam māsiņa, domāja māte, kā šķita Līzai. Līza 
brīnījās, kāpēc gan māte nedomā Līzas domas, ja taču 
Līza domā mātes domas! Tad pēkšņi Līza saprata —  māte 
taču nezina, ka viņu dzīvoklī mājo Tonelas putns! Viņa 
jau gribēja sākt par to aizrautīgi stāstīt, bet pēdējā brīdī 
apķērās, Līza taču Epai bija apsolījusi, ka mātei viņa par 
melno putnu nestāstīs. P a š I a i k vēl nestāsti, bija teikusi 
Epa. Pastāsti p ē c  t a m ,  bija Epa domājusi. Un tagad 
Līza tik tiešām saprata: EPA I JAM IRST . Un viņa zināja, 
ko viņai atlicis darīt: pastāstīt mātei par melno putnu, ie
mācīties lasīt, izlasīt «Lācīti Pūku», sākt iet skolā un apsēsties 
trešajā solā loga rindā. Līza saņēma mātes roku.

«Kad Epa nomirs, tad es šoruden iešu uz skolu. Uz 
Epas klasi un to solu, ko Epa gribēja,» Līza teica. Viņa 
juta, ka mātes roka saraujas un strauji kļūst auksta.

«Tev ir tikai pieci gadi!» teica māte dusmīgā balsī. «Un 
kur tu to rāvi, ka Epa mirs?!» māte vēl dusmīgāk jau
tāja, izrāva roku Līzai no saujas un sāka meklēt rokas
somiņā kabatlakatu.

«Bet Epa pati teica! Bet Epa pati lika!» Līza sāka pink
šķēt un, cik ātri spēdama, skrēja uz mājām. Viņa bija no
skaitusies par to, ka pateikusi to t a g a d ,  kaut arī par 
melno putnu ne.

Pie vakariņu galda bija tik daudz vietas, ka vai jābrēc. 
Epas ķeblītis bija paslēpts zem galda un tāpēc redzams 
jo vairāk. Māte nepacēla acis no sava šķīvja, un tēvs ne
atrāva acis no karotes, bet viņi redzēja visu —  Epas pun
ktoto piena krūzīti žūstot uz trauku režģa jau trešo dienu, 
Epas labās kājas čību rēgojamies no skapja apakšas, Epas 
izšujamo adatiņu, iespraustu, lai nepazūd, virtuves aizkarā 
ar ievērtu sarkanu vilnas pavedienu, Epas virtuves priekš
autu, pakārtu dvieļu vadzī. Epas elpa trīsēja virs apaļā 
kaktusa, ko Epa bija pētījusi pirms došanās prom —  vai 
būs zieds vai ne. Epas pirkstu nospiedumi bija uz Līzas 
karotes kāta. A rī Epas čukstu atbalsis vēl sitās no v ie 
nas sienas otrā. Gan jau bija arī lielais melnais putns; vai 
arī tas bija aizlidojis līdzi Epai?

Vakars vilkās, kā vilcienu gaidot. Māte cilāja lietas, tēvs 
lasīja avīzes, Līza vienkārši sēdēja savā istabā un stingi 
lūkojās Epas gultas galā. Radio nespēlēja, televizors klu
sēja, un stāvlampu neviens neieslēdza. Cilvēki neru-
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nāja neviena vāfda, jo viņiem bija pārāk daudz cits citam 
sakāma. Līza, neviena neskubināta, izģērbās un ielīda Epas 
gultā, taču Epas siltuma tur nebija.

Līza pamodās pēkšņi un negaidot. Nebija tās lēnās at
griešanās sevī, Līza uzreiz bija nomodā un zināja, ka nu 
TAS ir noticis. Viņai bija it kā ar siltu, raustīgu putna 
spārnu iesists pa seju. Līza palika gultā guļot un raudzī
jās logā. No vecāku istabas atskanēja mātes izmisīgas rau
das. Kāds viņu mierināja, tā bija it kā vecāsmātes balss. 
Tātad vecāmāte bija afnākusil Un Līza saprata: tieši ve
cāmāte bija atnākusi no slimnīcas ar šo vēsti, vecāmāte 
laikam bija palikusi dežurēt, kad māte atnāca Līzai pakaļ 
uz. bērnudārzu.

Līzai ap sirdi kļuva viegli un brīvi. V iņas liktenis bija 
izlemts —  rudenī viņa aizies uz skolu, apsēdīsies trešajā 
solā, ņems Ķertu sev par solabiedri. Bet viņa neprot la
sīt, un zīmēt un dziedāt viņa neprot tik labi kā Epa. Bet 
es centīšos, es vienkārši vēl esmu maza. Un pēkšņi viņa 
zināja, kurā pusē Epa šķir celiņu, un Epas seja pilnīgi 
skaidri atausa viņai iztēlē. Es atceros gan savu māsu, Līza 
atviegloti nodomāja.

Vai melnais putns tagad ir prom, Līza iedomājās. Kas 
tagad notiks ar Epu, uz kurieni viņa ies, domāja Līza. 
Vai Epas melnais putns stāstīja Epai to pašu, ko mirušās 
vecāsmātes melnais putns bija stāstījis vecaimātei, un vai 
tas ir tas pats, ko mans melnais putns reiz stāstīs man, 
domāja Līza. Kad Epa atgriezīsies un mēs būsim vecas, 
kā es Epu tad pazīšu, Līza domāja. Un tad vina piepeši 
iedomājās: lai māte ieliek lācīti Epai līdzi zārkā, varbūt 
Epa paņems to līdzi, kad nāks atpakaļ. Un Līza aizmiga 
tik līksmi un mierīgi, kā sen nebija aizmigusi.

Līza pamodās, kad māte raudādama runāja pa telefonu. 
«Tu vari iedomāties,» stāstīja māte, «ak, man mati ceļas 
stāvus, kad es par to domāju. Kad es vakarā pirms ope
rācijas gāju prom no Epas, tad viņa uz mani paskatījās 
ar veca cilvēka acīm, un zini, ko viņa pateica, Epa teica, 
žēl gan, māmiņ, ka mēs tagad tik ilgi neredzēsimies. Man 
sirds stājās, bet es pasmaidīju un teicu, kā, ilgi, es taču 
palikšu, kamēr tu pamodīsies. Tad Epa pasmaidīja kā cil
vēks, kas runājis par kaut ko citu un saprot, ka arī es 
patiesībā esmu sapratusi. Ak, kāpēc gan man pietrūka dros
mes pēdējai sarunai ar viņu! Ak, kāpēc es nepaņēmu viņu 
klēpī un neatvedu atpakaļ! Bet kā tu ticēsi tādām lietām, 
kuru nav!» Tad māte apklusa, acīmredzot runāja tante Lea 
vai kas nu tā bija. Un tad māte teica: «Es piezvanīšu 
tev vakarā, vai tu būsi mājās, man tagad jāmodina Līza. 
Paldies par mierinājumu, man kļuva vieglāk.»

Tad māte ilgi šņauca degunu, pirms nāca modināt Līzu. 
Viņas seja bija apņēmības pilna, un tomēr izskatījās, ka 
viņa nezina, ko sacīt. Līza no Epas gultas lūkojās uz viņu 
lielām, skaidrām acīm un teica: «Es zinu.»

Māte apsēdās uz Līzas gultas, salika rokas starp ceļiem 
un iegrima domās. Agrāk no rītiem mātei nekad nebija 
bijis laika tā sēdēt un domāt. Līza būtu gribējusi pastāstīt 
par melno putnu, bet pēkšņi izdzirda Epas čukstu: « P a š l a i k  
vēl nestāsti.» Līza izbijās, čuksti bija tik skaļi, ka arī mā
tei būtu vajadzējis dzirdēt, bet māte nedzirdēja, māte iz
klaidīgi iegrūda rokas kabatās un izvilka mazo lācīti, ko va
rēja saņemt saujā.

«Re, vecāmāte atnesa mājās,» māte teica un nolika piek
tās dzimumdienas mīļāko dāvanu Līzai uz spilvena.

«Nē!» iesaucās Līza. «Es taču to atdevu p a v i s a m!»
«Nu, liksim tad zārkā,» māte sacīja un sāka nevaldāmi 

raudāt.
Kad māte bija izraudājusies, Līza jautāja: «Kur Epa ir?»
«Slimnīcas morgā,» māte atbildēja, un viņas balss kļuva 

mierīga. «Kad dabūsim zārku, mēs ar tēti aizvedīsim uz 
kapliču. Saģērbies, Līziņ, es domāju, ka tev tomēr jāiet 
uz bērnudārzu, mums būs liela skriešana, un nevienam ne
būs laika palikt pie tevis mājās.»

Līza paklausīgi piecēlās. Viņa paņēma no gultas gala 
drēbes, ko māte bija nolikusi. Māte aizgāja runāt pa te 
lefonu. «Es nespēju iedomāties, ka viņas nav,» māte sacīja 
telefonā. «Un varbūt tas nemaz nebija nenovēršams, varbūt 
kādā citā slimnīcā būtu izgājis labāk. Ak, es nezinu. Tu 
vari iedomāties, Tina, cik tas ir grūti —  izlemt, ka TAGAD ! 
Varbūt būtu vajadzējis vēl pagaidīt. Es it kā būtu nogali
nājusi viņu pati savām rokām. Viņa mums tik daudz mā
c ī ja —  ar savu varonību, viņa parādīja, cik nenozīmīgas 
ir visas mūsu rūpes un ķīviņi. Ka ir bezgala lielākas nelaimes 
un pat tām var stāvēt pāri. Man nebija drosmes uz viņu

skatīties, viņai bija sešdesmitgadīga cilvēka acis. Tu vari 
iedomāties, Tina!» Un māte sāka raudāt un raudādama klau
sījās, ko saka Tina. Beidzot viņa nomierinājās, nolika klau
suli, un tad arī bija laiks iet.

Bērnudārzā bērni sapulcējās ģērbtuvē un skatījās, kā Līza 
pārauj kājas. Varbūt audzinātāja bija viņiem pastāstījusi. No
teikti bija pastāstījusi, jo arī Epas grupiņas bērni pienāca 
un skatījās.

Neviens nesacīja ne vārda. Bet vairākas dienas bija tā, 
ka tad, kad Līza pastiepa roku, lai ņemtu ko tādu, ko 
gribēja arī citi, tad visas rokas aši atrāvās, un Līza va
rēja ņemt. Neviens Līzai neuzgrūdās, nepieskārās viņai, ap 
Līzu bija tāds kā gaitenis, un trokšņotāji, ieraudzīdami Līzu, 
apklusa. Viss bija svešādi, it kā no kāda cita notikuma vai 
citas pasaules. Ceriņkrūms nesmaržoja kā parasti, un ar 
baltajām, tīrajām smiltīm Līza nemācēja spēlēties. Bēru dienā 
pie vecāku ziņojuma dēļa bija Epas fotogrāfija un zem 
tās uz grīdas vāzē neaizmirstulītes, bet Līza to neredzēja, 
tai laikā, kad Epas grupiņas bērni līc ī lasīja neaizmirstu
les, Līza stāvēja istabas vidū, māte bija nometusies uz 
grīdas ceļos, mute pilna ar kniepadatām, un beidza laikot 
Līzai balto kleitu.

Kleita iznāca jauka, Līza gāja un pa brīdim noplīvināja 
svārkus, it kā grasīdamās pacelties spārnos kā putns. Tieši 
viņai pa priekšu četri jauni puiši nesa baltu zārku, tas 
bija tauriņa vieglumā un viegli varēia sākt šūpoties, un 
tādēļ bija ārkārtīgi jāuzmanās. Izdzirdušas orķestra skaņas, 
no krūmiem nāca ārā ziņkārīgas vecītes baltiem lakatiem 
galvā, un, redzēdamas mazo zārciņu ar zīda pušķiem, sāka 
rūgti raudāt.

Beidzot viņi nonāca gandrīz pašā kapsētas malā. Te, zem 
jauna dzīvības koka, bija izrakts kaps. Zārku nolika uz 
dēļiem virs bedres un atvēra. Epa gulēja baltos palagos, 
un izskatījās, it kā viņa mierīgi dusētu. Viņas mutes kakti
ņos slēpās savāds smaids. Dīvaini, domāja Līza, vai tad 
viņai nemaz nesāpēja, kad viņu grieza. Epai mugurā bija 
viņas mīļākā, sarkanā kleita, un tā viņai labi piestāvēja, 
pat vaigi, varbūt no kleitas, bija mazlietiņ rožaināki nekā 
parasti dzīvē. Vai viņa vispār maz ir mirusi, Līza nodo
māja. Kā viņi vispār zina, ka viņa ir mirusi. Kad tēvs un 
māte piegāja atvadīties no Epas, tad Līza arī piegāja un 
pieskārās Epas rokai. Līza nekad nebija pieskārusies kaut 
kam tik aukstam, ledus un sniegs nemūžam nav tik auksti, 
kādas bija Epai abas rokas. Kā viņa varēs atnākt atpakaļ, 
kā bija solījusi?

Sāka spēlēt mūzika, zārku aizskrūvēja un ielaida kapā. 
Māte atbalstījās pret tēvu, un tēvs pieturēja viņu no aiz
mugures tāpat, kā viņš bija turējis Epu, kāpjot pa kāp
nēm. Līzai uz pleciem bija vecāsmātes rokas, un tās viegli 
trīcēja. Tad bija jāiet mest trīs saujas smilšu. No Līzas 
saujas sausās, siltās smiltis iztecēja smalkā straumītē, atsi
tās pret zīda pušķiem un sakustināja tos, it kā lejā kapā 
kāds būtu ievilcis elpu. Domīgi Līza kustināja pirkstus, 
kamēr smilšu graudiņi visi līdz pēdējam bija nobiruši no 
pirkstiem. Tad vecāmāte aizveda meiteni sāņus. Viss bija 
kā sapnī, it kā no citurienes. Blakus kapam bija kaudze 
neredzēti baltu smilšu, kas bija atvestas no rīta no Piuzas 
upes malas. Epa nekad mūžā nebija spēlējusies tādās smil
tīs, tagad viņai tanīs būs jāatdusas līdz laika galam. Četri 
puiši paņēma lāpstas, kas bija maziņas, kā no pasakas, un 
sāka bērt ciet kapu. Pirmās lāpstas meta vilcinoties, smil
tīm birstot pamazām; tad, kad zārks vairs nebija redzams, 
darbs ritēja raitāk, it kā puišiem būtu aizmirsies, ko viņi 
dara.

Kad ļaudis sāka rosīties un likt uz kapa vainagus, Līzas 
skatu piesaistīja kaut kas rēgains. Lielas kļavas pašā apakšē
jā zarā sēdēja liels melns putns un ar knābi knibināja 
nagu starpas. Un tas ļoti izskatījās pēc vārnas! Epa taču 
bija teikusi, ka tas nav kā vārna, ka tādu vispār nav. Otru 
reizi Līza juta vilšanos, pirmā reize bija, pieskaroties Epas 
aukstajai rokai. It kā Epa būtu viņu noniecinājusi par mazi
ņo un pusi no visa atstājusi neizstāstītu.

«Kas tas par putnu?» Līza jautāja un satraukti paraustīja 
vecomāti aiz svārkiem. «Kur? Es nezinu. Laikam krauķis,» 
vecāmāte atbildēja. Otra vecāmāte būtu noteikti zinājusi, 
bet pie viņas nebija cita ceļa kā tas, ko bija nogājusi

No igauņu valodas tulkojusi 
RŪTA KARMA
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ANTI LIVS
AICINĀJUMS UZ DEJU

Pirms divdesmit gadiem (03.12. 1967) Dienvidāfrikas 
ķirurgs profesors Kristiāns Nētlings Bārnards pārstādīja 
55 gadus vecajam Lui Vaškanskim 25 gadu vecumā bojā 
gājušas sievietes sirdi. Operētais ar svešo sirdi nodzī
voja astoņpadsmit dienas. Bija notikusi sensācija. Pie
pildījās fantastikas rakstnieku pareģojums: svešas sirds 
izmantošana par rezerves daļu. Pirmais solis fantastiskā 
kiborga praktiskā radīšanā bija sperts. Frankenšteins 
vairs nebija absurds.

Sirds ķirurģijas panākumi medicīnā, kas citādi bija visai 
kūtra uz filozofiju, uzreiz izraisīja trakumu uz filozofē
šanu. Negaidot noskaidrojās, ka līdz šim par vienkāršām 
uzskatītas lietas ir sarežģītas. Kā precīzi un viennozī
mīgi definēt nomiršanas brīdi? No kā (un ar kā pilnvaru) 
var ņemt «rezerves daļas»? Vai te var izvairīties no 
noziedzīgas rīcības? Kaislības nepagāja garām arī Tartu. 
Ap 300 Medicīnas fakultātes studentu universitātes ve
cajā kafejnīcā piedalījās diskusiju vakarā «Mors». Te aiz
turot elpu, te reaģējot ar vētrainiem starpsaucieniem, 
toreizējā jau izsīkstošajā atjaunotnes laikā visi klausījās 
Kaljo Villako, Mihaila Makarova, Linnarta Mella, medicī
nas kandidāta Vaino Vahinga un vairāku citu polemiku. 
Nebūt ne mazāk emocionālu kā aizpērno Voltēra apsprie
šanu. Vienīgi tēma bija vēl tik negatava, ka nekas netika 
pat plašāk publicēts. Īpašas tālākas attīstības jau arī nav: 
Tartu universitātes Medicīnas fakultātes studentu mācību 
plānos ir pietiekami daudz filozofisku mācību priekšmetu, 
tomēr līdz šim ir tabu ap tēmu: kā kontaktēties ar cilvēku 
kā personību brīdī pirms viņa nāves. Ir spēkā vienīgi ne
noteikts, kaunīgs ieteikums: ārsta deontoloģijas humānistis
kās dogmas vārdā mirējam līdz pēdējam brīdim jamelo, 
lai atvieglotu viņa aiziešanas brīdi (un jādara viss, lai 
atvirzītu tā pienākšanu par dienu vai divām). Cik lielā 
mērā tas izdodas, ir atkarīgs jau no ārsta personības. 
Dialogus mortis cum homine mācību plānos ir tabu. Litera
tūru par šo tēmu atrast ir grūti: mūsu tautas bibliotē
kās plaukti gan līkst zem līķiem pilnu slepkavību ro
mānu smaguma, bet pamēģiniet pat zinātniskās biblio
tēkās atrast kaut vienu (ne teoloģisku) grāmatu igauņu 
valodā par tanatoloģiju. Kāpēc tas tā ir? Vai tāpēc, ka 
bīstamies grimt pārdomās par šo tēmu? Vai bailes padara 
jautājumu neesošu? Ko gan jūt tie, kas ir mirēja tuvumā? 
Par to mēs neuzdrošināmies pat īsti padomāt. Ja nu aiz 
tā paša iemesla, kāpēc mūsu pirmatnējie senči kaut kur 
rītu pusē lāču medībās neiedrošinājās runāt par lāci? Vai 
tad šī sajūta tik tiešām ir sugas atmiņa mūsos? Ja nu 
tas tā ir!?

Pirms gadiem desmit kādā īsā agra pavasara pēcpusdie
nā, kad asiņaini sarkanā saule teju, teju jau laidās aiz 
kadiķiem, mēs ar Aleksandru Kurtnu sprakstošas krāsns

Anti Līvs (dz. 1946. g.), psihiatrs un psihologs, strādā Igaunijas 
narkoloģiskajā dispanserā (ziņas pēc «Vikerkaar» 1987. g. 1. num.).

uguns gaismā Pilguzes slimnīcas ārstu mājā spriedām: 
kāpēc gan līdz ar medicīnas attīstību aug arī cilvēku nāves 
bailes? Sākot ar hipohondrijām un beidzot ar visādām 
fobijām. Sarunas biedrs bija daudz ceļojis un daudz redzējis 
cilvēks, kam talants un dzīves ceļa samezglojumi darī
juši runājamas vairumu Eiropas valodu. Tagad, sava mūža 
novakarē, Sāmsalas ziemeļrietumu nostūrī, dienā, kad, kā 
jau ziemā, trūka ciemiņu, viņš risināja pārdomas par nāves 
deju mūsdienās.

* * *

Jautājums ir par miršanas veidu. Par brīdi, kad cilvēks 
atraisās no dzīves. Par to momentu, kad Nāve ir un darbo
jas. Kad tā ir tikko atnākusi un jau taisās aiziet. Tad tai 
vajag būt ar savu seju. Dažādos laikos dažādai. Ka to 
pazīt?

Kādreiz tā ieradās gultas galvgalī ar zaļu fraku mugurā 
un |āva iesaistīt sevi sarežģītos darījumos un strīdos. Viņa 
bija personiska. Tas bija konkrētu veidolu pieņēmis pirm
pamats, ar kuru — vismaz zināmu laika sprīdi — varēja 
pakaulēties.

Mūslaiku nāvei, kā izskatās, ir pavisam citas manieres. 
Tā nesāk ne kaulēties ar cilvēku, nedz arī ielaižas darīju
mos. Tā nogalina brutāli un anonīmi. Tā pārstāj būt pirm
pamats, filozofēšana. Tā ir zinātne, nogalināšanas veids. 
Sagrābj uzreiz pie rīkles un atrauj roku tikai tad, ja dabū 
krietni pa pirkstiem. Mūsdienu cilvēki vairs ne dzimst, ne 
mirst zem savu māju jumta. Mūsdienu cilvēku nāve — 
vispārīga un ikdienišķa — realizējas slimnīcās, klīnikās, 
invalīdu namos. Laikam tad tur arī jāmeklē tās klātbūtne. 
Tās sava seja.

* * *

Vispirms parādīja brīnumainas lietas, kas profānā iz
raisīja bijību un cieņu. Tās, kas saskaras ar nāvi. Pus- 
dievišķas un neizprotamas.

Zem bezēnu lampas blāvā saules spīduma laistījās anes
tēzijas, asins pārliešanas un skābekļa aparātu niķelis un 
stikls. Spogu|virsmas, zondes, šjirces, skalpeļi . . .  Ar krāsām 
un smakām ķīmija papildināja vienkāršajam cilvēkam cēlo 
un baigo mistēriju, kam te tūlīt pat vajadzēja sākties.

Bet pirms tās sanitārs ieveda viņu — Cilvēku. Sakņupušu. 
Sīciņu un sadzeltējušu, ar elkonī saliektu roku sargājot sa
vu labo sānu: aknas, pulsējošu nāves perēkli. Ar pirms- 
operācijas injekciju pa pusei nolaupītā apziņa reģistrēja 
vietas un situācijas neparastumu. Taču bai|u sajūtas nebija. 
Viņš nezināja, ka tās bija pēdējās atvadas gan no savas dzī
ves, gan nāves. Atvadas pašam no sevis.

Mistērija bija sākusies. Skalpe|a iegarenais asmens skāra 
ādu. Brūce, asinis — un vairāk nekā. Klusums. Mīksts, mā
jīgi silts klusums telpā, kur būtu vajadzējis atbalsoties 
dzīvnieciskam, neaprakstāmi baismīgam kliedzienam.

14



Kaut kur tur — tanī mēļajā dziļumā — profesora rokas ar 
visas laikmetīgās zinātnes palīdzību stājas kontaktā ar ie
naidnieku. Atvaira Nāvi, piespiež to atkāpties no kaujas 
lauka.

Piepeši profesora rokas apstājas.
«Veltīgs darbs. Visas aknas saēstas. Aizšūt.»
Drīz vien sanitāri no mirdzošās, cieņu un bijību raisošās 

zāles izstumj cilvēkveida lelli bez savas gribas. Uz kurieni? 
Uz speciālu divu cilvēku palātu, kas te ir ieplānota tiem, 
kas vēl tikko velk garu. Viņš dzīvos vēl kādu laiku. Cik 
ilgi? Kas to var pateikt. Varbūt nedēļu? Diezin vai.

* * *

Sinī dziednīcā neviens nesauc Nāvi vārdā. Kaut arī viss 
ir nāves pārpilns, burtiski kliedz par nāvi un ir padevies 
nāvei.

Astmatiķis ar bāli violetu vaigu taustās pēc skābek|a 
vada, iebāž to mutē . . . sūc . . . gārdz. Gumijas caurule 
izslīd no rokas, viņš atkal ar to cīnās . . . sūc . . . gārdz. 
Fizioloģiskais šķīdums bez skaņas tek no augstu novie
tota trauka mirstoša nieru slimnieka konvulsiju raustītajā 
ķermenī. Palātas kaktā svaidās cilvēks, kam automašīna 
uz gājēju pārejas sadragājusi bļodas kaulu, un starp vai
diem nepārtraukti atkārto: «Es vairs nevaru, es vairs ne
varu, es nevaru . . .»

Nāves baiļu šķebinošā smaka, ko pārrauj dezinfekcijas 
līdzekļu strēles. Naktī un pat mākoņainās dienās blāvas 
elektriskās spuldzes gaisma. Ēnu pelēkums, šaušalīga krāsa.

Uz mirēju gultu malām sagumuši tuvinieki ar negulētās 
naktīs sasarkušām acīm. Kopēju personāla vispārējais trū
kums . . . Apdzisušas vai spīdošas, pussamaņā esošo gultās 
gulētāju.acis skatās uz viņiem tā, it kā nesaprastu nekā, 
kas notiek. Kad palātas māsa nāk apkopt izgulējumus, 
viņa uzrunā tanī dīvainajā, anonīmajā slimnīcas runas 
veidā — pacelsimies nu mazliet uz augšu. Mēs . . . Šeit par 
Nāvi nezina nekā. Negrib zināt. Neviens viņu pat ne
pazīst.

Un tad nāk agonija. It kā izbrīnīta, izmisīgi neticīga, 
nepadevīga, miesa ilgi izcīna pēdējo ciņu. Tai laikā, starp 
miršanas pauzēm, iegaudojas baigākas nekā dzīvnieciskas 
bailes. Mediķiem ir ļāvis sevi apmānīt gan cilvēks, taču 
ne Nāve. Viņa ir piekļuvusi pie rīkles. Iemet cilvēku mirša
nas riebigumā, mokās, kas iet pāri cilvēka pacietības spē
jām. Nežēlīgā murgā, nebrīdinot, negaidot piekrišanu, neko 
nepaskaidrojot. Nu beidzot tā ir personiska. Stāv aci pret 
aci ar cilvēku — taču šoreiz tikai rupji mehāniska, tāda, 
kas tikai uz brīdi pakavējas viņa miesā, ir ārpus apziņas, 
personificētā veidā neizzināma.

* * *

Tā nomira Cilvēks, kuram tika atņemta viņa Nāve un at
stāta vienīgi iespēja izlaist garu. Viņš nomira bez cieņas, 
šausminoši. Tā katru dienu mirst slimnīcās, klīnikās, invalīdu 
namos. Tā mirst lielākā daļa no mums.

Vai nebūtu laiks celt protestu pret mūsdienu «humānās 
nāves» mānu? Humāni ir līdzekļi cīņai par dzīvību. Pati 
nāve ir palikusi barbariska. Kļuvusi simtreiz barbariskāka, 
anahroniskāka.

Apmāna būtība ir tā, ka medicīna, ieguvusi efektīvus 
līdzekļus cīņai par dzīvību, ir šos līdzekļus absolutizē
jusi un padarījusi svētus. Vienlaikus paaugstinājusi ārstus 
par pusdieviem, kas ir spējīgi nāvi anulēt. Medicīna atņem 
ieročus mūsu gatavībai. Tā ir uzurpējusi varu, ierobe
žojusi cilvēka rīcībspēju un tādā veidā laupījusi mums 
apzinātu nomiršanu. Taču pēdējā brīdī tā mūs pamet. 
Esam nesagatavoti, nāves priekšā vēl neapbruņotāki un nāvē 
vēl nežēlīgāk sadragāti nekā dzīvnieki.

Šāda attīstība balstās uz diviem pretējiem, bet tomēr 
kopā eksistējošiem argumentiem. Medicīna ir saglabājusi 
nāves reliģiozo izpratni un tādēļ izturējusies pret Nāvi 
kā ārēju parādību. Elementu ārpus cilvēka, kas stāv starp 
cilvēku un nezināmo. Taču vienlaikus — cīnīdamās pret nā

ves fizisko un ķīmisko procesu ar fizikāliem un ķīmiskiem 
līdzekļiem, medicīna ir nonākusi līdz punktam, kur nāve 
ārsta apziņā ir kļuvusi tik konkrēta, vienkārša un precīza, 
ka tā ir gandrīz pārstājusi būt psihiska, personiskas, indivi
duālas cilvēka drāmas izpausme. Lai šīs pretišķīgās puses 
samierinātu, medicīna ir nolaupījusi nāvei visu tās indivi
dualitāti, izšķīdinot to zinātniskā anonimitātē. Šī anonimi
tāte kalpo kārtējai apmāna pakāpei. Nāve anonīmās, ne
saprotamās, komplicētās medicīnas aparatūras vidū ir. Tūk
stošos anonīmo medikamentu un preparātu, arvien pilnīgā
kajās metodēs un receptēs. Kaut arī pastāv rituālā maniere 
teikt pacientam anonīmo formulu: apgulsimies tagad tanī 
gultā. Tā ir, bet to mums pasniedz ar dzīvības nosaukumu. 
Ieraugot šļirci, ar ko viņam injicē sirdsdarbības veicinātāju 
līdzekli, mirējs tic, ka šī šļirce nesīs viņam dzīvību. Taču 
faktiski tā tikai paildzina mokošo agoniju. Bet, atstājot 
to nenosauktu, padarot to slepenu, mainot nozīmi, slepena
jā atmosfērā, kas darbojas ap cilvēku, tad arī kļūst iespējama 
XX gadsimta mīta kārtējā versija: naivs kompromiss starp 
nāves reliģiozo izpratni un fiziku un ķīmiju.

Cilvēka nāve — tāpat kā viņa dzīve — pieder viņam. Kad 
nāves stunda ir tuvu, cilvēkam ir tiesības zināt, kad viņam 
jāmirst un, ņemot palīgā medicīnu, izvēlēties tam vispiemēro
tāko veidu. Cilvēkam ir tiesības iepazīt savu nāvi. Nostāties 
aci pret aci ar to. Stāties ar to līgumattiecībās. Izvirzīt 
noteikumus. Diskutēt ar to, draudzīgi paķircināties, pat 
paflirtēt. Kas zina, varbūt — kā kādreiz senos laikos — 
var |aut ari pasēdēt sev galvgali. Un vienīgi no cilvēka gri
bas un iztēles spējas būtu atkarīgs, vai tā ir tērpta zaļā fra
kā vai filozofa togā. Vai arī cilvēks ļauj tai vienkārši iz
augt kā zālei. Ir tādi, kas vēlas, lai ārsts brīdi, kad viņš 
ir konstatējis nāves nenovēršamību, kļūtu par cilvēka Nāves 
draugu, kā viņš līdz tam bijis viņa Dzīvības draugs. Ja  
cilvēks nav pietiekami gudrs, lai ārsts māca viņam mūžīgo 
gudrību, ka viss ir pārejošs. Miršanas kultūru. Cilvēka 
nāve nedrīkstētu būt vispārīga, šaušalīga gara izlaišana, 
bet personiska, svēta un cieņas pilna atvadīšanās no cil
vēkiem un lietām, kas viņu pavadījušas dzīves ceļā. Bez 
sāpēm, vājuma un bailēm tā priekšā, kas tuvojas. Vienīgi 
tāda nāve ir tā vērta, lai dzīvotu. Par šādu nāvi ir domājušas 
daudzas gudrības draugu paaudzes. Civilizācijas vajadzētu 
vērtēt ne tikai pēc esamības, bet arī pēc miršanas veida.

* * sļc ,

Gadsimta piektdaļu ilgais attīstības ceļš apstiprina: sapņi 
par mākslīgo sirdi ir meklējumu strupceļš. Nākotnes ceļš 
ir profilakse. Drīzāk 150 gadu vietā tikai 75, bet toties 
visu laiku mundrumā — bez zobu protēzēm un neritmiskas 
sirds. Nevis bojātas sirds aizstāšana, bet nebojātas sirds 
saudzēšana. Miesas vingruma un gara možuma saglabā
šana.

Gadsimta sākumā iznākušās Vikentija Veresajeva «Ārsta 
piezīmes» ķecerīgo domu dēļ tika uzņemtas naidīgi. Tagad 
laikam būtu mazāk ķecerīgi pieprasīt slimnīcās psihologus, 
īpaši tur, kur ārsts ir bezspēcīgs.

Mans toreizējais oponents pans Kurtna (tā viņu dēvēja 
draugu lokā) bija kavējies pārdomās par Nāvi gan vakara 
meditācijās Vatikānā, gan strādājot par medicīnas statisti
ķi Noriļskā. Protams, ka es, kas nekad netikšu ne uz Parīzi, 
ne Romu, nebiju spējīgs viņa argumentus apgāzt. Dzīve 
gan apgāza vienu: tomēr kļuva par realitāti šo domu no
drukāšana igauņu valodā 'vēl XX gadsimtā. Lai nu raksta 
honorārs nonāk Miera fondā cīņai par dzīvību. Varbūt 
ar to pienāks tuvāk laiks, kad psihologs slimnīcā būs 
parasta parādība. AIDS histērija to prasa.

Pilguze — Kadriorgs 
1977— 1987

«Vikerkaar», 1988, № 6, 69. — 72. Ipp.

No igauņu valodas tulkojusi 
ROTA KARMA.
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NAVE
KĀ BRĪNIŠĶĪGS 
PIEDZĪVOJUMS

INTERVIJA AR MĀCĪTĀJU JU R I RUBENI

—  Kāp ēc pasaulē valda nāve!

—  Tas ir sarežģīts jautājums. Trafaretais skatījums ir —  
nāve kā absolūts ļaunums. Interesanti, ka filozofijā pastāv tādi 
virzieni, kas aicina uz nāvi raudzīties pozitīvi, kā uz mobili
zējošo faktoru. Es uzskatu, ka nāvei ir sava vērtība un nozīme. 
Tas ir labi, ka cilvēks dzīvo ar apziņu, ka šai dzīvei ir robeža, 
ka tā ir galīga dzīve. Kristietības interpretācijā nāve ir konkrē
tās, vēsturiskās esamības eksistenciāls lūzums. Tajā brīd ī, kad 
cilvēks, grēkā krītot, —  kā mēs to ļoti dziļu simbolu veidā re
dzam Bībelē —  atsakās no Dieva lemtās pozitīvās attīstības, 
kur ir dievišķīga perspektīva, tūdaļ pat viņš saņem pretī citu 
perspektīvu —  nāvi. Un šī perspektīva ir galīga. Manā 
izpratnē nāvei ir arī savi pozitīvi elementi. Nāve var būt kā 
liela procesa —  jo dzīve ir liela —  brīnišķīga kulminācija, 
viens liels notikums. Nāve nevis kā sabrukums, nevis kā visu 
plānu vai ieceru sagrāve, kā to parasti uzskata, bet nāve kā 
tas brīdis, kurā viss iepriekšējais tiek saņemts kopā un iegūst 
citu jēgu, un mēs atveram durvis un ieejam citā esamībā. Tādā 
ziņā nāve var būt liels notikums, liels brīdis, un viņa ir 
liels brīdis neapšaubāmi.

—  Kāpēc mēs tomēr baidāmies no nāves un pat nevēlamies par to 
domāt! Vai iespējams tikt vajā no šīm bailēm!

Sai igauņu ārsta rakstā ir interesanta doma, ka līdz ar medi
cīnas attīstību aug arī cilvēku bailes no nāves. Es gribētu tur
pināt šo domu: līdz ar nāves abstraktizēšanu, atraušanu no 
mūsu eksistences nāvei tiek atņemti viņas vaibsti, viņas per
soniskais moments, nāve šodien tiek pretnostatīta cilvēka 
dzīves procesam, lai gan loģiski nāve ir šī procesa sastāvdaļa. 
Līdz ar to nāve tiek formulēta kā medicīnas neveiksme, nepa
reizs risinājums vai kā zāļu deficīta sekas, un tas nāvi padara 
par kādu slimību mūsu apziņā. Sāds nāves formulējums cilvē 
kus patiešām biedē. Tas notiek tāpēc, ka mēs pazaudējam nā
ves filozofiskuma kontekstu. Mēs varam mazināt savas bailes 
tikai tad, ja patiešām saprotam, ka nāve ir šīs dzīves sastāv
daļa. Nāve savā veselumā atklājas tikai kopā, kontekstā ar 
dzīvi. Ja mēs šādi skatāmies, tad redzam, ka nāvei piemīt 
arī sava loģika, sava jēga un sava valoda, ko viņa uz mums 
runā.

Cilvēks baidās no tā, ko viņš nepazīst. Protams, nāve ir 
vienreizīgs pārdzīvojums, neviens iepriekš nespēj reprodu
cēt to pieredzi, ko viņš iegūst tikai nāves brīd ī, ejot pats 
cauri šiem vārtiem. Lielākajai daļai cilvēku nāve ir nepatī
kams, pat nepieklājīgs sarunu temats. Daudzi to uzskata par 
rupjību un varmācību, ja kādā sakarībā viņiem iznāk par to 
domāt. Vārds «nāve» cilvēkos vieš paniku. No tā visa mēs 
varētu lielā mērā atbrīvoties, ja vien mēs pievērstu pietiekamu 
uzmanību šiem jautājumiem. Monteņs saka, ka tā ir vienīgā 
drošība, ko cilvēks var zināt par savu rītdienu. Tai ir reāla 
klātbūtne mūsu dzīvē visu laiku. Taču mēs par to nedomājam, 
šodienas cilvēkiem šis temats ir kādā simt septiņdesmitajā 
vietā. Turpretī antīkais cilvēks daudz domāja par nāvi. Bet tas 
nenozīmē, ka viņi staigāja ar drūmuma zīmogu sejā. Bet viņi 
meditēja par to kopsakarībā ar savu dzīvi. Ja šodienas cilvēks 
negrib domāt par nāvi, par saviem pēdējiem jautājumiem, 
tātad viņš negrib domāt arī par saviem pašreizējiem jautāju
miem, par dzīves jēgu vispār.

—  Bērniem parasti nav bailes no nāves. K āp ēc)
Jā, it kā paradokss, bet bērni nudien nebaidās no nāves, 

to raksta psihologi visā pasaulē. Bērniem nav baiļu tāpēc, ka 
viņi vēl atrodas tik tuvu garīgajai pasaulei, no kuras viņi nāk. 
Viņos ir tik ļoti piesātināta kontinuitātes, nepārtrauktības 
apziņa, ka viņi nespēj pieņemt šo beigu izjūtu. Mums neva
jadzētu izpostīt bērnos šo dabisko uztveri. Viņi ienāk ar to 
pasaulē, bet pasaule viņiem saka: nē, ir bedre, ir kaps, ir 
tumsa, ir visa beigas. Tādā veidā mēs ar savu destruktīvo ra
cionālismu sagraujam to, kas cilvēkā dabiski eksistē, un līdz ar 
to arī radām viņā paniskas bailes no nāves.

—  Es nesen lasīju mazas m eitenītes pārdomas par nāvi. V iņa tās 
iesāk ar vārdiem : «Nāve man šķiet kā b rīn išķ īgs piedzīvojum s.»

Cik neparasts šis apgalvojums priekš mūsu sabiedrības! 
Man tas patīk, bet iedomājos, cik daudzus tas šokē. Mums 
vajadzētu kaut ko darīt, lai lauztu vulgārā materiālisma uz
tieptos stereotipus. Man kā mācītājam nereti iznāk būt klāt 
bērēs. Tad var redzēt, cik ļoti cilvēki, kuri visādi citādi jūtas 
veikli, nāves priekšā izskatās stīvi, samulsuši un neveikli. Es 
redzu, ka viņi nezina, ko domāt par nāvi. Redzu, ka viņi

16



negrib par to domāt, viņi sapņo par to, kā banketā ātrāk pie
dzerties, lai tas viss ātrāk nogrimtu. Bērēs var redzēt veselu 
pārdomu spektru cilvēku sejās.

Es runāju par šo neveiklības sajūtu sakarā ar igauņu ārsta 
rakstu. Būtībā tur nav nekā jauna. Problēma ir tāda: ārsts, kurš 
tiek gatavots tam, ka viņš nodarbosies vienkārši ar biomasu, 
viņam jāpēta un jāuztur biomasas funkcionēšana, tiek lielā 
mērā orientēts bezpersoniski darboties ap kādu organismu. 
Un piepeši šis ārsts strādājot konstatē to, ka nāves brīdis viņu 
nostāda situācijā, kurā viņam jātop par pēdējo cilvēku kāda 
dzīvē. Bieži viņš ir pēdējais, kurš ir kontaktā ar mirstošo. Man 
šķiet, ka šai situācijai padomju ārsti lielākoties nav gatavi. Viņi 
samulst: sacīt vai nesacīt cilvēkam, ka viņš mirst. Es personīgi 
to uzskatītu par vislielāko noziegumu un vislielāko apvaino
jumu pret sevi —  nepateikt man, ka es mirstu. Tā ir mana nāve, 
man ir tiesības to zināt, un tā ir tikai mana personīgā lieta, kāda 
ir mana attieksme pret to. Man pašam tā ir jārisina. Šķiet, ārsti 
domā, ka viņi rīkojas humāni, neko nesakot, bet ļaujot cilvēkam 
nemaņā, negaidot iegāzties bedrē. Mantas liekas ārkārtīgi ne
humāni.

Protams, ir problēma. Cilvēki dažādi reaģē uz šo vēsti. 
Ārsts nevar zināt, cik kurš ir stiprs. Daudziem šī ziņa izraisa 
sabrukumu. No otras puses —  viņi tāpat iet šim sabrukumam 
pretī. Sabrukums nāves priekšā kādreiz ir arī dziedinošs. 
Kāpēc gan melot? Kāpēc raut ārā cilvēku no apziņas, ka viņš 
mirs? Kas tur var būt humāns, ja mēs atraujam cilvēku no lai
kam gan vienīgās lietas virs zemes, kas ir jādara viņam v ie 
nam pašam.

Pat tad, ja ārstam nav Tsti skaidrs, vai slimnieks mirs, tomēr 
vajadzētu sacīt, ka tāda varbūtība pastāv. Te, manuprāt, tiek 
būtiski ierobežotas mūsu cilvēktiesības, jo mums ir tiesības 
to zināt. Es uzskatītu to par milzīgu priekšrocību un iegu
vumu, ja mēnesi vai kaut nedēļu iepriekš uzzinātu, ka miršu. 
Man taču ir daudz kas jānokārto sevī iekšēji, jādod bilance, 
jāpārdomā, kāda tad ir bijusi mana dzīve.

Īpatnēji, ka vienā senā Baznīcas lūgšanā ir tādi vārdi: 
«Dievs, pasargi mani no nesvētas un ātras grēcinieka nāvēsi» 
Jo  senajā kristīgajā apziņā ātra nāve ir slikta. Diemžēl šodien 
ir cits viedoklis. Mēs sakām: nu, viņam gan laimējās, tik ātri 
ar infarktu nomira, vienkārši sēdēja un nokrita. Tāds ir sabied
rības stereotips. Bet kristīgā apziņa ir sacījusi, ka ātra nāve 
ir slikta nāve. Dieva žēlastība izpaužas arī tad, kad Dievs dod 
cilvēkam laiku. Mirējs ir cilvēks, kurš pāriet citā esamībā, citā 
līmenī, cilvēks, kurš lēnām atsakās no miesas, un, viņam guļot 
uz gultas, Dievs dod iespēju pilnībā izjust šo brīnumaino 
procesu, dod iespēju sakārtot sevī visas lietas.

—  Vai jūs uzskatāt, ka mūsu slim nīcās būtu v a ja d zīg i m ācītāji)

Vajadzētu. Bet daudzi tagad uzskata, ka mācītājs būtu tāds 
kā psihoterapeits, mierinātājs, kurš varētu pildīt sociālas 
funkcijas. Taču vajadzētu, lai būtu tāda prakse ķā visā pasaulē 
(kas netiek uzspiesta, starp citu), kur lielās slimnīcās ir ka
pelas, notiek regulāri dievkalpojumi un slimnieki zina, ka 
nepieciešamības gadījumā viņiem būs iespēja runāt ar ga
rīdznieku.

—  Vai kristietībai ir objektīvi argumenti savam uzskatam par nāvi! 
Varbūt tā ir tikai izd e v īg a  tēma, lai pievērstu ļaudis sev!

Reliģija aizvien ir nodarbojusies ar šo jautājumu, tā ir reli
ģijas specifika. Tāpat kā viens no stūrakmeņiem jebkurā filo
zofijā ir Dieva jautājums un attieksme pret to, tāpat otrs stūr
akmens, no kā izaug visas pārējās lietas —  manas mirstības 
apziņa un attieksme pret to.

Vai kristietībai ir objektīvi nemirstības pierādījumi eksaktā 
jeb zinātniskā nozīmē? Šodien ir liela problēma ar vārdu 
«zinātnisks». A rī zinātnieki strīdas, ko vispār šis vārds nozīmē. 
Tas tiek spēcīgi apšaubīts, jo pati zinātne balstās uz aksio
mām, uz ticību, un grūti pateikt, kur un kādā kontekstā šis 
vārds īsti pielietojams. Bet ja runājam par zinātniskumu vis
pārpieņemtā izpratnē, tad eksaktie pierādījumi nozīmē, ka 
es kādu lietu varu ar eksperimentu iepriekš pierādīt. Bet pēc
nāves stāvokli cilvēks ar eksperimentu nevar pierādīt. Nāve un 
dzīvība ir reliģijas pamatjautājums —  eksistenciālā p iedzīvo
juma jautājums, ko kristietība piedzīvo Jēzū Kristū.

Tas ir iekšējās pieredzes jautājums, sekot evaņģēlija (labās

vēsts) uzaicinājumam, uzticēties un paļauties. Bet, ja mēs 
varētu eksperimentālā ceļā šo lietu nokārtot, tad mēs šobrīd 
te nesarunātos.

Pirms laika es saņēmu vēstuli no kādas vecākas sievietes. 
Viņa raksta, ka interesējas par garīgām lietām, esot labi, ka 
mācītāji šodien par tām runā, bet galvenais pārmetums man 
bija šāds: jūs, tāpat kā es, zināt, ka nekādas nemirstības nav, 
kāpēc jūs mānāt un melojat? Vēstule ir kurioza un traģiska 
reizē. Tā rāda, ka cilvēks savu izmisumu nāves priekšā tik ļoti 
pārdzīvo, ka gatavs to ekstrapolēt uz visiem pārējiem. Ir 
cilvēki, kuriem pret vārdu «nemirstība» ir vai nu nenopietna, 
vai agresīva attieksme. Bet vairākumam nemirstības jautājums 
ir apmēram kā kamielis dzīvoklī —  kaut kas absurds, pilnīgi 
neiederīgs viņu dzīvē.

Man, kā cilvēkam, kas arī mācījies šodienas skolā, nemirstība 
šķiet dabīga un normāla, protams, tādā veidā, kā par to runā 
Bībele. Tā ir iracionāla pārliecība un tālab grūti izskaidrojama. 
Katrā ziņā cilvēkam, kurš grib šīs lietas nopietni un godīgi 
izdzīvot nevis atrautībā no sevis, bet caur sevi, B ībele sniedz 
milzum daudz materiāla.

—  Vai Iespējams nomirt ar pašcieņu)
Daudziem ir problēma, kad malā stāvētāji redz viņa cieša

nas, bezpalīdzību, agoniju. Neidealizēsim lietas —  ķermenis 
ir tas matērijas gabals, ko mēs esam lietojuši, un viņš ir pa
kļauts visām matērijas likumībām. Bet, lai saglabātu paš
cieņu, tam smaguma punktam vajadzētu tikt pārceltam no 
nāves fiziskā veidola uz garīgo —  uz to, kas garīgi ar tevi šai 
b rīd ī notiek,

Domāju, ka var nomirt ar pašcieņu, taču nāve ne vienmēr 
atkarīga no cilvēka paša. Tas ir process, ko paši neregulējam. 
5is brīdis pieder arī Dievam. Nāve tāpat kā dzīve nes arī sva
rīgu impulsu pie cilvēku tālākajiem likteņiem. Tam var būt 
dažkārt ļoti smalka, mums, protams, grūti saprotama loģika.

Kāpēc vieni mirst lielās ciešanās, bet otri —  ļoti viegli? Es 
redzu vēl vienu problēmu. Par mākslīgajiem atdzīvināšanas 
līdzekļiem —  tā ir lielā ētikas problēma, ko teoloģija risina.

Mātei Terēzei Kalkutā pieder patversme mirstošajiem, kur 
viņa palīdz cilvēkiem mirt ar cieņu. Vienā intervijā viņa saka: 
mēs nelietojam nekādus mākslīgos līdzekļus nāves aizkavē
šanai, mēs ļaujam cilvēkiem dabiski aiziet, mēs viņus neturam. 
Es te saredzu loģiku. Saprotiet pareizi, es neaicinu likvidēt 
reanimācijas nodaļas un negrasos sludināt tumsonību. Bet 
loģika ir tā, ka arī tas var traucēt ar pašcieņu nomirt, ja man 
pieslēdz aparātus un tīši rausta ārā no tā stāvokļa, kurā ir jāie
iet un kurā es jau varbūt esmu sācis ieiet. Ir mistiķi, kas uzskata 
to par īstu varmācību pret cilvēka garīgo daļu, jo šādi tā ne
spēj pilnīgi atraisīties.

—  Kāda Ir jūsu attieksme pašam pret savu nāvi!

—  Pozitīva. Es diezgan bieži domāju par savu nāvi, un 
šī doma mani vienmēr ļoti stimulē.

—  Tātad jūs esat atrisinājis savu nāvi un jums vairs nav problēmu  
šai ziņā!

Cilvēks bez problēmām ir apstājies cilvēks. Bet principā jā, 
lielās līnijās es esmu noskaidrojis attiecības ar savu nāvi. Man 
šī doma ļoti palīdz, kad domāju par dažādām lietām ap sevi, 
tāpat krīžu brīžos. Tad es izjūtu, ka manam laikam ir savs limits 
un cik svarīgi ir izlietot laiku lietderīgi. Domas par nāvi palīdz 
dzīvot, un mani ļoti apmierina tas, ka šādas uzbūves eksis
tence nebūs mūžīga. Otra lieta, kas man patīk šai sakarā: ārīgi 
cilvēks bieži tiek kārdināts būt neīsts, bet nāve ir tas atsvai
dzinošais, pozitīvais žests, kas uz mani saka: tu tuvojies tai 
eksistencei, kad visas maskas kritīs un būs redzamas lietas 
pēc būtības, kā tu esi darījis. Jo vislabākās lietas var būt ar 
netīriem motīviem darītas. Kristietība ir tā īpatnējā kustība 
pasaulē, kas runā par to, ka cilvēka dzīves jēga nav vis tajā, 
ko viņš darījis, bet —  kā. Vismazākās lietas var izdarīt tā, ka 
tās dara mūs lielus un ārkārtīgi tuvina Dievam. Tas ir tas vēr
tīgākais, kur man palīdz doma par nāvi.

Katrā ziņā šo tēmu beidzot vajadzētu atvērt priekš mūsu 
sabiedrības, tā ir daudz svarīgāka par seksa tēmu, kurai 
«Avots» veltījis veselu numuru.

I ntervējusi 
EVA RUBENE



^ V o n i s  (Jānis Silenieks) dzimis 1953. gada 21. jū- 
Ķ J ļ  lijā Tomskas apgabalā, kur 1949. gadā tika izsū

tīti viņa vecāki, Latgales lauksaimnieki. Pēc atgrie
šanās ģimene apmetas KrustpilT. Džonis šeit pabeidz vidus
skolu. Dzimis mīlestības bērns, skolas gados bija vitāls un 
dzīvespriecīgs. Pilnībā apguvis vācu valodu, lasīja savus 
iemīļotos autorus —  T. Mannu, Rilki un Gēti oriģinālā. 1972. g. 
iestājās Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas 
fakultātē, kuru absolvēja 1979. g. Studiju gados strādāja 
par skatuves strādnieku, daudz rakstīja ne tikai dzeju, bet 
arī prozu. Studiju laiku nerealizējamais sapnis —  turpināt 
mācības Sorbonnā un klausīties 2. P. Sartra lekcijas. 1979. 
gadā izdarīja pašnāvību.

Tiem, kas pazina Džoni, viņš joprojām ir dzīvs. Viņā —  
tik stalti noaugušā, vīrišķīgā un vienlaikus ar nordiskai rasei 
tik reti sastopamiem gracioziem žestiem, kūsāt kūsāja dzīvība, 
kas bija gluži pretēja lēkājoša teļa priekam vai vitālai «vīra dū
šai». Tā bija kāda smalka dzīvības forma un tieši tāpēc šķita 
neizdeldējama.

Ne tikai tuviniekiem un draugiem, bet arī epizodiskiem 
paziņām ir gandrīz neiespējami aptvert, ka viņa vairs nav.

Par Jāni Silenieku liecina daži oficiāli dokumenti, bet sociā
lajā realitātē figurēja būtne ar iesauku Džonis, Džonītis. 
Bet vai tad iesauka ir vārds? A r ī kādā dzejoju krājuma 
rokraksta titullapā minētais Vairis Jāņtārpiņ taču nav psei
donīms, bet tikai joks. Saviem vecākiem Jānis bija īsti pie
mērots vārds pirmdzimtajam un nevis fikcija. Savu interesi 
par filozofiju Jānis varbūt zināmā mērā ir mantojis no tēva, 
bet delikātumu —  no mātes. Viņa nekad neuzplijās savam 
dēlam ar jautājumiem, savukārt Jānim arī bija ērtāk klusēt 
par savām studenta un vēlāk «inteliģentā bezdarbnieka» 
problēmām. Provinciālie aizspriedumi un izvirtība, oficiālie 
meli un totālais alkoholisms, personīgā dzīves izjūta un tā 
saucamā realitāte, latviešu nācijas problēma utt. Starp Jāni 
Silenieku, kas reizi mēnesī ciemojās pie mātes mazpilsētā

KrustpilT, un šo dzejoļu autoru bija nepārkāpjama plaisa.
Vai viņam bija savas dzīves jēgas apziņa, pasaules uzskats? 

Tie, kas tikās ar Džonīti ikdienā, atceras, cik mokoši brīžiem 
viņš meklēja kādu atbalsta punktu eksistencei, par spīti savai 
gaišajai galvai. Augstskolas auditorijās gan pedagogiem, gan 
studiju biedriem viņš dāvāja ne vienu vien intelektuālas 
baudas brīdi ar saviem sacerējumiem filozofijā un atbildēm 
eksāmenos. Sekmes mācībās viņš guva ar apskaužamu vieg
lumu.

Džonītis alka aktīvas vīrišķīgas rīcības arēnas, bet apzinājās, 
cik smieklīgi ir šodien «ņemt automātu» rokās. Tikpat neiespē
jama viņam bija profesionālā darbība filozofijas pseidozi- 
nātniskajā formā, kāda viņam pavērās pēc augstskolas beig 
šanas. A rī par dzejnieku, kuram poēzija ir visīstākā rea
lizācijas forma, viņš sevi neapzinājās. Viņu nevar saukt par 
dzejnieku, tāpat kā mēs nesaucam bērnus par «spēlniekiem».

Jānim Sileniekam nekad nebija pašam sava jumta virs gal
vas, bet drošas pajumtes sajūtu viņš uzdvesa katram, kura 
viesis bija. Tāpat kā vārdi viņa dzejās, domas idejās, tāpat 
rotaļīgi, ar artistisku vieglumu tad risinājās mazi sadzīves 
rituāli, dvēseļu tuvināšanās, un pat lietas un priekšmeti kļuva 
daudznozīmīgi izteiksmīgi —  «lietas pašas sevī».

Vai viņš bija un nav vairs?
Vēl vienas romantiskas pasakas varonis? Būtne bez vārda, 

it kā āfpus vietas un laika?
«M ĒS ESA M  TIEŠI TIE,
KURU N AV  UN KURU N A V  B IJ IS  NEKAD UN NEBŪS

NEKAD.»

«. . . nāve, pat nāve neko neglābj, 
nemaina,
nedod un neņem NEKAD.»

(Džonis) 

M. L.

D IE LANDSCHAFTEN DES BO SCS

Melnais nebūtības zābaka nospiedums 
Ak, sirds, uz tava sliekšņa.
Tavas durvis ir vaļā, un vējš tur mīt.

Ak, elle! Baidos pieskarties tev pat ar domu . . . 
Nakts ēnas sabiezē pār domājošu galvu.
Klāj galvaskausu mīksta matu zāle,
Zem velēnas tur spoki elles saspiestībā knosās.

Trīs žuburi, trīs cirtieni, trīs nāves.
Velk projām smago nastu tumšais tēls 
Uz bālo tuksnesi, kam savu vārdu nava.

Zibens izgaismo slepenas asaras 
Asaru straumes, kas tumsā līst 
Pamostos naktī, atveru slēģus, 
Pastiepju roku pret nāvi —  jā, līst.

DŽONI S
18

Es kādreiz biju sīciņš bērns, kas smiltīs spēlējās
Seit, pagalmā zem ķiršiem. Šodien pats zem smiltīm gāju.
(Es kādu pazudušu rotaļlietu meklēt aizgāju.)
Un melnais vampīrs arī reiz bij bērns —
Tas mita tumšā pagrabdzīvoklī 
Un ilgojās pēc tumši sārtiem ķiršiem.
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Nāves smaids caur lāstekām 
bez naida izkapts ceļas, krīt, 
rakstāmspalva visu redz un fixe hronikā. 
Cietoksnis uz salas 
rāda savus vaļņu zobus 
klejojošiem studentiem un meža zvēriem. 
Pasaule vēl daudzmaz nevainīga, 
sirdsapziņu nenomoka pagātne, kas aizmirsta, 
nākotne, kas tikai pestīšana.
Toma acis brīvi skatās, taisni, 
neko neredzot, 
rokas, nolaistas gar sāniem, 
vējā šūpojas.

20. 10.78.

ES UN REALITĀTE

Galva, tu esi manas mājas, 
sāpošos deniņos realitāte beidzas 
un sākas manas mājas.
Visapkārt mūzika skan.
Ko tā nozīmē man?
Man tā nepieejama kā nāve.
Tādēļ eju uz citu pusi.
Aizeju no realitātes, aizcērtot aiz sevis 
maskas smaidu.
Mirstu, dzīvam esot, pasīvā redzējumā 
caur acu atslēgas caurumiem, 
pasīvā vispiedodošā redzējumā.
Saistītām rokām, mežģītām rokām.
Debesu pieskāriens ir draudzīgs, jā.
Debesu pieskāriens aklajam ir sevišķi draudzīgs. 
Mistiski torņi sakņojas sapnī, 
mistiski torņi balsta realitāti.
Realitāte ir glāze smilšu.
Glāze smilšu tuksneša vidū.
Vai tu to saproti, svešā būtne?
Tu, kas iznāc uz savas izkārtās mēles balkona.

18. 2. 79.

ZEĶE

Tu, zeķe, Tu, Strumpf un storking 
ar latviski neveiklo izskaņu -eķe.
Tā šķiet, ka Tu storking vai Strumpf,
Tad kāpēc Tevi sauc Zeķe.
Ak, egles zeķe, ak, mēness zeķe 
un zaķīša zeķe.
Ak, Platona zeķe, kas ideju valstībā klīst. 
Ak, neiedomājamās 
mijkrēš|a karaļu zeķes, 
ko uzvelk tieši uz sejas, 
skaļi noķērkstot «krā».
Ak, hipotētiskās punktu un komatu zeķes,
un tauriņu mēslu zeķes,
uz zvaigžņu kartes, kas aizmirstas guļ.
Ak, mīlas zeķes un nāves zeķes.

23. 08. 78

Ak, ogle melnā, ogle smulīgā,
Ak, ogle oglīgā, ak, ugunsogle,
Tu sārtais miglas zieds, tu asinspirts,
Tu alķīmiķa kolbas pavadone cēlā.

Ak, nakšu šausmas čūskas azotē 
Bez skābekļa, bez oglekļa un ūdens.
Virs zemes paslepšus vien mākoņaitas ganās 
Un sarūk bezcerībā stikla svīdums mazs.
Es tevi priecēt gribu, mazā pelnrušķīte,
Tu tumsas kode, tumsas ogļskābe,
Kas sapņus uzirdina,
Sapņa saknes glāsta, 
un pirkstu ņirbumā top saules 
pinums silts.

Bet beigas pienāk visam (kaut uz īsu brīdi).
Ikrītu pienāk katrai naktij gals.
Es jūtu mūsus abus aizmūžībā krītam,
Aiz krīta līnijas, kur beidzas dzejolis ikkatrs.

Nāk kara šausmas, Trafolgāras kauja,
Un mežonības krastā misionārs olas dēj,
Un izdēd elku dievi, izdēd svētais gunskurs, 
Ak, ugunsogle, nāc man pie krūtīm degt.

STĀVĒT UN KRIST

Sirds apstājusies melnās krustcelēs,
Sirds stāv starp melnām Pelnutrauka būtnēm, 
Starp bālām Pelnutrauka būtnēm stāv 
Zem debesīm, kas Tev no rokām krita.

Un zobu protēze, kas Tev no mutes krita 
Un zelta gredzens, kas no pirksta rit 
Un asara, kur peldas Zelta Zivs,
Krīt līdz ar citām lietām krītošām.

Bet šajā krišanā viens brīdi paliek karājoties 
Uz jautājuma zīmes vadža kārts 
Un aizmirsts vispārējā lejupkrites steigā.
Tas ir kāds mermeklis, bet varbūt tikai vārds? 
Jā, tas ir vārds, kas pirmā pantā mīt, —
«Stāv» —  vārdiņš paliek, kaut viss lejup krīt.

29. 1. 79
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Kāds nešķīsts peste|u bars, 
stumdams savus bērnu ratiņus 
un vikdams garus plastmasas papirusus 
ar melniem sarakstiem . . .
Kāds kafiju pārdzēries pesteļu bars,
cenzdamies ieņemt falangas ierindu,
bezkaunīgi laizdams krāsainus burbuļus,
ik pēc brīža atklājot jaunas salas un pussalas,
nosaucot tās neķītros vārdos . . .
augšminētais pesteļu bars
sastāv no šķeltām personībām,
mūžīgajiem studentiem un
kāršu karaļiem . . .
uzvarošajam pesteļu baram
pievienojas viltotas naudaszīmes,
cigarešu gali un burti bez garumzīmēm . . .
mūsu dižais Pesteļu bars
pārgājis Rubikonu starp
subjektīvo un objektīvo
realitāti. Urā!

Ir daudzi traktāti ar lapām apzeltītām,
Un daudzi dzejas panti as'rām slacīti,
Kur runāts tiek par dvēseli un garu 
Tik skaistos, tīksmi stieptos teikumos,

Un stāsta paisumos un bēgumos 
Ik brīdi pavīd kursīvā vārds «dvēsele». 
Bet ko mēs darām mirkļos šais,
Kad mūsu dvēsele kā kuģis 
še brīdi noenkurojas un dziļdomīgi stāj? 

Tad acis atraujas no manuskripta cēlā 
Un pirksti dziļdomīgi urbjas degunā 
Vai medī sviestmaizi, vai mīļi kasa dupsi.

Ak dvēsele, kas piesātina miesu 
Kā gaisma mitekli, kā putns debesil 
Kādēļ tik bezspēcīga tu un vārīga,
Tu kusties līdzi visiem mūsu locekļiem, 
Jebkura smarža, skaņa nejauša vai nieze 
Jau tevi pārveido, uz visām pusēm rausta, 

Ak, dvēsele nemirstīgā, tā vien šķiet,
Ka, sajūgta ar ķermeni un pasauli,
Tu esi ēzelis, kam moku ratu griež,
Tu esi odze, kas rij savu indi,
Tu esi tumšums čaulā trīskāršā,

Un apļi ūdenī, kad akmens grimis.
Bet traktāti ar lapām zeltītam,
Kur runāts tiek par dvēseli un garu,
Ir mūsu smaids sev pašiem, mūsu 
Bezcerīgais smaids tai spogulī,
Ko mūsu skatiens acumirklī saplēš 
Kā Narcisa visvārīgākais glāsts.

O JĀ R A  G R IĶ A  fotogrāfijas 
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PASAULES PROCESI APSTATIES UN ATSKATĪTIES

Ap pirksta nospiedumu muša rāpo,
Līdz rītam tālu vēl, ir auksts, ir drudzis sirdī, 
Un baiļu reakcijas vēderā, ir smakas,

Un ķermenis kā striķis mezglā siets.
Un mīlas peklē astoņkāja asaka 
Ikbrīdi savas kājas pārskaita 

Un savam mīļotajam tā visos caurumos 
Čukst muļķības un bezkaunīgas pasakas. 

Vecs spogulis ir grimis onānismā 
Un spogu|ojas visās lauskās 
Tas cauru nakti acu gaismā 
Un visu sev ir piedevis un citiem.

No rīta bijušais uz paplātes tiek servēts 
Ar iemesliem un argumentiem garnēts, 
Tiek pasniegts galdā visvarenam arbitram, 
Kas, bruņojies ar mikroskopu, skalpeli,
Nu cenšas būtību no parādības šķirt.

28. 07. 78

Ir balodis Bez-roku-esamība,
Ir balodis tik sirds, kas spārnus jūt.
Ak, šausmas pārņem mani, iedomājot,
Ka mūsu rokas vēziens neviļus 
Mūs izsistu no līdzsvara, 
lai augšup nestu.
Cik grūti būtu pārtikt 
Tik no Vēja labvēlības,
Cik grūti savām domām paļauties.
Jo mūsu rokas ir kā upju deltas,
Kas, pirkstus ņirbinot un pārcilājot lietas,
Ļauj domām brīvi aizplūst tukšumā.
Kas notiktu, ka mūsu domas nestu mūs sev līdzi, 
Ja katrai mūsu domai būtu Spārnu iespēja?

11. 10. 78

Cik mīļa, apaļumiem, izciļņiem 
un iedobumiem bagāta,

Cik atdevīga, labsirdīga, dāsna 
ir mūsu pasaule.

No Atlantijas vētru krasta
līdz pat Indijai

it visur laipnas acis, sārti
dibeni un īpatnēja 
tautas mūziķa.

25. 08. —  1. 09. 78

Par vēlu nožēlot, par vēlu solīt,
Jo tūkstoš pirmā nakts jau veras ciet.
Džins uzvijas kā gaiša brīnumsvece 
Pār šerbettorņiem, Bagdādi kas klāj.

Nakts ir plats trauks, kur ķirzaķa var dusēt 
Un burt pa labi, kreisi, durvīm elpojot 
Zem stikla zvanu sabirstošās šķindas,
Kas plosa taukasti, tās aitas|ipu rauj.

Vēl Eifrata un Tigra pludo atšķirtībā,
Tās pilnas zelta putekļu, ko kalifs izelpo. 
Naktsejās gaismo dunči, gaismo krūšu gali 
Un smacē iekāre, un veldzē slepens skūpsts.

14. 10. 78

Skrien vilciens ceļu savu,
neatskatoties pār plecu,

Un čūska savu ceju lēnām tin,
Un, pārcilājot lietas, priekšmetus un domas,
Jau dvēsele uz savu galu slāj.

Ir krustceļš divi zobeni, kas stājušies uz cīņu 
Pirms tālāk doties, atkal tiekas iesākums

un gals.
Es jūtu ceļu saspringumu savās caurās

krūtīs,
Es jūtu ceļavēju savās caurās krūtīs.
Vējš neatgriezīsies nekad uz savu iesākumu. 
Sirds stājās, apstājos es arī, skatos atpakaļ.

25. 08. —  1. 09. 78

M ELI

Ir šaušalīgi redzēt savu ādu, apzināti 
sev melot, iestāties, ka tā ir mana robeža.
Ir šaušalīgi sajust savu miesu, nepārtraukti 
to sevī just, ar sevi savienotu aktā neķītrā.
Ir šaušalīgi sevi apzināties —  cietsirdīgi 
Par sevi izteikties un domāt kā par lietu.
Ir šaušalīgi apjēgt kopsakaru nepieciešamo, 
Kas saista miesu, dvēseli un pasauli.

Un ticēt meliem šiem. 
Ir šaušalīgi uzdrošināties par visu augšminēto

domāt.
Un domāt ne par to, kā izbeigt domas šīs,
Bet ko vēl samelot un samurgot turklāt.
Ka esam saistīti ar visu kosmosu,
Ka viss ir garīgs jeb ka viss ir miesīgs,
Ka viss ir savā vietā, savā laikā,
Vai otrādi, vai vēlreiz otrādi.
Un noskatīties trulā Dialektikā,
Kas savu asti grauž un pēc tam vemj,
Lai vēmekļos pēc Kvintesences nirtu.
Ir šaušalīgi sekot meliem neapturamiem,
Tos pētīt, kā tie plēšas, saraujas,
Kā kustas tie par gaismu daudzkārt ātrāk,
Kā sabiezē, sāk spīdēt, gaismu dot,
Kā dzīvi kļūst, sāk staigāt, apzināties 
Sevi. Un noklusētā bezcerībā tālāk meloties.

27. 07. 78

STIKLS, ŪDELE, SUNS UN KRISTĀLS

Stikla šķinda un ūdeles spalva
Suņa spalva un kristāla šķinda
Kristāla avots un rakstāmspalva.
Nepabeigts teikums, kam roka
gu| pāri, migusi pēkšņi, kritusi pāri.
Nepabeigts teikums, ķas krājies
kā lāses zirnekļa tīklā starp muti un ausi.
Pēkšņi nāk troksnis,
kristāla šķinda, sairst tīmeklis,
izkaisās vārdi. Nepabeigts teikums,
kristāla šķinda, saplīst spogulis,
asiņu tvans. Suns rej spalgi,
nemostas roka, ūdele klusē
uz pakaramā. Nepabeigts teikums,
saspringtas gaidas,
smilšu čirkstoņa zelta zobos.
Apstājas laiks, un jautājums sākas, 
sasistā kristāla šķindošs «kāpēc?».



Pagalmā stāv vecene un rokās tur sienas pulksteni. Es 
eju garām vecenei, apstājos un jautāju viņai: «Cik ir pulk
stenis?»

— Skatieties, — vecene man saka.
Es skatos un redzu, ka pulkstenim nav rādītāju.
— Tam trūkst rādītāju, — es saku.
Vecene paskatās uz ciparnīcu un saka:
— Tagad ir bez piecpadsmit trīs.
— Ak tā? Liels paldies, — es saku un eju prom.
Vecene kliedz man kaut ko nopakaļus, bet es eju un ne

atskatos. Es iznāku uz ielas un eju pa tās saulaino pusi. 
Pavasara saule ir |oti tīkama. Es eju kājām, miedzu acis 
un pīpēju pīpi. Dārza ielas stūrī man gadās uzdurties Saker- 
donam Mihailovičam. Mēs sasveicināmies, apstājamies un 
ilgi runājamies. Man apnīk stāvēt uz ielas, un es ieaicinu 
Sakerdonu Mihailoviču pagrabiņā. Mēs dzeram šņabi, uz
kožam cieti vārītu olu ar ķilaviņu, pēc tam atvadāmies, 
un es turpinu ce|u viens pats.

Te pēkšņi es atceros, ka esmu aizmirsis mājās izslēgt 
elektrisko krāsniņu. Esmu dziļi apbēdināts. Es pagriežos 
un dodos mājup. Tik jauki sākās diena, un, re, jau pirmā 
neveiksme! Man nevajadzēja iet ārā.

Es pārnāku mājās, novelku virsjaku, izņemu no vestes 
kabatas pulksteni un pakarinu to uz nagliņas; pēc tam 
aizslēdzu durvis un atguļos uz kušetes. Gulēšu un mēģi
nāšu aizmigt.

No ielas skan pretīgās puiše|u klaigas. Es gu|u un iz
tēlojos, kā es viņus sodītu. Vislabāk man patiktu uzsūtīt 
viņiem stinguma krampjus, lai viņi pēkšņi pārstāj kustē
ties. Vecāki stibī tos uz mājām. Viņi gu| savās gulti
ņās un nevar pat ēst, tāpēc ka nespēj atvērt mutes. Viņus 
baro mākslīgi. Pēc nedēļas stingums pāriet, bet bērni ir 
tik vārgi, ka vēl veselu mēnesi ir spiesti pavadīt gultās. 
Pēc tam viņi sāk pamazām atveseļoties, bet es atkal uz
sūtu viņiem stinguma krampjus, un viņi pārakmeņojas.

Gu|u uz kušetes va|ējām acīm un nevaru aizmigt. Nāk 
prātā vecene ar pulksteni, kuru es šodien redzēju pagalmā,

' " ,  . 
Un starp viņiem notika 

šāda saruna »

DANIILS HARMS 
VECENE
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un man k|ūst viegli ap sirdi, ka viņas pulkstenim trūka rā
dītāju. Bet, lūk, pirms pāris dienām es redzēju komisijas 
veikalā riebīgu ķēķa pulksteni, kam rādītāji bija darināti 
kā nazis un dakšiņa.

Ak, Dievs, es taču vēl neesmu izslēdzis elektrisko krāsni
ņu! Pielecu kājās, izslēdzu to, tad atkal liekos uz kušetes un 
pūlos iemigt.

Es aizveru acis. Man negribas gulēt. Logā spīd pavasara 
saule, taisni man sejā. Man kļūst karsti. Es pieceļos un ap
sēžos krēslā pie loga.

Tagad man gribas gulēt, bet es negulēšu. Paņemšu papīru 
un spalvu un rakstīšu. Es jūtu sevī drausmīgu spēku. 
Es visu esmu pārdomājis jau vakar. Tas būs stāsts par 
brīnumdari, kas dzīvo mūsdienās un nedara nekādus brī
numus. Viņš zina, ka viņš ir brīnumdaris un var paveikt 
jebkuru brīnumdarbu, bet viņš nedara to. Viņu met ārā 
no dzīvokļa, un, kaut gan viņš zina, ka pietiek viņam tikai 
pakustināt mazo pirkstiņu, lai dzīvoklis paliktu viņam, taču 
viņš to nedara un padevīgi izvācas, un dzīvo kādā šķūnī 
ārpus pilsētas. Viņš var šo veco šķūni pārvērst lieliskā 
mūra namā, bet viņš to nedara un turpina dzīvot šķūnī, 
kamēr beigu beigās nomirst, tā arī nepaveicis savā mūžā 
nevienu brīnumdarbu.

Sēžu un priekā berzēju rokas. Sakerdons Mihailovičs 
pārsprāgs aiz skaudības. Viņš taču domā, ka es vairs ne
esmu spējīgs uzrakstīt ģeniālu darbu. Ātrāk, ātrāk, ķer
ties pie darba! Nost ar miegu un visādiem sapņiem! Es 
rakstīšu astoņpadsmit stundas no vietas.

Es viss trīcu aiz nepacietības. Es nevaru saprast, ko 
man tagad darīt: man vajadzēja ņemt papīru un spalvu, 
bet es grābu dažādus priekšmetus, pavisam ne tos, kas 
man bija vajadzīgi. Es skraidīju pa istabu: no loga pie 
galda, no galda pie krāsns, no krāsns atkal pie galda, pēc 
tam pie dīvāna un atkal pie loga. Es smaku nost no liesmas, 
kas kvēloja manās krūtīs. Tagad ir tikai pieci. Priekšā 
visa diena un vakars, un visa nakts.

Es stāvu istabas vidū. Par ko gan es domāju? Ir taču jau 
divdesmit minūtes pāri pieciem. Jāraksta. Es piebīdu galdiņu 
pie loga un apsēžos pie tā. Manā priekšā ir rūtiņpapīrs, un 
rokā spalva.

Sirds man joprojām mežonīgi dauzās, un roka trīc. Es 
gaidu, lai mazliet nomierinātos. Es nolieku spalvu un pie
bāžu pīpi. Saule spīd man tieši acīs, es miedzos un aiz
kūpinu pīpi.

Lūk, garām logam aizlido vārna. Es skatos caur logu 
uz ielu un redzu, kā pa trotuāru iet cilvēks ar mehānisku 
kāju. Viņš ska|i klaudzina ar lieko kāju un spieķi.

— Bukš! — saku pats sev, turpinot skatīties pa logu.
Saule paslēpjas aiz pretējās mājas skursteņa. Skursteņa

ēna pārskrien jumtam, pārlido ielai un nogulstas man uz 
sejas. Vajag izmantot šo ēnu un uzrakstīt dažus vārdus 
par brīnumdari. Es ķeru spalvu un rakstu:

«Brīnumdaris bija liela auguma.»
Vairāk neko nevaru uzrakstīt. Sēžu tik ilgi, kamēr nesāku 

sajust izsalkumu. Tad es ceļos un dodos pie skapīša, kur 
man glabājas pārtika.

Es grābstos pa to, bet neko neatrodu. Cukura gabaliņu 
un vairāk neko.

Pie durvīm kāds klauvē.
— Kas tur ir?
Neviens man neatbild. Es atveru durvis un redzu savā 

priekšā veceni, kura no rīta stāvēja ar pulksteni. Esmu 
ļoti pārsteigts un nevaru neko pateikt.

— Nu, lūk, esmu klāt, — saka vecene un ienāk istabā.
Es stāvu pie durvīm un nezinu, ko iesākt: dzīt veceni ārā

vai, tieši otrādi, piedāvāt apsēsties. Bet vecene pati dodas 
pie mana krēsla, kas stāv pie loga, un apsēžas tajā.

— Aizver durvis un aizslēdz, — saka vecene.
Es aizveru un aizslēdzu durvis.
— Nometies ceļos, — saka vecene.
Un es nometos uz ce|iem.
Bet te es sāku aptvert savu muļķīgo stāvokli. Kāpēc



es stāvu uz ceļiem kaut kādas vecenes priekšā? Un vispār, 
kāpēc šī vecene atrodas manā istabā un sēž manā mīļākajā 
krēslā? Kāpēc es neizdzinu šo veceni ārā?

— Paklausieties, — es saku, — ar kādām tiesībām jūs uz
darbojaties manā istabā un vēl izkomandējat mani? Es 
vispār nevēlos stāvēt uz ceļiem.

— Un nevajag arī, — saka vecene, — tagad tev vajag 
nogulties uz vēdera un iespiest seju grīdā.

Es tūlīt izpildu pavēli.
Savā priekšā es redzu pareizi veidotus kvadrātus. Sāpe 

plecā un labajā gurnā piespiež mani mainīt stāvokli. Es 
gulēju ar seju pret grīdu, tad ar lielām grūtībām uzslējos 
uz ce|iem. Visi mani locekļi ir notirpuši, un tie negrib 
klausīt. Es paveros apkārt un ieraugu sevi stāvot uz ce
ļiem istabas vidū. Palēnām atgriežas sajēga un atmiņa. 
Es vēlreiz pārlūkoju istabu un redzu, ka pie loga krēslā 
kāds it kā sēdētu. Istabā nav sevišķi gaišs, tāpēc ka tagad, 
jādomā, ir taču baltās naktis. Es cieši ieskatos. Ak, 
kungs! Vai tiešām šī vecene joprojām sēž manā krēslā? 
Es izstiepju kaklu un skatos. Jā, protams, tur sēž vecene, 
nolaidusi galvu uz krūtīm. Acīmredzot aizmigusi.

Es pieceļos un pieklibodams tuvojos viņai.
Galva vecenei nolaista uz krūtīm, rokas karājas gar 

krēsla malām. Man gribas sagrābt šo veceni un izgrūst 
ārā pa durvīm.

— Paklausieties, — es saku, — jūs atrodaties manā 
istabā. Man jāstrādā. Es jūs lūdzu, ejiet prom!

Vecene nekustas. Es noliecos un ieskatos vecenei sejā. 
Mute viņai ir pavērta, un no tās ārā rēgojas noslīdējis 
mākslīgais žoklis. Un pēkšņi man viss kļūst skaidrs — 
vecene ir mirusi. Mani pārņem drausmīga sarūgtinājuma 
sajūta. Kāpēc viņa nomirusi manā istabā? Es neciešu miro
ņus.

Tagad noņemies nu ar šo sprāgoņu, ej runāties ar sēt
nieku un mājas pārvaldnieku, skaidro viņiem, kāpēc vecene 
atradās pie manis. Es ar naidu paskatījos uz veceni. Bet 
varbūt viņa nemaz nav mirusi? Es taustu viņas pieri. 
Piere auksta. Roka arī. Nu, ko lai es iesāku?

Es aizkūpinu pīpi un apsēžos uz kušetes. Manī mostas 
neprātīgas dusmas.

— Šitā maita, — es saku balsī.
Beigtā vecene kā maiss sēž manā krēslā. No mutes viņai 

rēgojas zobi. Viņa izskatās pēc beigta zirga.
— Pretīgs skats,— es saku, bet aizklāt veceni ar avīzi 

neuzdrošinos, jo kas zin\ kas var notikt zem avīzes.
Aiz sienas dzirdama rosīšanās — tur mostas mans kai

miņš, lokomotīves mašīnists. Tā tikai vēl trūka, lai viņš 
uzostu, ka pie manis istabā sēž nosprāgusi vecene!

Es ieklausos kaimiņa soļu troksnī. Ko viņš vilcinās? 
Ir jau pusseši! Viņam sen bija laiks vākties prom. Mans 
Dievs! Viņš vēl taisās dzert tēju. Es dzirdu, kā aiz sienas 
šņāc prīmuss. Ak, kaut taču ātrāk aizietu tas nolāpītais 
mašīnists! Es ieraušos kušetē un guļu. Paiet astoņas mi
nūtes, bet kaimiņa tēja vēl nav gatava, un prīmuss šņāc. 
Es aizveru acis un snaužu.

Es sapņoju, ka kaimiņš aizgājis un es kopā ar viņu iz
eju trepju telpā un aizcērtu aiz sevis durvis uz šleperi. 
Atslēgas man nav, un es nevaru tikt atpakaļ dzīvoklī. 
Vajag piezvanīt un pamodināt pārējos iedzīvotājus, bet tas 
būtu pavisam nelāgi. Stāvu kāpņu laukumiņā un domāju, 
ko iesākt, un te pēkšņi redzu, ka man nav roku. Es no
liecu glvu, lai varētu labāk saskatīt, ir man rokas vai 
nav, un redzu, ka vienā pusē rokas vietā rēgojas galda 
nazis, bet otrā — dakšiņa.

— Re, — es saku Sakerdonam Mihailovičam, kurš nez 
kāpēc šeit sēž uz saliekamā krēsla. — Lūk, redzat, — es 
viņam saku, — kādas man ir rokas.

Viņš sēž un klusē, un es redzu, ka tas nemaz nav īstais 
Sakerdons Mihailovičs, bet no māla.

Te es pamostos un tūdaļ saprotu, ka guļu savā istabā 
uz kušetes, bet pie loga krēslā sēž beigtā vecene.

Es steigšus pagriežu galvu uz viņas pusi. Vecenes krēslā 
nav. Es skatos uz tukšo krēslu, un mani pārņem mežonīgs 
prieks. Tātad tas viss bijis sapnis. Tikai kad tas ir sācies?

Vai vakar vecene būtu ienākusi manā istabā? Ja  nu tas 
arī bija sapnis? Vakar es atgriezos mājās tāpēc, ka biju 
aizmirsis izslēgt elektrisko krāsniņu. Bet varbūt tas arī 
bija sapnis? Katrā ziņā —, cik labi, ka pie manis istabā 
nav beigtas vecenes, un tātad nevajag iet pie pārvaldnieka 
un krāmēties ar miroņiem. Gribētos zināt, cik tad ilgi esmu 
gulējis. Es paskatījos pulkstenī — pusdesmit, domājams, ka 
no rīta.

Ak, kungs! Kas gan viss tik nerādās sapņos!
Es nolaidu kājas uz grīdas, gatavojoties piecelties, un 

pēkšņi ieraudzīju mirušo veceni guļam uz grīdas aiz galda, 
blakus krēslam. Viņa gulēja ar seju uz augšu, mākslī
gais žoklis izlidojis no mutes un iecirties ar vienu zobu 
vecenei nāsī. Rokas sagriezušās zem ķermeņa un nav re
dzamas, bet no uzrauto svārku apakšas rēgojās kaulainas 
kājas baltās, netīrās vilnas zeķēs.

— Maita! — es iebļāvos un, pieskrējis pie vecenes, ar zā
baku iespēru tai pa zodu.

Mākslīgais žoklis ielidoja kaktā. Es gribēju iespert vecenei 
vēlreiz, bet nobijos, ka uz ķermeņa varētu palikt pēdas, 
un pēc tam vēl domās, ka es to esmu nositis.

Es atgāju nost no vecenes, apsēdos uz kušetes un aiz
kūpināju pīpi. Tā pagāja minūtes divdesmit. Tagad man tapa 
gluži skaidrs, ka lietu tik un tā nodos kriminālmeklēša
nai un nejēgas izmeklētāji mani apsūdzēs slepkavībā. Stā
voklis ir kļuvis nopietns, un vēl tas spēriens ar zābaku.

Es atkal piegāju pie vecenes, noliecos un sāku aplūkot 
viņas seju. Uz zoda redzams mazs tumšs plankumiņš. Nē, 
piesieties nevar. Maz kas var būt? Varbūt vecene, vēl 
dzīva būdama, apdauzījās pret kaut ko? Es nedaudz no
mierinos un sāku staigāt pa istabu, pīpējot un pārdomājot 
savu stāvokli. Es staigāju pa istabu un sāku just izsalku
mu aizvien neciešamāk un neciešamāk. No bada es sāku 
pat trīcēt. Es vēlreiz parakājos skapītī, kurā man glabājas 
pārtika, bet neko citu neatrodu, kā tikai cukura gabaliņu.

Es izvelku savu kabatas portfeli un skaitu naudu. Vien
padsmit rubļi. Tas nozīmē, ka es varu nopirkt šķiņķa desu 
un maizi un vēl paliks arī tabakai.

Es sakārtoju pa nakti sagriezušos kaklasaiti, ņemu pulk
steni, uzvelku virsjaku, izeju koridorā, rūpīgi noslēdzu sa
vas istabas durvis, ielieku atslēgu kabatā un izeju uz ielas. 
Vispirms vajag paēst, tad domas kļūs skaidrākas un tad 
es kaut ko iesākšu ar šo sprāgoņu.

Pa ceļam uz veikalu man Iešaujas prātā, vai neieiet pie 
Sakerdona Mlhailoviča un neizstāstīt viņam visu, varbūt 
kopā mēs ātrāk izdomāsim, ko Iesākt. Taču es tūlīt atvairu 
šo domu, jo ir dažas lietas, kuras vajag kārtot vienam pašam, 
bez lieciniekiem.

šķiņķa desas veikalā nebija, un es nopirku sev pus
kilogramu sardeļu. Tabakas arī nebija. No veikala es aiz
gāju uz maiznīcu.

Maiznīcā bija daudz ļaužu, un pie kases stāvēja gara 
rinda. Es tūlīt sadrūmu, bet rindā tomēr iestājos. Rinda 
uz priekšu virzījās ļoti lēnām, pēc tam apstājās pavisam, 
jo pie kases izcēlās kaut kāds skandāls.

Izlikos, ka neko neievēroju, un skatījos mugurā kundzī
tei, kura stāvēja pirms manis. Kundzīte, acīm redzami, bija 
ļoti ziņkārīga — viņa snaikstīja kakliņu te pa labi, te pa 
kreisi un ik brīdi pastiepās pirkstgalos, lai labāk saskatītu, 
kas notiek pie kases. Beidzot viņa pagriezās pret mani 
un pajautāja:

— Jūs nezināt, kas tur notiek?
— Atvainojiet, nezinu, — es atbildēju pēc iespējas sausi. 

Kundzīte pagrozījās uz visām pusēm un beidzot atkal pa
griezās pret mani:

— Jūs nevarētu aiziet un uzzināt, kas tur notiek?
— Atvainojiet, tas mani absolūti nemaz neinteresē, — 

pateicu vēl sausāk.
— Kā, neinteresē? — izsaucās kundzīte. Jūs taču pats 

tādēļ tiekat aizkavēts šajā rindā. •
Es neko neatbildēju, tikai viegli paklanījos. Kundzīte 

uzmanīgi ieskatījās man sejā.
— Tā, protams, nav vīriešu nodarbošanās — stāvēt rin

dā pēc maizes, — viņa teica. — Man žēl, ka jums te nākas 
stāvēt. Jūs, jādomā, esat vecpuisis?
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— Jā, vecpuisis! — es atbildēju, nedaudz izsists no līdz
svara, tomēr pēc inerces turpinādams atbildēt diezgan sausi 
un viegli klanoties. Kundzīte vēlreiz noskatīja mani no 
galvas līdz kājām un pēkšņi, pieskārusies ar pirkstu manai 
piedurknei, teica:

— Zināt ko, es nopirkšu, kas jums vajadzīgs, bet jūs 
pagaidiet mani ārpusē.

Es galīgi samulsu.
— Es jums pateicos, — teicu viņai. — Tas ir ārkārtīgi 

laipni no jūsu puses, bet, patiesi, es jau pats to varētu.
— Nē, nē, — teica kundzīte, — ejiet vien ārā. Ko jūs 

gribējāt nopirkt?
— Redziet, — teicu es. — Es gribēju nopirkt puskilo

gramu rupjmaizes, bet tikai to formas maizi, kas lētāka, jo 
tā man labāk garšo.

— Nu, re, cik labi, — teica kundzīte. — Bet tagad ejiet! 
Es nopirkšu un pēc tam norēķināsimies. Un viņa pat maz
liet pagrūda mani zem elkoņa.

Izgāju no maiznīcas un apstājos pie pašām durvīm. Pa
vasara saule spīd man tieši sejā. Es aizkūpinu pīpi. Kāda 
patīkama dāmīte. Tagad tādas ir retums. Es stāvu, miedzos 
no saules, pīpēju pīpi un domāju par jauno kundzīti. Vi
ņai ir gaiši brūnas actiņas. Nu, taisni prieks, cik viņa jauka!

Jūs smēķējat pīpi? — Dzirdu sev blakus balsi. Jaukā 
kundzīte sniedz man maizi.

— 0, esmu bezgalīgi pateicīgs, — es saku, ņemdams mai
zi.

— Un jūs pīpējat pīpi! Tas man trakoti patīk, — saka 
jaukā kundzīte.

Un starp mums notiek šāda saruna:
V i ņ a : — Jūs tātad pats ejat pēc maizes?
Es : — Ne tikai pēc maizes; es visu pērku sev pats.
V i ņ a :  — Bet kur jūs pusdienojat?
Es : — Parasti es pats sev gatavoju, bet dažkārt paēdu 

alus dzertuvē.
V i ņ a :  — Jums garšo alus?
Es : — Nē, labāk šņabis.
V i ņ a :  — Man arī patīk šņabis.
Es : — Jums patīk šņabis? Cik labi! Es vēlos kādreiz 

iedzert kopā ar jums.
V i ņ a :  — Es arī vēlos ar jums kopā iedzert šņabi!
Es : — Labi, pajautāšu. Vai jūs ticat Dievam?
V i ņ a  (pārsteigta): — Dievam? Jā, protams.
E s: Labi, pajautāšu. Vai jūs ticat Dievam?
V i ņ a  (pārsteigta): — Dievam? Jā, protams.
Es : — Un ko jūs teiktu, ja mēs tagad nopirktu šņabi 

un aizietu pie manis? Es dzīvoju tepat blakus. ■
V i ņ a  (draiski): — Nu ko, lai iet.
Es : — Tad ejam!
Mēs ieejam veikalā, es nopērku puslitru šņabja. Vairāk 

naudas man nav, tikai kaut kāda sīknauda. Mēs visu laiku 
runājamies par šo un to, te pēkšņi es atminos, ka manā 
istabā uz grīdas guļ beigta vecene.

Es atskatos uz savu jauno paziņu — viņa stāv pie letes 
un aplūko ievārījuma burkas. Es uzmanīgi aizlavos līdz 
durvīm un izeju laukā no veikala. Tieši pretī veikalam ap
stājas tramvajs. Ielecu tramvajā, nemaz nepaskatījies nu
muru. Mihailovskas ielā es izlecu no tramvaja un dodos 
pie Sakerdona Mihailoviča. Rokās es nesu šņabja pudeli, 
sardeles un maizi.

Sakerdons Mihailovičs pats man atvēra durvis.
Viņš bija tērpies halātā, kas bija uzrauts uz kailas mie

sas, krievu zābakos ar nogrieztiem stulmiem un kažokādas 
cepurē — ausainē, kam ausis bija paceltas un pakausī sa
sietas ar saitīti.

— Ļoti priecājos, — teica Sakerdons Mihailovičs, mani 
ieraudzīdams.

— Vai es jūs neatrāvu no darba? — es pajautaju.
— Nē, nē, — teica Sakerdons Mihailovičs. — Es neko 

nedarīju, es vienkārši sēdēju uz grīdas.
— Redzat, — es teicu Sakerdonam Mihailovičam, — es at

nācu pie jums ar šņabi un uzkožamo. Ja  jums nekas nav 
pretim, iedzersim.

— Ļoti jauki, — sacīja Sakerdons Mihailovičs. — Nāciet 
iekšā.

Mēs iegājām viņa istabā. Es atkorķēju šņabja pudeli, 
bet Sakerdons Mihailovičs uzlika uz galda divas glāzītes 
un šķīvi ar vārītu ga|u.

— Man te ir sardeles, — es teicu, — bet kā mēs tās 
ēdīsim: jēlas vai vārīsim?

— Uzliksim tās vārīties, — sacīja Sakerdons Mihailo
vičs, — bet, kamēr tās vārīsies, iedzersim šņabi un uzko
dīsim ga|u. Tā ir no zupas, pirmklasīga vārīta gaļa.

Sakerdons Mihailovičs uzlika kastroli uz petrolejas plī
tiņas, un mēs apsēdāmies dzert šņabi.

— Šņabi dzert ir veselīgi, — pildīdams glāzes, runāja 
Sakerdons Mihailovičs, — Mečņikovs rakstīja, ka šņabis 
ir veselīgāks par maizi, jo maize ir tikai salmi, kas pūst mūsu 
kuņģos.

— Uz jūsu veselību! — es teicu, saskandinādams ar Sa- 
kerdonu Mihailoviču.

Mēs iedzērām un uzkodām aukstu ga|u.
— Garšīgi, — teica Sakerdons Mihailovičs. Bet tajā brīdī 

istabā kaut kas spalgi noknakšķēja.
— Kas tas? — es uzprasīju.
Mēs sēdējām klusēdami un ieklausījāmies. Pēkšņi no

knakšķēja vēlreiz. Sakerdons Mihailovičs pielēca no krēsla 
un, pieskrējis logam, norāva aizkaru.

— Ko jūs darāt! — es iebļāvos.
Bet Sakerdons Mihailovičs, neko man neatbildējis, metās 

pie petrolejas plītiņas, saķēra ar aizkaru kastroli un nolika 
to uz grīdas.

— Velns parāvis! — teica Sakerdons Mihailovičs. — Es 
aizmirsu ieliet kastrolī ūdeni, bet kastrolītis ir emaljēts, un 
tagad visa emalja ir atlekusi.

— Skaidrs, — es teicu, mādams ar galvu.
Mēs atkal apsēdāmies pie galda.
— Velns ar tām, — teica Sakerdons Mihailovičs, — ēdī

sim sardeles tāpat.
— Man šausmīgi gribas ēst, — es teicu.
— Ēdiet, — teica Sakerdons Mihailovičs, — piebīdīdams 

man sardeles
— Es taču pēdējo reizi ēdu vakar, pagrabiņā kopā ar 

jums, un kopš tā laika neko neesmu ēdis.
— Jā, jā, jā, — teica Sakerdons Mihailovičs.
— Es visu laiku rakstīju, — es teicu.
— Velns parāvis! — uzspēlēti iekliedzās Sakerdons Mi

hailovičs. — Patīkami redzēt savā priekšā ģēniju.
— Es domāju gan, — es teicu.
— Nu, un daudz sastūmāt? — pajautāja Sakerdons Mi

hailovičs.
— Jā, — es teicu, — aprakstīju lērumu papīra.
— Par mūsdienu ģēniju, — teica Sakerdons Mihailovičs, 

paceldams glāzi.
Mēs iedzērām, Sakerdons Mihailovičs ēda vārīto gaļu, 

bet es — sardeles. Apēdis četras sardeles, es aizkūpināju 
pīpi un teicu:

— Bet, zināt, es pie jums ierados, glābjoties no vajā
šanas.

— Kas tad jūs va jā ja ?— jautāja Sakerdons Mihailo
vičs.

— Viena dāma, — es teicu. Bet, tā kā Sakerdons Mi
hailovičs neko man nejautāja, bet tikai klusēdams salēja 
glāzēs šņabi, tad es turpināju:

— Es iepazinos ar viņu maiznīcā un tūlīt iemīlējos.
— Skaista? — jautāja Sakerdons Mihailovičs.
— Jā, — es teicu, — manā gaumē.
Mēs iedzērām, un es turpināju:
— Viņa piekrita nākt pie manis dzert šņabi. Mēs ie

gājām veikalā, bet no veikala man nācās klusiņām aiz
laisties.

— Nepietika naudas? — jautāja Sakerdons Mihailovičs.
— Nē, naudas pietiktu līdz ar nagiem, — teicu es,

— bet es atcerējos, ka nevaru viņu ielaist savā istabā.
— Kā tā, jūsu istabā bija kāda cita dāma? — jautā

ja Sakerdons Mihailovičs. .
— Jā, ja vēlaties, manā istabā atrodas cita dāma, — 

smaidīdams teicu. — Tagad es nevienu nevaru ielaist savā 
istabā.
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— Precieties! Ielūgsiet mani uz pusdienām, — teica Sa- 
kerdons Mihailovičs.

— Nē, — es teicu, spurkdams aiz smiekliem. — Ar šo 
dāmu es neprecēšos.

— Nu, tad precieties ar to — no maiznīcas, — teica Sa- 
kerdons Mihailovičs*

— Nu ko jūs visu laiku cenšaties mani izprecināt, — 
es teicu.

— Vai tur kas slikts? — teica Sakerdons Mihailovičs, 
piepildīdams glāzes. — Par jūsu panākumiem!

Mēs iedzērām. Acīmredzot šņabis sāka iedarboties. Sa
kerdons Mihailovičs noņēma savu kažokādas ausaini un 
ielidināja to gultā. Es piecēlos un pagājos pa istabu, juzdams 
jau tādu kā reiboni.

— Kāda ir jūsu attieksme pret miroņiem? — es jautāju 
Sakerdonam Mihailovičam.

— Pilnīgi noraidoša, — teica Sakerdons Mihailovičs,
— es no viņiem baidos.

— Jā, es arī nevaru ciest miroņus, — es teicu, — paga
dījies man kāds mironis, un nebijis mans radinieks, es 
droši vien iespertu viņam ar kāju.

— Nevajag spārdīt miroņus, — teica Sakerdons Mihailo
vičs.

— Bet es iespertu ar zābaku taisni purnā, — teicu,
— ciest nevaru miroņus un bērnus.

— Jā, bērni ir riebeklība, — piekrita Sakerdons Mihailo
vičs. .

— Bet kas, pēc jūsu domām, ir sliktāki: miroņi vai bēr
ni? — es prasīju.

— Jāatzīst, ka bērni, viņi mums biežāk traucē. Bet 
miroņi tomēr neiejaucas mūsu dzīvē, — teica Sakerdons 
Mihailovičs.

— Jaucas gan! — es iebļāvos un tūlīt apklusu.
Sakerdons Mihailovičs pētoši paraudzījās uz mani.
— Gribat vēl šņabi? — viņš pajautāja.
— Nē, — es atteicu, bet apķēries piebildu: — Nē, pal

dies, es vairs neveļos.
Es piegāj.u pie galda un atkal apsēdos.
Kādu laiku mēs klusējām.
— Gribēju jums pavaicāt, — beidzot es saku. — Vai jūs 

ticat Dievam?
Sakerdonam Mihailovičam pierē parādās stāva grumba, 

un viņš saka:
— Ir vienkārši nepieklājīgas izdarības. Nav pieklājīgi 

aizņemties no cilvēka piecdesmit rubļu, ja jūs esat re
dzējis, ka viņš tikko iebāzis savā kabatā divus simtus. 
Tā ir viņa darīšana — aizdot jums naudu vai atstāt, un pats 
ērtākais un patīkamākais veids, kā atsacīt — ir samelot, 
ka naudas nemaz nav. Bet jūs taču redzējāt, ka šim cilvēkam 
nauda ir, un ar to pašu esat laupījis viņam iespēju ērti 
jums atsacīt. Jūs atņēmāt viņam tiesības uz izvēli, bet 
tā ir cūcība. Tā ir ļoti nepieklājīga un netaktiska rīcība. 
Un jautāt cilvēkam: «Vai jūs ticat Dievam?» — arī ir ļoti 
nepieklājīgi un netaktiski.

— Nu, — es teicu, — te nu gan nav nekā kopēja.
— Es jau arī nesalīdzinu, — teica Sakerdons Mihailovičs.
— Nu, labi, — es teicu, — lai tas paliek. Tikai atvaino

jiet, ka es uzdevu jums tādu nepieklājīgu un netaktisku 
jautājumu.

— Labi, labi, — teica Sakerdons Mihailovičs, — es taču 
gluži vienkārši atteicos jums atbildēt.

— Es arī neatbildētu, — es teicu, — tikai cita iemesla dēļ.
— Kāda tad? — vārgi jautāja Sakerdons Mihailovičs.
— Redzat, — es teicu, — pēc manām domām, nav ticī

go vai neticīgo. Ir tikai cilvēki, kas vēlas ticēt un kas nevē
las.

— Tātad tie, kas nevēlas ticēt, jau kaut kam tic, — sa
cīja Sakerdons Mihailovičs, — bet tie, kas vēlas ticēt, jau 
iepriekš netic nekam?

— Var jau būt, — es teicu. — Nezinu.
— Bet tic vai netic un kam tieši? Vai Dievam? — jautāja 

Sakerdons Mihailovičs.
— Nē, — es teicu, — nemirstībai.
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— Tad kāpēc jūs jautājāt man, vai es ticu Dievam?
— Nu, vienkārši tāpēc, ka jautājums: «Vai jūs ticat 

nemirstībai» — skan kaut kā dumji, — es teicu Sakerdonam 
Mihailovičam un piecēlos.

— Vai jūs jau aizejat? — jautāja man Sakerdons Mihailo
vičs.

— Jā, — es teicu, — man jau laiks.
— Bet kā tad ar šņabi? — teica Sakerdons Mihailovičs,

— palicis taču tikai pa vienai glāzītei.
— Nu, labi, izdzersim arī, — es teicu.
Mēs izdzērām šņabi un uzkodām vārītas gaļas atliekas.
— Bet tagad man jāiet, — es teicu.
— Uz redzēšanos, — teica Sakerdons Mihailovičs, pavadī

dams mani cauri virtuvei līdz trepju telpai. — Paldies par 
cienastu.

— Paldies jums, — es teicu, — uz redzēšanos. — Un 
aizgāju.

Palicis viens, Sakerdons Mihailovičs novāca galdu, aizme
ta tukšo šņabja pudeli aiz skapja, uzlika atkal galvā savu 
ausaini un apsēdās uz grīdas zem loga. Rokas viņš aizlika 
aiz muguras tā, ka tās nebija redzamas. Bet no uzrautā 
halāta rēgojās plikas kaulainas kājas, apautas krievu zā
bakos ar apgrieztiem stulmiem.

Es gāju pa Ņevas prospektu, iegrimis savās domās. Man 
vajag tūlīt pat doties pie mājas pārvaldnieka un visu viņam 
izstāstīt. Bet, nokārtojis visas darīšanas ar veceni, es cau
rām dienām stāvēšu pie maiznīcas, kamēr nesatikšu jauko 
kundzīti. Jo es taču paliku viņai parādā četrdesmit astoņas 
kapeikas par maizi. Man ir brīnišķīgs iemesls viņu uz
meklēt.

Iedzertais šņabis vēl joprojām turpināja iedarboties, un 
likās, ka domas kārtojās ļoti vienkārši un raiti.

Uz Fontankas es piegāju pie kioska un par atlikušo 
sīknaudu izdzēru lielo krūzi maizes kvasa. Kvass bija slikts 
un skābs, un es devos tālāk ar pretīgu garšu mutē.

Uz Ļitjeinajas stūra kaut kāds dzērājs sagrīļojies uz
grūdās man virsū. Labi, ka man nav revolvera, — es viņu 
nošautu tepat uz vietas.

Līdz pašām mājām es gāju, jādomā, ar dusmās savieb
tu seju. Katrā ziņā visi sastaptie pretimnācēji atskatījās 
uz mani.

Es iegāju mājas pārvaldes kantori. Uz galda sēdēja maza 
auguma, netīra, greiza, baltmataina strupdegune meiča 
un, skatīdamās kabatas spogulītī, krāsoja lūpas.

— Bet kur tad ir mājas pārvaldnieks? — es pajautāju.
Meiča klusēja, turpinādama krāsot lūpas.
— Kur pārvaldnieks? — es atkārtoju spalgā balsī.
— Rītā, šodien nebūs, — atbildēja netīrā, greizā, baltma- 

tainā strupdegune.
Es izgāju uz ielas. Pa ielas pretējo pusi gāja invalīds 

ar mehānisku kāju un skaļi klaudzināja ar lieko kāju un 
spieķi. Seši puišeļi skrēja pakaļ invalīdam, izzobojot viņa 
gaitu.

Es iegriezos savās parādes durvīs un sāku kāpt augšā 
pa trepēm. Otrajā stāvā es apstājos, galvā pazibēja pretī
ga doma — vecenei taču jāsāk pūt. Es neaizvēru logus, 
stāsta, ka pie atvērta loga līķi sāk trūdēt ātrāk. Cik muļ
ķīgi! Un tas velna pārvaldnieks būs tikai rīt! Es neziņā 
nostāvēju dažas minūtes un sāku kāpt augšā.

Pie sava dzīvokļa durvīm es atkal apstājos. Varbūt aiz
iet uz maiznīcu un tur gaidīt to jauko kundzīti? Es pa
lūgtu viņai ielaist mani pie sevis uz kādām divām, trim 
naktīm. Bet tad es atcerējos, ka viņa šodien maizi jau ir 
nopirkusi un tātad uz maiznīcu nenāks. Un vispār no tā 
nekas nesanāktu.

Es atslēdzu durvis un iegāju koridorā. Koridora otrā 
galā dega gaisma, un Marja Vasiļjevna, turēdama rokās 
kaut kādu lupatu, berzēja to pret citu lupatu. Ieraudzījusi 
mani, Marja Vasiļjevna nokliedza:

— Jūš meklēja kaut kādš vecis!
— Kāds vecis? — es teicu.
— Nežinu, — atbildēja Marja Vasiļjevna.
— Kad tas bija? — es jautāju.
— To eš arī nežinu, — teica Marja Vasiļjevna.
— Jūs runājāt ar to veci? — jautāju Marjai Vasiļjevnai.



— Eš, — atteica Marja Vasiļjevna.
— Tad kā jūs nezināt, kad tas bija? — es teicu.
— Kādas divas stundas atpakaļ, — teica Marja Vasiļjev- 

na.
— Bet kāds tas vecis izskatījās? — es pajautāju.
— To eš arī nezinu, — pateica Marja Vasiļjevna un aiz

gāja uz virtuvi.
Es gāju uz savu istabu.
«Bet ja nu,» es iedomājos, «vecene ir pazudusi. Es ie

ietu istabā, bet vecenes tur nav! Ak, Dievs! Vai tiešām ne
notiek brīnumi!?»

Es atslēdzu durvis un sāku tās lēni vērt vaļā. Varbūt tas 
tikai tā izlikās, bet sejā man iesitās salkana puvuma 
dvaka. Es ieskatījos iekšā pa atvērtajām durvīm un tajā 
pašā mirklī sastingu uz vietas. Vecene lēnām rāpoja man 
pretī. Iebļāvies es aizcirtu durvis, pagriezu atslēgu un at
lēcu pie pretējās sienas.

Koridorā uzradās Marja Vasiļjevna.
— Jūš mani šaučāt? — viņa jautāja.
Es tā trīcēju, ka neko nejaudāju atbildēt, un tikai noraido

ši papurināju galvu. Marja Vasiļjevna panācās man tuvāk.
— Jūš ar kādu šarunājātieš, — viņa teica.
Es atkal noraidoši papurināju galvu.
— Dullais, — pateica Marja Vasiļjevna un gāja atpakaļ 

uz virtuvi, pa ceļam pāris reižu atskatīdamās.
— Tā stāvēt nedrīkst. Tā stāvēt nedrīkst, — es domās 

atkārtoju. Šī frāze pati par sevi radās kaut kur manī. Es 
atkārtoju to tik ilgi, līdz tā aizgāja līdz manai apziņai.

— Jā, stāvēt nedrīkst, — es teicu pats sev, taču turpināju 
stāvēt kā zemē iemiets. Ir noticis kaut kas briesmīgs, tomēr 
iespējams, ka nāksies izdarīt ko vēl drausmīgāku par to, kas 
jau noticis. Domas man virpuļoja kā viesulī, un es garā 
redzēju mirušās vecenes niknās acis, kad tā rāpoja pie 
manis.

Ielauzties istabā un sadragāt vecenei galvaskausu. Lūk, 
ko vajag izdarīt! Es ar acīm pat pameklējos apkārt un biju 
priecīgs, ieraugot kroketa nūju, kura nez kādēļ ilgus gadus 
bija nostāvējusi koridora kaktā. Pagrābt to, ielauzties iekšā 
un — tankš! Es vēl arvien trīcēju. Stāvēju no iekšēja aukstu
ma uzrautiem pleciem. Manas domas auļoja, jaucās, at
griezās izejas punktā un atkal auļoja tālāk, aptverdamas 
arvien jaunas jomas, bet es stāvēju un ieklausījos savās 
domās, un atrados malā no tām, itin kā es nemaz ne
būtu to pavēlnieks.

— Miroņi, — paskaidroja man manas presonīgās do
mas, — nebūt nav tik mierīga tauta, kā varētu domāt. Tas 
ir ārkārtīgi nepamatots spriedums. Viņi drīzāk ir dikti ne
mierīgi ļaudis un tos nekad nebūs par lieku rūpīgi uzmanīt 
un vēlreiz uzmanīt. Pajautājiet jebkuram līķu kambara 
uzraugam. Kā jūs domājat, kāpēc viņš tur atrodas? Taču 
jau tikai tādēļ, lai uzmanītu, ka tie neaizlien uz visām pu
sēm. Sakarā ar to mēdz notikt visai interesanti atgadī
jumi. Viens mironis, kamēr uzraugs, pēc priekšniecības 
norādījuma, pērās pirtī, izrāpoja no kaulu kambara, ie
līda dezinfekcijas kamerā un apēda tur kaudzi veļas. Dez- 
inficētāji kārtīgi noslānījuši šo mironi, bet par samaitāto 
veļu viņiem nācās norēķināties pašiem no savas kabatas. 
Bet cits mironis ielīda dzemdētāju palātā un tā viņas pār
biedēja, ka vienai dzemdētājai sākās priekšlaicīgas dzem
dības, bet mironis metās virsū viņas auglim un sāka to 
čāpstinādams rīt nost. Bet, kad viena drosmīga sanitāre ie
gāza mironim ar tabureti pa muguru, tad tas iekoda tai kājā, 
un viņa drīz vien nomira no saindēšanās ar līķindi. Jā, 
miroņi — neuzticami ļaudis, un ar viņiem jābūt sevišķi mod
riem.

— Stop! — es pateicu savām domām, — jūs runājat nejē
dzības. Miroņi ir nekustīgi.

— Labi, — teica man manas domas, — tad ieej savā ista
bā, kurā atrodas, kā tu pats apgalvo, nekustīgs miro
nis.

Manī ierunājās negaidīta spītība.
— Un iešu arī, — apņēmīgi pateicu savām domām.
— Pamēģini, — izsmējīgi teica manas domas.
Šis izsmiekls galīgi saniknoja mani. Es paķēru kroketa 

nūju un metos pie durvīm.

— Pagaidi, — iebļāvās manas domas. Bet es jau pagriezu 
atslēgu un atvēru durvis.

Vecene gulēja pie sliekšņa, atdūrusies ar seju grīdā. Es 
stāvēju ar paceltu kroketa nūju, gatavs uz visu. Vecene 
nekustējās.

Drudzis pārgāja, un domas darbojās skaidri un sakarīgi. 
Es atkal biju to pavēlnieks.

— Vispirms — aizvērt durvis! — es pavēlēju pats sev.
Izņēmu atslēgu no durvju ārpuses un ieliku to durvju

iekšpusē. Es to izdarīju ar kreiso roku, labajā turēdams kro
keta nūju un ne brīdi nenolaizdams acis no vecenes. Es 
aizslēdzu durvis un, uzmanīgi pārkāpis pāri vecenei, iz
gāju istabas vidū.

— Tagad mēs ar tevi norēķināsimies, — es teicu.
Man radās plāns, pie kāda parasti ķeras slepkavas kri

minālromānos un avīžu ziņās, es vienkārši gribēju noslēpt 
veceni koferī, aizvest to ārpus pilsētas un nogremdēt purvā. 
Es zināju vienu tādu vietu.

Koferis gulēja zem manas kušetes. Tajā atradās šādas 
tādas mantas: dažas grāmatas, veca filca platmale un 
saplēsta veļa. Es izliku to visu uz kušetes.

Tajā brīdī skaļi aizcirtās āra durvis, un man izlikās, 
ka vecene nodreb.

Es momentā pielēcu kājās un paķēru kroketa nūju.
Vecene guļ mierīgi. Es stāvu un ieklausos. Tas ir ma

šīnists, viņš ir atgriezies, es dzirdu, kā viņš staigā pa 
istabu. Lūk, viņš iet pa koridoru uz virtuvi. Ja  Marja Vasiļ
jevna izstāstīs viņam par manu vājprātu, tad tas nu gan 
nebūs labi. Velns zina kas! Nāksies man arī aiziet uz virtuvi 
un nomierināt viņus ar savu klātbūtni.

Es pārkāpu atkal pāri vecenei, noliku nūju pie pašām 
durvīm, lai tā, man atgriežoties, būtu pa rokai, un izgāju 
koridorā. No virtuves skanēja balsis, bet vārdus nevarēja 
saklausīt. Es pievēru aiz sevis istabas durvis un uzmanīgi gā
ju uz virtuvi — man gribējās uzzināt, par ko Marja Va
siļjevna runā ar mašīnistu. Cauri koridoram es izgāju ātri, 
bet pie virtuves palēnināju soļus. Runāja mašīnists, acīm
redzot viņš stāstīja par kādu atgadījumu darbā.

Es iegāju. Mašīnists stāvēja ar dvieli rokās un ru
nāja, bet Marja Vasiļjevna sēdēja uz taburetes un klau
sījās. Ieraudzījis mani, mašīnists pamāja man ar roku.

— Labdien, labdien, Matvej Fiļipovič, — es teicu viņam 
un iegāju vannas istabā. Pagaidām viss bija mierīgi. Marja 
Vasiļjevna ir pieradusi pie manām dīvainībām un šo pēdē
jo atgadījumu varēja jau būt aizmirsusi.

Pēkšņi attapos, — neesmu aizslēdzis durvis. Bet ja nu ve
cene izrāpo no istabas?

Es metos atpakaļ, bet laikus apķēros un, lai nepārbie- 
dētu īrniekus, izgāju mierīgā gaitā cauri virtuvei. Marja 
Vasiļjevna ar pirkstu bungoja pa virtuves galdu un teica 
mašīnistam:

— Tas tik ir ko vērtš, lūk, taš tik ir ko vērtš! Eš arī 
būtu švilpuši!

Ar pamirušu sirdi es izgāju koridorā un gandrīz skrie
šus metos pie savām durvīm.

Ārpusē viss bija mierīgi. Es piegāju pie durvīm un, maz
liet pavēris tās, ielūkojos istabā. Vecene joprojām mierīgi 
gulēja, iespiedusi seju grīdā. Kroketa nūja stāvēja savā 
vietā pie durvīm. Paņēmis to, iegāju istabā un aizslēdzu 
aiz sevis durvis. Jā, istabā bez šaubām oda pēc līķa. Es pār
kāpu pāri vecenei, piegāju pie loga un apsēdos krēslā. Kaut 
tikai man nepaliktu slikti no pašreiz vēl vājās, bet tomēr 
jau neciešamās smakas. Es aizkūpināju pīpi. Man griezās 
nelaba dūša un mazliet sāpēja vēders.

Nu, ko es te sēžu? Vajag rīkoties ātrāk, kamēr vēl šī 
vecene nav galīgi sasmirdusi. Bet katrā ziņā koferī viņu 
vajag likt iekšā uzmanīgi, jo tieši tad viņa var man iekampt 
pirkstā. Bet pēc tam — mirsti nu no saindēšanās ar 
līķindi, — pazemīgi pateicos!

— Ehē! — pēkšņi iesaucos. Bet interesanti zināt: ar ko tad 
jūs man kodīsiet? Jūsu zobiņi taču ir tur! Es pārliecos pāri 
krēslam un ielūkojos kaktā, kur pēc maniem aprēķiniem 
vajadzēja atrasties vecenes mākslīgajam žoklim. Bet žokļa 
tur nebija.
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Es aizdomājos — varbūt beigta vecene ložņāja pa manu 
istabu, meklēdama savus zobus? Varbūt pat atrada tos 
un ielika sev atpaka| mutē?

Es paņēmu kroketa nūju un izčamdīju istabas kaktu. 
Nē, žoklis pazudis. Tad es izņēmu no kumodes bieza flane
ļa palagu un piegāju pie vecenes. Kroketa nūju turēju 
gatavībā labajā rokā, kreisajā — flane|a palagu. Beigtā 
vecene izraisīja manī šķebīgas bailes. Pacēlu ar nūju viņas 
galvu: mute bija atvērta, acis pārgrieztas, bet pa visu 
zodu, pa kuru es iespēru ar zābaku, pletās milzīgs tumšs 
pleķis. Es ieskatījos vecenei mutē, nē, viņa nav atradusi 
savu žokli. Es palaidu galvu va|ā. Galva atkrita atpaka| 
un nobūkšķēja pret grīdu.

Tad es izklāju uz grīdas flane|a palagu un pievilku to 
līdz pašai vecenei. Pēc tam ar kāju un kroketa nūju pār
vēlu veceni pāri kreisajiem sāniem uz muguras. Tagad 
viņa gulēja uz palaga. Vecenes kājas bija saliektas ce|os, 
bet dūres piespiestas pleciem. Likās, ka vecene kā kaķis, 
gulēdams uz muguras, gatavojas aizstāvēties pret uzbrū
košu ērgli. Ātrāk prom šo maitu!

Es ietinu veceni biezajā palagā un pacēlu to uz rokām. 
Viņa izrādījās vieglāka, nekā biju iedomājies. Es ieliku 
to koferī un pamēģināju aizvērt kofera vāku. Te es gai
dīju dažādus sarežģījumus, bet kofera vāks tomēr aiz
vērās diezgan viegli. Es noknakšķināju kofera slēdžus un 
iztaisnojos.

Koferis stāv manā priekšā pilnīgi pieklājīgs, itin kā tur 
atrastos grāmatas un ve|a. Es saņēmu to aiz roktura un 
pamēģināju pacelt. Jā, viņš, protams, bija pasmags, bet 
ne pārāk, es mierīgi varētu to aiznest līdz tramvajam.

Es palūkojos pulkstenī — divdesmit minūtes pāri pleciem. 
Tas- ir labi. Apsēdos krēslā, lai nedaudz atvilktu elpu 
un izpīpētu pīpi.

Liekas, ka sardeles, kuras es šodien apēdu, nav bijušas 
sevišķi labas, jo vēders man sāka sāpēt aizvien stiprāk. 
Varbūt tas ir tāpēc, ka es tās ēdu jēlas? Bet varbūt sāpes 
vēderā ir vienkārši uz nervu pamata.

Es sēžu un pīpēju. Un minūte skrien pēc minūtes.
Pavasara saule spīd logā, un es miedzos tās staros. Lūk, 

tā paslēpjas aiz pretējās mājas skursteņa, skursteņa ēna 
skrien pāri jumtiem, pārlido ielu un nogulstas man uz sejas. 
Atceros, kā es vakar šajā pašā laikā sēdēju un rakstīju 
stāstu. Lūk, kur tas ir, — rūtiņu papīrs, un uz tā sīkā 
rokrakstā uzrakstīts: «Brīnumdaris bija liela auguma.»

Es palūkojos logā. Pa ielu gāja invalīds ar mehānisku 
kāju un skaļi klaudzināja ar lieko kāju un spieķi. Divi 
strādnieki un līdz ar viņiem vecene, vēderus saķēruši, smē
jās par invalīda gaitu.

Es piecēlos. Laiks, laiks doties ce|ā. Laiks vest veceni uz 
purvu. Man vēl vajag aizņemties naudu no mašīnista.

Es izgāju koridorā un piegāju pie viņa durvīm.
— Matvej Fiļipovič, vai jūs esat mājās? — es jautāju.
— Mājās, — atbildēja mašīnists.
— Tad atvainojiet. Matvej Fiļipovič, vai jūs neesat ba

gāts? Es parīt saņemšu. Vai jūs nevarētu man aizdot trīs
desmit rubļus?

— Varētu, — teica mašīnists. Un es dzirdēju, kā viņš, 
atslēgām skanot, vēra vaļā kaut kādu atvilktni. Pēc tam 
viņš atvēra durvis un pastiepa man jaunu sarkanu trīs- 
desmitnieku.

— Liels paldies, Matvej Fiļipovič, — es teicu.
— Nav par ko, nav par ko, — atteica mašīnists.
Es iebāzu naudu kabatā un atgriezos istabā.
Koferis mierīgi stāvēja savā vietā.
— Tā, tagad tikai nekavējoties jādodas ceļā, — teicu pats 

sev.
Es satvēru koferi un izgāju no istabas.
Marja Vasiļjevna, ieraudzījusi mani ar koferi, nokliedza:
— Kurp jūš?
— Pie tantes, — es atbildēju.
— Drīž būsiet mājāš? — jautāja Marja Vasiļjevna.
— Jā, — es teicu. — Man tikai jāaizved tantei šādi tādi 

veļas gabali. Bet atgriezīšos laikam jau šodien.
Izgāju uz ielas. Līdz tramvajam aizgāju labi, nesot ko

feri te labajā, te kreisajā rokā.

Tramvajā es iekāpu pa piekabināmā vagona priekšējām 
durvīm un sāku māt konduktorei, lai viņa atnāktu saņemt 
naudu par biļeti un bagāžu. Man negribējās padot cauri 
visam vagonam manu vienīgo trīsdesmitnieku, arī neuzdro
šinājos atstāt koferi un pats iet pie konduktora. Konduktore 
iznāca pie manis uz platformiņas un paziņoja, ka viņai 
nav, ko izdot. Nākamajā pieturā man nācās izkāpt.

Es stāvēju nikns un gaidīju nākošo tramvaju. Man sāpē
ja vēders un mazliet trīcēja kājas.

Un pēkšņi es ieraudzīju savu jauko kundzīti — viņa gāja 
pāri ielai un neskatījās uz manu pusi.

Paķēru koferi un metos viņai pakaļ. Nezināju viņas vār
du un nevarēju viņai uzsaukt. Koferis man drausmīgi trau
cēja — es turēju to sev priekšā ar abām rokām un stūmu 
to uz priekšu ar ceļgaliem un vēderu. Jaukā dāmīte gāja 
diezgan ātri, un es jutu, ka man viņu nepanākt. Biju no
svīdis un pilnīgi zaudējis spēkus. Jaukā kundzīte iegriezās 
šķērsielā. Kad tiku līdz stūrim, viņas nekur vairs nebija.

— Nolādētā vecene! — es nošņācos, nomezdams koferi 
zemē.

Manas jakas piedurknes bija vienos sviedros un lipa pie 
rokām. Es apsēdos uz kofera un, izvilcis mutautiņu, no
slaucīju tajā seju un kaklu. Divi puišeļi apstājās manā 
priekšā un sāka mani aplūkot. Es sataisīju mierīgu seju 
un cieši skatījos uz tuvāko vārtrūmi, itin kā kādu gai
dīdams. Puišeļi čukstējās un rādīja uz mani ar pirkstiem. 
Mani smacēja mežonīgas dusmas. Ak, cik labi būtu uzsūtīt 
viņiem stinguma krampjus!

Un, lūk, šo pretīgo puiše|u dē| es pieceļos, pace|u ko
feri, pieeju pie vārtrūmes un ieskatos tur. Sataisu izbrī
nījušos seju, izņemu pulksteni un paraustu plecus. Puišeļi 
no attāluma vēro mani. Es vēlreiz paraustu plecus un ie
lūkojos vārtrūmē.

— Dīvaini, — skaļi saku, ņemu koferi un stiepju to uz 
tramvaja pieturu.

Stacijā iebraucu bez piecām minūtēm septiņos. Es ņemu 
biļeti turp un atpaka| līdz Ļisjevo Nosai un sēžos vil
cienā.

Bez manis vagonā ir vēl divi. Viens, kā redzams, strād
nieks, viņš ir noguris un, uzstūmis naģeni pāri acīm, gu|. 
Otrs, vēl jauns puisis, ģērbies kā lauku švīts — zem žaketes 
viņam rozā krievu krekls, bet no žokejnīcas izspraucies 
cirtains cekuls. Viņš smēķē papirosu, iespraudis to spilgti 
zaļā plastmasas iemutī. Es novietoju koferi starp soliem 
un apsēžos. Vēderā man tādas graizes, ka es savelku rokas 
dūrēs, lai neiekunkstētos no sāpēm.

Pa peronu divi miliči ved kaut kādu pilsoni. Viņš iet, 
aizlicis rokas aiz muguras un nokāris galvu.

Vilciens sāk kustēties. Es skatos pulkstenī — desmit mi
nūtes pāri septiņiem.

O, ar kādu baudu es nogremdēšu šo veceni purvā! Žel 
tikai, ka nepaķēru līdzi kādu spieķi, veceni, jādomā, nāksies 
pastumt.

Švīts rozā krievu kreklā bezkaunīgi blenž uz mani. Es 
pagriežu viņam muguru un skatos logā.

Vēderā man ir tik drausmīgas graizes, ka es sakožu 
zobus, savelku rokas dūrēs un sasprindzinu kājas.

Mēs pabraucam garām Lanskojai un Novaja Derevņai. 
Lūk, pazib Būdas pogodas zelta tornītis, un, lūk, parādās 
jūra.

Bet tad es pielecu kājās un, aizmirsis visu apkārtni, 
maziem solīšiem skrienu uz ateju. Neprātīgs vilnis šūpo 
un jauc manu apziņu.

Vilciens samazina ātrumu. Mēs tuvojamies Lahtai. Es sē
žu, baidīdamies pakustēties, lai mani pieturā neizdzītu no 
atejas.

— Kaut ātrāk tas sāktu kustēties, kaut ātrāk tas sāktu 
kustēties!

Vilciens sāk kustēties, un es aizveru acis no atvieglojuma.
0, šīs minūtes mēdz būt tikpat saldas, kā mīlas mirkļi. Mani 
spēki ir saspringti, bet es zinu, ka pēc tam sekos spējš 
atkritiens.

Vilciens atkal apstājas. Tā ir Oļģino. Tātad atkal šīs 
mokas!
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Bet tagad tie ir viltus signāli! Piere man noraso aukstiem 
sviedriem, lēns aukstumiņš lodā ap sirdi. Es piece|os un kādu 
brīdi stāvu, piespiedis galvu pie sienas. Vilciens iet, un 
vagona šūpošanās man ir ļoti tīkama.

Es saņemu visus spēkus un grīļodamies izeju no atejas.
Vagonā neviena nav. Strādnieks un švīts rozā kreklā 

acīmredzot izkāpuši Lahtā vai Oļģinā. Es lēni eju pie sava 
loga.

Un pēkšņi es apstajos un truli blenžu sava priekša. Ko
fera tur nav, kur es to atstāju. Laikam būšu sajaucis logus. 
Es metos pie nākošā loga. Kofera nav. Metos atpakaļ, 
uz priekšu, apskrienu vagona abas puses, skatos zem so
liem, bet kofera nekur nav.

Vai tad te vēl var būt kādas šaubas? Protams, kamēr 
biju atejā, koferi ir nozaguši. To jau varēja paredzēt!

Es sēžu uz sola, acis izvalbījis, un man nez kāpēc nāk 
prātā, kā Sakerdona Mihailoviča nokaitētajam kastrolītim 
ar sprakšķi lēca nost emalja.

— Kā tad tagad iznāk? — jautāju pats sev. — Nu, kurš 
tagad noticēs, ka es neesmu veceni nositis? Mani šodien 
pat saķers, šeit pat pilsētas stacijā, kā to pilsoni, kurš gāja, 
nokāris galvu.

Es izeju uz platformas. Vilciens tuvojas Ļisjevo Nosai. 
Zib baltie stabiņi, kas norobežo ceļu. Vilciens apstājas.

Mana vagona kāpnītes nesniedzas līdz zemei. Es nolecu un 
eju uz stacijas paviljonu. Līdz vilcienam uz pilsētu vēl 
pusstunda laika.

Es eju uz mežiņu. Lūk, paegļu krūmiņi. Aiz tiem mani 
neviens neredzēs. Es eju turp.

Pa zemi rāpo liels zaļš kāpurs. Es nometos uz ceļiem un 
aiztieku to ar pirkstiem. Viņš strauji un spriegi saraujas 
uz vienu un otru pusi.

Es atskatos. Neviens mani neredz. Viegls tirpulis pār
skrien mugurai.

Es zemu noliecu galvu un klusi saku:
— Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā tagad un rīt, un mū

žīgi mūžos. Āmen . ..

Ar to tad es uz laiku pārtraukšu savus pierakstus, 
zinoties, ka tie jau tāpat ir pietiekami ieilguši.

1939. gada maija beigas un jūnija pirmā puse.

ap-

No krievu valodas tulkojusi 
IRĒNA AKURĀTERE.

DANIILS HARMS 
VECENE

S T Ā S T S
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P ēters Esterhāzi (1950) absolvējis Budapeštas katoļu 
ģimnāziju un Lorānda Etveša universitātes Mate
mātikas fakultāti. Esterhāzi, grāfs, pazīstamās aristo

krātu dzimtas atvase, ir viens no ekstravagantākajiem un 
pēdējā laikā visvairāk tulkotajiem ungāru autoriem (vēl ne 
sen valdīja uzskats, ka diez vai Esterhāzi neparastie, sa
režģītie darbi tiks tulkoti kādā svešvalodā un diez vai tos 
sapratīs ārzemju lasītājs). Piemēram, Vīnes «Residenz V e r
lag» laidusi klajā itin visas rakstnieka grāmatas. 1988. gadā 
Esterhāzi saņēma Viduseiropas literāro prēmiju «Vilenica», 
ko nodibinājusi Slovēnijas Rakstnieku savienība. Ester
hāzi ir tās trešais laureāts (1986. gadā balvu piešķīra itā
lietim Fulvio Tomicam, bet 1987. gadā —  pazīstamajam 
austriešu rakstniekam Pēteram Handkem). Ungāru literatūras 
enfant terrible debitēja 1976. gadā ar stāstu krājumu «Fan- 
ciko un Pinta». Seši Esterhāzi darbi publicēti biezā sējumā

ar kopēju virsrakstu «Ievads daiļliteratūrā» (1986). Ar vienu 
no šiem romāniem «Kurš galvos par lēdijas drošību!», kā 
arī ar Vilenicas balvu saņemot teikto runu «Viduseiropa  
kā brūce, pakrēsla, kļūda, iespēja un bezcerība», latviešu 
lasītājs iepazīsies ungāru modernās prozas izlasē «Piedo
šana», ko drīzumā laidīs klajā izdevniecība «Liesma». Visi 
Esterhāzi darbi apliecina (latviešu lasītājiem un rakstītājiem 
nepierastu) solīdu erudīciju. 1987. gadā ar pseidonīmu Lili 
Čokonaji iznāca romāns «Septiņpadsmit gulbji» (ilgu laiku 
pat kritiķi domāja, ka darbu uzrakstījusi jauna, nepazīstama 
autore, turklāt tas bija tapis X V II  gadsimta transilvāniešu 
dialektā), bet 1988. g a d ā — eseju krājums «Izbāztais gul
bis», kas savdabīgi papildina « Ievadu daiļliteratūrā». Pub
licējam fragmentus no šīs pēdējās grāmatas — pielikumu Es
terhāzi romānam «Mazā ungāru pornogrāfija».

L A IM A  Z IHARE

P Ē T E R S  E S T E R H Ā Z I

NO PIELIKUMA 
«MAZAJAI UNGĀRU PORNOGRĀFIJAI»
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NĒ. —  «Tradīcija nav nekas tāds, ko var iemācīties, tā nav 
pavediens, ko var ritināt jebkurš un tajā brīdī, kad viņam 
labpatikas. (. .) Cilvēks, kuram nav tradīciju, bet gribētu, 
lai tās būtu, ir kā nelaimīgs mīlētājs.» (Vitgenšteins. «Valodas 
spēles un tradīcijas».)

B IO G R Ā F IJA . — Mana bērnība sakrita ar (agrīnā) sociālis
ma dažām traģiskām kļūdām —  taču bērnībai, ja vien cil
vēks paliek dzīvs, tas diezko nekaitē. Mana bērnība bija 
šausmīga tikai maniem vecākiem. Kad pašlaik par to domāju, 
arī es saprotu, kas ir šausmas.

TE IK U M A  PRIEKSM ETS, IZTEICĒJS, TAUTA, N Ā C IJA .
1. Es mācos ungāru valodu. Ņemu stundas.
2. «Es mācos ungāru valodu. Ņemu stundas.» —  No ne
zināmā kareivja piezīmēm gadsimta vidū.

D ARBARŪPES. —  Dzīve Ungārijā nav vis nepanesama, bet 
gan grūti panesama. IZM A N TO T .

RAKSTN IEKU  —  LASĪTA JU  T IKSANAS. —  No romānu rakstī
tājiem nav jābaidās —  nekaitīga dzīvnieku suga. Priekšnie
cībai jādreb vienīgi no lasītājiem. Pats par sevi saprotams, 
ka labs rakstnieks ir vismaz viduvējs lasītājs.

TR IV IA L IT A T E . — Ļoti slikts sacerējums ir nekāds. Ļoti labs: 
vienalga kāds. Tikai viduvējībām svarīgi, lai tās rakstītu reā
listiski vai moderni.

L ITERATŪRZIN ĀTN E. —  Pēteris Apors ir tik dumjš, kā to var 
aaid īt tikai no mūsdienu autoriem.

V A SA R A . —  Izteiksmīgi paskaidrot B R A L IG A JIE M  tūristiem 
atšķirību starp Rākoci un Rākoši1, pievēršot īpašu uzmanību 
universālveikalam «Corvina».

Ģ IM EN ES  DZĪVE. — Vīrs, kurš aiz atriebības pie brokast- 
galda pārlasa laulību sludinājumus.

'R ā k o c i,  Ferencs —  grāfs, b r īv īb a s  cīņu  vadon is 17. gs. b e igās , 18. gs. 
sākum ā. Rākoši, M atiāšs (1892— 1971) —  ungāru va ld īb a s  galva  stajinisma 
p e r io d ā . U n ive rsā lve ik a ls  «C orv in a»  a trod as Bu dapeštā  uz R ākoc i ielas.



M A N A S DZĪVES. —  Nodarbošanās? Loceklis. Tā STAV rak
stīts: mana personības apliecībā. Pirms tam —  sistēmas orga
nizētājs. Proti: revolucionārs. Quod erat demonstrandum, 
tīrasinu kurucs.~

Laiks IR. — Kungs, jūs esat postmoderns politiķis.

BRIESMAS __Briesmas,
kā esam-

ka būsim tadi,

AUTOPORTRETS NO PA R O D IJA '; c . . , 
nikni lamā boļševikus, ja tād' ••*< - kalambūrusi vel ir.

, T ļt ļ(A  FORUMA (IEGUVUM S) 
N O  D ē M O K R A  d i s p r e f e r ē t s . . .

d e v n i e c i b a s  i r  kau

__«Privātiz-

H O M M A G E A CSEHO V. —  Allaž mēs runājam tikai par to 
(liek mums runāt): cik varenlaba un apbrīnojama lieta, ka 
vēl dzīvojam, proti, ka esam atstāti dzīvi. Taču par to nekad, 
ka —  labi jau labi — bet kāda tad ir šī dzīve?

M AHLER. — Tradition ist Schlamperei.

ID EĀLA  KĻŪDA UN GĀRU  PRESĒ. —  No apmierinājumu ne
guvušo krievu velnišķīgajām orģijām romānā sevišķi iz
vērsta ir Monarhijas sabrukšana. (V igilia, 87/6)’ (e ross).

RO M AN RAKST ISAN A S PR IEK ŠN O T E IK U M I, 
kā pašparodija. Itin bīstama.

Rakstīšana

PA C IŅ U  P IEN S. — Paciņu piens ir Austrumeiropas gara 
produkts. Mūsu darbos parādās bieži, jo ar epigrammas 
lakonismu apkopo telpas būtību. Pareizi būtu teikt: paciņu 
piens ir piena paciņa, proti, plastikāta maisiņš, kurā atrodas 
piens. Tātad piens IR. Kas, protams, ir ļoti demokrātiska 
lieta. Toties tikt pie piena, precīzāk, atbrīvot pienu no tu
rienes, dāvāt tam brīvību (jo pienācis rīts, un apkaltušo 
bulciņu derētu kaut kur pamērcēt —  vai nu ar mūsu visēdā
ju zobu sistēmu —  varmācīgi, vai ar nazi — tehnokrātiski), kā 
mēs visi zinām, uzskatāms par ļoti sarežģītu, delikātu, procesu, 
kam nepieciešama viltība, spēks un mazliet rezignācijas. 
No otras puses, tās ir liekas pūles, jo no paciņām piens 
plūstin plūst —  tek. Viss pludol Iepirkumu tīkliņš, veikals, 
virtuve, ģimene, valsts pludo, pludo! Bet kā man tas riebjas! 
Atvainojiet! Es pārāk aizrāvos. Jo tas nav konstruktīvi. Labāk 
kā jau parasti melosim paši sev un pirksim —  ak, dzejiski 
domādami, ka šeit ir Kānaana! —  piena upes . . . Starp citu —  
es piederu vīndzērēju tautai. (No kādas mājsaimnieces dienas
grāmatas.)

2 B r īv īb a s  c īn ītā js  Ferenca  Rakoci laikos. 
‘ « V ig il ia »  —  ungāru katoļu žurnāls.

N A V  R 0 2 U  BEZ ĒRKŠĶ IEM . — Mans austriešu kolēģis jau
tāja, vai pie mums dzimstot daudz īstas satīras, jo, kā viņš 
redzējis, tēmas šajā valstī mētājoties ik uz stūra. Zini, Mein 
Lieber4, ir mazTTžTTkumīņi. nogurdinoši, drūmi, šausmīgi, ja 
tās ļoti tur mētājas.

RO M AN RAKST ISAN A S PR IEK ŠN O T EIK U M I. —  Moto: Venē
cijas meistaram jautāts, kāpēc viņš gleznojis tieši tāda lieluma 
darbus. Tam bijuši divi iemesli: pirmkārt, šī esot proporcija, 
kurā vislabāk iespējams Dieva un cilvēka dialogs; otrkārt, 
tādu formātu pasūtījis valdnieks. Mālctlat rarlītĀj-i. (kalps) 
ir cilvēces uzticības persona, sūtnis, kura pienākums, ejot 
pirmaiās rindās, izzināt ko tas viss nozīmē, izpētīt mūsu 
eksistences noslēpumu. V iņ am jābūt mēdijam un seismogrā- 
fām. —  Izklausās diezgan pārspīlēti un augstprātīgi, it kā 
to būtu teicis vācu rakstnieks.
Netaisnīgs pārmetums, jo labs vācu rakstnieks nav «vācu 
rakstnieks». Domu turpinot —  būt par tipisku vācieti, francū
zi, ungāru nav nopietna lieta. Tā ir parodija. Būt tikai par 
ungāru arī ir parodija. Jo «tikai ungāram būt» nozīmē, ka 
esam tādi, par kādiem mūs tieši tajā b rīd ī uzskata. Tā ir 
pašnāvnieciska kļūda. īsts patriots —  manuprāt —  ar ikvienu 
nodzīvoto mirkli, ar ikvienu elpas vilcienu pamazām iz
maina valsti, tāpat kā sevi un savu tautu. Pašreizējā b r ī
d ī būt par ungāru jau nozīmē ko citu, nekā rindkopas sā
kumā: mazliet pārspīlējot.

SA L ĪD Z IN Ā JU M S  (jeb stipendija ārzemēs un kukaiņu nī- 
dēšana) —  Ļenočkas krūtis pie G U M a kļuva tik stingras, ka uz 
tām blakti varētu nospiest!

VĒSTURE. —  Dzirnavas, lūgtum, man atņēma. Bet kupri at
stāja šeit un abas sāpošās rokas arī.

L IELV A LST IS . —  Stingrs, nepatīkama izskata amerikāņu virs
nieks jautāja, vai mēs esot partijas biedri. Uz ko mana mazā 
Gita: KURAS? Ak, eņģelīt! The next, please5.

RO M AN RAKST ISAN A S PR IEK ŠN O T E IK U M I. — Kaut kas 
priekš moto: saskaņā ar Vitgenšteina daudz citēto un lie
lākoties pārprasto apgalvojumu: par ko nevar runāt, par to 
jā k lu s ē .. .  Tas, kurš runā par Ijēšu, allaž runā it kā par 
kaut ko citu, taču mēs jau tik ļoti esam pieraduši pie stili
zācijas šādā pakāpē, ka pamazām to pat nemanām. Ungāri un 
Eiropa. Es tur neredzu nekādas grūtības: būt ungāram un 
reizē eiropietim. Pietiek būt par ungāru, lai būtu eiropie
tis, citādi nemaz nav iespējams (ungāram esot). Kad neesam 
eiropieši, neesam arī labi ungāri.
Būt par ungāru— tas patiešām ir ļoti grūti, un šīs grūtības 
ir tās, kas apdraud mūsu eiropeiskumu. Ijēša pastāvīgais 
brīdinājums un piemērs ungāriskuma un eiropeiskuma sa
skaņai nav nekas cits kā tiešs aicinājums: būsim brīvi! — Vai 
arī, ja uzticīgi sekosim Ijēša prakticismam, gatavībai uz kom
promisu: būsim brīvāki! Jo veltīgi mēs nosaucam pēc kārtas 
savus lielos rakstniekus, dzejniekus, veltīg i skandinām par 
mūsu literatūras līdzvērtību: mēs dzīvojam Eiropas nomalē, 
garīgā ziņā arī. Ka ekonomiski tur atrodam ies— to nevar 
nezināt. Ekonomiskajā dzīvē atpalicība nozīmē —  lūk, tur ir 
gatavs kaut kas tāds, kas pie mums, ja laimēsies, būs; vēlāk 
palūgsim no viņiem (nopirksim utt.) Bet intelektuālajā, 
sfērā atpalicība nozīmē ko citu. Tur priekš mums nekā gatava 
nav, nekā tāda, ko varētu pārņemt vai importēt. Tas, kurš," 
piemēram, apgalvo, ka derētu modernā (?) romāna (?) formas 
(?) adaptēt no Rietumiem . . .  —  tas, maigi izsakoties, ir vai 
nu ēzelis, vai ļaunprātīgs melša.
Arkla lemesi var atvest no Parīzes, romāna ideju —  ne. Kāpēc? 
Jo mums ar dzīvi vajadzētu prast kaut ko vairāk iesākt šeit, 
šeit, šeit, un neviens cits mūsu vietā to nedarīs. —  Manuskripts 
šeit (šeit, šeit) apraujas.

No ungāru valodas tulkojusi 
L A IM A  2IHARE

M an s m īļa is (v ā c .).
' Ludzu, nākošais (an g ļ.).
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Sākums.
Nauda piešķirta. Nu var sākt rakstīt.
Tagad aiz muguras četri braucieni uz Rietumberlīni un 

gandrīz pilnīga disharmonija attiecībās ar «Avota» redak
ciju, ilgstoši iztrūkstot solītajam rakstam. Bet kā lai paskaidro 
visām redakcijām, ka runa šoreiz bija vairāk par naudu, 
nevis par mākslu?

Māksla Rietumberlīnē nekur nepazudīs . . . Mūsu kultūras 
darbinieki ir pieraduši strādāt par velti, proti —  ar entuzi
asmu, un uz tā būvēt t. s. kultūrpolitiku. Bet ko gan dotu 
skaisti, informējoši vārdi par Rietumberlīni, ja nebūtu šīs 
te, nule piešķirtās, summas, kas ir drošs pamats, ka solījumi 
par Rietumberlīnes mākslas izstādi 1991. gada pavasarī nav 
tukša skaņa? 600 000 rietumvācu markas —  un tiks p iepil
dītas visas Rīgas izstāžu telpas, un akcijas un perfor
mance atdzīvinās pieklusušās Mākslas dienas. Mēs, gan Kul
tūras komitejas, gan Mākslinieku savienības darbinieki pus
otru gadu turējām īkšķus, braucām uz pārrunām ar Rietum
berlīnes Kultūras senātu, rakstījām vēstules un sazvanījāmies 
ar NGBK*, līdz beidzot šī nauda tika piešķirta. Tā, lūk, šķie
tami neticami un vienkārši —  Rietumberlīnes loterijas padome 
pēc Kultūras senāta ieteikuma ņem un iedod kādai mazpa
zīstamai pilsētai Padomju Savienībā milzu līdzekļus vienas 
kultūras akcijas realizēšanai. Kāpēc? Ko tas nozīmē viņiem? 
Ko tas nozīmē mums?

Ar viņiem ir vienkāršāk. Austrumi tur ir modē, un viņi 
iegaumējuši, ko Gorbačovs ir teicis par Ba ltiju— tā ir «logs 
uz Eiropu». Viņiem ir iespējas (finansiālas!) parādīt, ka atkal 
izmantojuši gadījumu nodemonstrēt savu toleranci un atbalstu

* N G B K  —  Jau n ā  tē lo tā jas mākslas b ie d r īb a  R ie tum berlīnē .

Rietumu— Austrumu attiecību attīstībai. Uq, tomēr galvenais 
iemesls —  Rietumberlīne ir tāda sala, kuras mīta uzturēšanai 
nepieciešama nemitīga darbošanās, propaganda un iebaro- 
šana. Viņi ir pārliecināti, ka Rietumberlīnē ir īpaša pasau
les telpas un laika izjūta, īpaša atmosfēra un īpaša kultūras 
situācija. Protams, viņiem ir taisnība. Sīs taisnības dēļ var 
piedot to, ka viņi itin bieži aizmirst par M Ū R I. V iņ i ir pār
liecināti, ka Rietumberlīne ir kļuvusi par vienu no pasaules 
kultūras metropolēm tādēļ, ka tur, piemēram, Schaubuhne, 
darbojas Pēters Steins un Heiners Millers, Filharmonijas zālē 
spēlē izcilais simfoniskais orķestris (nu jau bez Herberta fon 
Karajana). Ka ik gadu notiek Starptautiskais kinofestivāls, ir 
milzīgs muzeju, izstāžu zāļu un mākslas galeriju skaits.

Rietumberlīnes mākslinieki bieži spriež vienkāršāk: Rietum
berlīnē ir vislielākais kafejnīcu skaits uz iedzīvotāju daudzu
mu, liela daļa no tām ir vaļā gandrīz cauru nakti (atšķirībā 
no Rietumvācijas), alkohols un dzīvokļi arīdzan ilgu laiku 
bija lētāki kā Rietumvācijā, arī armijā Rietumberlīnes jaunie
tim nav jāiet. Rietumberlīne ir dārgs prieks VFR . . . Un nu 
arī mēs kodīsim no šī pīrāga.

Gluži nepazīstami lūdzēji jau neesam. 1988. gada vasarā 
spējām viņiem piedāvāt izstādi «Rīga —  latviešu avangards», 
tikai atkal mēs par šo pasākumu maksājām dažus tūkstošus —  
viņi veselas 60 000 DM.

Toreiz, tajās karstajās 1988. gada vasaras dienās, Rietum
berlīnes kultūras senātā pie bijušā senatora F. Hasemera 
pirmo reizi izskanēja Dž. Skulmes aicinājums rīkot atbildes 
izstādi Rīgā, rādot Rietumberlīnes mākslinieku darbus. Part
neris —  izstādes rīkotājs būtu. Tā atkal ir NGBK, mūsu avan
garda izstādes organizētājs, un visa priekšgalā atkal ir Barba
ra Straka ar savu kompetenci, enerģiju un, kā nācās pārlie
cināties uz vietas, ar savu iekarotu stabilu stāvokli zem Rie
tumberlīnes mākslas pasaules debesīm.

Tātad —  ko izstāde nozīmētu mums? Atbildot uz šo jautā-
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“ “ “ “ jumu, taps virkne rakstu, kurus jau tagad gatavo mūsu «krei
sā spārna» mākslas zinātnieki, ar kreisumu šeit domājot ilg
gadēju iedziļināšanos Rietumu 20. gs. mākslas procesu at
tīstībā.

Iedrošinos apgalvot, ka cerības, kas saistās ar šī projekta 
realizēšanu no mūsu puses (mūsu —  t. i., paužot Rīgas puses 
darba grupas locekļu viedokli), sniedzas krietni vien pāri 
vienas Rietumu metropoles mākslas dzīves atspoguļošanas 
iespējai. Tiesa, arī pati esmu paguvusi iemīlēt tieši šo pil
sētu, viņas mākslu, māksliniekus un mākslas dzīves orga
nizētājus, ta ču — jo vairāk apzinos, ka mana mīlestība uz 
mūžīgiem laikiem pieder Latvijas galvaspilsētai un viņas māk
sliniekiem. Tā drīzāk ir apstākļu sakritība, ka Valdis Ābo 
liņš ir bijis ilggadējs NGBK vadītājs, ka Maija Tabaka, viņa 
aicināta, spēja apliecināt sevi Rietumberlīnes vidē un uzturēt 
dzīvus kontaktus ar turienes māksliniekiem. Tā arī ir lie
liska sakritība, ka NGBK locekļi ir četri netipiski āra latvie
ši Rietumvācijā —  68. gada mantinieki Maruta Smite, Indulis 
Bilzēns, Edvīns Pāss un Mārtiņš Būmanis. Ne jau apstākļu 
sakritība, bet gan loģiska normalizējošās mākslas aprites 
likumsakarība ir mūsu tā saucamās avangardistu paaudzes snie
gums, mūsu šīs mākslinieku daļas laikmetīgais talants, kurš 
spēja ieinteresēt vācu mākslas zinātniekus un ar projektu 
«Rīga —  latviešu avangards» vēl vairāk aktivizēt saiknes starp 
Rīgu un Rietumberlīni, un pārliecināt turienes cilvēkus par 
Rīgu kā kultūras pilsētu.

Tātad —  mūsu cerības saistās iespējā pirmo reizi pēckara 
periodā ar uzskatāmiem piemēriem parādīt netraucētu māk
slas dzīves attīstību gadu desmitu garumā, proti, no 1960. 
līdz 1990. gadam. Tipiskais Rietumberlīnes mākslā ir arī 
tipiskais visai Rietumeiropai, gan paturot prātā, ka šīs pil
sētas telpiski izolētais stāvoklis ir radījis arī atšķirīgas tēmas 
un noskaņas. Tā būtu gan īpašā turienes mākslinieku poli
tizēšanās 60. gadu sākumā, gan agrākais viņu visa politiskā 
noliegums kā reakcija uz nesenās totalitārās pagātnes 
pārpolitizāciju. Tā ir arī pilsētas multikulturālā vide, inter
nacionālais moments kā organiska kopējā sastāvdaļa. Rie- 
tumberlīnē ir daudz svešzemju mākslinieku, un šķiet, ka

viņiem tur neklājas slikti. Vismaz amerikāņu mākslinieki Edijs 
un Nensija Kīnholci, kurus redzēju pie blakus galdiņa «Parī
zes bārā», kas ir mākslinieku pulcēšanās vieta, radīja omu
līgu berlīniešu iespaidu. A rī Benuā Mobrē (vai viņš ir fran
cūzis, vai amerikānis?), pie kura darbnīcā pabiju vairākas 
stundas, tagad taisa, kā viņš pats izteicās, «Berlīnes mākslu» 
un «mazus berlīniešus» (uz grīdas rāpoja viņa mazais dēlēns). 
Ne jau pārticis ir šis jaunais mākslinieks, taču fantastiska 
vispār ir iespēja darboties viņa mākslas sfērā. Benuā taisa 
akustiskās instalācijas —  tātad kaut ko tādu, ko nevar pārdot. 
Cilvēki-f-skaņu iekārtas, pēc Benuā koncepcijas, darbībā vei
do vienreizēju mākslas tēlu, viņa iztēle sniedzas no metro 
skaņu un vides apspēlēšanas līdz asociāciju plūsmai par 
izkliedēta dzīvnieku bara klejojumiem zaļos pakalnos. Mak
simāla komunikācijas pakāpe ar nejaušu garāmgājēju vai 
kāda liela festivāla apmeklētāju ir Benuā Mobrē mākslas 
mērķis, kura dēļ viņš atteicās no glezniecības. Līdzekļi izti
kai? Nemitīgi sponsori, protams. Un vēl kultūras institūtu 
interese par viņa mākslu, radot viņam iespēju iekārtot lielu 
un lētu (!) darbnīcu bijušajā fabrikas ēkā. (Manas asociāci
jas šajā sakarā —  Aijas Zariņas sauciens no komunālā dzī
vokļa pēc piemērotām telpām viņas glezniecībai joprojām 
atduras pret nedzirdīgām ausīm.) Mēs varbūt arī sākam do
māt citādāk par kultūru savas materiālās nabadzības iespēju 
robežās, taču atkal tikai par «kultūru vispār», aizmirstot, 
ka kultūru veido personības, kuras vienu dienu var pagurt 
darboties par spīti visam. Apbrīnojot Benuā Mobrē izdomu 
un vērienu, gadījumā ja tiktu pieļauta tik ķecerīga uzdrīkstē
šanās kā dažādu talantu salīdzināšana, tad manā vērtējumā 
svaru kausi nosvērtos par labu Aijai. Pasaule nav akla un 
mēma, un Aijas personālizstādes ceļo un ceļos no Ņujorkas 
uz Rietumberlīni, no Čikāgas uz Stokholmu. Neredzīgi savā 
mākslas un personības izpratnē paliekam mēs, un ir jācer, 
ka nelielu robu šajā vietējā paštaisnumā iedzīs tieši lielā 
Rietumberlīnes mākslas izstāde Rīgā. Savā ziņā šīs pilsētas 
māksla, manuprāt, jau galveno mums ir parādījusi, proti, 
«uzlādējusi» vienu lielu Rīgas mākslinieku un mākslas zi
nātnieku daļu. Taču gadās arī tā, ka dominē vietējie stereo-
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■tipi, un kāds no mākslas dzīves organizētājiem, sajūsminā
jies par viena otra mākslinieka —  berlīnieša daiļradi, at
braucis mājās, līdzīgas izpausmes mūsu mākslā atkal nicīgi 
nosauc par «avangardu» un turpina to nodalīt no «patiesajām 
vērtībām». Ja jau vērtētu šādi, tad visi 1991. gada Rietum
berlīnes mākslas izstādes Rīgā eksponāti un darbības būtu 
jāsauc par avangardu, varbūt izņemot nelielu skaitu 60. gadu 
sākuma sociālkritiskos gleznojumus un daļu no paredzētajiem 
dizaina objektiem. Jo tas, ko izstādes koncepcijā piedāvā 
NGBK darba grupa, citējot Barbaru Straku, ir «sasaiste ar 
Eiropas mākslas vēstures kopējo kontekstu», «Rietumu mākslas 
attīstības impulsējošās un signalizējošās funkcijas Rietumber
līnes vidē», «Berlīnes laikmetīgās mākslas» atspoguļošana 
tās attīstībā kopš 1960. gada paplašinātā mākslas jēdziena 
kontekstā (pasvītrojums mans. —  H. D.)» un «Tēmu noteik
šana dažādiem viedokļiem un to iesaistīšana polemikā par 
tādām stilistiskajām klasifikācijām un jēdzieniem kā «reālisms», 
«konceptuālā māksla», «avangards», «postmodernisms» u. c.».

Tieši domājot par šo NGBK koncepciju, kas atspoguļo, 
no vienas puses, galvenos pēdējo 30 gadu Rietumberlīnes 
mākslas virzienus, bet, no otras puses, — virzienu «klasiskās», 
un tur tas nozīmē —  radikālākās izpausmes, māc bažas par 
mūsu publikas uztveres spējām. Jā, protams, liela māksla 
runā pati par sevi, taču kā var runāt tam, kuram aizsietas 
ausis. Lielākā daļa jūtas ērti arī kurlumā un pretojas saišu 
noraušanai. Jau pieminētās Aijas Zariņas māksla ir tipisks 
piemērs, kā reaģējam uz ierasto ērtību traucējumiem.

Nav pierasts arī vārdu salikums «konceptuāla izstāde». 
Liela daļa mūsu muzeju darbinieku ir svētā pārliecībā, ka 
veido tieši tādas, būtībā neizprotot atšķirību starp «tema
tisks» un «konceptuāls», taču šoreiz negribas paplašināt šo 
skumjo tēmu. Vienkārši ar dažiem piemēriem gribu parādīt, 
kā izstādes veido tur, tātad, kā apmēram taps arī lielā 1991. 
gada izstāde. Iesākuma, kā zināms, bija Vārds. Varbūt tas iz
klausās dīvaini attiecībā uz tēlu valstību, taču lielas, nopietnas 
mākslas izstādes ideju kāds sākumā vārdiski nopamato 
un tikai tad var cerēt uz otro ķēdes «māksla+nauda» 
locekli. Tātad sākumā nevis kas, bet kāpēc, un tas gadsimta

beigu dekadentiskajā lietu pašvērtību noskaņojumā ir cerību 
stars, kapitāla pakļaušana intelektam, nenoliedzot artefakta 
(mākslasfakta) vērtību kā tādu. Radoša doma apaug ar dar
biem, un tas nebūt nav mākslinieka veikuma kā primārās vērtī
bas mākslas procesā noliegums. Jo, kā jau teicu, runa ir par 
izstādi, par mērķtiecīgu darbu atlasi kādas idejas, kāda feno
mena, kāda procesa, kāda noslēgta vai nenoslēgta laika posma 
atspoguļošanai. Minēšu visspilgtākos tādu konceptuālu iz
stāžu piemērus, kurus aplūkoju Rietumberlīnē.

1988. gada nogalē bijušajā dzelzceļa stacijā VVest-End 
notika izstāde «A ID S», kuru organizēja NGBK loceklis Franks 
Vāgners. Lai parādītu šīs slimības postošās sekas sabiedrī
bā, apziņā un cilvēku savstarpējās attiecībās, Franks Vāgners 
uzaicināja piedalīties grupu spilgtāko Rietumberlīnes un VFR 
mākslinieku, kā arī ārvalstu meistarus. Neizbēgami, ka daļa 
no viņiem bija homoseksuālisti, jo tieši šos cilvēkus uzskata 
par saslimšanas ar A ID S lielāko riska grupu. Lielā ekspozī
cija aptvēra gan pasaulslavenu vācu neoekspresionistu darbus 
(Salome), gan konceptuālas palielinātas fotogrāfijas (Astrīda 
Kleina), gan izteikti laikmetīgu plastiku, kas, šķiet, vistiešāk 
atspoguļoja kaislību spriegumu un kolīzijas (Frenks Dornzeifs). 
Līdzās atradās arī dokumentāli foto un videomateriāli ar 
mirstošo pēdējām liecībām, bet tāpat te varēja ieraudzīt 
arī vairākas nelielas telpas, kas precīzi atveidoja profilakses 
un labdarības iestāžu interjerus. Sāda izstāde pārliecina daudz 
vairāk nekā sausi avīžu raksti, un, manuprāt, vienīgi V ilja 
ma M. Hoffmana A ID S  tēmai veltītā luga «Kā ir» («As is»), 
kas atzīta par 1985. gada amerikāņu spilgtāko dramaturģisko 
darbu, emocionālajā sfērā spēj konkurēt ar Franka Vāgnera 
izstādi.

Gluži cits raksturs bija tāpat 1988. gada nogalē notiku
šajai grandiozajai izstādei «Modernisma pieturas punkti» 
(«Stationen der Moderne») Berlīnes galerijā, kuru šķietami 
varētu uzskatīt par tematisku mākslas skati. It kā paši par 
sevi būtu sakārtojami 20. gs. galveno mākslas virzienu dar
bi, taču koncepcijas būtība izpaužas tieši šajā kārtojumā un 
atlasē. Kas ievada modernismu? Vai par kādu noteiktu laika 
posmu ir svarīgi parādīt darbus vai rekonstruēt kādas iz-
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stādes vidi? Kur jādominē dokumentālajam materiālam —  
fotogrāfijām, dokumentiem, videofilmām, un kur pašiem māk
slas darbiem? Tādi miljonu projekti kā «Stationen der M oder
ne» ar savu loģiku un uzskatāmību patiesi spēj aiztaupīt 
daudzu grāmatu un sīku izstāžu apguvi, lai izprastu feno
menu «20. gadsimta māksla». Sī bija būtībā izstāde par 
izstādēm, par nozīmīgiem mākslas notikumiem (lai pieminu 
tikai dadaistu 1. izstādi un otro Kaseles documenta), kuri 
impulsēja nākamos.

Izstādē «Maschinenmenschen» («Cilvēki-mašīnas») 1989. 
gada jūnijā Rietumberlīnes centrā Kunsthallē bija sakopoti 
mākslas darbi no daudziem pasaules muzejiem un kolekci
jām, un visas gleznas, zīmējumi, tēlniecības darbi, dažāda 
veida (tai skaitā arī video) instalācijas atklāja cilvēka saikni ar 
tehniku, viņa pielāgošanos vai pretošanos tai, nemaz neru
nājot par tīri estētisku mehānismu apjūsmošanu. Līdzās mo
dernisma klasiķu Marsela Dišāna un 2aka Tingelī darbiem 
atradās jaunās talantīgās vācietes Rebekas Hornas instalāci
ja no spoguļstikliem «Dzeņu deja» un beļģietes M arī 2o 
Lafontēnas apjomīgā videoinstalācija «Tērauda asaras». In
teresanti, ka tieši šiem dāmu darbiem visaugstāko novērtē
jumu deva tie mūsu latviešu jaunie mākslinieki, ar kuriem 
kopā toreiz biju Kunsthallē. Kādā citā lielā «hallē», proti, 
Rietumberlīnes Kongresshallē, kur notika pasaules retrospek
tīvā videoinstalāciju izstāde, arī vislielāko iespaidu atstāja 
M. 2. Lafontēnas jaunais darbs. Šie ir tikai daži piemēri, 
lai parādītu, ka «sieviešu māksla» nav izdomāta tēma Rietum
berlīnes mākslas vidē jeb arī spilgta feminisma iekrāsota 
kaprīze Rietumberlīnes jaunās kultūras senatores Ankes Marti
ni Kultūras programmā. Sī Kultūras programma, kas daudz 
apcerēta rietumvācu presē (lai arī vērsta uz lielāku taupību 
kultūras sfērā, līdzekļus vairāk izdalot sociālajām vajadzī
bām), tomēr pārliecina ar savām demokrātiskajām propor
cijām plānotajā līdzekļu sadalē starp atzītajām «oficiālajām» 
mākslas parādībām, kas koncentrējas pilsētas centrā, un kul
tūras aktivitātēm Rietumberlīnes perifērijā (brīvām teātra gru
pām, bibliotēkām, jauniem multimediāliem mākslas veidiem). 
Un, kaut arī Anke Martīni apgalvo, ka «nefinansēs nekādu

uguņošanu» (Der Spiegel. №  144,1989), ar to domājot ie
priekšējās Rietumberlīnes vadības dārgos reprezentatīvos 
projektus Berlīnes 750 gadu jubilejas svinībās un Rietum
berlīnes kā Eiropas kultūras metropoles pasākumos 1988. 
gadā, tomēr programma akcentē atziņu, ka «Berlīne nav un 
nebūs viduvēja».

Skatoties televīzijas «Talkshow», iznāca dzirdēt Ankes Mar
tini atbildes žurnālistu, mākslinieku un parastu pilsētnieku 
jautājumu krustugunīs. Stāja, loģika, savs viedoklis jaunajai 
senatorei netrūka, bet tomēr . . . cik skumji līdzīgas mēdz 
būt ainas dažādās pasaules malās, ja cilvēki nepamana bū
tiskāko. Pēc daudziem par un pret jaunajai «sarkani zaļajai 
kultūrpolitikai», pēc izklāstītajiem priekšlikumiem par turp
māko Berlīnes kultūras likteni noslēgumā cēlās sirms Rie
tumberlīnes profesors un atgādināja to, ko bez skaļām frā
zēm jūt katrs inteliģents cilvēks neatkarīgi no profesijas. 
Viņš vienkārši pateica, ka kultūra ir vienmēr, ka tā veidojas 
vienlīdz par un pret kopīgo garīgā noskaņojuma straumi 
un kādas partijas virsvadību. Un, vienīgais, nevajag aizmirst, 
ka kultūras spēja ir padarīt attiecības starp cilvēkiem cilvē 
ciskākas.

Ar to arī gribu beigt pirmo rakstu no rakstu virknes par 
Rietumberlīnes mākslu (un arī dzīvi), jo ir jau vēl Gvido 
Kajona bildes, kuras runā pašas par sevi. Viņam jūs varat 
ticēt pilnīgi droši, ka tā tas tur arī ir, jo Gvido absolūtā 
redze bija tas, kas iztrūka pirmajos braucienos.

Mani draugi, kuri precīzā darbalaika sākuma dēļ neva
rēja sagaidīt Gvido Rietumberlīnē, sākotnēji neticēja šai 
absolūtajai redzei, kad lūdzu viņiem piespraust Rietumber
līnes Zoo stacijā pie kioska mazu zīmīti:

«For Gvido Kajons:
Hellen is waiting 
You in Hamburg.»

Gvido atbrauca, protams, to ieraudzīja, un te nu jūs redzat 
viņa turpmāko gaitu pēdas.

(Turpmāk vēl)
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Benuā M o b rē  un viņa akustisko instalāciju sastāvdaļas.

B e rlīn e s  M A V E R  1989. gada vasarā —  stāv kā dz
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P.S. «Kāda sūda nauda?»

Fricis smaidīja kā pilns mēness, kā bērns, kā aušīgs grēk
āzis.

Fricis toreiz dzīvoja eiforiskā jūsmā —  no atmiņām par 
«Ledlauzi», no alus un degvīna, un vēlreiz no alus (Pēte
ris Bankovskis man vēlāk teica: «Ledlauzis bija foršs.» Bet 
es vienmēr ticu visam, ko Pēteris saka par mākslu un it īpa
ši par ledlaužiem. «Ledlauzi» ieraudzīt es nepaspēju. Ne
zinot par viņa eksistenci, ierados Rietumberlīnē dažas ne
dēļas vēlāk, kad izstāde jau bija beigusies. Bet pēc taisnības 
tam tā acīmredzot bija jābūt, jo Pēteris ir daudz vairāk 
par mani pelnījis aplūkot Ledlaužus.)

Todien Betānijā virmoja kaut kādas raganīgas noskaņas —  
te izstādītie objekti, kārtējā stipendiāta vernisāža, karsts, 
vīna glāzes, jā, arī cilvēki un mēs (vēl pagaidām «citādi» 
cilvēki —  informācijas bada novājināti) . . .  Tā māksla, kas 
bija toreiz Betānijā . . .  es viņu vienkārši neatceros, jo man 
tagad visu mūžu ir lemts atcerēties Frici, viņa milzīgo dūri, 
viņa spurdzošos smieklus, viņa «māsas», Ledlaužus, Arhi- 
mēdus, Asis un Kuģus . . , Pie visa vainīgs Edvīns, tas pats 
Edvīns Pāss no Ķelnes, kuru tur, viņa pasaulē, ieraudzījām 
pilnīgi citā gaismā nekā Rīgā, kur viņš allaž izlicies tāds 
kā melanholisks nosebojies sūtnis. Edvīns Frici pazīst jau 
sen, un tobrīd es noticēju Edvīnam uz vārda, kad viņš 
teica: «Vai jūs nevēlaties iepazīties ar Frici G ilovu? Viņš 
ir interesants mākslinieks.»

Fricis mūs saņēma gūstā uz neskaitāmām stundām . . . Ju 
tām, ka viņa celle Betānijā tobrīd noteikti bija visšamaniskā- 
kā, bohēmiskākā un visuzlādētākā. Kā tā nelielā telpa spēja 
ietilpināt Frici un viņa idejas, kad studijas haosā šķīlās Kos
moss?!!

Viņa stihija ir visa pasaule. Viņš ar saviem objektiem ir 
bijis Arhimēds Sirakūzās, kur arī ilgu laiku pavadījis vien
tulībā kādā alā. Viņa veidoto darbu atrašanās Naskas tuksne
sī Dienvidamerikā ir ne mazāk pamatota kā Itālijā. Diapozitīvu 
virkne viņa studijā un paša Friča bērnišķīgā sajūsma par sa
viem darbiem . . .

Todien viņš runāja par asi, kuru vilks no Betānijas uz 
kādu vietu Itālijā. Otrdien, jā, otrdien atnāks galeriste, kas 
sponsorēs ass vilkšanas sākumu.

Un mēs? Mēs no Rīgas. Laikam otrreiz tik iedvesmojoši 
stāstīt par Rīgu mums neizdotos . . . Vai mēs tagad, mā
jās, vēlreiz varētu apgalvot, ka Rīgā būs cilvēki, kas sapra
tīs vai vismaz gribēs saprast viņa mākslu?

Fricis smaidīja un, grozot galvu, vairākkārtīgi atkārtoja:
«Jūs mani traku padarīsiet ar savu Rīgu!»
Labi, viņš brauks. Bet brauks ar kuģi un viņa akcijas sāk

sies uz kuģa klāja. Akcija «Entre deux mers» —  starp divām 
jūrām. Tātad —  starp divām pasaulēm. Ir jātaisa akcijas par 
to, kas notiek starp divām pasaulēm, varbūt tad kādu dienu 
Fricim vairs nebūs jāraud. Viņš vakara garumā divas reizes 
bija patiesi satriekts —  pirmo, kad pateicām, ka nebrauksim 
pie viņa uz Itāliju, kur vienai no viņa daudzajām «māsām» 
pieder māja, —  ka mēs nevaram vienkārši ņemt un nāka
majā mēnesī aizbraukt uz turieni. Mākslinieks, to dzirdot, 
var tikai saspiest dūri, sākt raudāt un, kratot galvu, teikt 
«ScheiSe!»’ . Un taisīt akciju «Entre deux mers».

Bet ne jau tas bija viņa temperamenta lielākais izvirdums 
tovakar. Mēs runājām daudz, par visu —  par mākslu, par 
tālām zemēm, par Berlīnes krogiem, par Rīgu un beidzot 
arī par naudu. Vai viņš spēj sevi nodrošināt ar savu mākslu? 
Vai viņa darbi vispār spēj dot kādus ienākumus?

Fricis sākumā jautājumu īsti neizprata, bet, aptvēris, par 
ko ir runa, sita dūri pret galdu: «W as fur ein ScheiBgeld!! 
(«Kāda sūda nauda!») Tā taču ir mana dzīve!»

Es skaidri zinu, ka Fricis Gilovs 1991. gada Rietumberlī- 
nes lielo izstāžu laikā uz Rīgu atbrauks tikai tad, ja jutīs, 
ka viņu sadzirdēs.

* Sūdi (vācu  va i.).

43





45



ANSI S Z Ü N D E

«d z ī v ī t e , d z ī v ī t e , 
ŠŪPOJOS TEVĪ...»

.Vlarfinam Heidegeram — 
simtajā dzimšanas dienā.

. . .  kā žubīte liepzariņā»; vai Fricis Bārda, rakstīdams 
šo dzeju, un mēs, dziedādami šo dziesmu, —  vai tiešām 
nesākam izskatīties «kā žubītes»? Kā tādas žubītes, kuras 
tiecas sevī aizsmeldzināt, kaut kā pārciest ne(pie)ciešamī- 
ou domāt — padomāt par to, kā gan jābūt iekārtotai pa
saulei, kurā būtu patiess arī sekojošais jūtas pagrieziens: 
«Vai nav vienalga ar! Rai-dai-dai-dā». Parasti iedomājas, 
ka domāt iespējams vienīgi tad, ja jau iepriekš ir zināma 
kāda koordinātu sistēma, vai kategoriju sistēma, pēc kuras 
likumiem viss domu saturs izklāstāms striktā secībā un do
māšanas rezultāti vienmēr ir pārbaudāmi un neierobežoti 
daudz reižu atkārtojami. Kategorijas ir kategoriskas kā 
armijas reglaments un domām tad jāuzvedas kā labi dresē
tiem zaldātiem parādes placī.

Šāda nobruņojusies domāšana cilvēkam palīdz orientē
ties starp priekšmetiem, palīdz tos iegūt, izmantot, patērēt. 
Jau no paša sākuma lietas te parādās nevis tā, ka tās 
varētu būt «pašas par sevi», bet gan tā, kā tās izskatās caur 
kategoriju kazarmas logu — kā mūsu acu priekšā jau 
iepriekš pamesti priekš-meti. To, kas ir un notiek pirms šā 
metiena un metiena mirklī, to mēs nekad neredzam. Un ne
kad to nespējam nedz izzināt, nedz pat padomāt, ja esam 
iedomājušies, ka domāšana var būt vienīgi kategoriska. 
Turklāt ši domāšana, kaut gan ir spiesta (kā «melno cau
rumu» sava Kosmosā) atzīt, ka cilvēks nav priekšmets starp 
priekšmetiem, tomēr ar savām shēmām ieperinās arī cil
vēka dzīvesziņas izveidē un tādējādi piešķir tai nepiecie
šamo dzīvesmalda ēnojumu — tiek izmisīgi mēģināts iz
žaut dzīvi kā dvieli uz matemātiski nostieptas laika ass, 
uz kuras dzīve tiek noreducēta vulgarizētā vēstures iz
pratnē1''.

Lai no tā varētu izvairīties, es izvēlēšos citu, ļoti slidenu 
(tas jāatzīst) pieturpunktu jeb sākotnējo intuīciju, proti, 
to, ka dzīve ir piepūle laikā — laika ass piepūlēšana. Tādā 
gadījumā šai asij — laika piepūlēšanās, pārpūlēšanās, sa- 
blīvēšanās un samezglošanās ritmā, izstāstāmā satura 
dzimšanas, uzrakstīšanās un nomiršanas ritumā — šai 
asij ir jamainās, jādeformējas. Ja  labi palaimēsies, tad 
beigās būs grūti savilkt kopā galus, jo arī es pats vairs 
nebūšu tāds, kāds esmu šobrīd, kad, sākdams rakstīt, mek
lēju savā dzīvē patiesības piedzīvojumu, un nezinu, kādas 
būs beigas: A = A , vai A^=A. Adekvāti rakstīt «par dzīvi» — 
atšķirot to no vēstures, kaut gan atšķirt ir diezgan grūti — 
nozīmē savā rakstienā dzīvot, dzīvot vismaz intelektuāli1'. 
Tas ir: būt par tiltu jeb par dzīvu defisi starp stāvokli 
«noredzēt to, ko valoda izrunā» un stāvokli «izsacīt to, ko 
(un kā) acis redz, bet noklusē».

I
Lūk, redzu, kā F. Bārdas dzejā Dzīvības koka zari līgoda

mi līgojas, putniņiem izspurdzot no nebūtības miglas un pēc 
īsa brīža krītot tajā atpakaļ. Kāpēc, kādēļ un kur viņi 
izgaist — nosalst vai iesēžas kāda cita, varbūt Atzīšanas 
koka zaros? Kādas vēl koku sugas šajā mežā ir, ja vien 
vispār te ir kāds mežs? Varbūt ir mežs bez kokiem (visi 
jau sacirsti skaidās) vai, kā Asīzes Franciskam — heral
diski koki bez meža1 ? Rāmava ar nosalušiem putniņiem 
vai varbūt Vorkuta?

Katrs šāds jautājums (kā psiholingvistiska vienība) lie
lā mērā nosaka arī iespējamo atbilžu loku, un nepavisam 
nav nepieciešams, lai atbildes tiktu izteiktas vārdos vai 
uzrakstītas, jo tās var nākt līdzi implicītā formā, proti, 
līdzīgi kā skolasbērni mēdz rēķināt: «7 +  6 =  13, trīs rak
stām, viens (desmitnieks!) paliek prātā-» Vai tāpēc apcerē
jums «par dzīvi» varētu sastāvēt no jautājumiem vien?

Tas varētu būt interesants uzdevums, un droši vien dzīve 
jau nav nekas cits, kā tikai tas nerakstāmais, kas «paliek 
prātā» tad, kad jel kas tiek rakstīts, rēķināts un vispār 
darināts. Citiem vārdiem sakot, kad apziņā kaut kas no
risinās un tiek apzināts, tad un tikai tad apziņa ir, un, 
otrkārt, šī apziņa ir vienīgi kā «vēl lielākas (absolū
tā s ?— A. Z.) apziņas iespējamības apzināšanas» (M. Ma 
mardašvili) un šās iespējamības uzturēšana spēkā. Tā var 
tikt uzturēta spēkā vienīgi ar garīgu piepūli, cilvēkiem 
sakārtojot savu personisko dzīvi kā tikai vienu no iespēja
mām pašpasaulēm (kura tāpēc ir jāsaskaņo ar līdztiesī
gām citu cilvēku pašpasaulēm) un tādējādi sayā «māžajā 
cilvēciņā» izstaltojot Cilvēku. Tas, proti, nozīmē pildīt cilvē
ka pienākumu — pienākt pie tā Cilvēka, kuram viņš pieder 
līdz ar visiem citiem un par kuru visi cilvēki ir vienlīdz 
atbildīgi. Šo pienākumu viņš var pildīt tikai tādējādi, ka 
reiz pārstāj būt tikai jautātājs (kāpēcītis, skolnieks, pētnieks, 
kritiķis) un uzņemas arī atbildēt, apstiprināt, atzīt, pat 
sludināt. Ir savs laiks jautāt un savs laiks atbildēt. Ar 
implicītām, tikai «prātā paturētām» atbildēm vien dzīvi 
sadziet nav iespējams, jo, atkārtoju, neuzrakstāmais un ne
izsakāmais (dzīve, nāve, Cilvēks, Absolūtā apziņa u. tml.) 
«paliek prātā» tikai tad, kad kaut kas tiek tomēr sacīts 
un rakstīts, turklāt ne tikai jautājuma formā, bet arī ap
galvojuma formā.

Lai varētu iztikt ar jautājumformu vien, būtu vajadzīga 
īpašas konstrukcijas absolūtā apziņa, kurai būtu jātiek 
realizētai pilnā mērā jau te-un-patlaban, naturāli, tā, ka 
mēs tiešām bez bailēm varētu līdzi M. Gorkijam uzgavilēt, 
ka «Cilvēks — tas skan lepni!». Tad šis hipotētiskais dzīves 
iztincinātājs, būdams vēl noslēpumaināks kā jebkurš «īpaši 
sevišķi svarīgu lietu izmeklētājs», paka|palicējiem atstātu

46



nepabeigtu protokolu, kurā nebūtu nekā cita kā vien aprauta 
retorisku jautājumu virkne, bet pats lepni izgaistu debesu 
zilgmē kā ar zilām atbildēm piepūties baloniņš (šeit nāk' 
prātā kadrs no T. Abuladzes filmas «Grēknožēla») — balo
niņš (vai ziepju burbulis?), kurš visas atbildes cenšas «pa
turēt prātā», nevienu no tām neizlaist no sevis ārā, lai 
«aizdomās turētie» nevarētu manīt, ko Viņš jau izdibinā
jis un ko vēl — ne. Kaut gari . . .

. . . kaut gan «patiesībā» šāds «naturāli» absolūtais C il
vēks jau sen zina visu. Tāds nāvīgi smalks ercens — balo
niņš no «absolūti staipīgās» gumijas vai burbulis, kas uz
pūsts no «absolūtajām ziepēm». Pat visbiklākais apgalvo
jums, kuru viņš izdvestu, viņam pašam izklausītos kā ne
pieklājīgi prasts švīkšķiens un brīkšķiens. Sak, tad jau la 
bāk būt liekulīgam nekā prastam, jo tas varētu draudēt ar 
pārplīšanu, izsmirdot visu savu gudrību.

Būt liekulīgam nozīmē ne tikai justies liekam (kā, pie
mēram, Marksa agrīno darbu varonim Proletariātam — 
naturalizētam Hēgeļa filozofiskās «substances» mantinie
kam vai varbūt uzurpatoram ( ? ) 2— kurš būšot tas, kas 
pirmoreiz cilvēces vēsturē atbrīvošot visu pasauli un tādējādi 
atbrīvošoties arī pats), bet zināmā, mērā no tiesas būt 
liekam. Būt liekam cilvēku pasaulē — tas ir gandrīz vai 
vispār nebūt, vismaz: nebūt atbilstoši Cilvēkam, neatbildēt 
viņam un par viņu, atbildēt tikai sev pašam vai Partija i'kā 
suverēnam «revolucionārās sirdsapziņas» subjektarn un vie
nīgajam īstenajam soģim. Konsekventi būt liekam cilvēku 
pasaule — tas nozīmē izvēlēties vienu no divām iespējām: 
vai nu labprātīgu pašnāvību, vai arī sākt celt pašam savu, 
pilnīgi jaunu un zemes virsū vēl nebijušu pasauli, Ēdenes 
dārza kopiju. Tiesa gan, abos gadījumos nonāk gandrīz 
vai pie viena un tā paša rezultāta. «Mazā Cilvēciņa» aiz
miršana un «aiz-miršanās» un lielā Cilvēka naturalizācija 
(Vadoņa tieši kā Cilvēka kults) noved pie tā, ka šis psei- 
do-Cilvēks — īstenībā lielais Liekais — faktiski kļūst (otrreiz 
piedzimst??) par dzīvu Nāvi, kas, uzlikusi mirušās Dzīves 
masku, spēlē miroņu sacerētu lugu. Tātad beigas, ja vien 
paliekam līdz galam konsekventi, ir letālas.

Par laimi, konsekvences vienmēr pietrūkst. Melis nevar 
nezināt, kāda, viņaprāt, ir tā patiesība, kuru viņš cenšas 
aizmelot, un līdzīgi tam arī liekulis un neuzticīgais vismaz 
savas esības dzīlēs ir piededzināts ar karstu taisnības 
un ticības zieģeli. Un tas viņam nemitīgi bezatmaņā sūrst. 
Tas arī ir viņa glābiņš, šis visu viņa veiklo spriedumu 
aiz-spriedums, kad tas pats nāk, augdams apziņas gaismā.

Protams, to, ka (un kādā veidā) šai piededzinātajai dvē-_ 
seles dzīves pamatnei, šim visu spriedumu aiz-spriedumam, 
ir jānāk apziņas gaismā, to nosaka nevis kaut kādi apziņas 
labie nodomi un izdomājumi, bet gan apziņas gaismas tīrā 
ne-faktiskuma intīmā saistība (saišu ritmiskā atraisīšanās 
un no jauna sasiešanās) ar to, ko mēdz dēvēt par pirmgrēku, 
pirmpārdzīvojumu vai arhetipiem, kurus var uzskatīt par 
tās pašas apziņas — kā vienmēr «vēl lielākas» apziņas ie
spējamības — tumsas tīro ne-faktiskumu. Apziņas (kā abso
lūtās apziņas) saišu ritmiku var vienīgi nojaust, noģiest 
pārbīžu sākšanos — līdzīgi tam, kā dzīvnieki sajūt zemestrī
ču sākšanos, bet nespēj tās tehniski jeb racionāli kontro
lēt, apturēt vai paātrināt. Tāpēc šāda suverēna «gaismā 
nākšana» — pirmspatiesības bezkaunīgi kailā vīzija — dod 
daudz stiprāku pārdzīvojumu un daudz dziļāku atzīšanu 
nekā dienišķi psiholoģiskās kaislības, kuras liesmo apziņas 
ne-tīro (kultūrvēsturiski determinēto) distinkciju mežā. 
«Kaislībās un jūtās,» K. G. Jungs rakstīja, «mēs pārdzī
vojam pazīstamo, toties nojauta mūs ved pie nezināmā un 
apslēptā, pie lietām, kuras pēc savas iedabas ir noslēpumai
nas», jo pirmpārdzīvojumam pašam nav.vārdu un teļu un 
tāpēc tas ir lūkošanās «tumšā spogulī». «Pirmpārdzīvojums 
ir tikai spēcīga nojauta, kurai noteikti jāizpaužas. Tā līdzinās 
viesulim, kas satver visu, ko sastop savā ceļā, un, ieraujot to 
sevī, gūst savu redzamo tēlu3.»

Šis apziņas gaismā augošais pirmspatiesības viesulis, ie
raudams savā atvarā gan nostabilizētās kultūras vērtības 
un tradīcijas, gan arī dzīvus cilvēkus un pat veselas pa
audzes, tādējādi iegūdams redzamu apveidu, kurā tas uz-
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stājas kā vistiešākā patiesibas pilnestība, ir cilvēka liktenis 
un ietekmē visu viņa psiholoģiju.

Cilvēks liktenim var pakļauties un pats tikt ierauts virpuļa 
iekšienē (gan kā upuris, gan arī kā tiesātājs, kurš nāk, «lai 
jūs iz tempļa triektu»), bet var arī šai pirmspatiesībai ruņāt 
pretī un neļauties tikt tajā ierautam ar visu savu apziņu. 
Pirmajā gadījumā viņš varbūt gan izcīnīs kaut kādu taisnī
bu un tiesības, toties attālināsies no patiesības, no Cilvēka 
kā savas patiesības, kas vienmēr mīt viņpus jebkādas acīm- 
redzamības un atklātības. Tāpēc, ka cilvēks savā iedabā 
ir nevis liekulis un nevis divkosis, bet gan div-kosis (Jumis, 
V iddivvārpa). Un virpuļvētras iekšienē ierautajām «īsten- 
ticīgi monolītajām» personībām šī viņu div-kosība paliek 
apslēpta aiz redzamību cīņas. Viņi savā starpā cīnās kā 
viens «vienīgais» absolūtās patiesības moceklis pret otru 
«vēl vienīgāku» patiesības mocekli un tāpēc nespēj atjēgt, 
ka — tā Leibnics rakstīja — , Sātanam arī vienmēr ir bijuši 
savi mocekļi, un, ja mēs spriestu tikai pēē tā, ar kādu spēku 
viens vai otrs sludina savu pārliecību, tad mēs-.nespētu 
atšķirt Sātana (=  Maldinātāja un kūdītāja) sūtņus no Svētā 
gara apustuļiem4.

Šim aizvēsturiskajam «Dvēseļu putenim», šim pirrhspatie- 
sības tēlam, kas mūsu lētticībā ieviļas par pilnu patiesī
bu, cilvēks nedrīkst ļauties ne jau tāpēc, ka arhetips — tum
šā neatmaņa — jau pati par sevi pasaulē predestinētu kaut 
kādu ļaunumu. Nē, ne tāpēc. Neatmaņa pati par sevi nav 
nedz jaunais, nedz labais, tā yienkārši ir. Taču katram 
laikmetam ir raksturīgs savs, specifiski ierobežots apziņas 
stāvoklis5', un līdz ar to arī sava akla ilgošanās, neno
skārsta vajadzība un gatavība ieņemt sevī kaut jel kādu 
neierobežotības (mūžīgās neatmaņas) veidolu, kas šo apziņu 
izstaltotu un padarītu vismaz šķietami universālu. Kad no 
neatmaņas dzīlēm izlauzies arhetips «salaulājas ar laikmeta 
apziņu», tad aizvēstures vēsts — «senzināmā vārdā nezinā- 
mums»’“ — tiek ietulkota tieši šim laikmetam sa
protamo, un aplam viegli saprotamo (!), reāliju valodā.

«Nezināmums» tiek pārģērbts par «senzinfimumu» vai vis
maz par līdz-galam-izzināmību. Šāds izziņteorētiskais opti
misms Cilvēku atkal iztukšo un saplacina kā baloniņu, 
noraidot viņa div-kosību («divvārpību») un vientiesīgi uz
stājot, ka jābūt tikai vienai «vārpai», jo tad, lūk, pasaules 
aina būšot monistiska. Tā ir vientiesīgas, puteņa svaidītas 
dvēseles pretenzija uzņemties (ja ne politikā, tad «vismaz» 
filozofijā) gatavas absolūtās apziņas lomu.

Arī te dominē tā pati bezkaunīgi kailā (pirms)patiesī
bas vīzija jeb liktenis. Liktenis ir esamības «pozitīvā slēp
šanās», kas inspirē pozitīvismu— pozitīvismu kā īpašu ap
ziņas stāvokli, kurā (tīši vai netīši) notiek pārorientēšanās 
uz «anti-apziņu», t. i. — uz apziņas-kā-vēl-mazākas-ap- 
ziņas iespējamības režīmu, uz apziņas darba jēgturīgās 
piepūles samazināšanu. Tā notiek arī tad, kad cenšas pozi
tīvi atrisināt jautājumu par to, kā īsti lai atšķir tos «Sātana 
mocekļus» no «Svētā gara» mocekļiem. Cenšas nostāties 
viņu priekšā kā soģim un pasludināt, kurš no abiem ir 
«primārais», kurš «sekundārais», atvasināmais, un tādējādi 
izveidot ērtu monistisku pasaules ainu.

II
Šķiet, viens no spilgtākajiem šādu <^vēsturfilozofiskās 

ērtības» meklējumu paraugiem ir centieni atšķirt «ļeņiniski 
tīro» sociālisma ideālu no tā «staļiniskajām deformācijām». 
Ar nolūku перестроиться* un sākt no pašiem pamatiem — 
tikai šoreiz «vēl riktīgāk» — to pašu sociālisma celtniecību! 
Acīmredzot joprojām nav skaidrs — bet kas par to! Jo, plikā 
likteņa krēpēs turoties, vismaz ir īsta jāšanas sajūta, «bai
gais kaifs», paaudžu «stafete» u. tml. — visas šīs pirmspa- 
tiesībiņas aizēno iespēju atzīt, ka, ja kādu ideālu pozitīvi 
naturalizē un «ievieš dzīvē» (interesanti, kur tad iepriekš 
tas bija? Vai «nāvē»?), tad ideāls ne tikai zaudē savu 
ideāla statusu, bet arī izraisa utopiskas ķecerības6. Tieši 

.

•Pārkārtoties (kriev.).
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ķecerības, jo visas šādas gara kustības taču notiek tikai 
sakrālajā jomā un šo jomu arī uztur. Ļeņins un Staļins 
kultūrfilozofiskā ziņā (bet attiecībā pret sakrālo pasauli 
vārdkopa «kultūras filozofija» ir ķecerīgāka par jebkuru šajā 
pasaulē iespējamu «normālo» ķecerību, jo «filozofija» draud 
ar pasaules c it(ād) Ibas, ar desakralizācijas pie|āvumu) ir 
īstākie dvīņi. Turklāt katrs no viņiem ari attiecībā pret 
sevi ir dvīnis jeb div-kosis. Atšķirība ir tikai tāda, ka Ļe- 
ņinam-UJjanovam pietika inteliģentas šķelmības, lai šai sa
vai cilvēka divotlbai |autu atsegties, piemēram, savā pa
rakstā uz oficiāliem dokumentiem, bet Staļinam-Džugašvi- 
li savukārt pietika atjautas šo īpatnību slēpt cik tik ie
spējams. Tas arī saprotams: viņš — kā «skolnieks» un kā 
sākotnēji «sievišķā» puse, kā totālas vienotības alka — 
garīgi bija spiests pilnībā izdzimt ārā no «Džugašvili» 
un pilnīgi pārdzimt un saaugt ar jauncelsmes Tērauda 
(Cia;ib-f-HH= tēraud +  a) masku. Jo, ja pastāvētu kaut 
mazākās briesmas, ka šo masku var atmaskot vai noraut — 
ko gan viņš tad ieraudzītu- spoguli? Turpretī tagad par spo
guli kalpoja visa valsts — spogulis, kurš meistarīgi tika 
izlocīts un sagriezts tā, lai greizs ģīmis tajā izskatītos 
taisns un taisnīgs.

Vēl viena analoģija no tās pašas operas: Kristus un Jūda. 
Ari Jūdas nodevība nebija determinēta empīriski vai vēstu
riski, bet gan metafiziski. Viņam nevajadzēja būt nedz 
subjektīvi |aunam, nedz ari aplam ziņkārīgam savā neticī
bā — pārbaudīt, vai Kristus tiešām ir tas īstais Pestītājs. 
Jūdam ir pašam sava apslēpta vieta un loma grēku izpirk
šanas aktā. Lieta tāda, ka Vārds (analoģiski: mūsu Sociā
lisms kā ideāls) no svētlaimīgās mūžības sfērām iekāpis 
laika un vēstures, dzimšanas un miršanas ritumā, — šis 
Vārds, pats to nemaz varbūt nejauzdams, ar savu cildeno 
uzupurēšanos arī cilvēkā ieroslja vajad2ību atbildēt ar līdz
vērtīgu cilvēka uzupurēšanos. H.-L. Borhess šajā saka
rībā raksta: «Jūda vienīgais no visiem apustuļiem uzminēja 
Jēzus dievišķības noslēpumu un šausmīgo mērķi. Vārds 
bija nolaidies līdz mirstīgajam; Jūda — šā vārda skolnieks 
varēja (viņam vajadzēja !— A. Z.) nolaisties līdz node
vībai.» Kaut vai tādēļ, lai Vārds joprojām paliktu par 
cilvēku augstāks, tāds, ko nevar zināt un kam atliek ticēt. 
Askēts Dievu slavina, mērdēdams un šaustīdams savu mie
su, bet Jūda to pašu izdarīja ar savu garu; viņš atsacījās 
no godības, labklājības un debesu valstības tāpat, kā citi 
mazāk drošsirdīgie atsacījās no miesas baudām. Viņa rīcībā 
izpaudās bezdibenīga samierināšanās — viņš sevi neuzskatī
ja par cienīgu mēģināt būt labam. Tādējādi Dievs, iemie
sojoties cilvēkā, par savu mājokli «izvēlējās visnicināmā
ko likteni — viņš kļuva Jūda»', bet Kristus tika izmantots 
vienīgi kā šā noslēpuma maska, slēpnis, aizvilinātājs. Tālāk 
Borhess kā īsts mistifikācijas meistars situāciju noapaļo 
sekojoši: šai ķecerībai neviens netic , (un neticēs pat tad, 
ja Borhess un Zunde to simtkārt izbazūnēs pa visu pasauli), 
jo Dievs vēl negrib, ka kāds pats atzītos esam līdzvainīgs 
Dieva noslēpumos un šķelmības. Sak, cīnieties, cīnieties 
vien par «Paradīzi Zemes virsū», ja jau reiz esat no īstās 
Paradīzes izdzīti jeb, pareizāk sakot: ja jau jums to patīk 
tieši tā «zināt». Viņš (caur Jūdu) augstsirdīgi atsakās 
no iespējamās palīdzības, nes visu grēku nastu viens pats, 
bet tos, kuri grib palīdzēt vai pateikties, tos Viņš nosūta 
pie Kristus tēla.

Vai arī — pie Ļeņina tēla . . . (Saprotams, ka abi minētie 
pāri — Kristus un Jūda, Ļeņins un Staļins — tādi, kādi tie 
ir iestrādāti pagānu masas reliģijā, viens otru nevar 
izskaidrot, bet atskaidrināt tomēr viens otru tie var; 
jo te ir simboliska analoģija no viena un tā paša eiropeiskā 
gara dzīves dažādām stadijām. Kaut gan šie pāri ir ļoti 
atšķirīgi, tomēr to iekšējās attiecības zināmās robežās -
protams, tikai minētās ķecerības, t. i., sakrālās pasaules, 
robežās — ir identiskas,)

Kamēr vien cilvēka dzīve tiks sapludināta ar sakralizētu 
vēsturi, vienmēr būs nodrošināta liktenīga «Laimīgo melu» 
nākotne, jauns un atkal pilnīgs «senzināmā vārda nezi- 
nāmuma» iztulkojums (piemēram, «konkrētas pārbūves kon
cepcijas» izskatā, vai arī— Latvijas «neatkarības koncepci

jas» izskatā; šādu «koncepciju» radošās potences ir ļoti 
apšaubāmas, ja konceptualizējamais process pats. paredz 
principiālu deideoloģizāciju un dekonceptualizāciju, kas 
priekšplānā izvirza nevis jau tapušo — veco, ko var kon- 
ceptualizēt — , bet gan pašu tapšanu, dzimšanu, poēziju, 
atbrīvotību un tās sargāšanos no priekšlaicīgas sastingša- 
nas konceptos). Priekšlaicīga koncepcija ir kontraceptīvs 
līdzeklis, ar kuru cilvēks, gribēdams apaugļot laiku, to 
galīgi noplicina un pārvērš par tukšu «ilgstošo nākotni». 
«Vēsturiski sociāli un bioloģiski normālu izdzīvoto etapu 
atkārtošanas formas,» rakstīja S. Eizenšteins, «neizbēga
mi noved pie apziņas un darbības formu mistiski reliģiozas 
agresijas vai pie patoloģijas (. .) Regresīvajam impulsam 
ir jāsaistās ar progresīvas pielietošanas jomu. Tikai tad 
rezultāts vai rezultējošais process ir progresīvs cilvēces 
attīstībai un nes tai labklājību.»

I I I
Gandrīz vai vienīgā šāda regresivā impulsa progresīvās 

pielietošanas joma ir cilvēks pats savā tiecībā būt atbildī
gam par Cilvēku. Ari Cilvēks — kā topošais laiks — nav 
konceptualizējams pozitīvi; šajā ziņā Cilvēks ir «nekas». 
Bet «tik tiešām», H. Hese rakstīja, «lai arī lētprātlgiem 
ļaudīm liktos, ka neesošo dažā ziņā vieglāk un mazāk 
atbildīgi attēlot nekā esošo, bijīgs un apzinīgs vēsturnieks 
tomēr spriež gluži pretēji: neko nav tik grūti ietērpt vār
dos un tai pašā laikā tik nepieciešams parādīt cilvēkiem 
kā zināmas lietas, kuru eksistence nav nedz pierādāma, 
nedz pārbaudāma, bet kuras tieši tādēļ, ka bijīgie un ap
zinīgie tās apcer it kā esošas, kaut par soli tuvojas savai 
esamībai, varbūtībai, ka tā-s varētu rasties»8. Tiesa gan, 
ar «bijīgu apcerēšanu» Cilvēku iespējams sevī pietuvināt 
un iedarbināt (t. i., nonākt pie īstas bijāšanas) tikai tad, 
ja tavi vārdi ir līdzīgi hellēņu logoi spermaticoi («sēklas- 
vārdiem — vārdsēklām »). Ja  tie nevis tikai kaut ko ap
zīmē, bet gan visupirms paši jau ir (atsedzas kā) paš
vērtības, kuru savstarpējās attieksmēs (virspus objektīva
jām nozīmju attiecībām) veidojas teksta vai runas iekšējā 
atmosfēra, jutekliskums, smaržošana un sarkšana. Ja  šāda 
autoerotiska gaisotne ir izveidojusies, tad ne tik daudz 
cilvēks domā ar vārdiem, cik vārdi un tēli domojas paši: 
un domina cilvēku (un vienīgi aiz šādas domošanās viņš1 
patiešām spēj domāt — domāt kaut ko vairāk nekā tikai 
refleksīvo formu «domāju, ka es domāju»). Sādu cilvēklaika 
apaugļošanos — pagātnes un nākotnes pārvēršanos ilgsto
šajā tagadnē jeb ilgmē — lakoniski, gandrīz vai «bez 
vārdiem», ir uzzīmējuši Inese Zandere:

«laiks pārcilā pūru 
un līgavu poš 
es dota
es devējam atdošos»9

Šāda atdošanās, kaut pieteikta tā ļoti skopi, tomēr ir 
bagāts attiecību un iespējamo attieksmju komplekss, kurā 
gribu parādīt tikai dažas līnijas.

Tas, kā «laiks pārcilā pūru», savās aprisēs sakrīt ar 
pirmpārdzīvojuma vizionāro ieviesuļošanos aktuālajā ap
ziņā, kur tas tiek secīgi artikulēts arī uz «laika ass». «Laika 
ass» uztver dzīves «nezināmuma» vēsti un notur to kā 
«vēsturi». Š ī «vēsture», protams, nav nekas vairāk kā katra 
paša sev ievēstītā «slimības vēsture» — īstenībā gluži vesela 
cilvēka pirmspatiesība (ikkatrs — neatkarīgi no dzimuma — 
sevi kādreiz ir šī «sapostā līgava» — kā hellēņu alētheia jeb 
neapslēptība, atklātības ilūzijas kailā uzmācība), kura, 
mācīdama ar varu, liedz cilvēkam kaut jel ko iemācīties 
pašam. Ar mācīšanu un mācīšanos ir apmēram tāpat kā ar 
mazgāšanu un mazgāšanos — mazgāt mēdz līķus, kurpretī 
dzīvie mazgājas paši. Posdamās līgava mazgājas, bet drīz to 
nākas mazgāt, ja tā neattop atdoties. Atdoties kam — Jūdam 
vai Kristum (jo div-kosī iemīt abi)?

Aizmirsties un aizmirst, vai mirdamai nenomirt — tāds 
tagad ir «sapostās līgavas» jautājums, bet uz to neviens 
nespēj atbildēt. Jo iepriekš iezīmētais ķecerības kamols 
nav izrisināms kaut kādos viennozīmīgos pilnapziņas gaismā 
noturamos secinājumos. Un neviens secinājums pats par
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sevi nespēj mūs pārslēgt no «vēl-lielākas-apziņas-apzinā- 
šanās» uz «vēl-mazākas-apziņas-iespējamības» realizāciju, 
t. i. — uz savas «slimības vēstures» kailās patiesības aiz
miršanu un Cilvēkdzlves patiesā kailuma atzīšanu. Nedz ari 
otrādi". Jebkura šāda pārslēgšanās un «līgavaiņa izvēlēša
nās» var notikt vienīgi ar aiz-likteņa būtmes jeb nolēmētās 
neatmaņas lēmumu. Un tikai vēlāk tu sapratīsi, kam īsti 
esi atdevusies (ja vispār vēl spēsi kaut jel ko saprast, 
tad tas būs bijis Jūda, bet, ja no tevis būs palikusi pāri 
tikai pelnu saujiņa, tad to sargās Kristus plaukstas. Tiesa, 
nav gan dzirdēts, ka kādai tik ļoti būtu la im ē jie s ...). 
Jo  šeit ir darīšana ar incestu jeb ar t. sauc. asinsgrēku, ja 
pieņemsim, ka laiks ir «apziņas asinis». Laiks mani kā mans 
tēvs iegūst mani kā savu aizmirsto meitu (un ari māti), 
kura savukārt atdzemdina savu aizmirsto tēvu kā dēlu.

Pēc tam atdzimušais — savu māti «atzinušais»»10 — tēvs, 
tāpat kā savulaik ķēniņš Edips, ir spiests, sevi sodot, iz
durt acis (=  atsacīties no likteņa uzmāktajām «spēka zinā
šanām») un izraidīt sevi no dzimtenes (=  atsacīties no la i
cīgās varas), un, tādējādi kļūstot par Pazudušo dēlu, reali
zēt cilvēkam maksimāli iespējamās, t. i. — tīrās, apziņas 
iespējamību. Tagad cilvēkā Cilvēks ir inteligibls jeb prātns 
lielums, kurš par sevi un savu dzīvību zina, ka 

tīrā prieka dēls 
nekad
nav priekameitas brālis.

(Ja  «tīrā prieka dēls» būtu bijis «priekameitas brālis», vai tad 
sociālās utopijas vēl būtu utopijas? Vai vēl pastāvētu kādi 
ierobežojumi sabiedrības un cilvēka dzīves tehniskai projek
tēšanai un pārbūvēšanai? Jo šķiet, ka «dēls» un «meita» 
abi veidotu vienu burvīgu perpetuum mobile, t. i., mūžī
go dzinēju.)

Viņš atsakās dot kādu pozitīvu atbildi uz. izaicinoši sa
posto posta līgavu eksaltētajiem jautājumiem: «Ko darīt?» 
Tomēr viņa atsacīšanās ir citāda nekā Jūdas atsacīšanās. 
Viņš rīkojas tā, lai viņa brīvās gribas «maksima vienmēr 
vienlaikus varētu kalpot par vispārējās likumdošanas prin
cipu»11, un līdz ar to — arī par sapostās līgavas un prieka
meitas prieka tīro principu.

Šis princips (ja to saīīdzinām ar sākumā formulēto sa
skaitīšanas un «prātā paturēšanas» uzdevumu) ir savdabīgs 
«nulles apgalvojums»: «7 +  6 =  13, nulli rakstām ,'bez
galība paliek prātā.» Nulles — bezgalīgi mazā lieluma zīmē 
ir noslēpies arī bezgalīgi lielais un ilgais, kuru nedaudz 
iespējams izvilināt uz āru, ja nulles zīmi vienā punktā 
pārraujam, vienu pārrāvuma malu pagriežam par 180 grā
diem ap garenasi un tādā vēidā salīmējam atkal kopā — 
tā esam ieguvuši t. sauc. Mēbiusa gredzenu, kura topolo
ģijā labi var interpretēt dažus eiropeiskās dzīves un vēstures 
izpratnes aspektus12. Šāda nulle ir visu eiropeiskā cilvēka 
spriedumu aiz-spriedums un ap-galvojums (teju vai nimbs), 
un iespējams, ka tā ir pati labākā velte, ko cilvēks savā 
mūžā var sarūpēt. Aiz nulles, kurai prātā bezgalība, pie
turzīmes neliek:

rudens lapkritī 
neko nevar aizmirst 
vientulības prieks

Ari tas ir tīrā prieka dēls — tīrais Nekas jeb Navus, 
kura nevis nav, bet gan kurš ir. Šķiet, ka tieši viņam kolē
ģis Igors Šuvajevs ir sūtījis šo vēstulīti (— Navu pašu), 
un katram ir iespēja pārliecināties par sevi, vai tiešām ir 
tā, ka «es svešas vēstules nelasu» un ka tā ir adresēta 
tieši «man». Š ī vientulības «priecas vēsts» — teju vai jauns 
Evaņģēlijs? — ir kāda tikko no zara atraisījusies neaprakstī
ta lapa, bet, pirms vēl tā būs sasniegusi un ieguvusi zemi, 
pārgalvīgā aizmirstības ota uz tās uztrieps «manu» spēlīgo 
atbildi:

viršuguns dziestot 
aukstāka nekļūst 
nekļūdīga 
aizmirst it visu 
izņemot Neko no . 
nekā tamlīdzīga 
priekā

_
Prieks — kaut vai aizto (nevis «tapec»), ka šī atbilde 

tiks aizbildēta ar citu, vēl pašpārliecinātāku aizmirstības 
hieroglifu. Aiz tā ir nevis apzīmējamās eksistējošās lietas 
(hieroglifam tās ir «eksiietas»), bet visupirms gan tas, 
kas vienīgais ir, kas uzirdina cilvēku kā augsni — vienīgi 
•nedzirdams bezcēloņa prieks. Kā labais ceļavējš tas pūš 
mūsu būtmes burās, būdams visas cilvēka varēšanas un 
atzīšanas bezpamatīgā sākotne. Taču tai jātop aizsegtai, lai 
varētu dzīvot, lai dzīvei būtu zināms pavēnis, kas nodrošina 
nepieciešamo drošības un pašuztures (causa sui) ilūziju 
(ka «tīra prieka dēls» ir «priekameitas īstais brālis»).

Tāpēc, lai cik svētīgi kādreiz arī nebūtu iztulkot kādas 
sākotnes, hieroglifu, nedrīkst aizmirst, ka jebkurš īsts hiero
glifs principā ir pilns un īstenticlgs redzējuma-rēguma jē
gums reālā rīcībā, tā sacīt, tiešs idejas vīdējums dejā, lī
nijās, ritma, otas, zobena u. tml. grācijā un kaligrāfijā. Tas 
ne tikai nav pārtulkojams — pašu tulkošanas jēdzienu (tā 
eiropeiskajā izpratnē) hieroglifs noraida. Tulkojums te, va
rētu sacīt, ir vismaz apvainojums: tātad esmu slikti uz
zīmēts, neveikls un «tu ar mani nedejosi??». Interpretā
cija ir viens, bet tulkošana — «atmaskošana» —■ pavisam 
kas cits, pretējais. Tā ir sveša, profanējoša un pat ap
draudoša attieksme pret redzējuma un ieskatīšanās kultūru, 
kura orientējas uz striktu kanoniskā teksta un vispār tradī
cijas atkārtošanu, nostiprināšanu, un tādējādi vispār liedz 
rasties situācijai, kurā parādītos kaut jel kādas vārdiskas 
novācijas, neizpratnes plaisas un līdz ar to varētu izvirzī
ties jautājums par sevis iztulkošanu. Tāpēc, piemēram, 
ķīniešu tradīcijā pat filozofs pārvēršas par filozofijas 
vēsturnieku, par senvēsts uzturētāju un interpretētāju, 
kurpretī Eiropas «faustiskajā», uz attīstību un uz «progresu» 
orientētajā kultūrā notiek gluži pretējais — pat vēsturnieks 
top par filozofu, jo te ne tikai filozofijas vēsturē, bet arī 
vēsturē vispār atsedzas «logoss» (likums un vārds). Tāpēc 
vēsture tiek loģizēta un dzīve tiek «apvārdota». (To visu šeit 
atgādinu tāpēc, ka Austrumi un Rietumi nav tikai ģeogrāfiski 
jēdzieni — redzējums un vārds, savās specifiskajās attiecī
bās un proporcijās, iemīt visās kultūrās un visās cilvēka 
dzīves apjēgsmes sakārtās — ari latviskajā. Un tas nav 
vienalga! Rai-dai-dai dā!)

1:1 Sk.: Heidegger M. Sein un Zeit. Fr. a/M., 1977. § 73.
1,1 Protams, no zināmas arniziera pieskaņas šeit izvairīties neizdosies, 
jo «es gleznoju pats sevi. Seit būs redzami mani trūkumi un mana 
pirmatnēja fonrm, - tiktāl, ciktāl to man atļaus publiskā godbijība. Ja 
es atrastos to tautu vidū, kuras, kā runā. vēl dzīvojot pirmatnējo likumu 
saldajā brīvībā, es, — tā M. Monteņs rakstīja — , tev galvoju, ka lab
prāt būtu uzgleznojis sevi pilnīgi visu un gluži kailu» (Monteņs M. 
Esejas, I. R., 1981., 20. Ipp.)
1 См.: Честертон Г . К. Франциск Ассизский. «Вопросы. философии», 
1989. № 1, с. 102, 105.
2 См.: Зунде А. Исторический материализм 1920-х годов (социокуль

турный аспект). «Известия АН Латв. ССР», 1989, № 4, с. 35—48.
3Jung C.-G. Gestaltungen des Unbevusten. — Zurīch, 1950, S. 22.
4 См.: Лейбниц Г.-В. Сочинения в 4-х томах. М., 1983, т. 2. с. 520и 
' Sk.: ZundeА. Filozofijas kultūrsakne. Kultūra un sabiedrība. R., 1984, 
133,— 152. Ipp.
M> Sk.: Briedis L. Gāju dvēselīte. R., 1988, 9. Ipp.
6 Sk.: Franks S. Utopisma ķecerība. «Avots», 1989, Nr. 5, Kanetti E. Vado
nis un vara. «Avots», 1989, Nr. 4.
7 См/. Борхес Х.-Л. Проза разных лет. М., 1989, с. 116.— 120.

8 Hese Н. Stikla pērlīšu spēle. R., 1976, 19. Ipp.
9 Zandere I. Laimīgi meli. R., 1988, 61. Ipp.
10 См.: Аверинцев С. С. К  истолкованию символики мифа о Эдипе. Антич
ность и современность. М., 1972, с. 90— 112.
11 Tas ir 1. Kanta «Praktiskā prāta kritikā» formulētais kategoriskais 
imperatīvs. Tas pagēr vienmēr lemt un rīkoties patstāvīgi, un tieši tāpēc 
tas var būt tikai formāls prasījums, un tas nekad nevar pateikt, kas 
tieši tagad ir jādara (jo tad cilvēkam tiktu laupīta patstāvība). Impera
tīvs neko noteiktu neaizliedz, nepavēl, neuzliek nekādas konkrētas saistī
b as— nepiesiedams cilvēku pie situācijām, kategoriskais imperatīvs ie- 
skolo prasmi būt šajās situācijās brīvam, redzēt tām pāri, un līdz ar to 
tas dod ari spēku panest visu situatīvās atbildības nastu,
12 См.: Зунде А. Чем осознается «наша» жизнь? «Родник», 1989, № 11.
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Daži papildinājumi pie Kristīnes Ducmanes 
apraksta «No kerenkām un ostmarkām 
līdz latam» («Avots» 1989. gada № 5 )

- 1919. gada Padomju Latvijas te
ritorijā bez Rigas pilsētas strādnieku 
padomes maiņas zīmēm (izlaida 1, 3, 
5 un 10 rub|u nominālus) bija vēl 
Cēsu apriņķa strādnieku padomes aiz
ņēmuma kuponi (izlaida 5 un 10 rub|u 
nominālus, paredzēti bija ari 1 un 3 
rub ļi).

— Latvijas Republikas valdība vai
rākkārt izmainīja noteikumus par izlai
žamo valsts zīmju nomināliem:

a) 1919. gada 22. marta rīkojums
. paredzēja izlaist valsts kases zī

mes 1, 3, 5, 10, 50 kapelas, 1, 3, 
5, 10, 25, 100 un 500' rubļus;

b) 1919. gada 7. novembra likums 
paredzēja izlaist 1, 5, 10, 25, 50, 
100 un 250 rubjus;

c) 1920. gada 26. marta likums pa
redzēja izlaist maiņas zīmes 5, 10, 
50 kapeikas urr valsts kases zīmes

• 1, 3, 5, 10, 25, 50 un 100 rub|us. 
Faktiski iespieda un izlaida apgrozībā 
maiņas zīmes 5, 10, 25, 50 kapeikas 
un valsts kases zīmes 1, 5, 10, 100 
un 500 rub|us.

— Piecu latu monētas zināmas ar

kalšanas gadiem 1929., 1931. un 1932., 
bet nekad 1933. gadu.

- Valsts kases zīmes 50 rubļu no
minālā izņēma no apgrozības jau 1922. 
gada 1. janvāri. Visus valsts' kases 
zīmju nominālus no 1 līdz 100 rub
ļiem iedzīvotāji varēja apmainīt pret 
latiem un santīmiem līdz 1931. gada 
1. aprīlim. Maiņas zīmes 5, 10, 25 un 
50 kapeikas izņēma no apgrozības 
1925. gada 1. martā un tām nekādu 
turpmāku apmaiņu iespēju nepare
dzēja.

— Latvijas pilsētu (Liepājas, Je l 
gavas un Rīgas) parādu zīmes 1919. 
gada 28. martā pielīdzināja valsts ka
ses zīmēm. No apgrozības tās izņēma 
1925. gada 1. janvāri, un arī tās ie
dzīvotāji varēja apmainīt pret latiem 
un santīmiem līdz 1931. gada 1. aprī
lim.

Attiecībā par Ventspils pilsētas pa
rādu zīmēm man nav nekādu oficiālu 
faktu, ka tās vispār bijušas apgrozībā.

— Latvijas Republikas naudas ap
grozības tiesiskais pamats bija dažādi 
likumi un rīkojumi par Latvijas nau-

das sistēmu. Tie noteica un preci 
naudas vienības nosaukumu (ru 
lats), emisijas iestāžu pienākumu 
tiesības (Finanšu ministrija, Latv 
banka), izlaižamo naudas zīmju n 
nālus un materiālu (papīra nauda, 
nētas, monētu metālu), naudas iz 
šanu no apgrozības, kā arī va 
kursu un Latvijas naudas zelta 
gumu.

Izmantoti personīgās kolekcijas 
menti, kā arī da|a numismatiskas 
ratūras:

a) Aleksandrs Kārkliņš. «Mūsu 
das reforma», Rīga, 1927. 
Hans Adler. «Handbuch der 
noten und Münzen Europ 
Wien 1937. (Interpol.) 
«Internationales Organ für 
kennungszeichen», Wien, J  
gang 1939.

b)

c)

Ba
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VIKTORS FRANKS

ĻEŅINS UN KRIEVU INTELIĢENCE
Apmēram astoņdesmit gadus pirms 

1917. gada revolūcijas Krievijas politis
kajā, sabiedriskajā un ētiskajā domā aiz
vien vairā_k pastiprinājās tradīcija, ko 
vispareizāk būtu nosaukt par radikālu. $7 
tradīcija pakārtoja visas sabiedriskās 
dzīves norises vienam, augstākam mēr
ķim —  patvaldības un ar to saistīto nebū
šanu likvidēšanai mierīgā vai vardarbī
gā ceļā. Radikālajai tradīcijai bija 
raksturīga šauri morāliska un utilitāra 
pieeja reliģijai, ētikai, filozofijai, mākslai 
un literatūrai, «ierindas pilsoņa» slavinā
šana, kaismīgas ilgas pēc sociālās taisnī
bas. Izglītoto cilvēku slāni, kas šo radi
kālo tradīciju izkopa, pēc kāda laika 
sāka saukt par inteliģenci.

Patvaldība Krievijā beidza pastāvēt 
1917. gada februārī. Bet tā paša gada 
oktobrī boļševiku partija Ļeņina vadībā 
sagrāva visu cariskajā Krievijā izveido
jušos sociālo struktūru. Sajā zinā Ļeņinu 
droši varētu uzskatīt par triju krievu ra
dikāļu paaudžu varonīgu mantinieku, 
bet Oktobra revolūciju —  par šo radikā
ļu triumfu.

Tomēr nevar noliegt, ka tajā pašā lai
kā, tūlīt pēc 1917. gada, inteliģence kā 
vienota kopa Krievijā beidza pastāvēt. 
Līdz revolūcijai inteliģence par savu ai
cinājumu uzskatīja —  vai nu taisnīgi, vai 
kļūdaini —  rīkoties kē tautas saprāts un 
sirdsapziņa. Boļševiku valdīšanas laikā 
šāda pozīcija nebija iespējama. Cara re
žīma pieļautā brīvdomība, spriedumi, 
kritika beidza pastāvēt. Visas šīs kate- 

oriias monopolizēja viena vienīga sa- 
iedrības grupa —  partija. Un partijai 

nevajadzēja vēl vienu domubiedru sek
tu, tai nebija nepieciešams pasaulīgs mū
ku ordenis —  tādas sev adresētas analo
ģijas inteliģence ar lepnumu pieņēma. 
Partijai vajadzēja tikai uzticamu un ener
ģisku piekritēju un pakalpiņu grupu.

Tiesa, daudzi tūkstoši inteliģentu pēc 
revolūcijas izdzīvoja un pievienojās 
boļševiku partijas palīgkorpusam. Viņi 
vēl aizvien skuma par pirmsrevolūcijas 
laika «nodeldētajām» garīgajām vērtī
bām un kritērijiem —  un pat nodeva tās 
mantojumā saviem bērniem un skolnie
kiem. Taču kā sabiedrības slānis un kā 
īpaša psiholoģiska parādība inteliģence 
pēc 1917. gada oktobra bija iznīcināta.

No šī viedokļa Ļeņins ir tās pašas in
teliģences bende —  inteliģences, kurai 
viņš pats it kā piederēja.

Duālisms Ļeņina attiecībās ar sabied
risko slāni, kas viņu uzaudzināja, allaž 
sagādājis grūtības pētniekiem, kas no
darbojas ar tēmu «Ļeņins un krievu inte
liģence». Vai Ļeņins bija augstākais 

unkts intelektuālajā, politiskajā un ētis- 
aja tradīcijā no Beļinska līdz Miļuko- 

vam? Katrā ziņā tā apgalvo Ļeņina pielū
dzēji un pat daži skauģi. Vai arī revolū- 
c ijls vadoņa garīgajā tēlā iekļāvās īpa 

šības, ko nekādi nevarēja saistīt ar inte
liģences radikālajām tradīcijām?

Ļeņins —  inteliģents} Sajā jautājumā, 
kaut arī loģiskā, ieskanas neīsta nots. 
Instinktīvi jūtams, ka šo abu vārdu savie
nojums liecina par sliktu gaumi. Kāpēc?

Attapties nekad nav par vēlu. Ne jau 
tā bija atšķirība, ka Ļeņins ārkārtīgi veik
smīgi uzvarēja un ieguva varu, bet vai
rums viņa priekšteču apliecināja sevi par 
nīkulīgiem neveiksminiekiem. Loģiski 
apsverot, tā domāt būtu nepamatoti, lai 
gan psiholoģiski šāda pieeja varbūt no
derētu. Jo krievu inteliģences raksturīgā 
iezīme bija tieši pastāvīgās neveiksmes. 
Inteliģence izauga no neveiksmēm —  
tieši tāpat kā Baznīca attīstības agrīnajā 
posmā. Cita citai sekoja mocekļu paau
dzes, kam sagādāja baudu žēlot pašām 
sevi. Viens no lielākajiem krievu inteli
ģences pētniekiem Georgijs Fedotovs, 
piemēram, norāda, ka pat mūsu gadu 
simteņa pašā sākumā, revolucionāro uz
plūdu laikā, visvarenākās demonstrāci
jas parasti notikušas, kādu apglabājot. 
Fedotovs piebilst, ka šīs mierīgās, ne
apbruņotās demonstrācijas allaž beigu
šās ar to, ka policisti un kazaki piekāvuši 
nevainīgus cilvēkus. Sādu demonstrantu 
vienīgais politiskais ieguvums bijusi 
pārliecība, ka no mocekļu asinīm dzim
šot jauni cīnītāji.

Domu turpinādami, varam apgalvot, 
ka krievu inteliģenta tradicionālais tēls 
bijis panākumu antitēze. Un tas nav ne
kas pārsteidzošs. Visa inteliģences vēs
ture —  tā ir vēsture izolētam mazāku
mam, kas dzīvojis intelektuālā geto vien
aldzīgu vai pat naidīgu masu ielenkumā. 
Tas ir stāsts par izredzētajiem, kas pār
valdījuši neparastas, slepenas zinības, 
bet bijuši sagatavoti tikai vajāšanām un 
mocekļa dzīvei, kurai —  kaut kur neie
domājami tālu —  sekošot galīgais apo
kaliptiskais triumfs. Nav nejauši, piemē
ram, ka vairumam krievu inteliģences 
tradicionālo dziesmu piemīt apbedīša
nas un apraudāšanas raksturs. Mēs sa
stopam vai nu Bēthovena un Sopēna bē
ru maršu vulgāras apstrādes («Par upuri 
kritāt jūs likteņa kaujā»), melanholiskas 
cietumnieku dziesmas, vai arī pseido- 
tautasdziesmas obligātajā minora toņ
kārtā. Un, ja pa vidu gadījusies kāda 
populāra dziesma mažorā, tā sacerēta 
vai nu armijā, vai baznīcā.

Kas attiecas uz Ļeņinu, lai kādi kon
flikti viņu nesatrauktu, vadoņa dabā iz
palika sevis žēlošana vai mocekļa gan
darījums par likteņa triecieniem. Pat 
šķietami visneveiksmīgākajos un neaug
līgākajos trimdas gados, kad viss it kā bi
ja pret viņu, Ļeņina rakstos un teicienos 
jūtama nepacietība, niknums, naids, daž
reiz izmisums —  bet ne vēsts no skum
jām vai tīksmināšanās ap ciešanām. Ļeņi
na holēriskais temperaments bija pilnīgs 
pretstats inteliģentu tradicionāli sakāv- 
nieciskajai melanholijai.

1. INTELIĢENCE — PASAULĪGS MŪKU 
ORDENIS

Tomēr ir daudz nopietnāks iemesls ne
ērtai sajūtai, uzdodot jautājumu, vai Ļe- 
nins bijis inteliģents. Lai šo iemeslu de
finētu, mums precīzāk jāizanalizē jē 
dziens «inteliģence». Ar to saistītās 
problēmas ir pietiekami skaidras. Ja par 
inteliģences pastāvēšanas laikmetu ne
būtu jāstrīdas —  tā radusies X IX  gadsim
ta trīsdesmitajos gados, likvidēta 1917. 
gadā —  šī slāņa raksturojums ir diezgan 
nenoteikts. Patiešām, krievu inteliģentu 
vieglāk atšķirt, nekā precīzi definēt.

Un tomēr ir faktori, ko nevar noliegt. 
Viens no tiem —  inteliģences rašanās. 
Inteliģence izveidojās X IX  gadsimta pir
majā pusē un nobrieda gadsimta otrajā 
pusē, uzņēmusies «nācijas sirdsapziņas» 
un kultūras nesējas funkcijas, kas agrāk 
piederēja zemīpašniecei aristokrātijai.
X V II gadsimtā Pētera I reformas ap
augļoja tikai vecās aristokrātijas palie
kas un krietni daudzskaitlīgāko sīko 
muižnieku kārtu. Sīkmuižniekiem, atbrī
vojoties no obligātā valsts dienesta 
1762. gadā, radās pietiekami daudz lai
ka pārdomām, mākslu kultivēšanai un 
pašanalīzei. X IX  gadsimta pirmajos trīs
desmit gados šī muižnieku kārta pilnībā 
nobrieda —  kā intelektuālā, tā kultūras 
ziņā. Dekabristu sacelšanās 1825. gadā 
bija tās neatkarīgā domāšanas veida po
litiskā kulminācija.

Muižnieku mītnes, līdzās baznīcām 
un kazarmām vienīgās mūra celtnes koka 
būdiņu zemē, tajā laikā bija civilizācijas 
un domāšanas centri. Apmestās, pseido- 
klasicisma stilā celtās ēkas nolaistu par
ku un aizaugušu dīķu ielokā Krievijai 
kļuva par to pašu, kas viduslaiku Eiropā 
klosteri, prezbiteriāņu mācītāju mājas 
Skotijā, biedrību nami protestantiskajā 
Vācijā —  par talantu šūpuļiem, nacionā
lās nostalģijas objektiem, brīvdomības 
pavardiem.

Jaunā šķira nepaguva kā nākas nostip
rināties, aptvert savas iespējas un apzi
nāties atbildību sabiedrības priekšā, kad 
sākās tās sociāli politiskais un ekonomis
kais noriets. Bet pēc dzimtbūšanas lik
vidēšanas 1861. gadā muižniecība galī
gi zaudēja pamatu zem kājām.

Un sāka veidoties jauna formācija. Jau 
X IX  gadsimta trīsdesmito gadu sākumā 
Puškins mūža pēdējo posmu pavadīja 
bezcerīgā cīņā pret nekaunīgiem izlē- 
cējiem, kas tā vien lauzās uz Pēterbur-
? as un Maskavas literārajiem saloniem, 

ie jaunie ļaudis nebija aīki muižnieki. 
Tie bija plebeji, raznočinci —  nabagu, 
lauku garīdznieku bērni, sīku ierēdņu, 
bārdainu zirgu tirgotāju, bodniekti, 
amatnieku un pat kalpu un brīvlaistu 
dzimtļaužu atvases, kas atradās nācijas 
«demogrāfiskajā pirmpamatā». So ļaužu
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centienus noteica citi iemesli nekā agrāk. 
Labākos no viņu priekštečiem patricie
šiem —  piemēram, dekabristus —  vadīja 
atbildība sabiedrības priekšā, bet razno- 
činci, īsti plebeji, runāja par savām tie
sībām.

Inteliģencē sajaucās abas šīs tradīci
jas. Šis sajaukums lieliski atspoguļojas arī 
Ļeņina radurakstos. Viņa tēvatēvs, kal- 
miks Nikolajs, piedzima dzimtcilvēku ģi
menē un, atpircies no muižnieka, kļuva 
par sīkpilsoni, pēc profesijas drēbnieku. 
Taču Nikolaja dēls lija, Astrahaņā bei
dzis ģimnāziju, pēc tam Kazaņas univer
sitāti, strādāja par skolotāju, vēlāk —  par 
ierēdni izglītības departamentā. Viņš iz
kalpojās līdz pilsoniskai kārtai, kas bija 
ekvivalenta ģenerālmajora rangam armi
jā, un šī kārta viņam automātiski deva 
pārmantojamu muižnieka titulu. Iļjas kar
jera uzskatāmi liecina par cariskās Krie
vijas lielo sociālo mobilitāti: par to, tāpat 
kā par daudz ko citu, valsts varēja pateik
ties Pētera Lielā reformām. Tieši šis sa
biedrības kustīgums un elastība deva 
iespēju bijušā dzimtcilvēka, turklāt 
«cittautieša», atvasei augstu kāpt pa ad
ministratīvās un sabiedriskās hierarhijas 
kāpnēm un pat nodot bērniem mantoju
mā muižnieka titulu.

Tiesa, atšķirību starp seno aristokrātu 
dzimtu pēctečiem, dzimtmuižniekiem un 
dienesta muižniekiem turpināja apzinā
ties kā vieni, tā otri. Taču tā bija drīzāk 
kvalitatīva, nevis kvantitatīva. Jo beigu 
beigās lielākā daļa muižnieku dzimtu sa
vu stāvokli bija sasniegušas, kalpojot tro
nim, starpība bija vienīgi, kad tituls 
iegūts —  astoņpadsmitajā vai deviņpa
dsmitajā gadsimtā.

Arī pa mātes līniju Ļeņins cēlies no 
atstāvīgi «uz augšu tikušiem» muižnie- 
iem. Viņa vectēvs doktors Aleksandrs 

Blanks pameta praksi Pēterburgā, nopir
ka muižu un tika reģistrēts par muiž
nieku —  zemīpašnieku Kazaņas guber
ņā. Tādā veidā Ļeņins sevī apvienoja 
raznočincu (pa tēva līniju) un dienesta 
muižnieku (pa abu vecāku līnijām) «so
ciālos gēnus». Pats viņš nekad necentās 
noliegt savu muižniecisko izcelsmi. Tie
ši otrādi, Ļeņins ar ironisku nostalģiju 
atcerējās vectēva pa mātes līniju muižā 
pavadītos vasaras mēnešus, šad un tad 
dalīdamies atmiņās ar pārējām «muiž
nieku atvasēm» «Iskras» redakcijā —  
Potresovu, Pļehanovu un Veru Zasu- 
liču.

Kas attiecas uz minētajiem sociālis
tiem, viņi mierīgi atļāvās runāt par savu 
muižniecisko izcelsmi, neriskējot, ka cil
vēki sāktu šaubīties par viņu piederību 
revolucionārajai inteliģencei. No sociālā 
viedokļa inteliģencei nepiemita nekāds 
snobisms —  ne parastais, ne «samaitā
tais», jo tā nebija nedz kārta, nedz slā
nis. Piederību inteliģencei noteica ne
vis to vai citu pienākumu izpilde, konkrē
tā cilvēka profesija vai arī sociālā izcel
šanās. Visa pamatā bija Ideja —  ar lielo 
burtu —  kas šai personai bija kopīga ar 
pārējiem grupas locekļiem.

Protams, vairums ļaužu, kas sevi uzska
tīja par inteliģentiem, piekopa brīvās 
profesijas —  izglītību, mākslu, tieslie
tas, medicīnu. Taču arī vidusmēra cilvē
ku varēja pieskaitīt inteliģencei —  ja 
vien viņš bija uzticīgs «Idejai». Daži 
inteliģenti, piemēram, skolotāji vai 
universitātes pasniedzēji, kalpoja valsts 
dienestā, citi —  piemēram, advo
kāti —  nebija atkarīgi no valsts. Dažiem 
piederēja solīdi īpašumi, toties citi pel
nīja iztiku ar epizodisku literāru darbību.

Nebija svarīgi, ar ko cilvēks nodarbojas, 
no kā bija cēlies, kādu izglītību iegu
vis —  ja vien viņa pārliecība bija «īstā» 
un ja viņš pretojās «nepareizajai».

Vēlāk, jau Ļeņina dzīves laikā, šim 
aristokrātijas un raznočincu sajaukumam 
pievienojās vēl trešais elements —  
emancipētie ebreji. Protams, krievu sa
biedrībā nekad nebija trūcis mazākum
tautību, un sevišķi inteliģence varēja le
poties ar lielu skaitu izcilu nekrievu —  
visbiežāk vāciešu, poļu un, vēlāk, gruzī
nu. Tomēr šie «piejaukumi» nebija pie
tiekami spēcīgi, lai ietekmētu vides, kurā 
tie ieplūda, «ķīmisko sastāvu». Ebreji —  
tā bija cita lieta. Tie ebreji, kas bija zau
dējuši reliģiozitāti, nesteidzās piekļau
ties kādai citai stiprai kultūrai —  citādi 
bija ar poļiem, bet atšķirībā no Balti
jas tautām ebrejiem nepiemita «divkār
šais patriotisms». Ebreji, nomināli Krievi
jas pavalstnieki kopš Polijas sadalīšanas
X V I I I  gadsimtā, turpināja dzīvot nošķir
ti, izolēti no apkārtējās poļu, ukraiņu vai 
baltiešu sabiedrības. Vēlāk Aleksan
dra II liberālā politika deva viņiem ie
spēju iebraukt Krievijā —  ar stingru īpa 
šuma un izglītības cenzu. Bet, tā kā iz
glītotos ebrejus nepieņēma kā līdzīgus 
ne sabiedrības augstākajos slāņosi ne 
tautiskajās zemākajās kārtās, tad vienī- 

ais garīgais patvērums Krievijā viņiem 
ija radikālā inteliģence.
Ebreju un krievu radikālo tradīciju sa

plūšana notika apbrīnojami gludi un paš
saprotami. Emancipētie, no dzimtās vi
des atrautie ebreji likumsakarīgi pārņē
ma savu krievu draugu revolucionāro 
degsmi un savukārt pievienoja tai no re
liģiskās pagātnes, no Vecās Derības 
praviešiem mantoto tūkstošgadīgo iek
šējo kaismi.

Šie trīs elementi —  izputējusī muiž
niecība, raznočinci un emancipētie ebre
ji —  ikviens ziedoja savu artavu krievu 
inteliģences psiholoģiskajam apveidam. 
Vecā muižniecība iedvesa jaunajai, iz
glītotajai «elitei» dedzīgās kalpoša
nas mūžīgo ideālu —  lai gan, protams, 
tā vairs nebija kalpošana caram un tēvze
mei, bet gan cilvēkiem, tautai. Raznočin
ci vērsa uzmanību uz kliedzošo sociālo 
un ekonomisko netaisnību krievu sa
biedrībā, iedvesa kaismīgu vēlēšanos 
šo sabiedrību izārstēt. A rī viņu raibā iz
celsme bija viens no iemesliem, kāpēc 
inteliģencē izpalika šķiru, kārtu vai na
cionālie aizspriedumi. Inteliģence kļuva 
par vienu no visbrīvākajām sabiedrības 
grupām tā laika Eiropā —  brīvu tajā ziņā, 
cik brīvs var būt mūku ordenis: cilvēku 
uzņēma kā līdzīgu neatkarīgi no sociā
lās vai nacionālās piederības, lai tikai vi
ņam būtu zināms kultūras līmenis un lai 
viņš sekotu ticības dogmām.

Ebreji turklāt pievienoja kaismīgu nai
du pret valsti un tradicionālo sabiedris
ko iekārtu. Viņi ienīda vienu un otru kā 
jau apspiestas nācijas pārstāvji un kā re
volucionāri. Kopā ar ebrejiem inteliģen
cē ienāca dedzīgais, mazliet reliģiskais 
«taisnīgās lietas» jēdziens.

Ļeņins, apvienodams sevī abus pirmos 
inteliģences elementus, visu mūžu atra
dās ebreju —  gan draugu, gan ienaid
nieku vidū. Šajā ziņā un vēl daudzos 
citos aspektos Ļeņins bija tipisks radi
kālās inteliģences pārstāvis.

2. «MORĀLĀ VEMŠANA»

Ļeņina dzīves veids bija ļoti raksturīgs 
Krievijas inteliģentam. Pilnīgs krāšanas

instinkta trūkums izskaidrojams ne jau ar 
viņa sociālistisko pārliecību —  tā bija 
tipiska visas krievu inteliģences ie
zīme. Tāpat arī dažādu dzīves ērtību 
un ikdienas komforta nicināšana. Kad 
Ļeņins un Krupskaja noīrēja pirmo dzī
vokli Londonā, nama saimnieci šokēja 
divi apstākļi: Krupskaja nevalkāja lau
lības gredzenu, un laulātajam pārim pie 
logiem nebija aizkaru. Taču jebkura cita 
krievu ģimene no tās pašas vides būtu 
izturējusies tieši tāpat un droši vien 
tāpat būtu radījusi aizdomas angļu nam- 
īpašniecē.

Un tomēr, par spīti ārējai piederībai 
pie inteliģences, visus Ļeņina rakstus 
caurvij nikns naids un iznīcinoša nicinā
šana pret šo slāni —  tā neprincipialitātes 
un sentimentalitātes dēļ. Tādi izteicieni 
kā «šitā inteliģence», «blēži», «mīkst
čauļi» vēl un vēlreiz atkārtojas visās Ļe
ņina publikācijās un vēstulēs. Jau 
1891.— 1892. gadā, divdesmit viena ga
da vecumā, Ļeņins kategoriski atteicās 
sadarboties ar tiem izglītoto šķiru pār
stāvjiem, kuri piedāvājās palīdzēt vald ī
bai cīņā pret badu, kas bija aptvēris visu 
Volgas lejasteci. Ļeņins toreiz sacīja: 
«Psiholoģiski visas šīs sarunas par palī
dzību bada cietējiem nav nekas cits, kā 
mūsu inteliģencei tik raksturīgā sīru- 
painā sentimentalitātes izpausme!» Šo 
pašu domu Ļeņins izteicis sarunā ar Va- 
lentinovu —  tikai vēl asākā tonī. Viņa 
vārdiem runājot, inteliģencei esot rak
sturīga «morālā vemšana».

Ļeņina inteliģences nīšanā pamanāmi 
divi paradoksāli apstākļi. Pirmkārt, viņa 
revolucionārā stratēģija bija atkarīga no 
tā, vai inteliģence viņam sekos. Pēc Ļe
ņina domām, proletariāts pats bija p iln ī
gi nespējīgs izstrādāt un attīstīt sevī re
volucionāro apzinīgumu. Šim apzinīgu
mam vajadzēja nākt no ārienes —  no 
izglītotās šķiras pārstāvjiem. Otrkārt, Ļe
ņins, kā jau izpētījām, pats neapšaubāmi 
piederēja tam sabiedriskajam slānim, ku
ru tik neganti kritizēja un faktiski tikai 
ienīda.

Tomēr, ieskatoties tuvāk, šie abi para
doksi zaudē savu asumu. Tieši inteliģen
ces vadošās lomas apjēgsme Ļeņinu kai
tināja un saniknoja, kad viņš pamanīja, 
ka svārstīgie inteliģences prāti aizraujas 
ar jaunāko politisko vai filozofisko mo
di —  vai nu anarhismu, Tolstoja pa- 
cifismu, Gorkija un Bogdanova sāpju pil
no «Dieva meklēšanu» vai arī kādu jaunu 
pavērsienu uz liberālismu. Ļeņins būtībā 
rīkojās kā greizsirdīgs mīļākais. Viņa 
mīlestības objekts nedrīkstēja pat paska
tīties uz kādu citu. Turklāt vispārzināms, 
ka naids tuvinieku starpā ir visniknākais. 
Ļaudis reti neieredz tos, kas viņiem pil
nīgi sveši. Parasti stiprāk ienīst cilvēkus, 
kuros saredz paša netikumu atspulgu. Un 
šķiet, ka nav pārdrošība iedomāties —  
Ļeņins neieredzēja un nicināja inteliģen
ci tāpēc, ka iedomājās pamanām tajā sev 
pašam raksturīgās iezīmes —  sentimen
talitāti, noslieci uz pašapmānu, politisku 
nenoteiktību.

Tā par inteliģenci domāja Ļeņins. Viņa 
viedokli varētu pārfrāzēt mazliet citādi. 
Grāmatā «Atmiņas par Ļeņinu» Anželi-
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ka Balabanova stāsta, kā pirmo reizi uz
zinājusi par atentātu pret vadoni 1918. 
gada augustā. (Uz Ļeņinu šāva Fa- 
nija Kaplāne, eseru partijas biedre.) Ba
labanova, kas tajā laikā izpildīja partijas 
uzdevumu Stokholmā, bija ļoti noraizē
jusies ne vien par Ļeņina, bet arī —  cik 
dīvaini —  par teroristes fizisko veselību. 
Ārzemju prese ziņoja, ka Kaplāni sodī
šot, bet daži žurnālisti pat rakstīja, ka nā
vessods jau esot izpildīts. Balabanova ju
tās satriekta. Vai tad iespējams, ka revo
lucionārā valdība sodītu kādu, kas vēlē 
jies kalpot tautas lietai? Kur ir cieņa pret 
cilvēka dzīvību, par ko revolucionāri tik 
ilgi cīnījušies un ko viņi solījušies paslu
dināt par vienu no sociālistiskā režīma 
galvenajām tiesībām?

Drīz vien Balabanova, Maskavā at
griezusies, apmeklēja Ļeņinu, kas pēc 
ievainojuma jau bija atveseļojies. Kad 
saruna ievirzījās par sievietes teroris
tes iespējamo likteni, Balabanova ievē
roja, ka Ļeņins apmulsa un pat nokaunē*- 
jās. Viņš īsi noteica, ka uzbrucējas likte
ni lemt esot CK kompetencē. «Es jutu,» 
rakstīja Balabanova, «ka viņš būtu savu 
viedokli izteicis brīvāk, ja runa nebūtu 
par viņu pašu. Doma, ka kāds jāsoda par 
mēģinājumu viņu nogalināt, Ļeņinam li
kās ārkārtīgi nepatīkama.» Toties nebija 
nekādu šaubu par Krupskajas reakciju. 
Apkampusi Balabanovu, viņa iesauku
sies: «Sodīt revolucionāri revolucionārā 
valstī! Nekad!»

Mūsu priekšā ir ārkārtīgi asa situācija. 
Anželika Balabanova iemiesoja sevī 
labākās krievu revolucionārās inte
liģences iezīmes. Viņa bija neparasti 
pašaizliedzīga, uzticīga nabagajiem un 
apspiestajiem, vienaldzīga pret pašas 
materiālo stāvokli —  īsta svētā, ja tā 
varētu izteikties. «Revolūcijas lietu» viņa 
vērtēja tik augstu, ka tika vienīts pat po
litiskais pretinieks, kas uzbrucis partijas 
vadonim —  jo slepkava bija rīkojies ar 
nodomu «kalpot tautas lietai». Revolu
cionārai valdībai sodīt revolucionāri bū
tu zaimošana. Tikpat lielas šausmas, 
iedomājoties vien par sodu, izjuta Krup
skaja —  Ļeņina uzticamais dzīvesdraugs 
un tipiska krievu inteliģente.

Paša Ļeņina pieeja nebija tik noteikta. 
Likās —  ja Ļeņins būtu brīvs no personī
gajiem aizspriedumiem, viņš pieprasītu 
teroristi nekavējoties sodīt. Vai viņš sevi 
ienīda par šo svārstīšanos?

īpašības, ko Ļeņins inteliģencē visvai
rāk neieredzēja —  «morālisku» pieeju 
visam, tieksmi uzskatīt ikvienu rīcību par 
«labu» vai «sliktu» —  arī tādā gadīju
mā, ja vairumam inteliģentu šīs «etiķetes» 
nozīmēja «derīgs» vai «kaitīgs» revolū
cijas lietai. Un Ļeņinam bija taisnība: ra
dikālās inteliģences vidū allaž bija vēro
jama cenšanās pievienot revolucionāra
jām kaislībām ētiku. Ļeņina politiskajam 
prātam šāda pieeja šķita mežonīga.

Valentinova atmiņās —  vienā no spil
gtākajiem Ļeņina literārajiem portretēju
miem —  atrodam Katjas Rērihas, autora 
draudzenes, jaunas, kaislīgas sociālde
mokrātes, atmiņas. «Katja,» rakstīja V a 
lentinovs, «bija no tām īpašajām krievu 
meitenēm, kas ienākušas revolucionārajā

kustībā kā mocekles. Kāds strādnieks 
(Kijevā, kur Valentinovs un Katja veica 
aģitācijas darbu) teica: «Katja ir svē
tā ..  . Kad viņa stāsta, kā cilvēki dzīvošot 
sociālismā, acis viņai iemirdzas, un es 
jūtos kā paradīzē.» Katja kategoriski 
uzstājās pret jebkuru vardarbības for
mu un reiz sastrīdējās ar Valentinovu 
tāpēc, ka viņš, būdams atlētiskas ķerme
ņa uzbūves vīrs, piekāvis ohrankas aģen
tu. «Vai tad sociālisms neattīra c ilvē 
ka dvēseli?!» iesaukusies Katja.

Ļeņins un Katja Rēriha acīmredzot 
piederēja divām dažādām pasaulēm. Kas 
gan var būt kopīgs meitenei, kurai pat 
nīstā aģenta piekaušana pašaizsardzības 
nolūkos šķiet noziegums, un cilvēkam, 
kas sirdsapziņas pārmetumus neuzskata 
ne par ko vairāk kā «morālu vemšanu»? 
Un tomēr viņi abi bija vienas partijas, 
vienas sabiedriskās grupas pārstāvji, v i
ņiem abiem bija viena politiskā pārlie
cība.

Sai mīklai ir divi atrisinājumi. Pirmkārt, 
revolucionārajam sociālismam bija divi 
galvenie dzinējspēki: no vienas puses, 
mīlestība pret apspiestajiem, no otras —  
naids pret apspiedējiem, saistīts ar 
naidu pret visu, kas stāv ceļā cīnītājiem 
pret apspiešanu. Tas ir neapšaubāms 
fakts. Nav iedomājams, ka Ļeņins atkār
totu Anželikas Balabanovas ticības sim
bolu, ko viņa bija pārņēmusi no sava itā
liešu skolotāja Antonio Labriolas: «Jūs 
mācījāties, jūs nonācāt pie secinājuma, 
ka jūsu līdzcilvēku tiesības, kas pašlaik 
tiek apspiestas . . var uzvarēt vienīgi, ra
dikāli mainot pašreizējo sabiedrisko 
iekārtu. Jūs esat sapratuši, ka vēsture iz
vēlējusies strādniekus par šīs cilvēces 
pārtapšanas garīgo un tikumisko spē
ku . . Ejiet pie viņiem, dalieties ar viņiem 
savās zināšanās, izplatiet ticību viņu 
vēsturiskajai misijai . . Mūsdienu sabied
rība ir sadalījusies ekspluatējamos un 
ekspluatatoros. Tie, kuri nostājas eks
pluatējamo pusē, uzņemas cēlu pienā
kumu.»

Domas šeit ir ļeņiniskas. Strādnieki pa
ši, kaut arī būtu vēstures izvēlēti pielikt 
punktu netaisnības valstībai, nespēj šo 
uzdevumu izpildīt —  viņiem nepiecie
šama profesionālu revolucionāru palī
dzība. Bet šo vārdu virzība ir krasi an- 
tiļeņiniska —  tajos skan līdzcietība, kas 
Ļeņinam bija pilnīgi sveša.

Tāpēc varbūt ir pareizs nākamais pie
ņēmums. Daudzi krievu revolucionāri un 
radikālie inteliģenti, noliedzot jebkādu 
organizētu reliģiju, noliedzot jebkuras 
domas par Dievu, zemapziņā tomēr rīko
jušies reliģisku dzenuļu mudināti —  bet 
Ļeņins pa šo pašu ceļu nonācis vēl tālāk,' 
izskaudis to cilvēcisko tradīciju saknes, 
kurām sekoja viņa priekšteči un daudzi 
līdzgaitnieki. Vai šāds secinājums ir pa
matots? Tajā patiešām ir daudz patiesī
bas, bet, iespējams, mūsu analīze nav 
pietiekami dziļa.

1909. gadā iznāca krājums «Ceļazī
mes» («Вехи»). Tā veidošanā piedalījās 
mans tēvs, filozofs Semjons Franks, Ļe
ņina jaunākais laikabiedrs un agrīnā jau
nībā kaislīgs marksists, kas simpatizējis

sociāldemokrātu kustībai, «Ceļazīmēs» 
Semjons Franks raugās uz inteliģences 
tradicionālo filozofiju ar bažām. V iņa
prāt, galvenais inteliģences netikums —  
tas pats bezreliģijas morālisms, kas tik 
ļoti satrauca Ļeņinu. Tomēr Franks un 
Ļeņins vērsās pret šo morālismu no pre
tējām pusēm. Ļeņins nosodīja jebkādu 
morālu normu pastāvēšanu, jo, pēc viņa 
domām, tās kavējot virzīties pa revo
lūcijas ceļu; Franks savukārt apgalvoja, 
ka inteliģences bezreliģijas morālisms 
ir tikai tās fundamentālā nihilisma tur
pinājums un novedīs pie atteikšanās no 
visām ētiskajām normām. S. Franks 
rakstīja:

«Absolūtās laimes abstraktais ideāls 
tālā nākotnē nokauj konkrētas tikumiskas 
attiecības cilvēku starpā, dzīvas mīlestī
bas jūtas pret tuvāko . . Sociālists nav 
altruists . . Viņš vairs nemīl dzīvus cil
vēkus, bet tikai savu ideju —  vispārcil
vēciskās laimes ideju. Ziedodams šai 
idejai pats sevi, viņš nešaubīdamies upu
rē tās labā arī citus cilvēkus. Savos lai
kabiedros viņš redz vienīgi, no vienas 
puses, pasaules ļaunuma (ko iznīdēt viņš 
sapņo) upurus, bet no otras puses —  tā 
paša ļaunuma vaininiekus. Pirmos viņš 
žēlo, taču tieši palīdzēt nevar . . Otros 
viņš ienīst, cīņā pret tiem redzēdams 
savu darbības uzdevumu tuvākā nākot
nē un galveno līdzekli, kā īstenot savu 
ideālu . . Tā no lielās mīlestības pret nā
kotnes cilvēci rodas lielais naids pret cil
vēkiem, vēlēšanās uzcelt paradīzi zemes 
virsū pārvēršas par kaisli postīt, 
graut . .».

Semjons Franks savu domu turpina:
« . . Klasisko krievu inteliģentu mēs 

varam definēt kā zemes labklājības ni
hilistiskās reliģijas karojošu mūku . . 
Viņš vairās no realitātes, bēg no pa
saules, dzīvo ārpus vēsturiskās ikdie
nas sapņu un dievbijīgas ticības valstī
bā . . Pasaulei svešu un pasauli nici
nošu mūku saujiņa piesaka tai karu, lai 
varmācīgi to aplaimotu un apmierinātu 
tās pasaulīgās, materiālās vajadzības.» 

* * *
Raugoties no šīm pozīcijām, Ļeņina 

sarežģītās attiecības ar inteliģenci un 
pretstati «Ļeņins —  Balabanova» ar visu 
savu radikālismu iegūst citu raksturu. Ļe
ņins parādās kā cilvēks, kas līdz galam 
īstenojis kursu, kam sekojuši viņa priekš
teči —  un tādā veidā nonācis līdz absur
dam. Lielā, pēc izcelsmes reliģiozā mī
lestība —  kaut arī ārēji bezdievīga — , 
kas iedvesmoja Anželiku Balabanovu, 
Katju Rērihu un neskaitāmus citus «bez
dievīgi svētos» krievu inteliģentus, Ļe
ņinā pārvēršas naidā un alkās pēc varas, 
lai postītu. Ja uzskatām par pareizu Sem- 
jona Franka tēzi, Ļeņina divkāršā loma 
krievu radikālisma vēsturē vairs neliekas 
tik bezcerīgi pretrunīga. Ļeņins vienkār
ši noveda inteliģences mācību pie loģis
kām beigām. Un, iznīcinādams ienīsto 
veco kārtību, Ļeņins iznīcināja —  kā ve
cās kārtības daļu —  arī krievu inteli
ģenci.

Tulkojusi LA IM A  2IHARE
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1940. g a d a  15. un 16 jta iļ«  latvieši pulcējas dziesmu 
svētkos Daugavpili. Tie bija pēdēji® latviešu tautas svētki-' 
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Noteka šautuves stūrī VDK. Kas nokļuva tai telpā, tas no turienes vairs d z īvē  neatgriezās.

Krustam šķērsam samesti, kopēja bedrē Balt 
ezera  vasarnīcas dārzā  gulēja nošautie. Bedre ai; 
deva a izv ien  jaumts un ummis'līķus
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Saruna ar leģionāru Pēteri L. ir interesanta vairāku iemeslu 
dēļ. Tā sniedz latviešu tautai traģisko notikumu atceri tāda 
cilvēka vērtējumā, kas leģionā bijis no sākuma līdz galam, 
nostaigājot ceļu no ierindas «ieroču grenadiera» līdz virsnie
kam pašās kara beigās. Atmiņu autors ir ļoti atklāts savos vērtē
jumos, kaut arī vecuma nostalģijā pārvērtē leģionāru kaujas 
spējas, atstāsta dažādas baumas, ir subjektīvs savos vērtēju
mos.

Latvijas PSR leģiona tēma līdz šim nedaudz skarta akadēmi
ķa Viļa Samsona darbos, kā arī 1989. gadā izdevniecības 
«Avots» izdotajās Osvalda Eglīša atmiņās «Ēnas purvā».

Plašākais darbs par šīm problēmām iznācis ārzemēs septiņ
desmitajos gados. Tie ir četri sējumi grāmatā «Latviešu karavīrs 
otrā pasaules kara laikā» «Daugavas vanagu» centrālās valdes 
izdevumā. No tiem arī veidota minētā vēsturiskā izziņa.

No 1942. gada 4. novembra līdz 1943. gada janvāra beigām 
vācu ieceltie pašpārvaldes ģenerāldirektori apspriež leģiona 
veidošanas jautājumu, paredzot 1921.— 1924. gadā dzimušo 
vīriešu «brīvprātīgu iesaukšanu». 4. novembra apspriedes 
protokolā lasām: «Ģenerāldirektors Dankers ziņo, ka vakar,
3. novembrī, viņš kopā ar pulkvežleitnantu Veisu, pulkvedi 
Kripēnu, pulkvedi Silgaili un pulkvežleitnantu Osi uzaicināts 
pie vācu SS un policijas vadītāja Latvijā ģenerālmajora Srēde- 
ra, kurš aicinājis ģenerāldirektorus griezties pie vācu aug
stākā SS un policijas vadītāja Austrumzemē ģenerāļa Je- 
kelna ar lūgumu atļaut veidot latviešu leģionu.»

1 943. gada janvāra beigās Srēders paziņoja, ka pēc attiecīgā 
lūguma saņemšanas Hitlers atļāvis veidot latviešu leģionu. 
5. februārī sākās virsnieku un instruktoru reģistrācija. 8. febru
ārī ģenerāldirektori pieņem lēmumu par 1921.— 1924. gadā 
dzimušo iesaukšanu. Interesanti atzīmēt ģenerāldirektora 
Prīmaņa izteikumus tās dienas sēdē: «Labāk jau izdarīt mobi
lizāciju nekā līdzšinējo ķeršanu.» Ģenerāldirektori arī «iz
lemj», ka attiecīgā iesaucamo reģistrācija un iesaukšana jāvei- 
cot ar vācu policijas aparāta starpniecību, jo sava aparāta nav. 
23. februārī Dankers izsludināja 1919.— 1924. gada iesaukumu. 
Iesaucamajiem bija «tiesības iestāties leģionā». Brīvprātība 
izpaudās tādā veidā, ka «nekādus spaidus par labu citām iero
ču šķirām vai dienesta sektoriem nedrīkst pielietāt». Jau 
29. martā tūkstoti jauniesaukto bez iepriekšējām apmācībām 
nosūtīja uz Ļeņingradas fronti, iedalot ieroču —  SS 2. brigādē. 
Latviešu leģiona ģenerālinspektora Bangerska štābs ziņoja, ka 
leģionā ieskaitīti 22,5 tūkstoši, citās vācu armijas daļās —  12,7 
tūkstoši, bet 6 tūkstoši neesot ieradušies iesaukuma punktos.
1 943. gada 24. novembrī iesaukšanai pakļāva 191 5.—-1924. ga
dā dzimušos. 7. decembrī Bangerskis ieradās Salaspilī, lai pār
baudītu tur izvietotā 101 leģionāra «sodu izciešanas kārtību». 
1944. gada 4. un 5. februārī tika izdots rīkojums par 1906.—  
1914. gadā dzimušo iesaukšanu. No 1943. gada beigās un 
1944. gada sākumā iesauktajiem 42 634 cilvēkiem leģionā jau 
tika iesaukti 42 092.

Latviešu leģionāriem aizliedza «SS zīmju nēsāšanu pie ap
kakles», to vietā izmantojot atšķirīgas rūnu zīmes 15. un 19. 
divīzijām. Atšķirībā no vācu SS vienībām, kuru kareivjus sauca 
par «SS vīriem», latviešu vienībās tos oficiāli dēvēja par «le
ģionāriem», bet kara beigās par «ieroču grenadieriem».

1943. gada janvārī Ļeņingradas frontē no trīs bataljoniem 
tiek izveidota 2. latviešu SS brigāde, kas 18. aprīlī tika pārdē
vēta par 1. pulku.

1. jūlijā tika pabeigta 2. pulka formēšana.
1943. gada maijā abus brigādē apvienotos pulkus pārvieto

ja uz Volhovas fronti. Brigādi komandēja vācu ģenerālis Suldts.
1943. gada martā sāka formēt 15. latviešu divīziju (no 1944. 

gada sākuma 15. ieroču SS —  grenadieru divīzija), kuras daļas
1943. gada novembrī tika iesaistītas kaujās Ostrovas rajonā.

1944. gada sākumā SS augstākā vadība pavēlēja 2. latviešu 
brigādi pārformēt par 19. divīziju, tās papildināšanai izdarot 
vēl vienu iesaukumu. Šajā laikā iesauktie leģionāri visai nega
tīvi izturējās pret kalpošanu vāciešiem. Jaunformējamai 19. di
vīzijai paredzētais 1. apmācības pulks 1. martā izbrauca no R ī
gas uz fronti Veļikajas iecirknī. «Pulkā skaitījās 3000 vīru, va i
rums jauniesaukto. Vairāk nekā trīs simti no pulka sastāva brau
cienā uz fronti, jau Latvijas teritorijā, no transporta aizbēga.» 
Marta mēnesī tika pabeigta divīzijas formēšana, un tā ieguva

nosaukumu: «19. SS ieroču grenadieru divīzija (2. lat
viešu)». 1944. gada pirmajā pusē divīziju komandēja oberfī- 
rers Suldts, pēc tam standartenfīrers Boks un brigadenfīrers 
Strekenbahs. Latviešu virsnieki komandēja pulkus un zemākas 
vienības. Zemākie vācu virsnieki bieži komandēja augstākas 
pakāpes latviešu virsniekus. 1944. gada jūlijā 19. divīzijas
2. grenadieru pulka komandieri pulkvedi Plensneru par ne
paklausību vācu virsleitnantam nodeva vācu lauku kara tiesai.

1944. gada savas un rudens atkāpšanās periodā leģions 
stipri saira. Tā papildināšanai iesauca 1925.— 1926. gadā dzi
mušos, bet 1927. un daļēji 1928. gadā dzimušos iesauca tā dē 
vētajos gaisa izpalīgos. Pakāpeniski leģiona papildināšanai ta
jā pārskaitīja arī dažādo robežapsardzības un policijas vien ī
bu sastāvu. 1944. gada 6. jūlijā leģiona ģenerālinspektors Ban
gerskis vēstulē SS reihsfīreram Himleram sūdzējās, ka «iesauk
šanas visā pilnībā izdara Ersatzinspektion Ostland», viņu par 
to pat neinformējot. Lai papildinātu leģionu, 1944. gada jūni
jā no Centrālcietuma un Salaspilī ieslodzītajiem leģionāriem 
saformēja 1. Sevišķo uzdevumu, faktiski —  soda; bataljonu,
1944. gada septembrī no Centrālcietumā un Termiņcietumā 
ieslodzītajiem leģionāriem attiecīgi 2. Sevišķo uzdevumu ba
taljonu, bet augusta beigās no Salaspils nometnē ieslodzīta
jiem —  6. Latviešu būvbataljonu. Apcietinātie un pēc tam soda 
bataljonā nokļuvušie parasti bija «par patvaļīgu prombūtni 
(dezertēšanu) notiesāti no SS un policijas tiesas». Kopējais 
soda bataljonos pārskaitīto ieslodzīto skaits bija «tuvu pie 
3000», neņemot vērā 1944. gada beigās un 1945. gadā ieskai
tītos.

1944. gada 1. jūlijā 15. divīzijas sastāvā bija 11 537 leģionā
ri, bet 19. divīzijā 9792. Kopā ar dažādām aizmugures daļām 
leģionam pakļāva arī 42 386 šucmaņus un dažādu speciālās 
policijas vienību dalībniekus, kā arī 12 118 robežapsardzības 
pulkos ieskaitītos. 12 159 dienēja vācu armijas izpalīgu vien ī
bās. Uz šo pašu laiku bija krituši 2723, miruši 44, ievainoti 7305, 
krituši gūstā vai dezertējuši 2427 (šajā skaitā nav uzrādīti 
iesaukšanas punktos neieradušies). Tā paša gada 18. augustā 
vācu armijas militārā vai darba dienestā bija iesaistīti jau 156 
tūkstoši bijušo Latvijas pilsoņu, kas kopā ar pāri par 13 tūksto
šiem zaudētāju sastāda 179 tūkstošus.

Pēc tam, kad karadarbība, vācu karaspēkam atkāpjoties, pār
nāca Latvijas teritorijā, leģions sāka strauji sairt. Atkāpjoties ka
raspēka daļas sajaucās, sākās kareivju masveidīga dezertēša- 
na. 15. divīzija «vairs nebija spējīga turpināt cīņu kā divīzija. 
Bija nepieciešams to papildināt ar jaunu cilvēku sastāvu un arī 
p ilnīgi no jauna apbruņot.» Augustā divīziju atbruņoja, izve
da uz Vāciju un izvietoja Rietumprūsijā, tagadējā Polijas teri
torijā. Te visu virsnieku sastāvu uz laiku nomainīja ar 
vācu virsniekiem. Daļa 19. divīzijas sastāva arī tika atbru
ņota, ieskaitīta 15. divīzijas sastāvā un nosūtīta uz Vāciju. Kā 
liecina virsleitnants Alfrēds Jānis Bērziņš, 15. divīzijā «aicinā
jumam pieteikties brīvprātīgi pārskaitīšanai uz 19. divīziju b i
jusi vāja atsaucība. Ar pavēli saformēta tikai viena rota no 
dzelzskrustniekiem leitnanta Mamja vadībā».

Pēc vācu atkāpšanās uz Kurzemi «19. divīzijā parādījās mo
rāliska krīze, kas izpaudās ar daudzām dezertēšanām. Karavīri 
bieži pārbēga pie ienaidnieka. Arējā disciplīna bija priekšzī
mīga. Tomēr karavīri klusām pa divi vai lielākos pulciņos pazu
da.» Daļa pievienojās kureliešiem, par kuriem sīkāk stāstīts 
jau minētajās Osvalda Eglīša atmiņās. «Noskaņojums pret 
vāciešiem šinī laikā nebija nekāds labvēlīgais, drīzāk tā bija 
goda lieta nīst vāciešus, it īpaši tur, kur nebija īstas kontroles 
pār cilvēkiem, kas bija atstājuši savas daļas. Tā radās daudzas 
rīvēšanās un pat sadursmes vāciešu un latviešu starpā.» Kā 
liecina vācu dokumenti, pēc kaujas starp vācu daļām un 
kureliešu bataljonu leitnanta Rubeņa vadībā kritušo vidū 
«atrada daudzus ar dzelzskrustu apbalvotos».

1 945. gada 20. janvārī 19. divīzijā bija 10 350 cilvēku. 1945. 
gada 1. maijā, papildinātu ar dažādām sīkām vienībām, tās 
skaitu vērtēja ap 16 000. No 15. divīzijas uz Kurzemi 1945. 
gadā 19. divīzijas papildināšanai tika atgriezti ap 4000 leģio
nāri (grenadieri). No 22. janvāra līdz 2. maijam 15. divīzija 
piedalījās kaujās tikai daļēji apbruņota un cieta smagus zaudē
jumus. Viss divīzijas štābs bija pilnīgi vācu noteikšanā, un tam 
piedalītie latviešu virsnieki vairāk bija tulku lomās ar mazatbil- 
dīgiem pienākumiem štāba darbā. 1944. gada beigās d ivīzi
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jas sastāvs sasniedza 19 000. Pēc kaujām Prūsijā un Pomerānijā 
tajā bija palicis 8000 kareivju. Kara pēdējā mēnesī vācu pavēl
niecība gatavojās divīziju izformēt un tās sastāvu sadalīt pa 
vācu karaspēka vienībām. Kara beigas šo nodomu izjauca. 
Divīzijas atliekas padevās angļu-amerikāņu karaspēkam.

Jācer, ka plašākas publikācijas par šīm problēmām, tajā skai

tā ārzemes iznākušo publikāciju vai to fragmentu pārpublicē- 
jumi, palīdzēs labāk iepazīt šo traģisko lappusi latvie
šu tautas vēsturē.

OJĀRS NIEDRE,
vēstures zinātnu doktors

GRENADIERA 
STĀSTS

B I J U Š Ā  LEĢIONĀRA ATMINAS

—  Leģionā esmu dienējis no pirmās dienas 
līdz pēdējai. Un zinu, kā tas ir, jo tiku 
iesaukts 1942. gadā, 18 gadu vecumā. M o 
bilizāciju izdarīja vietējā latviešu adminis
trācija. Var teikt, ka lielākā dala tam ne
pretojās. Bet bija jau arī tādi, kas negribēja. 
Vai mobilizācija bija brīvprātīga vai tomēr 
obligāta? Statuss bija divējāds. Ja es nebūtu 
aizgājis, neviens mani nemeklētu. Bet toreiz 
pastāvēja tā sauktais darba dienests (A rb e it
samt). Tas nozīmē, ka Arbeitsamt no
rīkoja kaut kur strādāt —  bez darba 
dzīvot nedrīkstēja: bija jābūt vai nu 
leģionā, vai darbā. Un tātad —  pavēstē, kas 
atnāca, bija iesaukšanas pavēle un norādī
jums, ka neierašanās gadījumā tiksi tiesāts 
pēc attiecīgiem pantiem. Tā ka obligāta jau 
.bija. Taču es nezinu tādu gadījumu, ka kāds 
būtu tiesāts vai nošauts, ja neaizgāja. Tiesa, 
partizāni, kas līdz vācu ienākšanai bija slēpu
šies mežā, iznāca ārā, bet vācieši viņiem at
ņēma ieročus, un tad bija liels sašutums. Viņi 
taču gribēja iet cīn īties pret krieviem, viņi 
jau mežā cīnījās, bet vācieši tomēr neuz
ticējās. Kā organizētas vienības viņi palika, 
bet ieročus viņiem izsniedza vēlāk.

Materialu sagatavojis 
IMANTS BELO G RĪVS

Pati doma izdarīt mobilizāciju arī p iede
rēja vietējai administrācijai, bijušiem Lat
vijas armijas virsniekiem. Kāpēc tāds le
ģions bija vajadzīgs? Situācija varēja dažādi 
izveidoties. Vajadzēja organizēt Latvijas 
armijas kodolu. Ja gadījumā kaut kas notiktu, 
tad būtu p iln īg i apmācīta, spēcīga  karaspēka 
dala, kas varētu izrādīt pretestību abām 
pusēm. Noskaņojums leģionā jau nebija 
tikai pret krieviem, —  arī pret vāciešiem. 
Droši vien esat dzirdējuši dziesmu «Mēs 
sitīsim tos utainos un tad tos zili pelēkos». 
Leģionā neesmu sastapis tādu cilvēku, kas 
jūsmotu par vāciem.

No sākuma organizējās tā sauktie batal
joni. Tos veidoja dažādi. Vācieši tos sauca 
par Schutzmann' bataljoniem. Bija jau arī citi 
nosaukumi —  atkarībā no tā, kam bataljoni 
pakļauti. Ja policistiem, piemēram, tad to no
sauca par policijas bataljonu. Faktiski tā bija 
militāra karaspēka da|a, un cilvēki nelabprāt 
padevās visādai vācu priekšniecībai, kas gri
bēja sev pak/aut. Bet bija spiesti. Nevarēja  
jau vienmēr domāt, ka tā būs Latvijas armija. 
Vācieši jau laikam savā starpā cīnījās, kur tos

H. SK U JIŅ A S  VĒSTULE L A T V IJA S  PSR TKP 
PR IEK ŠSĒD ĒT A JĀ M  V . LĀ C IM . A IZPU TE,
1945. G . 10. D EC EM BR Ī.

Biedri V ili Lāci!

Iet mēnesis pēc mēneša, un drīz i būs jau 
februāris, kurā notiks lielās vēlēšanas. Jūs 
braucat no pilsētas uz pilsētu, aģitēdams un 
slavēdams tagadējo iekārtu, kaut gan klau
sītājiem katrs jūsu teiktais vārds ir kā nā
veklis. Liepājā Jūs sagaidīja Liepājas jau
nieši (cik gan viņu tur nu b ija) ar liesmainu 
sveicienu, bet vai Jūs zināt, ko viņi katrs iz
juta. |. .)

Jūsu runa jau ir tik skaista, tik daudzsološa, 
bet vai Jūs visus šos sešus miera mēnešus 
esat kaut drusku ko darījis priekš Latvijas un 
tautas.

To galveno, ko un par ko brēc visa lat
viešu tauta, par to Jūs neliekaties ne zinis.
I )

Vai mūsu bērni (leģ ionāri) bija vainīgi,
'kad vācietis viņus par varu mobilizēja un aiz
sūtīja karot. Tagad karš beidzies, kāpēc latvju 
dēliem jāsmok gūstekņu nometnēs —  kā no
ziedzniekiem . . . Kāpēc? |. .)
L A T V IJA S  PSR TKP PR IEK ŠSĒD ĒTA JA  V . LĀ Č A  
A TB ILD E H. S K U JIN A I. 1946. G A D A  10. JAN- 
V A R Ī

Sakarā ar Jūsu 1945. gada 10. decembra 
vēstuli paziņoju, ka Jums nav nekāda iemesla 
uztraukties, jo Jūsu domātie «apcietinātie» 
neatrodas nekādā apcietinājumā. V iņi tikai 
izpilda savu pienākumu pret Tēviju, tāpat 
kā to Sarkanās Armijas rindās darīja  visi kriet
nie padomju ļaudis visā Lielā Tēvijas kara 
laikā.

Turklāt ir stādīts jautājums par viņu pār
vešanu atpakaļ uz Latvijas republiku.

LPSR C V O R A , 270. f., 2. apr., 6299. 1., 17. Ipp.

latviešus pieskaitīt —  vai Vērmahtam"', vai 
policijai, vai SS. Sākumā viena tāda vienība 
bija 8. vērmahta tanku divīzijas pakļautībā. 
Tai vajadzēja valkāt vērmahta formas. Ja pār
gāja uz citu vietu, tad mainījās priekšniecība, 
un bija jānomaina arī formas. Taču karavīri 
bija pat stingri tam pretī. Pēc tam nodibināja 
tā saukto V e isa1 pulku. To izveidoja no 
16., 17., 18. bataljona, un tas bija pak/auts 
SS vienībām . Taču karaspēka da|ā karavīri vi
sādi gudroja, kā nevalkāt SS uniformu4, 
gudroja visādas emblēmas, ņēma to SS nost, 
lika klāt saulītes un visādas izdomātas zīmes.

Karaspēka daļā neviena vācieša nebija. 
Ko gribējām, to darījām. Nebija jau tā, kā 
tiem, kas dienēja pie krieviem  —  tur bija 
9 0 %  krievu. Te bija tikai latvieši. V ē 
lāk, 43. gadā, kad nodibināja oficiālo le 
ģionu, nodibināja no tiem pašiem, kas bija 
pirmie. Tad arī oficiāli sāka iesaukt. Tātad pir
mie bataljonā ienāca tie, kas paglābās pēc pa

Schutzm änner —  kārtības  sargi.

2 L i e I vāci ja s regu lā rā  armija.
3 Pu lkvež le itnan ts  V o ld em ārs  V e iss  līd z  1940. g. 
ļū lijam  bija  Latvijas m ilitāra is atašejs Igaun ijā .
’ Parastā vācu arm ijas uniforma ar SS atšķ rībos 
zīm ēm .



domju represijām  —  Latvijas armijas instruk
tori, virsnieki. Situācija 41. gadā bija tāda: 
daudzi Latvijas armijas virsdienesta instruk
tori, kareivji un virsnieki sagāja mežos, kad 
tie notikumi sākās. Viņi visi bija bruņoti. Kad 
sākās karš, tad aizmugurē notika partizānu 
cīņa. Piemēram, Cēsīs, kad krievu karaspēka 
daļas gāja ārā, pat no Jāņa baznīcas torņa ar 
ložmetēju šāva uz Rīgas ielu.

Nav taisnīgs pārmetums par to, ka it kā le 
ģionāru daļas esot ņēmušas dalību  m ierīgo 
iedzīvotāju  nošaušanā. Tā nav taisnība. Le
ģions bija tīri armijas karaspēka da|a. Es no 
sākuma līdz  beigām esmu tur bijis, es neko 
tādu nepieredzēju. Leģions cīnījās tikai fron
tēs. Es skaitījos 16. Zemgales bataljonā.

Tiesa, kas īsti notiek Latvijā —  to es nezinā
ju, bet tad jau kaut ko runātu. Braucu arī atva
ļinājumā. Cik nu es biju —  42. gadā —  jūnijs, 
jūlijs, mūs nomainīja atpūtā, augusts, septem
bris, tad mēs atbraucām uz Latviju. Daugav
pils rajonā notika apmācības. Tā mēs līdz mar
ta mēnesim, kamēr noorganizējām pirmo pul
ku. To mums pieņēma, un tad skaitījās kā 
leģions.

Frontē biju pie Holmas. Skaitījāmies 8. tan
ku divīzijas sastāvā. Pēc tam Ļeņingrada. Mēs 
stāvējām pie Pulkovas augstienes. Es devos 
uz aizmuguri, biju saslimis ar dzelteno kaiti. 
Un tad leģions tika pārvests uz Volhovu. Tur, 
Volhovā, es ilgāku laiku nebiju. Sākās atva
ļinājums, vēlāk es pārgāju uz instruktoru rotu. 
Pēc instruktoru rotas bija kursi, sekoja jun
kuru skola. Tā es aizgāju pa aizmuguri.

Kad tika oficiāli izveidots leģions, mūs ie
skaitīja 19. divīzijā . . . Redziet, kāda bija 
situācija frontē. Pēc Krievijas tā ienāca Lat
vijas teritorijā, un, sākot no Lubānas ezera 
līdz visai Kurzemei, leģions stāvēja pretī 
Sarkanajai Armijai. Krievu izlūki, protams, 
arī strādāja, un, ja viņi zināja, ka p retī stāv 
leģions, tad tajā vietā neuzbruka, bet uzbru
ka tur, kur bija vācieši. Taču arī vāciešiem 
bija sava pretizlūkošana. Viņi, piemēram, uz
zināja, kad būs uzbrukums, un pa nakti izdo
māja rokādi. Tādā veidā krievi uzrāvās. Ja 
vācieši kaut kur aizgāja, tad atkāpties mums 
vajadzēja tikai tādēļ, ka mēs vienmēr palikām 
it kā gaisā, jo viņi atkāpās no vienas un no 
otras puses.

Tā bija katru reizi. Varētu teikt, ka vāci 
vienmēr atstāja mūs ekstremālos apstāk
ļos. Viņi jau mēģināja mūs par tādu 
lielgabalu gaļu izmantot. Bet kriM/ļ^tt 
to pašu. Leģionāri tomēr k Jļļ̂ 0 fm tiu p  
cerēja, ka galvenie p re t in ie k ^ l^ n o tr u  no
vājinās un tad varēs cerēt uz Latvijas valsts 
atjaunošanu. Nemaz savādāk nevarēja būt. 
Vai bija reāli tā domāt un cerēt? Mūsu devīze 
bija: «Latvija, tu zeme svētā, tevi sargāt mūsu 
gods». Cerējām  uz profesionālo karavīru. 
Profesionāls karavīrs aizstāj diezgan lielu 
skaitu iesaukto.

Kad satikāmies no divām pretējām pusēm, 
tad parasti beidzās ar to, ka pārtraucām cīņu. 
Viņi atkāpās, un viss, bez kāda šāviena. Tikai 
nokliedza mūsējiem, lai nešaujot. Tā bija. 
Kad krievi to saprata, viņi centās, lai tās da
ļas nesastaptos. Pašiem mums tā nav g ad ī
jies, mēs jau nezinājām, kas nāk pretī. Un tas 
salīdzinājums par latviešu karavīra cīņas 
spējām kaut kā zinātniski pamatojams bija 
augstākajai priekšniecībai un izrietēja no 
kaujas iemaņām. Jo  latvietis jau ir tāds —  ja 
viņš ierakumā sēž, tad viņš neiet atpakaļ, 
bet sēž, kamēr cauri ir. Vācieši ir 
varoņi tad, ja nav nekādas pretestības, 
pretējā gadījumā viņi bēg. Un vēl —  vācieši 
mežā, piemēram, baidījās karot, viņi tiecās 
uz atklātu vietu. Mums tas bija vienalga —  
vai mežā, vai atklātā vietā. Tāpēc jau c īn ījā 
mies, ka bija cerība. Un bija arī naids, ko ra
d īja paši krievi. Tieši viņu dēj tāds leģions 
bija un karoja pret viņiem. Man, piemēram,

41. gadā laimējās izvairīties no izvešanas. 
Bet ko man bija darīt? Es leģionā sastapos ar 
tiem, kuri bija liecinieki incidentam uz Lat
vijas robežas 40. gadā. Tie bija tik nikni! V i
sus jau tajā reizē  nenos/aktēja. M anā rotā 
bija viens tāds. Tam jautāju: «Tomiņ, kāpēc 
tu tik nikns?» šis: «Manu tēvu nošāva, ko tad 
es te ar viņiem . . .» Vai vēl dzīvs, nezinu. 
Pēdējo reizi kopā bijām 44. gada novembrī, 
kad es no rotas aizgāju uz slimnīcu.

Kad apmācību laikā es beidzu medicīnas 
kursus, mums p iedāvāja iet uz kara hospitāli 
(tur, Hospitāja ielā) vai uz attiecīgu kara
spēka dalu. Aizgājām uz hospitāli, bet, 
kad redzējām visas tās šausmas ar apsaldē
tajiem un ievainotajiem pēc 1941./42. gada 
ziemas, tad nolēmām —  labāk būs pie ka
raspēka daļas. Es nonācu 16. bataljonā. 
Un nokļuvu pie Holmas pirmajās kaujas 
līnijās. Rotā bija tikai viens dižkareivis, 
pārējie —  virsnieki no Latvijas kara skolas. 
Dižkareivis pēc krievu armijas pakāpēm  lai
kam varētu būt jefreitors.

Kurzemes katlam krievi uzbruka pavisam 
trīs reizes. Es visās trīs Kurzemes kaujās esmu 
piedalījies. Katra kauja ilga 20— 22 d ie 
nas. Cik tur to krievu lielgabalu bija, kas mūs 
apšaudīja —  nezinu. Viņi paši saka, ka 12 tūk
stoši. Visas trīs Kurzemes kaujas faktiski iz
c īn īja  19. divīzija. Pirms tam cīnījām ies pie 
Džūkstes un pie Bērzupes. Tad, 45. gadā, 
laikam sākumā, mani nozīmēja par vietraudzi, 
lai es sagaidītu 15. d ivīziju. Ne jau visa 
divīzija, bet zināma daļa atnāca, apmēram 
pulka apjomā.

Parasti, kad dabūjām zināt, ka mums pretī 
ir latvieši, tad pie grāvja uguni neatklā
jām. Es jau neizpildīju pat daudzas pa
vēles, ja es redzēju, ka varu nepildīt. Mani 
uzskati bija tādi, ka latviešu nav tik daudz, 
lai viņus tā laistu kaujā, kā krievi var ar 
masām atļauties. Viņiem  vienalga, cik tur 
krīt, ka tik kauja. Lai gan pulkā un visur citur 
piekodināja, ka pavēles jāpildot, es tās pil
dīju nosacīti. Taču gadījās tādi komandieri, 
arī latviešu virsnieki, kas bija fanātiķi. 
Diezgan bieži es saņēmu pavēles, ka jātai- 
sot izlūkpatru|a; vai nu ar kauju, vai bez 
tās, bet ir jāsaņem gūstekņi. Vienreiz sa- 
ņēm ārr^trm  gūstekņus. Uz bataljonu es 
^ ļg s f ifw j|H i vienu, divus atstāju rezervē nā- 
k lf f lfe U r ļ ļ ļa L  Tā afliet kāds laiks, es viņus 

H ļ b g ^ L o ē c  tam aizsūtu atkal. 
ir 'fcj|ļ(xkāda aizsardzība. 

JļH flg Jjļūsfekņ i^ fcJpec Jlk  b iež i jātaisa visādi 
urbrukumi? Tie facc^ |H BH k -u s! Parasti mēs 
vieārnēi^jz bfīvprātī^K l'pm ntia . Pavēle dota, 
tad\ i/ l^ tw i norunāja, kttri' šoreiz ies, un 
cauri.

Kad 1945. gadā jutām, ka viss iet uz bei
gām, noskaņojums bija dažāds. Daži domāja 
par to, kā izkļūt uz Rietumiem. Es sabiju 
kādu laiku Ventspilī, vēl pirms kapitulācijas. 
Viena mana biedra vecāki bija evakuējušies 
no Rīgas un dzīvoja Kurzemes katlā. Nezinu, 
vai viņiem izdevās tikt pāri uz Zviedriju. 
Ventspilī mēs ilgi neuzturējāmies, jo bija pa
vēle iet uz daļu. Bet Ventspilī bija tā sauktā 
Tautas palīdzība. Kam bija nauda, tas varēja ar 
zvejniekiem sarunāt, lai pārceļ. Un cēla arī, 
bet par brīvu jau nekas netika dots.

Piemēram, kad pie Miķeļbākas biju, 
redzēju, kāda tur krasta apsardze! Tumsā aiz
gāja jūrā, un viss. Ko tur sargs varēja redzēt? 
Pa pāris kilometriem varbūt kāds sargs stā
vēja.

Tur gāja visādi. Man bija tāda situācija. 
Tieši tajā laikā es nebiju nekādā amatā. Biju 
atnācis uz tā saucamo divīzijas kaujas skolu. 
Kad pie P ilsb līdenes sākās tie notikumi, va
jadzēja virsniekus, un mani tur nosūtīja. Kad 
viss beidzās, es atgriezos divīzijas kaujas 
skolā. Faktiski tur nebija neviena priekšnieka, 
un mani arī neatjaunoja amatā, bet tad jau

gāja tās pēdējās dienas. Divīzijas kaujas sko
lā bija bataljons karavīru, trīs pilnas rotas. 
Tas bija domāts apmācībām, bet nekādas ap
mācības nenotika. Un par kapitulāciju arī 
neviens nepaziņoja. Es pats uzzināju tikai, 
kad no rīta piecēlos, bet visa priekšniecība 
jau bija aizmukusi. Tikai karavīri vien palika. 
A r ī es. Oficiāla pavēle  nekāda nav. Priekš
niecība no latviešu puses bija prom. Kara
vīri jau nezināja. V iņi visi gulēja. Un tā no 
virsniekiem es viens pats biju palicis. Ko 
es darīju? Dzirdēju, ka kaimiņos esot kaut 
kādi virsnieki, un devos turp. Satiku d i
vus pulkvežleitnantus no 15. divīzijas, —  tie 
man pateica, kas par lietu. Viņi bija klausīju
šies radio. Nostādīju rotu un paziņoju, kāda 
ir situācija. Lai nu katrs lemj, ko grib. Kuram ir 
māja, lai iet uz māju, kurš negrib —  lai paši 
domā. Tad uzreiz sadalījās pa pulciņiem. 
Mēs nolasījāmies kādi 30 cilvēki un 
norunājām, ka jāiet nevis uz Kurzemes 
mežiem, bet jātiek uz Rīgas pusi. Dabū
jām pat smago mašīnu. Sakrāvām mašīnā 
pārtiku. Izdarījām visu tā, kā vajag. Ja būtu 
nepieciešamība, varētu pat cīnīties.

Iebraucam Kabilē. Ieročus esam noglabāju
ši mašīnā un noseguši. Gadās kāds krievu kap
teinis. Tas liek kāpt ārā. Mēs izkāpjam. Viņš 
paskatās mašīnā. Nekā aizdomīga nav. Liek, lai 
kāpjam iekšā un braucam tālāk uz aizmuguri. 
Bet mums jau cita nekā nevajag. Te iznāca 
tāda ķibele, ka tas šoferis —  vai nu viņš ne
gribēja, vai bija provokators —  to mašīnu ne
pielaida. Viņš tur kurbulēja, kurbulēja, bet ne
gāja. Ko lai tagad dara ar ieročiem) Ieroči pa
liek tikai tik daudz, cik zem mēteļiem. Kaptei
nis liek kāpt ārā —  lai mēs kājām ejam, mašīnu 
lai atstājot. Tad mēs sadalījāmies. Lielākā 
daļa aizgāja taisni pa šoseju. Es nolēmu pa 
šoseju neiet. Kopā ar Miķelsonu gājām, uz 
lauku mājām. Bet tajās mājās, kurās 
iegriezāmies, visur priekšā bija kāds pos
tenis. Tie tik novirzīja —  ne uz turieni, 
bet uz turieni iet. Tā pēd īg i mēs nonācām 
Sabilē. Pirms Sabiles brauc viens krievs ar 
pajūgu, mums tieši būtu pa ceļam. Viņš sa
ka —  Sabilē ir posteņi, karaspēks. Tomēr 
ved. Pārbraucot pār Abavas tiltu —  tilta ga
lā —  stāv bruņofa krievu vien ība. Viņi 
aptur visus, kas pārnāk pāri, visus kāj
niekus. Bet mēs braucam ar pajūgu un bijām 
jau garām tikuši, taču kaut kas pēd īg i mi
sējās.

Līdz tam brīdim  iešana bija tik viegla tā
pēc, ka krievi ap «katlu» izlika atsevišķus 
posteņus. Daļas atradās kaut kur pa lauku 
mājām un centros. Kabilē, Sabilē, mežos, kur 
tās nometnes viņiem . . . V iņi jau ciešā lokā 
mūs neturēja. Ja, piemēram, naktī lavītos 
cauri, tad varēja arī izlavīties. Bet, jo tālāk 
aizmugurē, jo  viņu bija vairāk un blīvāk. Uz 
Rietumiem mēs, protams, nemēģinājām. M ū
su grupai tāda doma vispār nenāca prātā.

Nemaz negaidījām to, kas ar mums notika, 
pat iedomāties nevarējām. Es taču biju kara
vīrs, nekādus noziegumus netiku izdarījis, 
ne es kādu esmu nositis, ne apzadzis. Vai 
tad tāpēc, ka biju tikai karavīrs, man vaja
dzētu baidīties? Nu, ieliks gūstekņu nometnē 
un izlaidīs ārā, kā tas visur pasaulē notiek,.

No sākuma tā gūstekņu nometne arī bija. 
Tur atradās tūkstošiem  cilvēku, kurus visus 
apsargāja viens krievu karavīrs. Kad mēs 
pārvietojāmies, kolonna gāja kilometriem un 
apsargāja labi ja pa kilometru. M ēs bijām 
laikam 5 tūkstoši, un apsargāja d ivi —  k&- 
izrādījās —  igauņu kareivji. Faktiski nevis 
apsargāja, bet veda mūs, kur jāiet. Neviens 
necentās ne bēgt, ne mežā iet.

Matkules nometnē redzēju arī sarkanos 
partizānus. «Sarkano bultu». Kā viņi ju
tās kopā ar mums, nezinu. Es ar viņiem  neru
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nāju, bet bija vīri, kas sarunājās. Viņi gan 
visi tādi iedom īgi bija. Lielāks dala no mūsē
jiem priecājās, ka kari ir beidzies, jo 
karš paliek karš, un nav kara bez upuriem. 
Lai cik varonīgs tu būtu, katrs tomēr grib dz ī
vot.

Kara sākumā, kad sākās bataljonu orga
nizēšana un iestāšanās, visur sirsnīgi pa
balstīja. Visur, kur aizgāja, loti labi uz
ņēma. Jo  katrs taču zināja, kāpēc tur iet. 
Tāpēc krievu izlūki Latvijā neko nevarēja 
izdarīt un darboties. Nevienā lauku sētā ne
varēja parādīties —  tūlīt tika saņemti ciet. 
Vien īg i, kas Latgalē bija —  tā sādža, kur 
visus izšāva —  Audriņi. To es tikai pēc 
kara uzzināju. Tur krievu izlūki esot uz
turējušies . . .

Un par koncentrācijas nometnēm. Es ne
zināju, ka tādas ir. Man tikai brāli 43. gada 
vasarā apcietināja. Viņš bija jaunāks, strā
dāja arsenālā. R īgā kaut kādai organizācijai 
vajadzēja spridzekļus. Un viņš, puika bū
dams, paņēma un nesa ārā tos spridzekļus. 
Viņu noķēra un notiesāja uz trim mēnešiem. 
Pierādījumu nebija. Liekas, iedeva divus 
mēnešus cietuma . . .

Es parasti centos nedomāt par tām lietām. 
Visus šos gadus nedomāju, bet viss, kas 
tagad notiek, liek vairāk atcerēties. Pie 
mēram, Rīgas ieņemšanu 44. gadā. M is  nā
cām atpakaļ no Nītaures, pa mežiem un gal
venokārt laikam pa Lubānas ceļu. M is  nonā
cām pie Juglas papīrfabrikas. Aiz papīrfabri
kas pie ezera bija uzceltas barakas, un tur 
mūsu pulks novietojās. Bija paredzēts, ka 
Rīga tiks aizstāvēta. To pulka koman
dieris teica, ka mūsu, 19. divīzijai, būšot jā 
aizstāv Rīga. Es aizstāvēšanas pozīcijas tajā 
laikā nebiju redzējis. Nekādas pavēles arī ne
tika dotas. Tās vietas es tagad  esmu 
izstaigājis —  aiz Juglas papīrfabrikas vairāk 
uz austrumu pusi. Tur nekādas cīņas neno
tika, tikai rakumi mežā ir. 8. oktobrī es biju 
Rīgā. Atnāca komandieris un pateica, kāda 
ir situācija. Proti, leģiona vadība panā
kusi, lai Rīgu n e a iz s tā vē tu ^ ^ ^ ^ īg a  pa
liktu vesela. Notikumi JelgēVt-'ļMBjbierādīja, 
kā tas bija. Je lgavu  t a S  leģtļms aizstā
vēja, kad krievu karavīri Meitenes 
puses. Un kas no tās J e lg ^ ^ ^ ^ K k a.? Aizstā
vēja taču katru māju, kati^^^^&u telpu. Ja 
tagad 19. d ivīzija a iz s t ā v ^ ^ ^ ^ ^ j j J^ ^ ^ .  
Izsistu mūs no ra k u m ie m i® B » r f  lifitu ieju 
cīņas, būtu jāaizstāv k a tra ^ ^ ļu S B ^ g d / g ā  
akmens uz akmeņa nepaliktu. 8 *£ io n a j3 W ī^  
ba —  es nezinu gan tieši, kā —  ĀfM U ļf! g lāb 
tu, bija panākusi v ien o šan o ^ ļļm ļS0  
ka Rīgu izziņos par atli 
ģions galu galā ir pelnījis 
pilsētu saglabātu. Bija jāatiet u ? ^ ^ B ļH |  
mes pusi, un, lai karaspēkam vairs ne©8S% 
jādodas cauri Rīgai, mēs pilsētu apgājām. 
Iznācām kaut kur p ie Ikšķiles un tur for
sējām Daugavu. Tad gājām uz Kalncie
mu, vēlāk pa Kalnciema ceļu uz Anne
nieku pusi, Džūksti. A r tiem  cilvēkiem, kas 
Rīgā  palika, esmu runājis —  civiliedzīvotāji 
dzird, ka šauj, un viņiem  liekas, ka nez kāda 
kauja notiek, ka spridzina tiltus. Bet tie taču 
bija militāri objekti! Cik es zinu, nevienu 
nemilitāru objektu vācieši nav uzspridzinā
juši. Runā, ka operu būtu gribējuši spridzi
nāt —  es tam neticu. Visa krastmala, osta, tilti 
sagrauti —  tie bija militāri mērķi. Ja arī 
notika apšaudīšanās, tad jāsaprot, ka 
tāpat vien atkāpties neiznāk. Sapieriem taču 
kaut kāds aizsegs vajadzīgs. Bet uzskatīt, 
ka tā būtu milzīga kauja —  es tam ne
piekrītu. Nedomāju arī, ka Ķīšezera for
sēšana bija kāda īpaša operācija ar kau
jām. Nav jau arī nekādu cīņu pēdu, krievi 
vienkārši iegāja Rīgā no citas puses ■ ■ .

Kā krievs ar gūstekņiem apgājās! A izmu
gurē es nezinu, bet kaujas laukā gan draus

mīgi. Piemēram, reiz pozīcijās, kad mūs 
izsita ārā, viens ložmetējnieks palika ar 
sašautu kāju, viņš nevarēja atkāpties kopā ar 
mums. Pēc tam, kad izdarījām prettriecienu, 
krievus atsitām atpakaļ, viņš gulēja tur
pat, bet ar izdurtām acīm —  ar štikiem izdurts. 
Pie mums tādas apiešanās nekad nebija. Pie 
Ļeņingradas, kad bija kauja, iznāca saņemt 
gūstā virsnieku, krievi tādu sauca par vecāko 
leitnantu. Mūsu rotas komandieris pacienāja 
šo ar šņabi, nomierināja, lai neuztraucoties. 
Kā aizmugurē vācieši rīkojās, es nezinu, bet 
vismaz grāvjos es nekad neredzēju, ka tāda 
apiešanās būtu. . . . Krieviem —  ka tik aplau
p īt —  un turklāt vēl virsniekiem, nevis ierind
niekiem. Kā vācieši, angli, franči karoja! Kad 
kauja beidzās, tūlīt saskaitīja gūstekņus un 
uzreiz arī apmainījās. Uz karalauka izgāja 
ar sarkano krustu, atklāti sniedza palīdzību, 
vienalga, vai tas bija anglis, amerikānis vai 
kāds cits. Bet pie  mums/ Sākumā, kad es 
gāju, arī mums bija jāsien sarkanais krusts. 
Gāju uz starplauku pārsiet ievainoto, pat 
negūlos, ne man šautene, ne man kas —  es 
gāju cilvēkam palīdzību sniegt, bet krievi 
atklāja uguni. Un es taču pārsēju uzliku ne 
tikai savējiem  —  arī krieviem sēju, vienalga, 
kas viņš bija. Mums tā mācīja. Viņš taču vairs 
nav karavīrs, viņš ir ievainotais. Krievi gan 
šāva virsū, vai tur bija sarkanais krusts vai 
nebija. Tāpēc arī pamazām sākās tā nežēlība, 
ka krievi tā —  nelaida ārā pat uz starplauku, 
lai varētu sniegt palīdzību.

Pie Ļeņingradas stāvēja ne jau latvieši 
vien. Mēs nomainījām norvēģu  leģionu. 
Blakus mums bija holandiešu leģions. Pa labi 
atradās zilā divīzija  —  spāņi. Bija arī 
zviedri, somi, flāmi un beļģi.

A r zilo divīziju bija tāds gadījums. Kalnā at
radās observatorija, lejā —  liels, klajš lauks. 
Apmēram  kilometru no līnijas —  starplauks. 
Rotai aizmugurē spāņi bija uztaisījuši futbola 
laukumu un situši futbolu. Krievi savukārt sā
kuši apšaudīt ar artilēriju un ievainojuši vienu 
spāni. Tad nu gan spāņi sadusmojušies un 
nolēmuši atspēlēties. Bet tur, kur stāvē
jām mēs, atradās krievu pozīcijas —  ar 
rokas granātu varēja aizmest, apmēram 
30 metri. Bija atnākusi grupa vīru, 
kas nebija vēl gājuši pa savu teritoriju pāri 
uz krievu pusi. Un pateica, ka iziešot izlūkos, 
lai netraucējot viņus. Ieroču nevienam  ne
bija, tikai duramie. Naktī viņi klusi pārlīda  
pāri visiem mīnu laukiem un dzeloņdrāšu žo
giem, ielīda krievu pozīcijās, kur nodūra 
apmēram rotu cilvēku —  visus posteņus un 
tos, kas bunkuros bijuši. Kādu nedēļu val
d īja  klusums. Neviena šāviena no turienes 

i^iebija. Tad spāņi atsāka spēlēt futbolu. 
V a irā k  uz viņiem nešāva.

gada martā no Soļikamlaga mani 
a ^ i^ ^ g fc/ ē k u  grupu pārsūtīja uz Usoļlagu. 
SākuirHWreda mašīnās, tad izlādēja ārā un 
bija jāiet pa taigu kājām. Nekādas takas ne
bija, sniegs pāri ceļiem. Nezinu, cik kilometru 
mēs tā gājām, bet vakarpusē, kad sāka tumst, 
ieradāmies nometnē, kas saucās Viļva. Viļva  
atrodas Viļvas upes krastā. V iļvas upe ir tur, 
kur tagad raksta par tām anomālijām Permas 
apgabalā. V iļva ietek Višerā, un tā savukārt 
ietek Kamā. Kaut kur starp Soļikamsku un Kras- 
novišeru. Tur lēģeri ik pa gabalu. Tur mēs pār
nakšņojām un otrā dienā atkal gājām tālāk. Bija 
vēl viena nometne, bet tai mēs izgājām cauri. 
Tad viena sieviešu nometne, pēc  tam vīriešu 
nometne: saucās Taļica. Taļicā bija daudz 
mirušo. Tur gan es nevienu latvieti nesasta
pu. Tikai krievus un igauņus. Tur bija draus
mīgi. Apsardze izturējās nežēlīgi, daudzus 
nošāva vai vienkārši nosita. Taigā es gāju 
darbā laikam gan tikai vienu vai divas dienas. 
Mani nozīmēja strādāt grām atvedībā. Tur 
mani ielika tāpēc, lai, kad atbrīvotos šta

ta vieta slimnīcā —  tā saucamajā stacio
nārā — , kur vajadzēja feldšeri, lai es tur 
tiktu. Tā vieta atbrīvojās, un mani norī
koja tur, jo tiem, kas stacionārā strā
dāja, nebija medicīniskās izglītības, un mir
stība bija diezgan liela. Bet ko nozīmē tava 
izglītība; ja tu neko nevari palīdzēt, jo zāļu 
jau nekādu nebija. Gadījās, ka rīvējām  ķie
ģeļus pulverī, lai cilvēku psiholoģiski ietek
mētu —  visādi gudrojām, lai cilvēkam kaut 
kā palīdzētu. Vēlāk, kad vairāk sapazinā
mies ar sardzēm, tad izlaida palasīt mežā 
baldriānu saknes, ozolmizas. Galvenokārt 
jau bija caureja un dizentērija. Bet tā nežē
lība! Ja cilvēks ir sašauts —  viņi pat sprāg
stošas lodes lietoja —  norauj visu apakš
žokli —  cik ilgi viņš bez tā apakšžokļa —  tas 
ir laika jautājums. Kādu mēs palīdzību  
varējām sniegt? Ārstu jau nebija, strādāja 
tikai feldšeri. Ja ārpusē kādam no apsardzes 
vīriem sieva dzemdēja, tad tur arī vajadzēja 
iet. Bet apsardze izturējās tik nežēlīg i! P ie 
mēram, tāds gadījums. Atved  uz stacionāru 
it kā ar dzelteno slimību, cilvēks dzeltens. 
Kad sāk iztaujāt, viņš neatzīstas. Vai dzeltenā 
kaite? Dzeltenā. Viņam bailes stāstīt, kā tad 
īsti ir bijis. Bet, kad nāk . miršana, tad pa
saka, ka ir sasists pa vēderu. Vārdu  sakot, 
viņam uzliek tā saucamo bušlatu, vateni, uz 
vēdera, tad nogulda zemē un uzsit pa šo 
vietu —  pārsit pūsli un neko vairāk nevar 
izdarīt. Ķirurģiskās palīdzības tur praktiski 
nebija, bet feldšeris tādu operāciju iztaisīt 
nevar.

Apsargāja Iekšlietu ministrijas karavīri, tā 
saucamie zilcepurainie, tie bija īsti nagu mau
cēji. Bet gadījās sargi arī no ieslodzīto  vidus, 
tā saucamā samoohrana. Parasti tie ar 58. 
pantu, bet Vlasova armijā —  Russkaja osvo- 
boditeļnaja armija —  dienējušie visi bija ap
sardzē. Cik man ar viņiem  nācies sastapties —  
kārtīgi cilvēki. Man iznāca tā, ka vajadzēja 
iet no vienas nometnes uz otru. Par apsargu 
man iedeva  vienu vīru. Es nevarētu sūdzēties, 
ka viņš man būtu ko sliktu darījis vai koman
dējis —  «šag vperjod, šag nazad . . .». Viņš 
bija kaut kur dabūjis pudeli samagonkas, un 
mēs gājām kopā gluži kā līdzīg i. Tad, ejot 
cauri sādžai, iegājām kādā mājā un sadzērām. 
Cilvēks kā cilvēks . . . A rī tie, ko es vēlāk sa
stapu, nebija slikti. Tieši tie armijā iesauktie 
karavīri, tie bija šausmīgi. Viņi meklēja, kur tik 
kaut ko sariebt. Piemēram, nometnē kāds no
mirst. Ārsts, medicīniskie darbinieki, sākumā 
netaisīja sekciju. Vienkārši cilvēks miris, un 
mēs uzrakstījām, ka ir miris. To vēl parakstīja 
sanitārās daļas priekšnieks, tas no brīvajiem. 
Kad ved ārā, tad zārks tiek taisīts vaļā un 
viņš ar štiku vēl uzdur mirušajam —  vai tas ir 
beigts. (Anekdote: —  Ja ješčo živ. —  Ņičevo, 
jezžai. Doktor lučše znajet.)

Politisko attieksme pret latviešiem nebija 
ļauna, bet izcēlās tieši kriminālie. Kad dabūja 
zināt, kas mēs esam, tad žargonā izlamājās 
desmit stāvos —  tu tāds un tāds latiš. Tad no
teikti bija jāaplaupa un jāaptīra. Kad es tai 
Taļicā atnācu —  visi taču tomēr pa sniegu, 
pa taigu gājām, noguruši . . .  Kā krita, 
tā uzreiz aizmiga. Tur jau neizģērbās, 
matraču arī nebija —  plikas nāriņas. Zagli pa 
to laiku aptīrīja. Man arī jaunos filčus norāva 
nost. Rītā tūlīt bija visiem jāiet uz taigu dar
bā. Fiiču nebija. Nevarēju iet. Kā izlīdzējās? 
M ācība bija dabūta Soļikamlagā, situāciju 
izpratām. Nekādu brēku necēla, ka man no
zaguši. No tiem zaglēniem —  urkām —  vienu  
piesauca klāt: —  Kur jums ir tas vadītājs, 
tas vecākais? Tāds Paška Rjabovs. Aizgāju 
pie viņa, saku: —  Tu redzi, Paška, kāds es 
esmu. —  Kāda nu mums tā valoda bija . . . 
Viņš man iedeva . . . lietotus filčus, bet 
labus. . . . M irstība tur bija liela. Vēlāk sa
mazinājās. Sākumā sekcijas netaisīja. Vēlāk



katram mirušajam bija jātaisa sekcija. Parasti 
atbrauca kāds ārsts un sanitārās daļas priekš
nieks. Sekcijās parasti piedalījās trīs cil
vēki —  feldšeris arT. Tāda bija tā no
formēšana. . . . 3— 4 km attālumā no Viļvas 
nometnes atradās sieviešu barakas, bet pus
kilometru pirms tām bija kapi, par kuriem 
ieslodzītie stāstīja, ka te esot apglabāts ap
10 000 cilvēku, galvenokārt no 1941. gada. 
Stāstīja, ka tie lielākoties bijuši izsūtītie lat
vieši un viņu vidū it kā arī Kārla Ulmaņa ad
jutants Lūkins'.

Pats biju liecinieks šādam notikumam. Lē- 
ģerpunkti V iļva, Taļica un Perša, kuru robe
žās mēs strādājām, atradās Peršas upes la
bajā krastā. Pāri upei bija vēl divi lagpunkti, 
kuru nosaukumus neatceros. Tālākais —  
15 km no krasta, un abus savienoja pajūgu 
ceļš. Tā kā es toreiz strādāju ambulancē, tad 
1949. gada maijā vai jūnijā atrados otrpus 
upei tālākajā nometnē, lai izdarītu mirušajam 
sekciju. Pēkšņi veļas barakā ienāk vairāki 
vīri. Viens invalīds bez kājām, viens ar kruķi, 
trešajam visi locekļi veseli. Nāca arī sargs 
viņiem  līdzi. Es zinu, ka nometnē mums tādu 
nebija. Tas, kas nāca pirmais, kam tās rokas 
un kājas bija, teica, ka viņi esot atnākuši uz 
etapu un ka viņiem  vajadzīga medicīniskā 
palīdzība. Bet mirkšķina man ar aci —  sargs 
turpat stāv —  ka viņš gribot kaut ko teikt; 
mirkšķina, lai paejam atsevišķi. Es saku, 
lai nāk pa vienam iekšā, lai pārējie te 
pagaida. Ienācis iekšā, nepazīstamais at
plēsa oderi un . izņēma fotokartiņu, uz 
kuras viņš bija padomju armijas kap
teiņa formā ar zelta zvaigzni. Viņš saka —  
viņi te esot 2000 cilvēku etaps. Neesot zi
nāms, kāds liktenis viņus sagaidot, ko ar 
viņiem darīšot un kāpēc viņi te atvesti, Tajā 
mirklī sargs taisa vaļā durvis, lai nedabūjam 
neko runāt. Tā bija visa runa. Vairāk nekā. 
Tad viņš sūdzējās par šo, par to. Nekādu 
medicīnisko palīdzību viņam nevajadzēja. 
Viņi tikai bija izprasījušies apsardzei, lai kaut 
kā tiktu uz ambulanci, lai dotu kādu ziņu. 
Tad vīrietis izgāja ārā, abi pārējie nemaz ne
nāca. Turpat viņiem kaut ko iedevu, lai sargs 
redzētu. Tā viņus aizveda, un es vairāk ar 
viņiem runāt nedabūju, bet izgāju ārā pa
skatīties. Pārējie atradās pie žoga. Visa tā 
masa bija pļaviņā saguldīta. Tur visi ar kru
ķiem, viens vīrs —  vispār tikai ar vienu roku. 
Vēlāk, kad pajūgi atnāca, nelaimīgos pacēla, 
iekrāmēja pajūgā un brauca prom. Surp viņi 
visi —  tie divtūkstoš cilvēki —  atvesti ar sma
gajām  mašīnām. Un turpat klajā laukā viņi 
pārnakšņoja. Mūsu virtuve gatavoja ēdienu. 
Virtuvē bija pasūtītas 2000 porcijas. Pavārs —  
uzvārdā Kļimovs —  ņēma provi un aplieci
nāja porciju skaitu. Tad otrā dienā viņus visus 
aiztransportēja, bet ar pajūgiem. Ne jau visus 
uzreiz, bet pakāpeniski veda, necik tālu tas 
nevarēja būt no šīs nometnes. Jo  šiten visur 
ir neiestrādāta taiga —  neizzāģēta; kur iz
zāģēts, tur ir klajums. Viņus visus ieveda tai
gā iekšā. Nākamā dienā mūsu pavārs atkal 
saņēma uzdevumu vārīt ēdienu divtūkstoš 
cilvēkiem. Un ēdienu veda ar armijas katliem. 
Kļimovs kā pavārs brauca līdzi. Taču, kad at
brauca, tad viņu tur nelaida klāt. Pavārs 
zināja stāstīt, ka atvestie vienkārši sadzīti 
taigā iekšā, nekur aizbēgt viņi nevarēja. 
Tur jau vesels cilvēks nevar izstaigāt tādus 
džungļus, bet, ja ieved tādu, kas vispār ne
var pārvietoties, kur nu vēl ar vienu roku —  
viņš jau sevis pēc nevar nekur aiziet. Tad to 
uzturu gatavoja pie mums, kādas piecas, se
šas dienas. Vēlāk viņiem atveduši armijas 
virtuves, to man pavārs stāstīja. Tur esot 
bijušas uztaisītas nojumes, viņi paši tur

‘ Se it ir p re truna ar citiem  avotiem . G rām atā  
«Ba ig a is  gads» no rād īts , ka pu lkved is  M ie rva ld is  
Lūkins gājis bo jā  R īg ā , 1941. g. vasarā.
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cēla tās guļvietas, skuju būdas. Vēlāk sakari 
pārtrūka. 49. gada rudenī no tās nometnes 
atveda sešus cilvēkus. To sešu vidū bija arī 
vīrs ar zelta zvaigzni —  vienīgais veselais, 
pārējie ar koka kruķiem. Viņus ieveda mūsu 
nometnē, bet klāt nelaida, ielika stūrī: te v i
ņus apsargāja, te viņus pabaroja. Tajā pašā 
dienā piebrauca smagā mašīna un viņus aiz
veda. Klāt netiku, nedabūju parunāt, vīrs tikai 
parādīja, ka šitā te. Sakrustoja rokas. Un tas 
varēja nozīmēt tikai nāvi. Ko tad taigā var 
tādi cilvēki iesākt. Piln īg i dabiski, ka visus 
pa tīro . . .  Un tad vēlāk, kad reiz atnāca 
pie mums sanitārās daļas priekšnieks, viņi 
savā starpā —  varbūt nemaz neredzēja, ka 
turpat esmu es un dzirdu, ko viņi runā —  
viens saka: «Nu lučše tak, čem ih uhaživaķ.»8 
Esot bijis tā, ka cilvēki jau izmisumā sacījuši: 
«Rasstrelajķe nas, vi nas tak mučajeķe!»9 
Tad Usoļlaga priekšnieks atbildējis: «Sami 
podohņeķe, začem vas stre/aķ.» Tas vīrs 
vēl bija paspējis pateikt, ka viņi bijuši Sar
kanās Armijas kareivji. Viņš sacīja: «M ēs 
visi esam kara invalīdi.»

Es atbrīvojos dažus mēnešus pirms am
nestijas (amnestija 58. pantam bija 55. ga
dā) —  bet pirms tam paspēju «izdzīvoties»  
Pesčlagā un pāris gadu pavadīt Vorkutā, 
no kurienes mani izlaida ar priekšzīm īgu ates
tāciju. Man vēl trīs gadi bija jādz īvo  bez 
pilsoņa tiesībām. Rīgā nepierakstīja. Es ,p ie 
rakstījos pie radiem Siguldā. Pēc nolikuma 
par amnestiju publicēšanas, lai varētu Rīgā 
pierakstīties, aizgāju uz Iekšlietu ministriju. 
Iekšā jau bija diezgan daudz cilvēku. Iegāju 
kabinetā. Un vēl nebiju nemaz izteicis tam 
vīram, kas mani pieņēma, ko es gribu, viņš 
paskatās un saka: rasstre/aķ vas nado11 —  
un kreisā roka šitā. Tādā garā tā saruna. Es 
saku, ka gribētu pierakstīties Rīgā. Viņš —  
rasstre/aķ vas nado. Bet viņš laikam citu neko 
nevarēja teikt, viņam bija tā jādara. Biju lai
mīgs, ka atkratījos no viņa . . . Kremt taču —  
es taču nekādu noziegumu neesmu izdarījis.

Tajā pašā nometnē, kur p ieredzēju notiku
mu ar invalīdiem , priekšnieks bija staršina 
Markjans. Kad pienāca jauns etaps, viņš prak
tizēja šitādu lietu. Aiz vārtiem visus nostāda 
ierindā. Sargs skaidro: šag vpravo, šag vļe- 
vo, vperjod ščitaju pobegom 12. Tad stāv un 
skatās uz ierindu, bet ierindā jau vienmēr 
kāds vai nu pakustas ne tā, kā vajag, vai kaut. 
ko runā. Viņš parāda ar pirkstu —  pjaķ šagov 
vp e rjo d !13 Cilvēks neko nenojauš, un, kad 
viņš piecus soļus uz priekšu sper, tad —  
paukš! —  un nošauj. Pēc tam sastāda aktu: 
rasstrelen pri p o beg e .14 Kā es vēlāk uz
zināju, Markjans par katru nošauto sa
ņēmis apbalvojumu 16 kg miltu. Tur no
šāva milzīgi daudz, katras trīs četras dienas, 
katru nedēļu, ik pa brīdim kādu nošāva —  
uz darbu vedot vai kur citur. Pēc tam visus 
nošautos atved uz nometni un jātaisa 
sekcija. M ēs jau rakstījām tā, kā bija: 
kur ir iešāviens, kur lode iznākusi ārā. Pēc 
lodes skrējiena varēja redzēt, ka daudzi no
šauti guloši no divu vai trīs soļu attāluma. 
Slēdzienu jau mēs nekādu nedodam. Bet vi
ņi tik raksta to aktu: rasstreļen pri pobege . . . 
Lodes apdegums —  tas liecina, ka no tu
vuma šauts. Markjana sieva arī nodarbo
jās ar top pašu. V iņi abi šāva. No aktīvā 
dienesta Markjans laikam nebija. Vismaz 
tādā formā viņš nestaigāja. Bet plinti nē
sāja. Citreiz nošāva un pie vārtiem to līķi

8 Labāk  tā, nekā kopt. (K r .)
' Šau jie t nost, jūs mūs tik ļoti mokāt. (K r .)
" Paši nosprāgsit, ko tur šaut. (K r .)

11 Jūs va jag  nošaut. (K r .)
So li pa lab i, soli pa kreisi, uz priekšu uzskatu 

par bēgšanu. (K r .)
3 P iecus soļus uz priekšu . (K r .)

14 Nošauts bēgo t. (K r .)

3— 4— 5 dienas citiem par biedinājumu tu
rēja —  to jau vairs uz sekciju nenesa.

Par to, kā padomju vara 1940. gadā izvei
dojās, kā tagad saka —  cik demokrātiski. 
Tēvs bija galdnieks, un mēs strādājām ne
tālu no Valmieras. Viens amatnieks bija 
nezin kāpēc aizgājis uz pilsētu: atgrie
zies visiem paziņo —  krievu karaspēks nā
kot iekšā. Neviens tam netic. Un tēvs tad sa
ka —  aizej apskaties, kas tur notiek. Es aiz
gāju. Krievu karaspēks nāca pāri Gaujas tiltam 
pa Rīgas ielu augšā. Katrā pusē cilvēki, ziņ
kārīgie. Neviens jau nekādas urravas neklie
dza. Kā jau vienkārši skatītāji. Tad viena tāda 
paresna dāma kaut kādus saukļus sauca. 
Un tie vīri taujā —  kas tā par veceni? 
«Tā tak dullā M arija !» Es tur noskatījos un 
izstāstīju tēvam; katrs jau strādāja savu dar
bu, nebija cilvēkiem laika. Ikviens bija ie
interesēts vairāk nopelnīt —  strādāja ilgāk. 
Bija apmēram ap sešiem vakarā. Uz 
ielas parādījās divi vīri. Ap  roku sar
kans apsējs ar baltiem burtiem «PD». Strād
nieki prasa, ko nozīmē tas PD'"° . . .  Iz
rādās: tie PD vīri apstaigāja mājas, ap
ziņodami, ka visiem jāierodas tirgus laukumā. 
Katrā mājā drīkstēja palikt tikai viens cilvēks, 
pēc iespējas tāds, kas varbūt nespēj kustēt. 
Tēvs jau nesteidzās, un vēl viens otrs, kas tur 
atradās. Tur tādi ģipšenieki strādāja, gries
tiem izgatavoja ģipša figūras, tie negāja ne
maz. Bet pēc kāda laika jau nāca otrreiz —  vi
siem, visiem jāejot ārā. Tēvs teica, ka iesim. 
Tā mēs aizgājām uz tirgus laukumu. Bijām 
gandrīz vai pēdējie. Tirgus laukumā bija 
uzcelta neliela tribīne. Daudz cilvēku. 
Vārdu sakot, visa Valmiera. M ēs no
stājāmies malā. Viss laukums sarkanarmiešu 
ielenkts, no tās cilvēku masas 15— 20 
soļu. Un kādi viņiem  bija tie durkli —  
ar durkļiem pret pūli. Ko tur trib īnē runāja, 
to jau lāgā nevarēja sadzirdēt, jo skaļruņu 
nekādu nebija. Un pūtēju orķestris sāka spē
lēt Internacionāli. Visi cel dūri augšā. Kas 
mums par daļu, lai cel. Pienāca viens krievu 
karavīrs un manam tēvam ar durkli p iebikstī
ja pa dibenu —  rādīdams, lai ceļot augšā 
dūri. Tad, protams, visi pacēla dūri. V īr i jau 
savā starpā sačukstas un runā. Prasīja, kas 
tie runātāji —  tie nebija mūsējie. Toreiz Va l
miera bija maza pilsēta, tur jau katrs pazina 
savējos. Tāpat kā Cēsīs. Ja viens nepazīst, tad 
otrs pazīst. Kad mītiņš beidzās, uzreiz vis 
ne/āva izklīst, bet organizēja gājienu uz vietu, 
kur komjaunieši apglabāti. Tad visi ļaudis —  
ar konvojiem abās pusēs —  uz turieni arī 
aizgāja. Tur atkal notika mītiņš. Kad tas bei
dzās, tad tik atļāva izklīst.16

Vai Ulmanis rīkojās pareizi, pieņemdams 
ultimātu? Tautā runāja, ka nepareizi, ka vaja
dzējis pretoties. Pārliecība par to auga, kad 
sākās cilvēku apcietināšanas. Runāja: ja būtu 
pretojušies, būtu mazāk upuru nekā tagad. 
Kaut vai būtu zaudējuši. Šodien tas 
ir vairāk nekā skaidrs. Vai mēs būtu 
zaudējuši vairāk nekā pēc izsūtīšanām? 
Kad vācieši ienāca, tad ziņoja, ka Li
tenē vien apmēram 220 cilvēku apšauts. V ā 
cieši bija nadzīgi uz komunistu briesmudar- 
bu izrādīšanu. Un toreiz jau raka ārā katrs 
piederīgais, paņēma savējo projām. Kur tad 
vēl Baltezers un čekas pagrabi . . . Es vēl mā
cījos medskolā 41.— 42. gadā. Toreiz mūs no 
skolas veda ekskursijā uz čeku. Pagrabā ne
veda, bet vadītājs izstāstīja, kas tur noticis. 
Bijusi ieeja no stūra, es atceros, kā mēs iegā
jām iekšā, kā izgājām tām telpām cauri un 
ienācām garāžā —  tur ir tāda četrstūraina ga
rāža, drusciņ iegarena. Izbraukšana no garā
žas ir tieši sētā. Un garāžai pretī dzelzs vārti,

15 PD  —  p a līgd ien ests .
16 Sk. « Jaunākās ziņas», 1940. g., 25. jūnijs.
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kas tagad uz Stabu ielu ved. Garāžai gar sā
niem bija boksi. Liekas, toreiz redzējām divus 
tādus boksus, kur tā šaušana notika. Tur va
rēja redzēt, ka visa siena ir sašauta, ar sma
dzenēm notašķīts un visu ko. A r ī kanalizāciju 
rādīja, kas noskalo. Tas vīrs stāstīja, kā tur 
šāvuši, tad iekrāvuši smagajā mašīnā, izvedu
ši ārā . . .

Pēc Vācijas kapitulācijas 1945. gadā, kad 
Kurzemes katlā padevāmies arī mēs, sāka 
apcietināt iedzīvotājus. Kas bija jaunāks par 
60 gadiem —  visus pa tīro  ņēma ciet. Pie 
Matkules bija tā nometne, kur sanāca visādi 
vīri, tur bija pat no «Sarkanās bultas». No 
Matkules mēs gājām kājām uz Je lgavu. P ie ' 
Jelgavas cukurfabrikas atradās tā kapitālā 
nometne. Tur mūs aptīrīja  līdz pēdējai 
vīlīte i, atņēma personīgās mantas. Sāku
mā mēs uzturējāmies Lielupes malā, p|avā. 
Tikai viens vai d ivi sargi. Vēlāk visus piecēla 
un sadzina iekšā nometnē, tad jau bija sardze 
apkārt. Žogi bija uztaisīti pēc visiem  liku
miem —  augsta sēta, dzeloņdrātis divās rin
dās, tas tā kā neitrālā zona, pirms tam vēl 
tāda zemāka sēta, iekšpusē vēl viena. Uz 
katra stūra postenis ar ložmetējiem, ko tur 
daudz —  ja šāva, tad šāva kārtām. Kad 
gājām no Matkules, mūsu bija vairāki 
tūkstoši, bet apsargāja tikai pāris cilvēku, 
izskata pēc. Neviens jau necentās bēgt, 
neviens nedomāja, ka notiks kaut kas tāds. 
Ja būtu zinājuši, varbūt visi būtu aiz
mukuši prom, būtu pretojušies. Bija 
palaista bauma, ka krievi jau vairs neesot 
tādi, kā 41. gadā, tagad viss būšot citādāk. 
Un cilvēki noticēja. Jo  neviens nekādu no
ziegumu nebija izdarījis, lai būtu jābēg. Es 
neatceros, cik dienas mēs sabijām Je lgavā, bet 
ilgi ne —  pēc tam izdzina ārā uz ešaloniem —  
lopu vāģīšiem. Tagad tādu mazu vagonu vairs 
nav —  katrā vagonā bija 40 cilvēki. Kā siļ
ķes —  divos stāvos. Līdz Maskavai tikām pa 
1 dienām. Tur ievietoja kādā nometnē. Sasta
pām latviešus, leģionārus, kas bija krituši gūs
tā kara laikā. Barakās jau vietas nebija, un nā
cās gulēt zem klajas debess, lietū. Filtrācijas 
nometne atradās pie Maskavas upes, Arbatā. 
Tur mēs sākumā apmetāmies. Nepabeigta bū
ve, it kā metālu pētīšanas institūts esot celts. 
Ēku it kā vācu karagūstekņi būvējuši. Tajās 
telpās mēs nāriņas uztaisījām un kādu laiku 
dzīvojām. Vēlāk blakus uz laukuma apaļas 
somu teltis uzcēla. Tad mēs pārgājām  dzīvot 
tur, bet strādājām metālu pētīšanas institūta 
būvdarbos. Tur bija krievi, latvieši, vēl 
citas tautības. Jā, vācieši tur arī bija, bet 
kāpēc viņi tieši pie mums ielikti, es nezinu. 
Varbūt tie bija Volgas vācieši. Vārdu sakot, 
mani nozīmēja būvdarbos —  par brigadieri. 
Varbūt tāpēc, ka pārvaldīju vācu un krievu va
lodu. Būvdarbu desmitnieks, kam mēs bijām

tieši pakļauti —  Davidovs, diezgan nepatīka
ma persona. Reiz viņš mani izsauc, uzdod 
darbu un saka —  jāsavācot malka no būvdēļu 
atkritumiem. Pa dienu viena mašīnas kra
va —  mašīna mums ir —  jāpiekraujot. 
Labs ir, mēs salasījām, piekrāvām ma
šīnu —  visādus atkritumus, kas mētājās 
apkārt; par to mums iedeva papilduz- 
turu. Visi bijām priecīg i —  Sarkanās A r
mijas aizmugures uzturs. Tomēr kaut kas pa
pildus nāca klāt. Paiet kāds laika sprīdis. 
Davidovs atkal man tādu pašu uzdevumu 
dod. Taču visa malka ir novākta. M ēs tomēr 
sagrabinājām vēl vienu mašīnu. Paiet trīs 
četras dienas —  viņš atkal teic, ka vajagot. 
Es saku —  kur tad ņemšu, nav jau tās mal
kas, visa malka novākta. Bet viņš atkārto —  
es neko nezinu, jāsavāc, un cauri, man va
jag malku. Es saviem vīriem  saku, kas par 
lietu. Domāju: ko tad dēļus zāģēs kopā, 
būvmateriāli taču. Mēs norunājām, ka to 
gan nedarīsim. Un vakarā mašīna nav p ie 
krauta, un Davidovs to papilddevu mums 
vairs nedod, bet neko nesaka. Taču nāka
majā rītā viņš atkal liek to pašu. Ta
gad ir tāda situācija: ja mēs sazāģēsim 
būvmateriālus, tad būsim kaitnieki, jo 
viņš jau neatbildēs. Atbildēs brigadie
ris, atbildēs brigāde. Mēs atsakāmies. Viņš 
sāk rakstīt. Nometnē bija kāds čekists —  tā 
saucamais oberupolnomočennijs. Viņš tur 
visādas lietas izskatīja. Vārdu sakot, mums 
sāka pierakstīt apmelojumus. M ani vienreiz 
izsauca, bet ne jau tāpēc. Viņš tik saka: kā
pēc neesot uzdevums izpildīts, mēs slikti 
strādājot. Kad es mēģinu kaut ko par to malku 
ierunāties, viņš nemaz neklausās: fašisti, un 
viss, negribat strādāt. Vēlreiz  mums to mal
ku lika vākt, bet mēs tā arī nevācām, jo ne
bija, kur ņemt. Darbalaiks jau bija beidzies, 
kad pienāca mašīna, piekrauta ar logu stik
liem. Es nozīmēju 10 cilvēkus no brigādes, 
lai izkrauj. Sargiem izlikās, ka esot par lēnu. 
Šoferim esot jābrauc prom. V iņi ņem un vien 
kārši izgāž ārā. Visi stikli, protams, saplīsa. 
Tad atkal sākās, apmelojumus visādus rak
stīja. Un beigu beigās manu —  tas bija tieši 
31. decem brī, pēcpusdienā —  nāk tas ober
upolnomočennijs. Viņš saka —  paņem savas 
mantiņas un ejam. Es aizeju uz caurlaides 
telpu, tur gaida vieglā mašīna, iesēdina 
un aizved. Pēc kāda laika iebraucam pagalmā 
pa milzīgiem dzelzs vārtiem. Tas virsnieks 
aiziet projām, es palieku mašīnā viens pats 
sēžot. Paliek šoferis arī. Pa vārtiem iebrauc 
melnā bērta —  tas man viss ir redzams —  
nāk virsnieki, atver mašīnai durvis, un no tās 
kāpj ārā cilvēki. Un katru, kas nāk, virsnieks 
skaita —  viens —  un uzsit pa muguru ar tādu 
kā steku. Viņš līdz 8 vai 9 saskaita, tad viņam 
tas skaitlis sajūk. Visiem jākāpj atkal atpakaļ.

Tad atkal no jauna. Un tā trīs reizes. It kā ar 
steku uzsit. Es vēl nesapratu, ka jau atrodos 
cietumā. Tad mani ieveda iekšā un ielika v ie 
ninieku kamerā. No tās kameras es tiku iz
saukts tieši pulksten 12 naktī —  jaunajā ga
dā —  nokārtot formalitātes. Par ko esmu 
apcietināts, es taču nezinu. Tātad, vai es esmu 
vai neesmu apcietināts? Viņi jau, protams, 
izliekas, it kā neko nezinātu. Pēc tām for
malitātēm vēl kāds laiks pagāja. Tad mani 
aizveda uz pirti, izģērba, izkratīja, ievietoja 
tā saucamajā kamerā. Pagāja apmēram divas 
nedēļas. Es nemaz nezināju, cik, man nebija 
nekādas apsūdzības. Tad mani izsauca, teica, 
lai uzrakstot savu biogrāfiju. Es tur īsumā 
uzrakstīju, pagāja vēl pāris dienas, un 
man izsniedza apsūdzības rakstu. Ne es zi
nāju tos likumus, ne pantus. Kamerā jau 
vīri pateica —  tie panti tur bija 58 un viens, 
un divi, un trīs, un seši, desmit un divpadsmit 
utt. Atkal pagāja laiks, tad sākās pratināša
na. Tādā veidā mani cietumā noturēja 
pusgadu, līdz, liekas, jūnijā pa etapu no
sūtīja uz Soļikamsku. Trīs vīru tiesa, 
kas sevi dēvē par kara tribunālu. Tā tiesa 
ilga burtiski 10— 15 minūtes, un tad mani aiz
veda uz pārsūtīšanas vietu Krasnaja Presņa.
■ ■ ■ Nometne saucās So/ikamiag, Borovskā. 
Būvkomb inātā, kas tur atradās, mani nodarbi
nāt nevarēja, jo svēru tikai 48 kg. Bet zob
ārstniecības kabinetā strādāja zobārsts, v ī
rietis, kas nepārvaldīja krievu valodu. A r 
viņa palīdzību es tur iekārtojos par tulku. 
Tā kā es vēl kaut ko no medicīnas zināju, man 
bija jāpilda arī feldšera pienākumi. Vēlāk tur 
tika noorganizēts tā saucamais O P  —  Ozdo- 
roviteļnij punkt. Tajā punktā sakomplektēja 
kādus 4000 cilvēkus. Tādam lērumam, pro
tams, vajadzēja arī ambulanci, medicīnisko 
punktu. Un tad mani pārcēla uz to medicīnisko 
punktu par feldšeri strādāt. Uzturs jau tur bija 
labāks, un atkarībā no tā, kā kurš uzbarojās, 
nozīmēja darbā. Tur nācās satikties ar tā sau
camiem pircējiem, kas uzpērk vergus. Kādreiz 
vergu pircējs skatījās nēģerim mutē —  ja ir 
zobi, tad ir ēdējs . . . Mums tur skatījās, cik 
Iiela tā pēcpuse ir. Ja pēcpuse bija liela, tad 
pirmā kategorija, ja mazāka, tad otrā, ja vēl 
mazāka, tad trešā, un ceturtajā jau nāca tie 
distrofiķi. Atkarībā no tā, kurš bija vairāk 
uzbarojies, cilvēkus pēc katras komisijas at
lasīja un veda prom. . . . Nometnē bija arī 
lietuvieši, igauņi un dienvidslāvi —  Tito c ī
nītāji, viņi visu laiku dažādus protestus cēla, 
ka esot Tito vīri, bet vienalga viņus visus 
iesēdināja, viņi jau vēl tos protestus taisīja, 
un tad viņus par to salika būros . . . Man 
iedeva 10 gadus . . . Kāda tur tiesa! Paprasa 
vārdu, uzvārdu, tēvvārdu un vēl dažus da
tus: labs ir, ej, pagaidi . . . Ienāk iekšā: tik 
un tik. Nākošais.



R a k s ta  a u t o r s  ir e k o l o g s ,  L a t v i j a s  Z i n ā t ņ u  a k a d ē m i j a s  B i o l o ģ i j a s  i ns t it ūta  d i r e k t o r a  v i e t n i e k s .

EKOLOĢISKĀ 
NOLEMTĪBA 

VAI CINA PAR DZĪVI
«Kad zinātne ir tapšanas stadija, milzīgā reputācija, ko tās veidotāji bauda sabiedrībā, vēlēšanās pašam noskaidrot 
kādu jautājumu, kas izraisījis lielu interesi, cerība kļūt slavenam ar jaunu atklājumu, godkārība iegūt tādu pašu titulu, 
kāds ir̂  slaveniem vīriem, —  pievērš tai vispārēju uzmanību. īsā laikā ar to sāk nodarboties milzumdaudz laužu ar vis- 
dažādakajam rakstura īpašībām . . . Bet, šīs zinātnes robežām paplašinoties, mazinās cieņa, ko tā izraisa . . . Un 
entuziastu pūlis saplok, apsīkst kolonistu kustība pēc zemes, kurā veiksme kļuvusi reta un grūti iegūstama.»

Ekoloģija ir samērā jauna zinātne, un kopš tās pasludinā-" 
sanas 1866. gadā tajā vērojama zināma secība pētniecī
bas procesā, uzkrāts tāds atziņu un likumību daudzums, 
kam vajadzētu būt pietiekamam praktisku dzīves jautājumu 
risināšanai. Nenoliedzot ekoloģijas kā zinātnes daudzšķaut- 
ņainību, apspriešanai gribu izvirzīt vienu tās aspektu,

Denī D/dro. «Domas par dabas interpretāciju»

proti —  aplūkot ekoloģiju kā zinātni par dzīves vietas bio
loģiju. Paturot prātā Denī Didro tēlojumu par pievēršanos 
jaunām zinātnēm, katrs pats varētu atrast savu vietu un lomU 
šajā kustībā, bet vislabāk, ja viņš spētu rast atbildi uz ekolo
ģijas pamatjautājumu: «Kāpēc un kā viņi dzīvo tur, kur 
viņi dzīvo?» Loģiski, ka mūsu vecajā pasaulē visas sugas
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telpu un lomas sadalījušas tā, ka šī pasaule puslīdz stabili 
pastāv un varētu pastāvēt, ja vien cilvēks šo stabilitāti ne
šķobītu ar savu nepārdomāto rīcību. Tā ka viss, ko šodien 
saprotam ar ekoloģiskajām problēmām, būtībā ir reducējams 
uz vienas sugas ekoloģiju un uzvedību. Risinājumam vaja
dzētu būt lieliskam, jo cilvēka uzvedību vada nervu sistēma, 
un atšķirības uzvedībā rada pārstrādājamās informācijas 
kvalitāte. Mūsu domāšanas aparāts mūs nepievils, kamēr cen
trālā nervu sistēma dos adekvātu priekšstatu par pasauli. 
Tiklīdz apjēgsim savas uzvedības sekas, centrālajai nervu 
sistēmai vajadzētu diktēt aizsargreakciju, lai cilvēks mai
nītu savu uzvedību un izvairītos no briesmām. Aizsteidzo
ties notikumiem priekšā, jāatzīst, ka šis ir vienīgais centrali
zācijas modelis, kurš darbojas izdzīvošanas virzienā, un 
vienlaikus atgriezeniskā saite ir tā smagākā, pie kuras savā 
pārvaldes mehānismā nevar nonākt atpalikušo valstu vald ī
bas. Nevar tāpēc, ka šī saite spēj darboties organismā, kurš 
sastāv no individualitātēm, bet visai maz ticama ir at
griezeniskās saites darbības iespējamība mehānismā, kuru 
veido masas jeb cilvēki kā materiāls.

Visbiežāk minētais pašreizējā stāvokļa raksturojums būtu 
ekoloģiskā krīze un ekoloģiskā katastrofa. No zinātnes po
zīcijām raugoties, mani interesē kritēriji un robežas šo stāvokļu 
noteikšanai. Ekoloģiskā kustība, aicinājumi un lozungi sāk 
ieņemt vadošo vietu mūsu sabiedrībā, tie kļūst par drošāko 
balstu priekšvēlēšanu kampaņā: «Balsosim par ekoloģiskā 
līdzsvara saglabāšanu, dabas resursu saprātīgu izmantošanu, 
zemkopības kultūrul» Tomēr, ja būsim pietiekami nopietni 
un solījumiem pievērsīsim vērību, tad šādu «zaļo plat
formu» pārstāvošie deputāti pavisam drīz būs spiesti at
kāpties, jo savus solījumus pildīt nevarēs. Pavisam vienkārši —  
nespēs, jo nezinās, kā to praktiski darīt, nezinās esošo 
stāvokli, tā rašanās cēloņus un līdzekļus pasludinātā mērķa 
sasniegšanai. Par šī raksta pamatuzdevumu uzskatu mēģināju
mu noskaidrot, vai ekoloģiskā situācija tik nelielā teritorijā kā 
Latvija (64 000 km2, 0,3% no PSRS teritorijas) var ietekmēt 
globālo vai vismaz reģionālo Baltijas baseina situāciju, un 
kā pasaules evolūcija atspoguļojas Latvijā.

Stāvoklis un cēloņi. Latvija ir jūras republika, 475 km 
garā robeža gar Baltijas jūru, neaizsalstošās ostas rietumos, 
baltās pludmales smiltis un priežu meži aiz tām, auglīgais 
zemes virsslānis jau izsenis padarījuši šo teritoriju apdzī
vojamu un iekārojamu. Te arī pastāv galvenā problēma —  
republika kā tranzītteritorija un vienlaikus rūpnieciski ražo
joša teritorija, vai republika kā dzīves telpa ar dzīvību nodro
šinošiem un dabu atjaunojošiem procesiem. Abi šie ceļi 
republikas attīstībā nav savienojami, pēdējos 40 gados ka
tastrofāli pieaudzis pirmais ceļš —  rūpnieciskā ražošana un 
kravu pārvadājums caur republikas ostām (pēdējos 40 gados 
Latvijā rūpnieciskā ražošana pieaugusi gandrīz 60 reizes, 
lauksaimnieciskā —  pusotras reizes, tranzītkravu apgrozī
jums sastāda 95%  no kopējā kravu apgrozījuma). 5o 
mērķu sasniegšanai vajadzīga enerģija un resursi, kuru 
Latvijā nekad nav bijis, jo šī teritorija pēc saviem dotu
miem ir agrāri neatkarīga —  pilnībā spēj sevi pabarot (ko 
nevar teikt par PSRS industriāli neatkarīgiem rajoniem). 
Tātad, ekspluatējot republikas teritoriju kā ražojošo zonu, 
nonācām pie šodienas ekoloģijas stāvokļa. Rīgas jūras līcis 
piesārņots ar neattīrītiem rūpniecības un lauksaimnieciskas 
izcelsmes notekūdeņiem, ar izjauktu lielo upju hidrobio
loģisko režīmu, kas lēnām pasliktina šo stāvokli. Lai 
spriestu par iespējām līci un teritoriju atveseļot, jābūt 
skaidrai esošai situācijai. Tādas skaidrības nav, ir atsevišķi 
fragmentāri un pietiekami solīdā zinātniskā līmenī veikti 
pētījumi, taču kopainu tie nedod. Šāds vērtējums jādod 
arī visam republikas ekoloģiskās izpētes darbam. Sis un tas 
veikts pietiekami profesionāli un precīzi, taču sistemātiskuma 
nav, laika izjūtas arī nav, un nevar būt procesu dinamikas 
vērtējuma, prognozes. Neatliekami būtu jāveic teritorijas 
kartēšana pēc tās radioaktīvā piesārņojuma līmeņa, jāapzi
nās ķīmisko un toksisko atkritumu (tajā skaitā kaujas vielu) 
uzkrāšanās līmenis un koncentrācijas vietas, gruntsūdeņu 
piesārņojuma līmenis un dinamika, piesārņojuma tranzītpār- 
nese no kaimiņu teritorijām. Baltijas reģiona valstu interesēs

būtu veidot starptautisku ekspertu grupu šo pētījumu veikša
nai ar mūsdienīgām un salīdzināmām metodēm. Latvijas 
Kultūras fonds šajā ziņā ir skatījies tālāk par zinātni un, 
ieraudzījis Daugavu, realizē Daugavas programmu. Nerēķi
nāties ar Daugavu, kuras baseins aizņem 40% no re
publikas teritorijas, kuras notece Baltijas jūrā sastāda 2h  no 
Latvijas upju kopējās noteces, kuras 370 km garajā posmā 
Latvijas teritorijā līdzenuma apstākļos uzbūvētas trīs hidro
elektrostacijas, ir nepiedodami. To, ka Daugava būtiski ie
tekmē Latvijas un Rīgas jūras līča ekoloģisko stāvokli, tā 
pašattīrīšanās spējas, nebūtu jāpierāda. Te reizē ir problēma, 
kuras risinājumam varētu būt globāla modeļa vērtība. A rī 
no mūsu kļūdām, tās nopietni analizējot, pasaule varētu 
mācīties.

Otrs vērtējumu kritērijs ir subjektīvāks un reizē arī c ilvē 
cīgāks, proti, acīm redzamais jeb mūsu domāšanas aparā
tam uztveramais. Visu, kas nolaists un nopostīts, saistām ar 
ekoloģiju. Tiem cilvēkiem, kuri atceras Latvijas sakoptību 
brīvvalsts gados, tagadējais stāvoklis nevar atstāt citādu ie
spaidu kā ekoloģiskās katastrofas piemeklētu zonu (protams, 
ja Rīgā ierodas caur Tallinu). Braucot caur Maskavu, pie
tiek jau vienas stundas vērojuma ceļā no lidostas līdz Rīgas 
stacijai, lai secinātu, ka Maskava ar sevi netiek galā, ko tad 
tur vēl uzņemties aizbildniecību pār citiem. Iebraucot Rīgā 
ar Maskavas vilcienu, vērtējums jau daudz kritiskāks: «Jūsu 
(proti, Latvijas) izvēle ir tikai viena —  nabadzības zonas 
šķirtne būs vai nu jūsu austrumu, vai arī rietumu robeža.» 
Ja ekoloģijā pastāv tāda nozare kā populāciju (tautu) ekoloģija 
un tādi jēdzieni kā migrācija, pašregulācija, tad nevaja
dzētu vairīties arī no šīs zinātnes atziņām. Valdošā aparāta 
darbinieki gan uzskata, ka līmenis zinātnē un ražošanā krītas 
tāpēc, ka daudzi diskutē par politiku. Domāju, ka politiskā 
situācija ir nestabila, jo sistēma nerada uzticību un stabili
tāti. C ilvēces attīstības vēsturē teritorijas un etnisko īpatnību 
ignorēšana vienmēr novedusi pie krīzes, tāpēc pamatoti var 
teikt, ka nepastāv ekoloģijas jautājumi vispār, bet tie ir cieši 
saistīti ar ekonomiku un politiku. Pretēji valdošajiem taut
saimnieku uzskatiem(domāju, ka ekoloģijas jautājumi ir primā
rie, to pareiza (tātad racionāla!) risināšana stabilizē ekonomis
ko un politisko stāvokli. V ienlīdzības zīme nebūtu liekama 
starp ekoloģisko un militāri politisko drošību, jo ekoloģiskā 
arī te ir primārā. Uzvarētāju armijai taču vajadzēs dzīvei 
noderīgu teritoriju —  dzīves telpu un resursus tajā, ar at
tiecībām vien neko iesākt nevarēs. Līdz šim cilvēku sociālis
mā mēs nepamatoti vērtējām gandrīz vai kā nebioloģiski 
veidotu būtni, kam ir svešs viss materiālais, kurš var iz
tikt bez dzīves telpas, resursiem un kuram galvenā vērtība 
ir savstarpējās attiecības (gan ar norādi, ka tās ir v ien lī
dzīgas, draudzīgas un internacionālas). Darvina izlases teorija 
taču pamatojas uz mijiedarbību, kurai ir konkurences raksturs. 
Izlase ir stabilizācija caur konkurenci, un visa jeb veseluma 
pastāvēšana ir iespējama, kompensējot dažādos spēkus šajā 
sistēm ā— tātad caur antagonismu.

Ekoloģiski vērtējot, sistēmiski nepareizs ir norādījums uz to, 
cik Latvija saņemot no citām PSRS teritorijām, ja netiek 
doti dati par to, ka no Latvijas daudz tiek arī aizvests. Latvijas 
PSR Augstākās Padomes sesijās un arī Maskavā turpinās 
diezgan neauglīgas diskusijas par vienu vai otru nevis ekolo
ģijas, bet dabas aizsardzības (pasākumu sistēmas) fragmen
tāru uzdevumu veikšanu. Pamatjautājums netiek aplūkots, 
un tas, manuprāt, būtu: «Cik lielā mērā ekoloģijas kā zinātnes 
attīstības līmenis Latvijā traucē optimāli īstenot dabas aiz
sardzības pasākumus?» Nerodu citu atbildi kā vienīgi: 
«Tikai republikas kā teritorijas attīstības stratēģija no
sakot—  tur mēs esam kļūdījušies, un nelabvēlīgās sekas 
turpina progresēt.» Latvija bija agrāri neatkarīga teritorija, 
kas varēja sevi pabarot (45%  lauksaimniecībā intensīvi iz
mantojamu zemju), pārtika kļuva par preci tirdzniecībai ar 
citām valstīm. Agrāro neatkarību esam zaudējuši, industriālā 
atkarība no resursiem un enerģijas vēl vairāk pieaugusi. 
Sāda situācija neradās stihiski, tā ir mērķtiecīgas politikas 
rezultāts. Placdarmu izejai uz Rietumiem, uz vienīgo neaiz
salstošo ostu Ventspili, Krievijas impērijai tuvajos ziemeļ
rietumos vieglāk bija iegūt ar varu, taču ne tik viegli noturēt.
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Teritoriju iekaroja un noturēja kājnieki, taču šie iekarotāji 
bija klejotāju cilmes, tādi, kas teritoriju un zemi ne
kopj. Katrai tautai ir savas izturības spējas, cita iztur 700 
gadu jūga (kā latvieši), citas sašķīst 300 gados, vēl citas 
plašajā reģionā no Klusā okeāna līdz Baltijai —  70 gados. 
Tautu izturības rezervei nav stingru robežu laikā, un ne jau 
tautas skaitliskais sastāvs nosaka pastāvēšanu, bet tās kvali
tāte (tautas intelektuālais potenciāls, spēja pārvarēt vides 
pretestību, reproduktīvais potenciāls). Cēloņi nestabilitātei 
meklējami jau pirms revolūcijas un arī pašā revolūcijā. V ie 
na koloniāla impērija, cariskā Krievija, kuru sagraut aicināta 
bija 1917. gada revolūcija, radīja otru tādu pašu impēriju 
kaut vai pēc ekoloģiskā satura. Proti, savu problēmu risināšana 
tika veikta uz citu rēķina. Revolūciju vienlaikus var aplūkot 
gan kā apspiesto tautu atbrīvošanos no kolonizatoriem, gan 
kā jaunas sistēmas (sociālisma sistēmas) radīšanu Krievijas, 
šoreiz jau Padomju Krievijas, glābšanai. Būtībā šī plašo 
reģionu kolonizācija izputināja ne vien iekarotās teritorijas, 
bet arī pašu Krieviju, jo liedza attīstības iespēju tās dabiska
jiem ražotājspēkiem. Šīs politikas mērķis Latvijā vislabāk 
izpaudās, sākot ar 1940. gadu, kad mērķtiecīgai pamatiedzī
votāju iznīcināšanai realizēja to deportēšanu uz Sibīriju. Tā 
iedzīvotāju daļa, kas paspēja izbraukt, atrada cilvēka cie
nīgu dzīvi Rietumeiropā, Amerikā un Austrālijā. Dzīves telpa 
un izeja uz ostām it kā būtu attīrīta, tomēr drošības par 
panākumiem nav, jo teritorija ir jānotur. Tāpēc tiek īstenota 
it kā humāna Latvijas industrializācijas politika, ievedot imigran
tus no Padomju Savienības austrumu un dienvidu rajoniem, 
radot to attīstībai labvēlīgākus dzīves apstākļus nekā pamat
iedzīvotājiem (darbavietas, dzīvokļi), tādējādi padarot in
dustriāli atkarīgo Latviju totāli atkarīgu no PSRS. Šādai totālas 
kolonizācijas politikai zem vienotas ekonomikas (kas būtībā 
nozīmē kultūras imperiālismu) izkārtnes vajadzēja paveikt 
totālas asimilācijas uzdevumu, taču tieši te ekoloģiskie fak
tori: vides degradācija, iedzīvotāju sablīvēšanās pilsētās 
(piemēram, Rīgā, kas, aizņemot 6 %  no republikas terito
rijas, koncentrē sevī 34% iedzīvotāju un 54% rūpniecī
bas), informācijas kvalitāte un atgriezeniskās saites trūkums, 
centralizācija u. c. noveda pie atmodas un revolūcijas. Katras 
tautas indivīdam ir specifiska teritoriālā uzvedība. Šī uzvedī
ba kontrolē tautas daudzumu dotajā teritorijā. Tajā pašā 
laikā tauta ārējo (barības trūkums) faktoru ietekmē vai iekšē
jo (kvalitatīvas izmaiņas, mainoties iedzīvotāju blīvumam) 
faktoru spiesta, iedarbojas uz indivīdiem. Latvijā šī iedarbī
ba izpaužas kā vadība pār tautu, tā paredz visu indivīdu 
vienādošanu vienlīdzības vārdā, taču tādā veidā tiek iz
slēgta tautai tik nepieciešamā atkarība no teritorijas un tās 
vietā likta atkarība citam no cita vai no vadītāja. Konkurēt
spēja zūd, bez tās ārējie apstākļi vien un centralizēta vadība 
jo sevišķi nespēj nodrošināt organizācijas līmeņa stabilitāti. 
Tauta izvirst izolētos indivīdos, dažādu genotipu sastopamī
bas biežums kļūst haotisks, uzkrājas degradāciju radušās 
mutācijas, un tas noved pie bojāejas. Vienotas padomju 
tautas idejas autoriem vajadzēja zināt amerikāņu zoo
loga Ernsta Maira principu, saskaņā ar kuru jaundibinātā tauta 
ietver sevī tikai daļu no informācijas, kas piemita vecāku 
tautai. Te arī meklējamas mankurtisma saknes.

Atcerēsimies, ka 1915. gadā Krievijā nodibināja Dabisko 
ražošanas spēku pētīšanas komisiju, kuras programmā bija 
krievu platīna un māla ieguve, sālsraktuves un vēja enerģija 
u. c. šo komisiju vadīja izcilais ģeoķīmiķis Vladimirs Ver- 
nadskis, kuram kopā ar vēl 20 profesoriem pietika drosmes 
1911. gadā atstāt Maskavas universitāti, tādējādi protestējot 
pret policijas teroru studentu kustības apspiešanā. Tas ne
traucēja Kara ministriju izsniegt 70 tūkstoš rubļu V. Ver- 
nadska komisijai pētījumu veikšanai un vēl 26 tūkstošus tā
lākiem pētījumiem. Šī komisija sekmīgi strādāja līdz 1934. 
gadam, kad to aizstāja ar stahanoviešu kustību un kļūmī
gajiem piecgadu plāniem. Šī atcere nepieciešama, lai saprastu, 
ka ar zinātniskām metodēm stagnāciju konstatēt nevar un 
zinātne pašreizējā organizācijas formā Latvijā nevar būt 
virzošais spēks kultūras evolūcijā (jo neviens profesors un 
akadēmiķis taču nav atkāpies nedz stagnācijas gados, nedz 
arī tiem pretstatītajā atmodas laikmetā — tātad vai nu galējs

konservatīvisms, vai nepiedodams plastiskums). Tāpat armija 
un tauta tiešām ir vienota, jo armiju baro tauta, un nevis 
pavirša un skaļa ideoloģija, bet speciālisti ir labklājības 
pamats.

Kontekstā ar Oktobra revolūciju Krievijā der atcerēties tās 
tālāko attīstības gaitu. 1918. gada 3. martā Brest-Ļitovskā 
slēdza miera līgumu, kura teritoriāli ekonomiskās sekas 
mūs varētu interesēt. Amerikāņu vēsturnieks Džordžs Ver- 
nadskis (Wochenpost, 4. Mārz, 1988. S. 12) tās vērtē šādi: 
«Krievija zaudēja 26% savu iedzīvotāju, 27% lauksaimniecī
bas zemju, 33% caurmēra graudu ražas, 26% dzelzceļa 
tīkla, 33% darbgaldu un mašīnbūves industrijas un 75 %  ogļu 
ieguves.» Man ir tikai viens jautajums— vai tiešām 
«savu»? Ļeņins uzsvēra, ka tas esot devis iespēju 
«atvilkt elpu» (uz kā rēķina?), lai izveidotu Sarkano Armiju. 
Staļins bija pret šo līgumu, taču Ļeņina argumenti, ka, ne
parakstot līgumu, padomju varai tiks parakstīts nāves sprie
dums, kura izpildīšanai atliks trīs dienas, bija spēcīgāks. 
Pēc 72 gadiem redzam, kas no tā iznācis. Vai nāves sprieduma 
atcelšana vienai kustībai nepiesprieda to lielai daļai cilvē
ces? Tādējādi, neattīstot savus ražotājspēkus, bet nostipri
not militāru varu, atkal nācās doties uz Rietumiem un atgūt 
savas (?) bagātās Baltijas un Ukrainas teritorijas. To patstā
vības un brīvības centienu slāpēšana var nobremzēt pār
būvi Krievijā, kur tā vajadzīga visvairāk un vispirmām 
kārtām. Vēsture atkārtojas divreiz, pirmo reizi kā traģēdija, 
otro reizi kā farss. Revolūcija arī atkārtojas, tā pastāv kā 
visiem nebūt ne iepriecinoša realitāte (kurai irtie  paši oktobra 
cēloņi).

Normālas attīstības pamatā jābūt teritorijas ģeogrāfiskā stā
vokļa un dabas resursu pareizai izmantošanai, kļūdas attīstības 
stratēģijas izvēlē ir ekoloģiskas pēc satura un politiskas pēc 
izpausmes, tās noved pie revolūcijām, kuras nav radošas, 
bet drīzāk gan ārdošas. Cilvēces evolūcija ir kopējs pro
cess. Protams, var būt nelielas novirzes laikā un reģionālas 
atšķirības, taču kopumā, cilvēkiem piederot pie vienas sugas 
(pamēģiniet pierādīt pretējo!), sugas evolūcija būs kopējs 
process. Pašreizējās cilvēces kultūras evolūcijas īpatnība 
ir dekolonizācijas beigu fāze, kura skar arī tādu cilvēku sugas 
izplatības areālu kā Padomju Savienība. Ne vadoņi nosaka 
evolūcijas gaitu, bet tautas iekšējās attīstības tendences. 
Tautas grib brīvību un stabilitāti, nepareiza ekoloģiskā po
litika pat tik mazā teritorijā kā Latvijā var novest pie revo
lūcijas. Pieļauju, ka attīstītām valstīm ir pamats saskatīt draudus 
stabilitātei jebkurā revolūcijā, arī Latvijā, un visā kolonizētā 
sistēmā kā tās perēklī. Lai cik dīvaini neliktos, pēc PSKP 
27. kongresa atkal plaši tiek analizēts priekšstats(i) par sociālis
mu, jo jēdziena un sistēmas līmenī 70. gados to nav izdevies 
pacelt. Diskusiju gaitā (Volkstimme, 20. Okt. 1989.) no jauna 
tiek pārvērtēta ideja par cilvēces vēstures diviem pamatvir
zieniem: 1) uz aziātisko balstītais attīstības ceļš bez privāt
īpašuma un 2) uz antīko balstītais eiropeiskais attīstības 
ceļš. Marksa terminoloģijā runājot, no aziātiskā ražošanas 
veida izrietošais sociālisms uzrāda pavisam citādus ceļus 
nekā no eiropeiskām tradīcijām izaugušais. Vienkāršoti sa
kot, 1000 gadu centrālisma noved pie pavisam citiem re
zultātiem nekā 1000 gadu plurālisma. Pēdējais ir radies 
uz privātīpašuma bāzes, kas aziātiskajam ražošanas veidam 
ir pietiekami svešs. Jautājums par pilsētu kā tirgu —  pilsētas 
kā militārā un reliģiskā centra vietā —  ir aktuāls Padomju Sa
vienībai centienos pēc plurālisma un Rīgai kā Eiropas 
pilsētai it sevišķi. Tie ir jautājumi par plurālisma iespējām 
daudznacionālā valstī bez privātīpašuma tiesībām, par indi
vīda brīvību vienlīdzības utopijas vietā. Eiropeiskā iz
pratnē centrs ir tirgus gan teritoriālā, gan attiecību iz
pratnē. Tirgus atrašanās vietu nosaka ģeogrāfiskais stāvoklis. 
R īga tādā gadījumā ir centrs Rietumu un Austrumu attiecī
bās, tāpat kā jebkura cita baseina osta citos darījumos. Ne
veidojot tirgus attiecības, līdz šim pastāvošais centrs Maskavā 
ir ekoloģiski heterotrofs (citu barots) un turpmāk var dar
boties tikai ar diktāta metodēm un pietiekošas varas atbalstīts. 
Rietumi par šīm divām kultūras saknēm (eiropeiskām un 
aziātiskām) var gari un plaši diskutēt, bet Baltijai un Lat
vijai tās ir realitāte. Nenoliedzot nevienu no šīm kultū
rām, Latvijā ir jāsavieno nesavienojamais, jo mēs stāvam



uz šo divu kultūru ūdensšķirtnes. Tirgus un centrālisma 
pri/icipi realizējami teritoriāli norobežotos veidojumos —  
katrs dominē savā teritorijā, paredzot indivīda brīvību iz
vēlēties vienu vai otru attīstības modeli. Tātad sadarbība un 
stabilitāte caur norobežošanos uz aru (lasi, atdalīšanos) un uz 
iekšu (teritorijas iekšējās struktūras pārkārtošanos atbilstoši tās 
ģeogrāfiskajam stāvoklim un dabas īpatnībām). Eiropeiskā 
teritorijā tikai konkurence var uzturēt stabilitāti un augstu 
līmeni, savukārt konkurences pamatā ir stabila teritoriālā 
uzvedība.

Lai gan zinātnes un tehnikas revolūcija^ un tās gaitā iz
veidojusies atkarība ir globāla, šīs saistības trīs zemāk mi
nētie punkti visus neskar vienādi:

1) savstarpēji garantētā iznīcināšana;
2) ārkārtīgi asa jaunattīstības valstu parāda problēma, 

nepieciešama jauna ekonomiskā kārtība, jo līdz šim 
resursu izlaupīšana nodrošināja bruņošanos;

3) kritiskā līmeņa sasniegšana iedarbībā uz dabu, barbaris
kā tās resursu ekspluatācija.

Kā redzams, otrais un trešais punkts vissmagāk skar mazas 
un pakļautas teritorijas, arī Latviju, bet attiecībā uz pirmo 
punktu tās ir bez jebkādām garantijām, tātad —  ķīlnieku no
lemtībā globāla konflikta gadījumā vai līgumu slēgšanas 
gaitā kā Brest-Ļitovskā un līdz šobaltdienai.

Mērķis un līdzekļi. Pamatoti jāatzīst, ka Latvijai uzspiests 
nepiemērots un nepareizs attīstības modelis. Tā būtība ir tā
da, ka praksē varmācīgi tiek ieviestas virspusīgas un paviršas 
idejas, zinātnjski neizstrādātas teorijas un sistēmas (kolekti
vizācija, centralizācija, forsēta industrializācija, vienlīdzība
u. c.). Izdzirdot par ekoloģiski slikto stāvokli Latvijā, 
visi grib palīdzēt, bet —  ļaujiet mums pašiem to darīt! 
Mēs ciešam no rīcībspējas, izvēles iespēju nabadzības un ne
vis no materiālā trūkuma. Palīdzība esošajai sistēmai tur, 
kur tā nepareizi konstruēta, padara šīs sistēmas agoniju 
ilgstošāku. Visi grib nodarboties ar visu un globāli. Ārzem
niekiem atklātuma garā organizētajās preses konferencēs ik
viens cenšas sevi izcelt kā ekoloģiski zinošu un drošu, līdz ar 
to radot izbrīnu cittautiešos. Kā tad tā, pie jums tik daudzi 
nodarbojas ar ekoloģiju, bet tā lieta tomēr neiet? Mērķis 
ir skaidrs —  ekonomiski un politiski neatkarīga valsts, lī
dzekļiem šī mērķa sasniegšanai jābūt pasaulē atzītiem, taču 
pasaulei jāpatur prātā arī revolūciju ārdošais raksturs (kas 
tad ir radīts vispārcilvēciskajā un kultūras vērtību sistē
mā —  galvenokārt varmācība, viltus un asinsizliešana, veselu 
tautu varmācīga šķiršana, pat iznīcināšana). Izvirzot cilvēku kā 
visu pārmaiņu mērķi, jāuzsver, ka, atšķirībā no citiem dzīv
niekiem, cilvēks ir divu pašregulējošu sistēmu sastāvdaļa —  
bioloģiskās un kultūras sistēmas. Abas šīs sistēmas attīstās 
pēc saviem iekšējiem likumiem atbilstoši tam, kā uztver 
un pārstrādā specifisko informāciju. Sociālai sistēmai 
svarīga ir kultūras informācija, revolūcija ar to nerēķinās. 
Ar individualitātēm tā manipulē kā ar masām, un cilvēks 
tiek izlietots kā materiāls utopisku mērķu sasniegšanai. Daudzo 
neformālo kustību ideologiem, tāpat arī revolucionāriem pie
mītošā augstprātība bieži saistīta ar virspusību, kuras 
galvenais meistarstiķis ir vienkāršas lietas pasniegt ārkārtīgi 
komplicēti, tādējādi radot iespaidu, ka viņi visu saprot. Ne
izslēdzu iespēju, ka arī te viss patiesībā būs vienkāršāk —  visas 
impērijas ir sabrukušas, laiks padarīs savu. Varētu tam p ie 
krist, ja vien lozungos vēl šodien nebūtu Ļeņina vārdi: 
«Laiks strādā miera labā, laiks strādā komunisma labā.» Un 
daudzi šodien tam uzticīgi kalpo: «Vēl un vēlreiz padomāsim, 
šo lēmumu jeb tā projektu ņemsim par pamatu», utt. Tātad 
neko neizlemsim un nepadarīsim līdz galam, iegūsim laiku. 
Domāju, ka laiks, pēc tam kad ikvienam no mums sācies, 
strādā uz novecošanu un neizbēgamo nāvi, kas nepieciešama 
arī citiem.

Tāpēc, visu izprotot, izvirzīsim kaut vai jautājumus un ie
skicēsim ceļu tālākai domu gaitai, jo visa izpratne taču raksturī
ga ikvienai jaunai zinātnei —  gan ekoloģijai, gan marksismam.

Pirmais likums, kurš dotu pamatu strādāt tālāk, ir likums 
par īpašumu. Latvija bez robežām ir tikai dekoratīvs pie
kariņš lielā centra greznošanai. Tālākais ekoloģiskais risi
nājums būtu Latvijas atgriešanās Eiropā, tās kultūras evolūcija

(decentralizācija, ostas pilsētas kā tirgus attiecību centri, 
mazpilsētu patstāvības atjaunošana, Latvijas agrārās neatkarī
bas nodrošināšana). Cilvēks ir dabas daļa, tātad bioloģiska 
suga, un tā spējas raksturo skaita pieaugums. Ja agrāri ne
atkarīgā teritorijā nevar sevi pabarot, tad kāda runa te par 
skaita pieaugumu. Cilvēkam jau nevajag daudz, visa enerģija 
jātērē pārtikas sagādei, pašaizsardzībai un vides pretestības 
pārvarēšanai, informācijas ieguvei un tālāknodošanai. Pieņe
mot, ka sevi pabarosim, līdzekļi industrializācijai jārod ģeo
grāfiskā stāvokļa izdevīgumā —  ostas un tirdzniecība to var 
nodrošināt. Sākuma kapitāls var būt arī mežkopība. Rīga 
jāatslogo no konkurētnespējīgiem rūpniecības un citiem uz
ņēmumiem, tie 100 miljoni republikas jeb, pareizāk izsako
ties, Rīgas aglomerācijas iedzīvotāju, kuri gada laikā izbrauc 
cauri Rīgai t. s. svārstmigrācijas ceļā jeb ceļā no mājas uz 
darbu un atpakaļ, lieti noderētu agrārajā sektorā. Kad būs 
piens un sviests, tad arī rēķināsim, kā to mainīt pret benzīnu. 
Ja Padomju Savienības vadītāji spētu noticēt sev un domai, ka 
neatkarīgas republikas tirgus attiecības to nodrošinātu daudz 
labāk nekā pašreizējā centrālisma apstākļos, tad vispirmām 
kārtām atkristu lielās psiholoģiskās slodzes un vismaz varētu 
sākt stabili strādāt. Citādi vēl ilgi būs tā —  idejas ir, bet 
benzīna nav, vai arī nav piena un maizes. Tālākos neatkarīgas 
valsts attīstības jautājumus var risināt tikai paēdusi tauta 
ar stabilu skaita pieaugumu. Pašsaglabāšanās instinkta reali
zēšanās pirmā prasība ir teritoriāla norobežošanās tiktāl, 
lai katrs atsevišķi veidotu nevis daļu, bet veselumu. Man 
nesaprotama ir Padomju Savienības tieksme par katru cenu 
paturēt savā vadībā šos 0,3% teritorijas, to spēj tikai cil
vēki, kam nepiemīt alternatīvā domāšana, kam svešas privāt
īpašuma, brīvības un tirgus attiecības. Es attaisnoju agresijas 
inerci pret citādi domājošiem mazās teritorijās. Tā ir kul
tūras evolūcijas gaitā izveidojusies aizsargreakcija pret 
kaimiņos esošiem potenciāliem konkurentiem, kas pretendē 
uz tiem pašiem resursiem. Bet, ja šī agresijas inerce 
nāk no lielām teritorijām, tad man nav saprotams, kur 
viņas sajūt šo konkurenci no tiem nieka 0,3 procentiem. 
Neizbēgami pienāks laiks, kad agresivitāti (tā izpaužas arī kā 
fanātiska uzticība ideāliem un tikpat totāla to noliegšana) 
nomainīs evolūcijas gaitā tālāk aizgājusī eiropeiskā ideju 
apšaubīšanas un izvērtēšanas prakse.

Nolemtība tomēr pastāv, un tā ir teritoriāli nosacīta. 
Izvēles brīvība it kā paspīd, bet vai tā ir labākā ceļa 
izvēles brīvība? Vai paši nodrošināsim tādu šīs zemes 
pastāvēšanu, kas garantē brīvu tirdzniecību caur šo tik 

, p ievilcīgo un izdevīgo teritoriju, vai uzticēsim to citiem 
un turpināsim mētāties nepātrauktos krīžu un revolūciju 
ciļņos? Pasaules stabilitātei vēlams būtu variants, ja Latvija 
tāpat kā jebkura valsts garantētu stabilitāti un cilvēcību.

Pieļauju, ka profesionāli politiķi šajā ekoloģijas politi
zācijā atradīs apstrīdamus un pat noliedzamus aspektus. 
Uzskatiet šo apcerējumu par liecību” sākumā citētās Denī 
Didro domas īstenojumam mūsdienās, par rezultātu darbam, 
kas rodas, ja katrs nenodarbojas ar sev saprotamām lie
tām. Runāt par ekoloģiju taču ir tik humāni, un kurš gan 
iedrošināsies uzstāties pret to. Un tikai retais sāk nojaust, ka 
stagnācijas gados ekoloģiska satura un formas darbi veica 
Trojas zirga darbu, tie ieveda atmodu cietoksnī. Tagad nu 
sauksim lietas īstajā vārdā —  ar ekoloģiju galā tiksim, bet kā 
būs ar politiku? Nekur nav redzēts, ka zars zāģē koku, no 
kura tas izaudzis un barojas. Vai tad pārbūves īstenotāji to 
spēs? Tas nekas, ka no ekoloģijas maz ko saprotam, runāt par to 
ir humāni, un laiks ir iegūts, tas pats dažādā virzienā strādājo
šais laiks. Gribu aicināt ekoloģijā vīlušos speciālistus at
turēties no kārdinājuma runāt par sirds un asinsvadu ķirur
ģijas, traumatoloģijas, stomatoloģijas un daudzām citām 
problēmām, lai cik humāni tas arī nebūtu. Labs iznākums 
no šāda humānisma nav gaidāms.

Pašlaik redzu tikai vienu ceļu attīstībai un novēlu to ik
vienai tautai, lai gan aicinājums sākotnēji domāts latviešiem: 
«Cel, latviet, galvu augstāki un cienīt iesāc reiz ar sevi!» 
Tāpēc, beidzot arī sevi apzinoties un cienot, honorāru no
vēlu pats sev.
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MĀRIS KĀRKLS

PUDELE VĒL PUSĒ
(Nobeigums)

Aiz bāra letes garlaikojās buletniece. Ienācēju viņa sa
gaidīja ar interesi zaudējušu skatienu, jo pastāvīgais ap
meklētājs jau otro mēnesi neko citu kā melno kafiju bez cu
kura nepasūtīja. Gadījās, ka pirka gabaliņu vistas, auksto 
gaļu vai salātus. Tomēr pieklājības pēc, lai neatgādinātu pē
dējās kapeikas sagrabinājušu nabagu.

— Atkal kafiju? — nepieceldamās no ādas apvilktas ta
buretes, bufetniece noprasīja.

— Jā, atkal kafiju.
— Cik var dzert! Sirds apstāsies!
Laimonis vienaldzīgi novīpsnāja, ieturēja nelielu pauzi 

un klusinātā balsī piebilda:
— Konjaka pudeli arī. Tepat uz vietas.
Bufetniece svārstījās, izdzirdusi pieprasīto neatļauto dau

dzumu, un sejā ievilkās smīna šaurā svītra.
— Atkal sāksi?
— Tas nebūs man vienam.
— Nevar teikt, ka ilgi noturējies svaigs.
— Tikai mazumu. Pavisam čābiska dūša.
— Nu, nu . . .  — Viņa izplūda neticīgā smaida. — Ar tiem 

mazumiem vienmēr iziet pavisam greizi. Ir vajadzīgs 
raksturs, lai . . .  Bet ko darīs — jūs, vīrieši, visi esat vienādi.

Trijotne ar promiešanu nesteidzās. Viņi sēdēja, ērti atgā
zušies, bet līdz ausīm nonāca mūzikas apslāpētas frāzes. Pa
ņēmis pasūtīto, Laimonis nostājās pie vienīgā aizņemtā gal
diņa.

— Drīkst? — Platā smaidā atiezās baltu zobu rinda.
Augstprātīgā laiskumā griezās trīs galvas. Izbrīns un ne

patika par varbūtējo kāda liekā klātbūtni, ko kā viena pau
da vīriešu sejas, spieda apslāpēt vilšanos un norīt rūgtu ku
mosu. Veikala vadītājs kā pārliecinādamies pārslīdināja zā
lei skatienu, paraustīja plecus un seju savilka aizskartas 
patmīlības grimasē.

— Nu ko, sēdies! — Viņš nevarīgi pamāja. — Vai esi pa
zaudējis kompāniju?

— Nav man nekādas kompānijas. — Gandrīz rupji at
trauca Laimonis.

— Hm, jo sliktāk tev pašam.
Ieskanējās glāžu saskāriena dzinkstoņa. Laimonis iedzēra 

viens un trijotnes nepamudināts. Viņš uzmalkoja kafiju, 
klusībā peldams nevienam nevajadzīgo uzbāzību. Vārdu 
pietrūka pat nenozīmīgas sarunas aizsākšanai. Viesmīlības 
un intereses trūkums no vienas, atraidītā kauna un apjuku
ma pārpilnība no otras puses stāvokli vērta nepieņemamu. 
Un Laimonis izšķīrās par viņam citkārt neiespējamu atrisi
nājumu — pazemību.

Pie trim tikpat kā tukšām glāzēm pēc kārtas noliecās ka
rafes kakliņš.

— Mūs grib dzirdīt, bet pats pavisam simboliski? — Smī
nēja veikala vadītājs.

— Esmu piebremzējis. Varētu teikt — atmetis.
Tagad smīnēja visi trīs. Sporta instruktors garlaikoda

mies bungoja galda virsmu, bet filiāles priekšnieks mutei 
aizklāja plaukstu — pēkšņi uznāca nevaldāmas žāvas.

— Vai zoli vēl kādreiz uzspēlējat?
— Kā gan c itā d i. . .  Kā gan c itā d i. . .
— Varbūt šovakar pamētāsim? — Laimonis sarosījās dzī

vāk. — Māja tagad manā rīcībā. Jūs zināt, ka Regīna . .  .
— Zinām, zinām. — Veikala vadītājs viņu pārtrau

ca. — Mēs, Laimoni, daudz, mēs gandrīz visu zinām. Tev ne-
n

būs grūti to aptvert. Jā, starp citu, kas ar tavu drauģeli 
Kacēnu noticis? īpatns palicis, klīst riņķī kā zvērs riesta 
laikā, melš par kādu tur atriebību. — Trijotnes vienīgais 
runātājs kā tīksminādamies stāstīja. — Sakropļotais deguns 
viņam uz visu mūžu, bet bija simpātisks ģīmis, tikai no 
dzeršanas uzburbis.

— Kā tad paliek? — Laimonis izlikās nedzirdam blakus
sēdētāja divdomības.

— Kas paliek?!
— Kāršu spēle. Man vēl glabājas divi jauni komplekti 

no mūsu kādreizējām dienām. Atceries — tāds zīmējums, 
kurš tev ļoti patika.

— Šodien ies vaļā pie manis.
— Labi, cikos sāksim?
— Citreiz, Laimonīt, citreiz. — Veikala vadītājs noteica 

balsī, kas neciestu pretargumentus un bija nobeigums saru
nai. — Nu, puikas, uz mūsu drauga veselību! Prozīt!

— Nenokar degunu, vecais, kā Kacēns saka — kara 
zirgs! Konjaks tiešām labs! — Spraukdamies garām, veika
la vadītājs uzsita uz pleca. — Dzīvo vesels!

Sakožot žokļus, nošņirkstēja zobi. Laimonis grasījās lēkt 
kājās un triekt dūri veikala vadītāja ņirdzīgajā ģīmī, bet sa
valdījās. Drūmās pārdomu grumbās vilkās piere — vienā 
paņēmienā saliet rīklē karafē atlikušo pusi un izprasīt līdz- 
nešanai otru pudeli. Vienīgi piedzerties un nolādēt pasau
les sagandēto iekārtojumu, vien to! Pie velna atturībul

— Tagad es redzu, ka tev čābiska dūša. — Bufetniece 
ierunājās, novākdama tukšās glāzes. — Ģīmis tāds, ka mel
nu zemi būtu ēdis.

— Zemi? — Laimonis nicīgi pārjautāja. — Es noriju kaut 
ko riebīgāku. Apsēdies, Zaiga. Iedzer ar mani.

— Redzu, ka gribi ar kādu parunāties. — Apsēdusies bu
fetniece apņēma plaukstām seju.

— Tā laikam sanāk.
— Nejauši noklausījos jūsu sarunu. Viņi tevi nevēlas, 

Laimoni.
— Lai viņi vācas pie velna! Dzersi no manas glāzes?
— Nē, diena tikko sākusies.
— Tu arī kā . . .
— Nē, taču! Patlaban tiešām nevaru. Bet, kas attiecas uz 

šiem no mūsu augstākās sabiedrības, tad viņi tev atspēlējās. 
Un jāsaka, pēc tava izskata spriežot, viņiem tas izdevies v i
sai pamatīgi.

— Interesanti, par ko šiem būtu jāatspēlējas? Viņiem, 
drīzāk, mani vajadzētu cienīt, jo es vēl šo to neesmu paspē
jis aizmirst.

— Tā ir jūsu personīga darīšana. Pati cikām reižu esmu 
dzirdējusi, kā tu viņus zākā par pliku neko. Tu kļūsti dumjš, 
kad sadzeries, bet cilvēkiem  nepatīk. Tā vien liekas, ka tu 
esi visvairāk apbižotais, ka tev vienīgajam darīts pāri un 
atņemts viss. Jā, tu nevari būt, kas gribi un negribi būt, kas 
esi. N eviens pie tā nav vainīgs, ka šitā iegriezies. Un kādēļ 
visi jasunī nost vai jābrūk visiem virsū vienādi un nešķiro
jot? Tici man — tevi vēl piecieš. Un piecieš kā zobu sāpes. 
Tu esi no tiem retajiem, kuriem piedod. Bet cik ilgi? Cits 
sen jau būtu nolinčots. Stāvēdama aiz letes, es daudz ko 
esmu noklausījusies. Plenčiem tu esi pa prātam, kaut gan aiz 
muguras arī tie smejas, un kā vēl smejas! īstus drau
gus tev neatrast, jo slikto cilvēki ilgi sirdīs glabā. Tu nemīli 
sevi, kur vēl citus . . .  Tā, lūk, Laimoni! Nīst mēs katrs pro-





tam, tikai atšķiramies ar to, ko un kā mēs nīstam. Tu neiere
dzi visus. — Bufetniece nolaida plakstus, pārbraucīja galda 
virsmu un piebilda: — Pat nezinu, kā tavā situācijā rīko
ties, ko lai iesaka.

— Nekas man nav jāiesaka! Neesmu puišelis, velns parā
vis!

Neko jaunu bufetniece nepavēstīja. Vien to, ko Laimonis 
pats lieliski zināja jau sen. Pārsteidza, ka ciematnieki ne
kļūdīgi iztulkojuši viņa nereto skandalozo uzvedību. Nu, 
pietrūka mazā noslēpuma, kas kā neaptaustāms vairogs at
sita apkaunojošo izanalizēšanu ļaužu valodās.

Pirksti sažņaudzās dūrēs.
Kafejnīcā pietumsa. Caur žilbinoši spožo durvju lūku ie- 

lāčoja Sārtiņš un tuvojās Laimonim, kurš neko neredzošām  
acīm grima karafes satura dziļumā.

— Zināju, ka būsi šeit.
— Tu nāc kā Dieva sūtīts. Sēdies, iedzer ar mani!
— Apsēsties uz brītiņu — jā, bet dzert ar tevi — nē! — 

Sārtiņš atvilka krēslu iepretim Laimonim un, nenovērsdams 
skatienu, apsēdās.

— Kas noticis, mans glābēj?
— Es biju upes otrā krastā, gandrīz iepretim jums. Visu 

redzēju un dzirdēju.
— Un tad?
— Kādēļ to cilvēciņu vajadzēja . . .  tā . . . tik briesmīgi?
— Man ar viņu savi rēķini.
— Godavīri tā nerīkojas.
— Un vai mans pārstaigātais ģīmis ir godavīru darbs?! — 

Laimonis iekaisa.
— Nē, arī nav.
— Tad ko tu man pārmet?
— Es nepārmetu. Gribu, lai tu zinātu, ka godīgs cilvēks tā 

nerīkotos. Un vai tagad skriesi uzmeklēt Kacēnu Raimondu?
— Nē, neskriešu. Viņš saņēma diezgan, vēl tajā nolādēta

jā vakarā. Bet, kas attiecas uz incidentu upmalā, tad tas, tur, 
man varētu roku nobučot, ka nelaidu darbā kājas, kā viņš 
to reiz atļāvās pret mani.

— Kādreiz mēs bijām draugi, bet tad tu nebiji tāds draņ
ķis.

— Izrādās, tev ir pašķidra domāšana, ja tomēr neko ne
spēj saprast līdz galam.

— Nemaz negribu. Cūcību redz, bet saprast ir grūti.
— Velns parāvis! — Laimonis trieca galdā dūri. — Viņš 

bija pelnījis! Un, ko nopelnīja, to arī dabūja! Vai tagad 
skaidrs?

— Nedauzies. — Sārtiņš rāmi noteica. — Nezin, kā izietu 
tev, ja visi rēķinātu līdzīgi. Pārāk bieži esi brūķējis lielu  
muti. Vai vēlāk kāds gāja kauties? Neviens, Laimoni!

— Tas ir pavisam kas cits. Dzēruma stulbums, ja tīk.
— Nav vis! Tu izmanies aizskart sevišķi sāpīgi. Brīnums, 

kur tev tāda mēle radusies.
— Ak jau mana mēle nepatīk . . .
— Nerunāju par sevi. Man tā neko ļaunu nav nodarījusi 

un nenodarīs.
— Kas tad tik ļoti uzbudina manu labo glābēju?
— Tas, ka tu, Laimoni, neesi godavīrs. Pēc slīkšanas no

priecājos — nu iet uz labo pusi. Laimonis ir ar raksturu un 
visiem pierādīs. Tik tiešām, kā es te sēžu — pierādīja . . .

— Un tagad tu nožēlo, ka mani izvilki?
Sārtiņš nosarka, sastomījās un domīgs novilka:
— Mjā, zēniņ . . . Nemēri visus pēc savas olekts.
— Parunāsim nopietni, kā klājas diviem vīriem. Tev jā

saprot, kādēļ man bija nepieciešams . . .
— Negribu! Tomēr godavīrs tā vis nerīkotos.
— Pie velna, Sārtiņ! Tu esi vecs un ietiepīgs āzis. Sāc c i

tēt svētos rakstus — tev nebūs ļaunam atmaksāt ar ļaunu. 
Velns ar tevi, Sārtiņ. Tu esi auns! Neredzi tālāk par saviem  
ragu lokiem. Dzīvē ir otrādi. Un bez tā nevar. Uz tā turas 
visa pasaule. Vai beidzot ir skaidrs? Nonāca līdz apziņai? 
Atver acis,velns parāvis, un apskaties visapkārt! Varbūt tad 
pār tevi nāks elementārā dzīves apjēga! Nu, vai apskaidro
jās! — Laimonis atslīga pret krēsla atzveltni. — Un tagad 
domā par mani, kā vien labpatikas.

— Ko man tur daudz domāt? Vai ir kāda nozīme? — Sār
tiņš paraustīja plecus un kā žēlodams nostiepa: — Ek, Lai

moni Laim onīti. . .  — Viņš piecēlās, piestūma galdam krēs
lu un, kā iegalvodams, teica: — Uz «tā» turas tava pasaule. 
Bet svētos rakstus liec mierā. Tur viss ir pareizi teikts.

Pielejot glāzi, konjaks pārplūda pār malām. Laimonis v ie 
nā paņēmienā iztukšoja pielieto un vēlreiz grāba karafi. 
Bufetniece izslēdza magnetofonu. N elielo kafejnīcas zāli 
piesātināja klusums.

— Dod vienu konjaku līdzi!
— Nedošu. — Nepagriezusies viņa atteica nepiekāpīgā 

tonī. — Gana tev šodien dzert. Atkal meklēsi kašķi. Un ir 
taču tik daudz iemeslu, vai ne?

— Kā tev labpatikas! Veikals līdz pieciem atvērts. — Lai
monis valdījās, bet tad nenocietās un dzēlīgi izmeta: — Tur 
dod par parasto cenu un par izlīdzēšanu nav jāsviež pa vir
su.

Bufetniece atskatījās. Paceltu galvu Laimonis tuvojās 
saules apdedzinātai izejai.

Skaļās sarunas brieda līdzīgi rūgstošai mīklai. Pieaugo
šais troksnis piepildīja pašauro telpu, līdz vēlās pār ma
lām — caur plaši atvērtajām durvīm lauzās ielā. Dažādu 
tembru balsis savijās neizšķiramā murdoņā un, jaukdamās 
ar magnetofona mūzikas skaņām, veidoja pārkliedzienu, 
smieklu un griezīgu izsaucienu jūkli. Tur, kur dienā intīmā 
noskaņā vēsm oja spirdzinošs gaiss, dvakoja dzērienu izga
rojumu, izelpojumu un paslepus izsmēķētu cigarešu dūmu 
smogs.

Ciematnieki lielākoties bija ģērbušies svētdienīgi, bet 
laucinieki ierastā vienkāršībā, kura nereti robežojās ar pa
rastu nevīžību. Bezrūpības bālganie smaidi alkohola at
miekšķētajās sejās valdīja pār pašauro kafejnīcas telpu, 
daudzkrāsaino apmeklētāju publiku apvienojot radniecīgu 
centienu saistītā pūlī. Saskaldījies mazākos grupējumos, 
pūlis zaudēja šķietamo vienotību, bet katrs atsevišķs ļaužu 
bariņš kā neitrāla sala kaislību verdošā cilvēku okeānā 
ieguva kādas vien tam svarīgākas problēmas rupora 
tiesības.

Seit netraucēti rosījās izpriecu gari, bieži mudinādami 
pārkāpt ikdienas attiecības un nevainīgā nopietnībā aiz
skart otra uz laiku atspriegotās rūpju stīgas. Seit, spītējot 
ciemata mierīgajai dzīvei, kūsāja iknedēļas nogales bieži 
vien neizm eklētie un nekautrīgie pretstati.

— Nu, Patas, — kāds uzrunāja pavecāku vīru ar traģisku 
sejas izteiksmi, — kas tev tur īsti bij ar to aptiecnieku?

— Ka viņu perkunas patrauktu . . .  — Sataisījis mocekļa 
ģīmi, uzrunātais atmeta ar roku. — Aš pie viņa kā pie sova, 
bet jis? — Vīrs grūtsirdīgi nopūtās. — Jūs jou žinot, ka ma
nēja veļ jouna boba un viņa veļ . . . paši žinot, ko. Tad aš 
tam, sotanam gotavajam, soku ar savu ļītu. Jis man tabļet- 
kas. Pārnoku mojās un radžu — manēja cep bliņas. Apsēžu 
kukņā uz taburetkas un apēdu pirmu tabļetku. Skavaroda 
izcapuse, bet muns veļ ņikā najūt. Aš antru tabļetku žem 
mēļes. Manēja izcap antru skavarodu — veļ ņikā. Nu noriju 
treču tabļetku ir laukju . . .

— Un vai pēc trešās tabletes beidzot sagaidīji?
— Nē! — Stāstītājs iekliedzās. — Ka šāāāku švīst, ka 

šāāāku švīst!
Pieslāpētos smīnus aizstāja rēcošu smieklu eksplozija, 

kas izspruka caur guldzošajām rīklēm līdz ar izdzer
tā dvingu. Anekdotisko atgadījumu, kurš jau labu laiku 
pārstaigāja ciematnieku kārās mutes, vēlamāk bija klausī
ties piedzīvojuma varoņa atstāstījumā. Un atlika kādam 
vientiesīgo vīru pamudināt, lai atskanētu sulīgs, izteiksm ī
gas mīmikas papildināts, stāstījums.

Kāda nodzīvojusies, sīciņa sieva pastūma sāņus vienu no 
smējējiem un spiedās tuvāk bāra letei.

— Ko tad tu, Annuška, šeit meklē? Odierīšus te nepār
dod. Varbūt būsi sakrājusi simtiņam sausā? — Vīrietis ķir
cināja sievieti novalkātā, plankumainā kleitā.

Viņa pacēla grumbu sagraizītu seju un atieza nicīgu bez
zobu smīnu. Šaurās melnās acis dzirkstīja jaunavīgā spīdu
mā kā divas ļaunuma oglītes, bet auguma bezveida miesa 
uz mirkli saspringa lēciena gatavībā. Pie vīrieša zoda iedre^ 
bējās divas netīras un dzīslainas dūrītes.

— Nepļurkšķi, vecais ķēms! Kas tu tāds par fruktu, ka



vari mani riet?! — Annuška ķērca, brīdinoši grozīdama gal
vu. — Ceļu!

Nokļuvusi pie bāra paaugstinājuma, sieviete pārvērtās 
līdz nepazīšanai. Piekļāvusi noļukušajām krūtīm rokas, 
grumbas piepeši savilkās zīmējumā, kāds veidojas bēdu 
sagrauztā sejā. Vēl tikko zvērojošās acis katru mirkli drau
dēja izliet asaru aumaļas.

— Mīlīt, manu dārgumiņ, — bufetniecei pievērsās žēli 
maiga balss, — iedod man vienu vīna butelīti uz parādiņa!

— Tu vel neesi nokārtojusi veco.
— Atceros, kaķīt, visu atceros. Rītā Ratiņietei beigšu 

krāmēt malciņu, tad nesīšu abus parādiņus par reizi.
— Nedošu. Tāpat notempsi arī Ratiņas doto naudu.
— Ak, bēdas, bēdas! — Annuška ievaimanājās un ieķē

rās nemazgātajos matos. — Nu puisītis mani sitīs. Piekaus 
mani, vecu cilvēku, sadauzīs manas vecās ribiņas. Ak, 
glābiet, ļautiņi labie, glābiet savu Annušku! Mīļā sirsniņ, 
Zaigucīt! Neļauj mani kaut. Dod vīna pudeli. Rītā visu  
atgriezīšu līdz kapeiciņai. Divtik, trīstik atdošu, bet glāb 
mani, nelaimīgo!

— Teicu tev — nedošu! Un ej laukā! Jau tā gaisa nav, ka 
galva plīst pušu, vēl tu šeit kauksi!

Pār vaigiem  sievietei ritēja lielas asaras. Ciematnieki jau 
sen pie Annuškas bija pieraduši un notiekošajā neiedziļinā
jās. Un daudzi ticēja, ka Annuška nekad nav varējusi būt 
jauna vai citāda, ka smīkņāšanu viņa izraisītu arī nelieku
ļotās skumjās.

— Manu puisīt, manu vienīgo dārgumiņ! Nāku tukšām 
rociņām. Zaiga, tā velna mātīte, nedod pudeli! Ak, nesit sa
vu veco māti! Saudzē savu . . .

A izvien vairāk attālinājās žēlabainie auri, līdz mūzikas 
un apmeklētāju balsu murdoņā izšķīda pavisam.

— Vai tiešām pašas dēls viņu sit? — Kāds kolhoznieks 
neticēja.

— Ja šī nav dabūjusi pudeli, tad ieklapē. Aizvakar pats 
redzēju, kā zeņķis viņu pa ielu trenkā. Drausmīga ģimene, 
nav vārdam vietas.

— Vajadzēja tam puikam ausis saplucināt!
— E, ko es tur maisīšos. Lai glupi ļautiņi paši tiek galā.
— Tā nevar. N ems un dzērumā to sievieti nositīs.
— Lai tik sit! Vienas trakās mazāk.
Ciniskās patiesības priekšā kolhoznieks spēja vien no- 

čāpstināt lūpas.
— Tie nav vienīgie. Manā pusē ar ir tāda ģimenīte. Ne 

tie kādi darītāji, ne kārtīgi dzīvotāji. — Un arī viņš kūtri 
atmeta ar roku.

Gaismas tuneli, ko dūmakā cirta norietošās saules sarka
nīgie stari, aizsprostoja kāda stāva spokaina ēna. Izlocījās 
pār galdiņiem kreisajā pusē, nekautrīgi uzgūla apmeklētāju 
augumiem, nejutīgi pieglauzdamās pelēcīgā lipeklī, un 
kroplīga atdūrās pret smējēju sviedru samitrināto kreklu 
mugurām. Ienācējs tuvojās bāra letei. Ena slīdēja līdzi, 
bailīgi raudamās mazāka, it kā vīrieša skarbā naidīguma no
spiesta.

— Vai vietas maz? — kāds īgni noburkšķēja, kad viņu 
viegli pagrūda sāņus.

— Ja gribi tikt garām tādam speķa kalnam, tad maz, — 
Laimonis atrūca un nostājās pie bāra paaugstinājuma.
— Konjaku! Kafiju un vistas kāju arī!

Bufetniece cieši vērās pasūtītāja sejā, bridi svārstījās un 
gausi sniedzās pēc mērglāzes.

— Divas devas, Zaigucīt! — Laimonis klusāk piebilda, 
brīnīdamies par savu pieglaimīgo balsi.

Vienā rokā dvakoja ietilpīga stikla glāze ar konjaku, ot
rā uz kafijas tases uzlikta auksta vistas gaļa. Brīvas vietas 
neredzēja. Drūzma valdīja pie bāra letes un visur, kur vien  
varēja novietot glāzi. Katrs galdiņš, apmeklētāju ieskauts, 
veidoja kādas aizsargājamas teritorijas dzīvo valni, kura 
robežās runas raisījās tikpat dedzīgi, cik auksti spēja aiz
raut notiekošais visapkārt.

Zāles attālākajā stūri Regīna našķodamās malkoja šam
panieti. Viņu skatieni sastapās teatrālā intereses trūkumā. 
Tad tikpat bezrūpīgi sieva turpināja lūkoties fužierī, kur 
nepārtraukti uzpeldēja un grima gāzes burbuļiem apaudzis 
šokolādes gabaliņš. Viņai blakus svīda kolhoza galvenais

mehāniķis. Sviedri krekla mugurpusē bija iezīmējuši tumšu 
ķīļa pleķi. Strupu pirkstu spalvainā roka gulēja uz Regīnas 
pleca. Deguns gremdējās kārtīgu sukājumu zaudējušos 
matos, bet biezās lūpas čukstot tikko manāmi staipījās. 
Kādas nicinājuma pārpilnas acis ieskurbušais vīrietis 
neredzēja.

— Nu ko, priekšniek! Vai kaltēs visus graudus esi save
dis, ka nododies izvirtībām? — Laimonis noprasīja.

Galvenais mehāniķis izlīda no sievietes matiem un pēc 
garākas pārdomu pauzes spēja izdabūt apjukuma «nu un».

Tapat vien. Gribu brīdināt, lai nenolauz savu ziloņa 
snuķi. Tu tajos džungļos ātri sapīsies.

Sievietes tuvumā atmodinātā vīrieša godkāre mehāniķi 
uzrava kājās.

— Lūdzu tevi, neielaidiesl — Regīna ieķērās rokā.
_ — Kā tad, priekšnieciņ — neielaidies! — Laimonis aprau

ti iesmejas, negaidīti kļūdams nopietns. — Un vēl kas — es 
varu atcerēties, ka tavas bezkaunīgās pielūgsmes objekts 
ir mana oficiāli nešķirtā sieva.

Apvaldītās dusmās mazliet trīcošo krūšu dziļuma balsi 
Regīna iztulkoja nekļūdīgi. Lūdzošs un izbiedēts skatiens 
krustoja abu vīriešu acu ceļus. Tad kolhoza galvenais mehā
niķis novērsās, aplaizīja sausās lūpas un, pašķielējis jaunās 
sievietes pārlieku bālajā sejā, noslīga uz krēsla. Viņš pacē
la pusizdzertu konjaka glāzi un caur šķietami atgūtu omulī
bu pasmaidīja.

_— Viss kārtībā, mana labā, — viņš čukstēja. — Agri vai 
vēlu, tik un tā nāktu gaismā. Nu tas ir noticis.

— Nekas nav kārtībā. Tagad, un pavisam drīz, vēl tikai 
sāksies, — Regīna noteica, kad Laimonis, neatradis brīvu 
vietu, izgāja no kafejnīcas. — Iesim, lūdzu, projām!

— Tu domā, ka viņš . . .  Kaut gan — kas cits viņam vēl 
atliek?

Regīna saknieba lūpas un piekrītoši pamāja. Bija pagai
susi vakara atraisītā vaļība. Mehāniķis nolēma palikt.

Zem ābelēm kafejnīcas priekšā jauni puiši dzēra šampa
nieti. Trīs vieglās automašīnas, kuru īpašnieki un viņu līdz
braucēji gulēja, ērti atlaidušies zālē, stāvēja līdz galam at
vērtām durvīm, ar savu magnetofona mūziku kādā no tām. 
Jaunekļu sabiedrība Laimoni apmierinātu, tādēļ viņš aizka
vējās uz kāpnēm, it kā izvēlēdam ies piemērotu vietu. Viņi 
katrs sevī glabāja jaunības karstgalvīgo neprātu, iedomību, 
nemāku griezt ceļu un vienmēr bija jautri, nereti bravūrīgi 
līksmotāji. Gadījās, ka arī Laimonis tika Ierauts puišu ne
bēdnīgajās izdarībās, kad trakos izbraucienos guva visu gūt 
iespējamo un piedzīvojumu izskaņa vienmēr izrādījās at
miņu vērta. Un tieši pēc šāda fināla tiecās viņa vienveidībā  
nogurusī sirds.

— Hei, Laimi! Nāc pie mums!
Kā garlaikodamies, Laimonis pakavējās, tad grūtsirdīgi 

nopūtās un nojaušamā piespiestībā iebrida zālājā. Konjaks, 
kuru nāksies izmaksāt šiem straujajiem zēniem, līs par viņa 
naudu. Bet sevis apzināšanās brīži bija tā vērtē. Un visu va
rēja paredzēt jau iepriekš — šampanietis, konjaks, asinis 
stindzinoša līkumošana pa smilšainiem ceļiem, līdz, putek
ļu astēm stiepjoties, viņi nobremzēs pie kāda maza lauku 
kluba. Un atkal dejas, reibums, jautrība, iespējamā m īlestī
ba un reibums.

— Jūs, kā vienmēr, ar šampiņu blēņojaties?
— Se, turil — Viņam pasniedza glāzi. — Tu viens?
— Nu jau ar Jums — līdz galam!
— Sēdies!
Apmēram piecpadsmit gadi, kas Laimoni šķīra no puišu 

vecuma, izgaisa. Viņš prata līdzi jokot, smieties, izteikt ne
aizskarošas divdomības un lieliski prata iesaistīties saru
nās. Prata izdot naudu, neko neņemot pretim. Vienīgi šo 
tik nepieciešamo sevis apliecināšanas iespēju.

Kad līdz kafejnīcas slēgšanai bija palikusi nepilna stunda, 
puisis sarosījās. Izvēlētajā lauku klubā sākās lielais cilvēku  
piepluduma laiks.

— Savāciet traukus! Laižami
— Man mājās drusku aizsākta konjaka pudele. — Vā

vuļodams Laimonis mocījās ar pareizizrunu. — Vajadzētu 
savākt to arī.

— Tad rīta pusē gaidi ciemiņus.
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— Ko gaidīt? — Laimonis puslīdz atžilba. — Jūs mani 
atstājat?

— Neņem jaunā, vecais! Šoreiz atstājam.
— Cik ta es jums tās vietas aizņemšu!
— Nē, vecais, nē. Būs piebāzts pa pieci seši, pa ceļam vēl 

jāpaķer studentes. Pats saproti — dāmas nodomās, ka kā
dam no mums tētuks līdzi vizinās.

— Ha! Domā, es viņām nederēšu? Jauns vēl!
— Jauns, jauns, Laimi! Tomēr šoreiz lai izpaliek. 
Ierēcās motori, kārpījās riteņi, cēlās putekli, smiltīs va-

gojās izkašņātas dobju švīkas. Kāds izrauts akmens trāpīja 
ceļgalu. Laimonis sāpēs sakņupa, atgādinādams pazemīgu 
klanīšanos ar laimīga iznākuma vēlējumiem — nejauši un 
pret savu gribu. Krūtīs smeldza aizvainojums un dusmas. 
T ētuks. . .

Kafejnīcas durvis bija atvērtas līdz galam vaļā. Skanēja 
mūzika, drosmīgākie lēkāja abstraktu deju, dzirdējās skaļas 
balsis un smiekli. Iekšā kūsāja jautrība un blakus tam, tur, 
sēdēja viņa sieva.

Līdzās gulēja kāds silts ķermenis. Paģirainajā galvā dzi
ma tīksma doma — Regīna atgriezusies. Plauksta smagnēji 
slīdēja pār muguru, tad gurnu un arvien zemāk. Lūpas akli 
taustīja pēc sievas mutes. Beidzot Regīnu izdevās cieši p ie
vilkt klāt un piespiesties ilgā skūpstā. Sieva atbildēja kais
līgi, ar mēles galu apspēlēdama vīra alkatīgās lūpas un zo
bus — cik vien abu duļķainais pussnauda saprāts neliedza 
izbaudīt svētlaim īgo brīdi. Skūpsts palīdzēja atžirgt, un 
Laimonis vēra miega aizķepētos plakstus. Viņa karstā, at
grieztas kaisles pilnā elpa dvakoja krunku izkropļotā ģ ī
mī — Annuška! Viņa skavās gulēja Annuška! Viņš bija 
glāstījis, bija skūpstījis, bija alcis Annušku! Mēle, kura tik 
pavedinoši slīdēja starp zobu rindām un drudžainā 
jutekliskumā kairināja lūpas, piederēja Annuškail

Tālāk par savandītās guļvietas malu fiziski notrulinātie 
muskuļi ķermeni neatgrūda.

Vecenes plānās lūpas, kurām gadu desmitos izzudis sār
tums, kaut ko čukstēja, tiecās bezgala skūpstīt. Augstu uz
rautā kleita atsedza nemazgātas, vietām izdilušas, pavirši 
sadiegtas un saplīsušas apakšbikses. Savītusī kāju āda uz 
baltajiem palagiem mazāk izcēlās ar iedegumu, cik melnpe- 
lēkiem netīrumu plankumiem. Dažviet kā atzīmes kartē di
žojās sapampuši vai jau ar miesu nolīdzinājušies aprecēju
šu asiņu skrāpējumi. Bet, paskatoties uz kāju pirkstu star
pām un līkajiem nagiem, Laimonis tikko valdījās, neapžļā- 
dzis veceni ar visu, ko iepriekšējā dienā bija uzņēmis viņa 
kuņģis.

— Ielej konjaciņu, Laimonīt! Galvā āmuri briesmīgi sit. 
Sen jau kā esmu atradusi no tādiem kungu dzērieniem, — 
Annuška čerkstēja vārgā, parupjā balsī.

Viņš sēdēja uz dīvāna malas un acīm urbās saburzītā grī
das tepiķa krokās. Pie galda kājas vaļājās tukša konjaka 
pudele. Blakus tai augšpēdu apgriezta sandale, otra mētā
jās aiz viesistabas durvju sliekšņa. Starp ceļiem ielaistās 
rokas brīžiem sažņaudzās, brīžiem nevarīgi nokārās kā sv e 
ša ķermeņa locekļi.

Vecenes šļupsti izraisīja eksplozīvu reakciju. Nomāktību 
acumirklī aizstāja naida, zvēriskuma un negoda atriebes uz
bangojums. Laimonis pielēca stāvus, grasījās Izraut pretek- 
li uz grīdas, bet sastinga tvērienā sagatavotām rokām. Tur, 
nožēlojams un neaizsargāts, saritinājies kā nominams tārps, 
gulēja tas nicīgais pārpalikums, kas reiz varbūt saucies — 
sieviete.

— Svempies augšā, — viņš izgrūda, klusināti piebilz
dams, — malta.

— Ko tu tāds sirdīgs, Laimonīt?
— Augšā, vecene!
— Jā, Jā, tūliņ, Laimonīt, tūliņ. — Izbijusies Annuška 

klunkuroja no dīvāna.
Noklaukšķēja žigli basu pēdu soļi. Sarāvies gluži sīciņš, 

pie galda tipināja salīcis večas stāvs. Maza dzīslaina roka kā 
izkaltuša putna spārns apkļāva pusizdzertu konjaka pudeli. 
Kakliņš sitās pret ietilpīgu glāžu apmali, pa kuru pirkstu no
trieptajiem sāniem nerimtīgā braucienā riņķoja karietēm lī
dzīgi automobiļi. Sviedri aprasoja večas pieri, viņai trīcēja
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zods un apakšlūpa, bet pret sagumzīto grīdas tepiķi klaudzēja 
uz pirkstgaliem pacelto kāju papēži.

— Nāc, Laimonīt, uzlāpīsimies.
Sasārtušās un flegmatiskās acis lika vecenei sarauties 

vēl sīkākā niecībā. Katru Laimoņa kustību pavadīja tramīgu 
nojautu skatiens. Viņa uzmanīgi tuvināja glāzi mutei un, lai 
tā neizšļakstītos, pieturēja ar otru roku. Taurē sakrokoju
šās lūpas kā plaucējošu tēju iestrēba konjaku.

— Laukā, maita! Pazudi no šejienes! — Māju caurbrāza 
neprāta kliedziens.

Annuška vienā paņēmienā konjaku salēja mutē un neno
rijusi kaķes veiklībā izmetās no istabas. Atsprāga ārdurvis 
un apsviedās grumbu sagraizīts ģīmis. Viņa apstājās un, rīk
lei ieguldzoties, norija visu, ko bēgot bija glabājuši uzpūs
tie vaigi. Ārdurvju gaišajā lūkā, ieņēmusi izaicinoši brīvu 
stāju, kvernēja apmierināta vecene. Divas melnas oglītes 
dzirkstīja uzvaras apgarotībā. Ģīmī atšiepās nekaunīgs 
bezzobu smīns.

— Vakarnakt sauc līdzi, bet šodien kā ubadzi trenc lau
kā? Nesmuki, mīļumiņ, nesmuki gan tu izvadi savas brūtes.

— Pazudi, riebekle!
— Es pazudīšu, mīļumiņ, pazudīšu. Bet, vai zini, ko vēl 

es darīšu? Stāstīšu! Nudien stāstīšu, kā tu mani mīlēji, cik 
maigs biji.

— Nemuldi, vecene!
— Šoreiz nemuldu Laimonīt, vis, nemuldu gan. Maigs bi

ji, oi, cik maigs. Un kādus tu vārdus runāji! Oi, oi, o i . . .  Jā, 
daudz tava Regīniņa palaidusi vējā, daudz gan. Ne reizītes 
mani par Annušku nenosauci. Ak Regīniņ, Regīnīt . . .

— Neaiztiec! Nositīšu, kuņa!
Lēcienveidīgu soļu klaboņa izkusa spalgā večas brēcie

nā. Spēji aizcirstās durvis to pieslāpēja, balsij piedodot 
mazliet samtainu dziļumu. Pret stenderi noblīkšķēja tukša 
pudele un sašķīda simtiem sīkās drumslās.

N o jauna vērās ārdurvis. Vairīdamies uzmīt stikla laus
kām, kuras bija sabirušas kā sīki kristāla graudiņi, ienāca 
ciemata pilnvarotais. Sarauktu uzaču skatiens pārslīdēja pā
ri postažai uz grīdas un atdūrās Laimoņa uzburbušajā ģīmī. 
Viņš stāvēja plati ieplestām kājām un viebdamies braucīja 
ataugušos bārdas rugājus.

— Nu, labrīt, dulburi!
Pilnvarotais atvilka krēslu, ar kāju pielīdzināja tepiķi un 

neaicināts apsēdās. Nesakarīgi atrūcis, Laimonis gurdi no
slīga uz dīvāna malas. Brīdi viņi viens otrā noraudzījās klu
sēdami. Savandītā gulta ar kājgalī nosmulēto palagu un ne
senās uzdzīves liecinieki atnācēju piesaistīja tikai neilgu 
laika sprīdi. Redzamais mazāk viesa neizpratni, nekā klaji 
izrādītā nepatika un riebums.

— Augsta klase, Laimoni. Tev uzradusies jau tikpat kā 
atbilstoša kompānija. Kā fūrija panesās man garām.

— Vai tu, priekšniek, atnāci painteresēties par manu «at
bilstošu kompāniju»?

— Turienes leksikonu aizmirsti. Kaut gan — domāju, ka 
tev nāksies pie tā vēlreiz pierast.

— Kas noticis?!
— Vai vakardienu atceries līdz pat brīdim, kad sapinies 

ar šito padibeni? — Viņš pamāja durvju virzienā.
— Jā, visu. — Laimonis pēkšņi atcerējās Aleksandru, un 

sirds iepukstējās straujāk. — Bet kas tevi interesē?
— Kafejnīca.
— A-hā . . .  — Laimonis atviegloti novilka. — Sēdēju ar 

puišiem zem ābelēm. Nu, un kad šie aizbrauca uz dejām, es 
nScu mājās. Tikai kā tā, tur, šeit gadījās un otra pudele — 
nudien neatceros.

Lēnīgi izrunātie vārdi spieda saausīties un būt piesardzī
gam atstāstījumā. Tas tur zināja kaut ko tādu, kas, iespē
jams, aizpildīja ja ne visu, tad daļu tukšās atmiņas laukumu.

— Un viss?
— Kas ta vēl?! Viss!
— Šodien ir svētdiena, — pilnvarotais ierunājās nomāco

ši rāmā balsī, — bet ne tādēļ atnācu privātā. Es nācu pie 
drauga. Mēs kādreiz tādi bijām, vai ne?

— Bijām. Kamēr es nenostājos uz tev ieņemamā stā
vokļa pilnīgi pretējā pola.

— Hm, — pilnvarotais pavīpsnāja, — lai cik dīvaini ne



izklausītos, bet ne es, kā likumus pārstāvoša persona, tu no 
manis novērsies.

— It kā tu nesaprastu, kādas jaukas atceres manī rada 
kaut vai tikai tavas formas nozibsnīšana. Tas izsaka visu.

— Arī tagad tu draudzību neatzīsti, kaut nereti tā no 
daudz kā pasargā.

— Kas tev aiz ādas?!
— Vēlreiz atkārtoju — pasargā. Vai mazums neesmu ie 

vērojis tavas visai cūcīgās izdarības? Varbūt kādreiz to spē
si novērtēt.

— Kādreiz?
— Labi, mēģini tūlīt. Bet ne tādēļ es šeit atrodos.
Pilnvarotais Laimoni atbrīvoja no profesionālo iemaņu

skatiena un nolaida plakstus. Padrūmajā sejā nenoraustījās 
ne vaibsts. Pirksti ņurcīja ar konjaku nolaistītās sedziņas 
malu, bet lūpas savilkās, kā svilpošanu aizsākot. «Meklē 
īstos vārdus, ments nolādētais . . . Tīši velk garumā un mani 
par mu|ķi taisa,» Laimonis sprieda. Viņš pacietīgi gaidīja, 
it kā šajā novilcinājuma brīdī cerēdams rast glābiņu vai iz
vairīties no pagaidām neeksistējošas apsūdzības.

— Tu mani nievājoši apsaukā par «priekšnieku», — piln
varotais iesāka, strauji paceldams plakstus. — Aizmirsdams 
visu un dzīvodams nesenā pagātnē. Es neņemu ļaunā, jo tie
šām reiz tevi vērtēju ļoti augstu. Nu, bet pagaidām tu esi 
parasts idiots. Lai arī gudrs, tomēr galīgs nejēga. Pretstatus, 
kuri dīvainā kārtā tevī apvienojušies, varētu minēt līdz bez
galībai.

— Konkrētāk, lūdzu!
— Šodien tev jau vajadzēja atrasties Stučkas milicijas 

pagrabā. Tomēr, drusku padomājis, es nolēmu atnākt, lai 
visu mēģinātu nokārtot mierīgā ceļā. Vakarnakt es pārkāpu 
likumu, tevi neaizturējis. Nedod Dievs, kādam ienāktu prā
tā uzrakstīt ziņojumu, tad pats saproti . . . Bet cerēsim, ka 
šis risks attaisnosies. Pretējā gadījumā tev švaki klāsies. 
Reiz ieslodzījumā tu jau pabiji — un ne mazu laiku — tā ka 
jābūt skaidram. Šoreiz tu norautu «na vsju katušku».

— Ko tu, velns parāvis, man pacietību velc laukā!
— Lai tu sāktu apsvērt, lai beidzot apjēgtu, ka dzīvo ar 

cilvēkiem , nevis pār cilvēkiem.
— Runā skaidru valodu!
— Lai notiek! — Pilnvarotais pret sevi pavērsa rokas- 

pulksteņa ciparnīcu. — Kolhoza galvenais mehāniķis un Re
gīna aptuveni pirms stundas uzrakstīja katrs pa vienam ie 
sniegumam, bet pirms divām stundām mehāniķis nokāpa no 
dentistes krēsla, sabijis uz tā visu nakti. Žoklis nošķelts d i
vās vietās. — Viņš ar rādītājpirkstu pavilka zem kreisās 
auss un uz žokļa pamatnes. — Seit un šeit. Zilumus vispār 
nav vērts uzskaitīt. Par tavas bijušās sievas . .  .

— Mēs neesam šķirti!
Laimonī ieurbās drūms skatiens.
— Nepārtrauc! Tātad — par tavas neesošās sievas degu

nu ķirurgs nespēj dot galīgu slēdzienu. Domājams, ka rīt v i
ņu vedīs uz Stučku. Uztūkums aizplūdinājis abas acis, bet 
galvassāpes un nepārejošais reibums runā paši par sevi. Un, 
vai zini, kā sievietes reaģē, kad viņām atņem skaistāko, ko 
daba dāvājusi jau tā izskatīgajiem ģīmīšiem? Sargies — ar 
viņu tev būs grūta salīgšana.

Laimonis salīka un starp ceļiem iespieda seju. Šķita, ka 
no valodu Ieguvušā dīvāna apakšas dvesa gari stiepta ska
ņa, līdzīga tai, kas nereti izlaužas, saņemot sāpīgu vēsti.

— Ak Dievs . . .  Regīna . . .
— Liecinieki stāstīja, ka viņa metusies Jūsu starpā kā šķ ī

rēja. Mehāniķim tēmētais sitiens tad arī viņu notrieca. Uz 
mirkli tu apstulbi, glupi blenzdams guļošajā sievā. Bet ap
stulbuši tobrīd bija visi. Tad tu pārvērties nezvērā un vispā
rējs apjukums sākumā bija tavs sabiedrotais. Ātri ticis galā 
ar savu upuri, tu ķēries pie kafejnīcas demolēšanas. Klaigā
ji par kaut kādām ciematnieku zobu sāpēm, bet neviens no 
šiem vārdiem tā arī netika gudrs. Acīmredzot tevi apsēda 
tīri cilvēciskas tieksmes — visu ārdīt, iznīcināt un ar šiku 
nobeigt iesākto. Iespējams, ka tu izgāzi dusmas par Regīnu — 
vienalga kam un vienalga kādā veidā. Nezinu. Un tam nav 
būtiskas nozīmes. Fakts kā tāds pastāv arī bez iemesliem. 
Tiesa, pārāk daudz sadauzīt un zilumus izdalīt neizdevās. 
Beidzot tevi savaldīja. Tomēr nāksies aiziet pie patērētāju

__ __ . . . .  
biedrības priekšsēdētaja un Zaigas. Tu to vispār grasījies 
nosist.

Iztukšots Laimonis smagi atkrita uz dīvāna. Un pilnvaro
tais izdzirda elsas.

— Regīna . . .  Ak Dievs . . . Regīna . . . Nē, man jāno
sprāgst kā pēdējam klaidonim sunim . . .

Pilnvarotais paostīja pielieto glāzi, tad sapurināja Laimo
ni un, kad viņš puslīdz atžilba, iespieda glāzi rokās.

— Se, Laimi, iedzer! Gan nokārtosies.
Uz dīvāna malas sēdēja par gadiem piecpadsmit noveco

jis vīrietis. Redzokļi raudzījās vienaldzīgā trulumā, uz mir
kli liesmodami naidā, tad atkal apātiskā nejūtībā. Bet kādēļ 
viņu dzirda ar iekrāsotu ūdeni? Karsē . . . Ak jā, konjaks. 
Tā, vēl mazumu . . . Nu ir gandrīz labi. Tikai galva, tā gan 
tūlīt novelsies no pleciem. Un ko pirmīt vāvuļoja pilnvaro
tais? Pag, pag . . . Ak jā . . .

— Visam uzspļaut, visam . . . Zēl Regīnas . . .  — Viņš sā 
ka aptvert, ka sieva zudusi uz visiem  laikiem.

— Rīt uz krājkasi, neskopoties, dot, cik prasa. Jādara 
viss, lai viņi pievāktu atpakaļ savus papīrus. Skaidrs?

— Kur vēl skaidrāk, prie . . .  draugs. — Laimonis nopū
tās. — Es pratīšu tev atlīdzināt. Paldies.

— Mēs, Laimi, esam veci paziņas. — Pilnvarotais viņam 
uz pleca uzlika roku. — Nu, bet ar Kacēnu man būs atseviš
ķa runāšana. Iespējams, ka tev nebūtu jāzina, tomēr gan 
kāds pavēstītu. Visai zīmīga izrīkošanās no viņa puses. Lieta 
tāda — kad tevi izstiepa no kafejnīcas un nosvieda zem ābe
les, Kacēns izdarījās vairāk nekā lopiski — aplaida tevi.

— Ak tā? — Naivajā jautājumā skanēja vienaldzība.
— Nedomā pret viņu ko iesākt. Es pats, jo šeit jau ir runa 

par pavisam ko citu . . .
— Man viena alga. — Laimonis vēl aizvien nešķīrās no 

viņam neiederīgā apbrīnojamā miera. — Un es domāju, kur 
te var smirdēt, ka tā tur . . .  — Viņš apostīja piedurknes.
— Jā, smird. Es, draugs, smirdu. Sen jau. Cik tas ir riebīgi.

Ciematnieki, kuri savos spriedumos kļūdīties nemēdza, 
patiesi bija arī šoreiz — Laimonis aizbrauc uz neatgrieša
nos. Viņa parādīšanās uz galvenās ielas aculieciniekos iz
sauca piekrītošu novērtējumu, kad otra spertais izšķirošais 
solis tika atzīts par vienīgo pareizo risinājumu. Aizmugurē 
ilgi stiepās pavadoši skatieni, bet pretimnākošo ļaužu sejās 
varēja lasīt kā pašrocīgi rakstītas autobiogrāfijas lappusēs.

Izteiksmību piepeši bija ieguvis viss. Gan ikdienā pavirši 
skatītie nami, gan sastaptie cilvēki. Viņu kustībām piemita 
īpatnēja suģestija, neatdarināms skaistums un vien ciemat- 
niekiem novērojama iznesība. Atturīgie sveicieni vai gal
vas mājieni un Laimonim veltītā mūzika gluži neuzkrītoši 
uzspieda — skaties, tādi mēs esam bijuši, tādi mēs esam pat
laban, tādi mēs būsim arī bez tevis — nav žēl?

Bija žēl! Savukārt, lai cik piesaistīja pagātne, viņā aiz
vien nelokāmāka nogulsnējās apņēmība mēģināt vēlreiz. 
Un tagad, kad kājas mina plaisām šķelto trotuāra asfaltu, 
Laimonis pagātnes pārvērtēšanai atļāvās izmantot mīksti
nošu filtru. Lai, cenzdamies iesakņoties savā jaunajā veca
jā vietā, tīšām sev pāri darītu ar šo pēdējo reizi gūto, iespē
jams, mākslīgi radīto iespaidu.

— Uz kuru pasaules malu Izsist biļeti? — Vēl jauna ka
siere platā smaldā rādīja zelta zobus.

— Tepat, par rubļa pusi.
— Tad tomēr pie mammas . . .
Laimonis pasmaidīja, bet juta, ka ģīmī vilkās dumja ap

jukuma vaibsti. Nu viņš šaubījās, ka atgriešanos mātes pa
spārnē varētu Iztulkot kā neprasmi sākt no gala vai,vēl ļau
nāk — gļēvumu, kad bezizejas kārts mesta uz Jau drošu re
zerves pamatu. Un tik vien attapības pietrūcis, kā prasīt 
biļeti līdz galastacijai. Tad viens pīpis — lai maldās minēju
mos, un miers viņam.

Diena bija padevusies saulaina un svelmaina. Reta liega 
vēja pūsma iečabināja koku lapas, iekustināja aizsnaudušos 
zāli un noplivināja ļaužu piesvīdušos matus. Papluinīti mā
koņi tikpat kā nemainīja apveidus, atgādinādami pielīm ē
tus pleķus, kuri dažviet bija pietuvojušies saulei, vēl aiz
vien neriskēdami doties izšķirošā uzbrukumā.

Caur uzgaidāmās telpas logu vērotie cilvēki gurdenām



kustībām gāja garām un šķita tāli un brīžiem pat maznozī
mīgi. Reiz, izgājuši caur Laimoņa dzīvi, nu tie nepretendēja 
uz vietu viņa nākamībā. Nu tie visi pārvērtās nedaudz iepa
zītos svešiniekos.

Sienas pulkstenis gausi vērpa laiku. Gaisā noplandīja mā
tes elpas smarža, seja sajuta vecuma sagrumboto lūpu un 
vaigu pieskārienu. Un Laimonis pasmaidīja par to milzīgo 
prieku, ko pēc nepilnām divām stundām ne par mata tiesu 
vecā māmuļa nespēs noslēpt. Ar visu savu gribu viņš pa
steidzinātu dārgo mirkli, pavēlētu piebraukt autobusu — 
kaut galīgi sagrabējušu. Bet sienas pulkstenis pārāk gausi 
vērpa laiku.

Laimonis nervozi grūda roku bikšu kabatā. Gaidīšanas 
minūtes pa krikumam vien plosīja viņa nepacietību. Sīkai 
sēru dzirkstij aizšaujoties rūtī, nošņirkstēja sērkociņš. Uz
gaidāmajā telpā izspruka kupls dūms.

— Kas vēl nebūs! Tūdaļ nodzēs papirosu! — Kultūras 
trūkuma pārsteigtā kasiere sauca caur biļešu lodziņu. — Ej 
laukā kvēpināt! .

— Nē, tur cilvēki.
— Šeit nav atļauts! Kas būs, ja katrs dūmos, kur vien ie 

nāk prātā?
— Man atļauts! Kā nekā pēdējais smēķis uz neatgrieša

nos.
— Tur nav pelnutrauka . . .  — Smīna un pašpārliecinātās 

atbildes atbruņota, sieviete aiz kases lodziņa saminstināju- 
sies apklusa.

— Šis brīnišķais subtropfloras uzskates līdzeklis. — 
Laimonis norādīja uz podu ar gumijkoku un iesmējās.
— Vai mazums, kur izbārstīti pelni?!

Pēc brīža kasiere uz zemās palodzes nolika vienkāršu alu
mīnija pelnutrauku. To parasti izmantoja kases telpā atpūs
ties iegājušie caurbraucēji autobusu šoferi.

— Pielūko, lai kāds nepamanītu.
Līdz autobusa atiešanai bija atlikušas divdesmit minū

tes. Un tad Laimonis ieraudzīja cilvēku, kuru pēdējā neskai
tāmu darījumu nedēļā pietrūka laika atcerēties, vēl jo ma
zāk — satikt. Ielas otrā pusē pa iemītu taciņu no vācu zaldā
tu kapiem iznāca Kacēns. Viņš ar kabatas nazi grieza ābolu 
un, uzdūris šķēli uz spožā asmens, iebāza plati atieztajā mu
tē. Līdzās tecēja pieklīdis vaukšķis un cerīgām ačelēm šau
dīja iespējamā saimniekā, kurš gāja, nevienu neredzēdams, 
ar padusē iežmiegtu dvieli.

Pie lūpām celtā cigarete aizķērās pusceļā. Pār ķermeni 
žļādza riebīgi silta strūkla. Visriņķī jaudās urīna dvinga, bet 
apģērbs iztvaikoja duļķaini iedzeltenus garaiņus. Koda nā
sīs, grauzās rīklē un kā skābe saēda ādu.

Uz peldvietu aizslāja tas tur, kas bija uzdrošinājies viņu, 
Laimoni, apgānīt kā smirdošu lauku mazmājas stūri. Kādu 
niecīgu sekundes daļu, paredzēdams sekas un nozibsnīdams 
smadzenēs ieslodzījumu, Laimonis iedomāja apslāpēt atrie
bības alkas. Viņš dziļi krūtīs ievilka trīcošās cigaretes dū
mus un svārstījās. Bet tas tur, nožēlojamākais no nožēloja
miem, viņu, Laimoni . . .

Pie gumijkoka stāvēja paprāvi čemodāni ar nepiecieša
māko mantību pirmajam laikam, kad četrdesmit gados jāuz
sāk jauna dzīve. Un kasiere, izdzirdusi durvju aizcirtiena 
blīkšķi, atrāvās no grāmatas, pastaipīja kaklu un atkal ie 
grima saturā.

Līdz autobusa attiešanai vēl bija laiks.
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PETERS 
BRŪVERIS

C EĻO JU M S P IE  KAD AS AG R I M IR U ŠA S  D A IĻA V A S  
FA IJŪ M A S  O Ā ZĒ

. . .  es favu veli, mī/ais, iemīlēju . . .
(G U N T A  B R U Ģ ĒT Ā JĀ )

bij beiguši sen ziemas sēju un kārklos sijājās jau pirmais sniegs 
zem ķepām peļķu ledum knikšķot prom vienots klaidu suņu

bariņš
no tikko slēgtas lopkautuves uz nezināmu rīgu aizelsoja

naigs
o saplosītā vasara o marta kaķu niknās alkas o sīvais

dzīves kariņš

tad smēķi uztinis es aizaugušos kapos pret ērkšķu krūmu
savainoju tagadnīgo skatu 

un dienu sudrabs satecēja puspuvušās lapās nakts pārvāza pār
mani plaukstu platu

sniegs sijājās arvienu blīvāk manos pelnu pelēkajos lēkšķēs
salipušos matos

kaut kur aiz aizsalušām daugavām tik tikko sadzirdami karsa
suņu rejas

es savu skatu iztukšotu blāvu kā ziemeļvēja izdzeldētu smilgu
saišķi

kā pazudušu pagātnības pretestību pušu lauzu un sāku
sevi sajust tilpstam 

tais Laika kapilāros kas alu zīmējumus savieno ar mūsu
parītuzrakstāmām dzejām 

un ieraudzīju pāri tumšam V IS ES U M A  stiklam aizripojam
savas asaras

iekš kurām apkārt ugunskuriem plosās pareģi un kailas
kanibālu cilšu meitas rīko dejas 

iekš kurām bambuscaurulītēs pulveri bāž senķīnieši 
un baltu sirdī dzintarzemē Sembā nodzinkst iebrucēju pieši 
un vienā mirklī manas asarkrelles pārvizēja 
pār laikmetiem un apstājās \
un izrisa pār tavām krūtīm mīļā 
mums apkārt ļaudis putnu galvām sastājās 
un Saules dievs tad locekļos mums līksmu tvīksmi lēja

es tavu veli mīļā iemīlēju:

nākošajā rītā bijušie draugi un paziņas darbabiedri un miliči 
un visāda kalibra šarlatāni un kgb darbinieki mani uzgāja 
kādā pussabrukušā piramīdveidīgā kapličas kuģī un iesaucās 
RE! pamājuši ar mērkaķveidīgajām galvām viens otram viņi

salauza
dižsūreņu stobrus un uztaisīja gāršus
atskanot kāzu maršam es pamodos un izberzējis no acīm 
miegsmiltis pacēlu zārka vāku kā Anubisa plakstu un 
pirms atdzimt atpakaļ savā tagadnes savumā 
pēdējoreiz sajutu uz lūpām vairākus tūkstošus gadus jaunas

veles
faraonisko skūpstu un senēģiptiešu valodas garšu

NAKTS AR ATROPU

nakts un Atropa pārliec 
pār manu strauji satumstošo rotaļu laukumu 
savu no cilvēku mūžu negatīviem sa
stāvošo ķermeni 
no viņas padusēm šļācas 
līdz aklumam acis apžilbinoša purga 
viņas apmatojums —  saraustīti mūža pavedieni 
viņas pirkstos slaidos kā izmisums 
zelta gredzenos iegravētas stingas un nepārsūdzamas 
mirušo draugu dzejas 
no viņas zoda pil sviedru lāsas kurās 
mijas atdvēseļotas sejas

pār viņas bezgalmainīgo acu bezdibeņiem 
laimīgo stundu zeltainos putekļus 
aiznesdami uz spārnu galiem sev līdz 
aizšvīkst maitas putni

kamēr ap viņas krūšgaliem čūskojas
rīkli aizžņaudzoša saldme
tikām iemiegušas starp kājām bendes bluķus
(uz kuriem ausmojas ķeceru pieru nospiedumi)
pa gaisu gaisiem žvidzinas raganas
asinīm notašķītiem stilbiem

un nepārtraukti ap manu galvu
nežēlīgi šņakstinās Atropas zvaigžņu aplāsmotās
Liktens— Grieznes

+  +  +

ar acīm baltā lapā ieurbies 
it kā balta lapa būtu Dies

it kā spētu viņa piešķirt jēgu 
tam ka pārvēršos par rēgu

it kā spētu piesolīt 
vieglu pamošanos rīt

balta lapa balta lapa 
cik tu slikta tik tu laba

acīm dziļi tevī ieurbies 
apkārt līķauts? apkārt Dies?

sava mūža dienas vadu 
es pār tevi gads no gada

mana ēna tevī zvārstās 
blaugznu zvaigznes pāri bārstās

balta lapa balta lapa 
reizē šūpulis un kaps



+  +  + v i ņ p u s  d z ī v ī b a s  K a u t  k a s  k u s t

Dacei un Ģedertam  Melngailiem

bij ziedos dārzs, līdz krūtīm 
dālijas pie žoga 
sirms kentaurs lūkojās 
uz arvien smagnējošāko 
arvienu tumšāk nosarkstošo 
sauli
un nāsīm drebot 
pavadīja miklu skatu 
div zilus bezvainīgus tauriņus 
pret vakarblāzmas 
nokaitētiem tēraudrežģiem

bet tagad smalkiem sudrabainiem pelniem 
naktīs atplaiksnoties 
viens vienīgs bezgal- 
ilgstošs lapkritis

pār aizdarītām acīm 
kaklu aizžņaudzošā karuselī 
griežas 

ai māt
bij toreiz ziedos dārzs
līdz krūtīm baltos flokšos iebridis
sirms sargkentaurs tik maigi
uzlūkojot
vēl apsargāja
mūs

+  +  +

bērnu klaigas pēclietus mierā 
pāris mašīnu zīžaini aizšvīkst 
melna plīvura aizsegtu vaigu 
parkā sveša atraitne aizklīst

viņpus melnā režģa 
zaļā zālē pūdelis balts 
režģī
nāvīgs ornaments 
bezgalības ķetā kalts

mēģināsi to izskaidrot 
bailēs samežģīsies mēle 
mēģināsi pārrāpties pāri 
varbūt uzzināsi bet 
samaksāsi par to 
ar atmiņas zudumu

viņpus melnā režģa
zaļā zāles plūdumā
pūdelis bet tikpat labi kaut kas cits
piemēram —  sieviete pudele vai nūdele

un nav jau teikts ka tieši zaļā plūdumā 
varbūt zilganpelēkā glūdumā 
materializētā meža baložu dūdumā 
vai pēclietus saulē kūpošā sūdumā

vakars tumšpalsu valganu ādu 
vakars parku kā bērnu ņem skavās 
te ar sevi es rudeņus vadu 
peļķēs vērodams atspulgus tavus

bērni aizdip un briedolis peļķē 
zvalstās uztūcis slimīgs un smags 
un gar kaklu drēgns un zilgans 
noslīd skumju visuresošais nags

VELS RUDENS

peļķē šūpojas tava seja 
vēsās lūpās kā nīgra smēja 
ziemup vižņojas mana dzeja

gaisā tavi un mani gadi 
kurus pārsvītro telefonvadi 
lejā vieni vienīgi badi 
un smagi garāmgājēju zadi

traģēdijas pārvēršas jokos 
skatos tavos IiIlīgos lokos 
un Ģiltenes virzienā sokos

sniegs drīz dziedēs pamuļķi jauks 
smadzenes saldsmeldzīgs apdullums žņaugs 
klaidu suņi tavā pavārtē kauks 
pirkstos tev spoguļgredzenus mauks

aizsalst seja mīļotai būtnei 
tik vien bija cik dzejas gūtnei 
un dažas drupas Laikuma pūtnei

+  +  +

tavas kaulainās tālās rokas
kuru paēnā dzīvīte lokās
tā kā krustnešu nicināts zalktis
tā kā strauts kas caur lēģeriem zogas

tavas kaulainās sniegotās rokas 
tavas izkapts tik /lāvīgais lāsums 
manā būtībā dziļi rokas 
manas nebūtnes aklais asums

tavā klātbūtne beigas sokas 
tavā klātbūtnē sašķīst ik sākums 
un kā izsmiekls kā pa jokam 
izkūst apvārsnī mūža nākums

tavas kaulainās aizmūžup rokas 
pāri kurām krīt dvēseļu sniegs 
dzīves aste vēl sparīgi lokās 
dzīves galvā jau nāves miegs

mēģināsi skatīties caur binokli 
dabūsi ar strāvu pa acīm 
un turpmāk vien it kā dzirdēsi 
ka viņpus dzīvības kaut kas kust



M EITEN ES VĒSTULE KLA SESB IED RA M  
UZ AFG A N ISTA N U , II

M URGS. STUD IJU  G A D I

Sāhibs no Hadas cīnījās Malakandā.
Pagalam dzeltenās rozes. 

Mans mīļais par dzimteni nolika galvu.
Pagalam dzeltenās rozes. 

No savām cirtām viņam līķautu šūšu.
Pagalam dzeltenās rozes.

Aim anl
Sāhibs no Hadas cīnījās M alakandā.

Pagalam dzeltenās rozes. 
(Nezināma puštu sieviete, kuras 
iemīļotais kritis 1897. gadā karā 

pret angļu kolonizatoriem.)

cinka lietus rūtīs, cinka lietus

pustumsā no vecmammas kumodes
rotātas ar sentimentāliem eņģeļu kokgriezumiem
izsprāgst atvilktnes žoklis

putekļiem kūpot kā aiz kāpurķēdēm 
asinīm sarecot uz mammas iesvētāmās kleitas 
kuplu uzaču pāriem 
kā ogļumelniem putniem 
atdaloties no mirušu zaldātu sejām 
juku jukām savandītā veļā 
juku jukām cilvēku ķermeņa daļas 
rokas galvas dzimumorgāni apgruzdējusi gaļa 

pazīstama dzimumzīmīte 
uz kāda adatu sadurstīta delma 
kā acu zīlīte 
ieurbjas 
caururbjot 
manu
izmisuma izdzeldēto naktskreklu

cin!<a lietus rūtīs, aizcinkotas lāses
uz vaska dzeltenām rozēm
uz palodzes
uz šīs biezās mierlaiku
ozolkoka palodzes
kas pēkšņi sakustas un izčīkst:

SA Z Ā Ģ Ē JIET  M A N I ZĀRKA  DĒĻOS

cinka lietus rūtīs 
cinkota gaisma līst pār 
manām krūtīm
un manas acis ietelp kādās citās acīs 
melnās kā Kaabas melnais akmens 
un manas lūpas 
mijas ar kādām citām 
lūpām
un pamīšus ar Korāna surrām 
turpina taujāt un taujāt pēc tevis . . .

dzeltenas rozes dzeltenas rozes 
stingst stingdamas stingeru ēnā 
un Dievs cinka apmetnī ietīts 
ieslīd manās zilgajās vēnās

1989

rec

. . .  un pamostoties apkārt četras aklas sienas, 
mūrētas no ķieģeļiem, uz kuru muguriņām 
fosforescējošiem burtiem rakstīts:
PSKP VĒSTURE, PSKP VĒSTURE, PSKP VĒSTURE . . .

Un, grīdas dēļiem kā upuru kauliem nošņirkstot, 
augšup izslējās asinīm aplipušas visureša pūķa galvas 
un, pienaglojušas sarkana skatiena naglām mani 
pie virs-manu-senču-pīšļiem-melnējoša-Krievijas-loga-krusta,

stuģent Brūveris, vi uže zakonspektķirovaļi 
raboti t. Brežņeva, pravda čto vi do sih por 
bez trjoh foļļerisov ņemožeķe progloķiķ 
plodi razvitogo sociaļizma, a?

O jē! Bebi bebi bala bala. Nāc nākdama, vasariņa! 
kad pēceksāmenu svabadībā bez engelsiem 
un ļeņiniem ar eņģeļiem un ļenām varēsim aizklīst vis
biezākajos brikšņos Sarkanarmijas atbrīvotās upes biedrenes

Gaujas krastos

PSKP Vēsture apsēstas uz mana plosta malas 
un, uzspiedusi manām lūpām kvelmojošu tērauda skūpstu, 
drātē un drātē manas smadzenes pa tiešo vadu 
projām uz neapdzīvoto komunisma salu.

TRIS DZ IESM ELES, KLĪSTOT RUDEN IG RĀ R IG A

1.

mīļā pamurgosim kopā
šajā lietainajā naktī
domas galvā — bišu līķi stopā
cauri lietum tuvojoties Izkapts lāktī
mīļā pamurgosim vienā taktī
mīļā pamirgosim kopā
lai tie morgi ko tie morgi
sojosim pa tilta margām
pāri viļņu zelta mirgām
mīīTTīī-ļāāāāāāāā
(attālinoties «ā» pāivēršas gāidzienā)

2.

nešņakstinies Giljotīna 
nekaitini manu galvu 
labāk salej glāzēs vīnu 
pasēdi un parūsē 
paklusē kā karūsa

3.

heil viņa iekliedzās un ielēca dūmakā 
kas bija sagūlusi ielejā 
es to redzēju sēdēdams dēdēdams rumakā 
un nekustējos
jo biju akmens smagām skumjām pielējies 
hei! viņa izlēca no dūmakas laukā 
baigi zvārojās viņas ausī žiletes auskars 
ei jaukā kāp manā rumakā 
un tev vairs nevajadzēs lēkāt 
pie miglu mērkaķiem dūū-makā

un es brīnišķīgi skumjš un klausīgs 
glaudīšu tavus matus un ausi



+  +  + EP IT Ā F IJĀ  M A N A M  L A IK A B IED R A M  (1940— 1985)

ak tu mana galva galviņa 
vai kļūsi reiz plikpauraina 

plikpaurainiņa
un tev ī spoguļosies

rudens koku melnā armatūra 
un tu to apaudzēsi 

izstarodama
dievišķu daiļliteratūru 

varbūt uzziedēsi kā putu mākonis balts 
un tevi ar ievu krūmu

sajauks kāda .
dzimtenes simbolus mīloša 

jaunuve

varbūt sapūsi neuzzinājusi 
savu savumu

bet patlaban tu turpini ripināties pa plauktu plauktiem
gar grāmatu muguriņām
kā provinciāla zemeslodīte
un stūķē un stūķē sevī bez mitas
galviņas citas

K R IM A S  TATARU SVĒTD IEN AS SKO LAS ATKLASAN A R ĪG A S 
CELTN IEC ĪBAS TEH N IKU M A

pazemotās sejās iezogas smaids 
māj up-iet-aizliegtām-kājām 
pielīp baloža spalva 
un kājas kā apreibušas 
blakus Rīgas krāmu tirgum izdanco 
Krimas kontūras

un miljoniem lietus lāšu 
saulei mirdzot 
veļiem dzīrojot
nolīst pār mēmumā-sasprēgājušām lūpām 
pār sadedzinātu grāmatu plēksnēm 
pār mājup-asiņojošām-sirdīm

miljons lietus lāšu 
ikkurā no tām 
atspīd
tikko no krāmu tirgus iznācis
meitēns
mēms
Bahčisarajas skatkartēm rokā 
un izrautu dzimto mēli

1989. g. 1. oktobris

SPĒLĒ IZSPĒLĒ IBR A H IM

Atceroties Izmiras aklo dziesminieku 
fbrāhimu

šitā lai bēdīga nākamo jautru spēlē izspēlē Ibrāhim 
apkārt večas un meitenes kautras spēlē izspēlē Ibrāhim

sitas lai plaukstas un sirdis lai lēkā lai pakrūtē nokut 
ilgas ieliktas stopos kā šautras spēlē izspēlē Ibrāhim

lakstīgaltreļļi kā krelles lai pāri ūdeņiem lāšņo 
mīļās seja lai atspīd ik strautā spēlē izspēlē Ibrāhim

madžnūniem keremiem arī tai sirmajai ubadzei Le ilī 
kuras dēļ kādureiz cietokšņi grauti spēlē izspēlē Ibrāhim

projāmpeld pametot siržu saulrieta ostas aiman 
skumju liellaivas pārpilnikrautas spēlē izspēlē Ibrāhim
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viņš bija gauži vientuļš 
un paņēma sev par brāli 
ikdienas pāli

viņš nebija ļoti ļauns 
nerija bērnus kā Krons
viņam izlauzās sajūsmas gārdziens kad rīklē 
noguldza kārtējais odekolons

viņš bija slinks
nepiedalījās sovhozu augšupejā 
viņam bija ar violetām ilgām 
tonēta seja

viņš nesacerēja 
denunciācijas nedz dzejas 
un viņš neizvaroja nevienu 
jo bija nodzertas spējas

viņš neuzbāzās Ārlietu ministrijā 
lai tam izsniegtu vīzu uz Romu 
viņš ceļoja perfekti iepazīstot 
visas pilsētas vārtu rūmes

viņš nestrādāja 
sabiedriski derīgu darbu 
toties papildināja rakstnieku leksiku 
ar ielas žargonu sulīgu skarbu

nāvei viņš tomēr patika
un viņa tam atdevās ne jau izgāztuvē
kur dažādas smirdīgas vielas
bet pašā pilsētas sirdī
pašā centrā uz galvenās
Ļeņina ielas

es skatījos kā iz viņa mutes 
div dvēseles div zilas strūkliņas stīdz 
viņš aizceļoja uz gaišo komunisma tāli 
brāli pāli
paņēmis mūžīgi mūžos sev līdz 

āmen

+  +  +

miesa vīstin vīst vīst vīst 
kamēr smadzenes laiku palaikam 
turpina sevi atspirdzināt apsmidzināt 
ar pašatjaunotnes aerosoliem

miesa novīst
ķermenis nolietojas kā iesaiņojums 
kauli sagrab 
sejasmaska samuidzās

iedomājies: asinis tevī ir apstājušās
tava gaļa sāk pārvērsties puvekļos
tavās acīs jau atspīd kārīgs maitasputna knābis
tavas smadzenes kā čupiņa irstošu koncentrātu
sajaucas ar zemi
un visvisādi tārpiņi mudžēt mudž tavā kājstarpē

paies daži simti gadu 
un jauncelsmes buldozers
noripinās tavu čagano dzintarbrūno galvaskausu 
no kapu kalna kādā nomaļā vietā un pēc lietiem 
tajā sakrāsies ūdens un kāds vientuļš izslāpis 
putniņš nolaidīsies zālē no tava galvas kausa padzerties
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