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JĀNIS LEJIŅŠ

PIRMAJĀ 
MIERA RUDENI

( Nobeigums)
Vēlāk puiši patiesi izslīgst, un Nikolajs pat atvainojas 

Toļam par pirmīt dusmās pasprukušajiem riebīgiem vārdiem. 
Abi apkampjas un sabučojas, kā tādās reizēs pieņemts.

— Tu saproti, muļķadesa, es tā nevaru! Ar mani tā ne
kad nav bijis, es nevaru visam atmest ar roku, tikpatās kā 
dzīvu sirdi pārplēst. Tad jau labāk būt karā nošautam un 
svešā zemē apglabātam. Tu saproti, muļķīt? — Toļiks, gal
vu plecam piespiedis, šņukst.

— Saprotu, brāl, kā nu nesapratīšu, — aizkustinātais 
Nikolajs viņu mierina.

— Nē, tu nesaproti! — Anatols, galvu pacēlis, tiepjas.
— Dod, es tev izstāstīšu vēlreiz, kā tas viss notika, tad var
būt sapratīsi. Tu mani cieni, Viktor? — Toļiks pēkšņi jautā 
sāņus.

Dūšīgais Viktors, viņos klausīdamies, tai brīdi ar garozi
ņu slauka konservbundžu. Puisis steigšus norij kumosu un 
pamāj.

— Ja  cieni, tad klausies tu arī! Klausieties visi!
— Stāsti, brāl, stāsti vēlvienreiz!
— Nu, lūk, tā — es atzīstos, ka torīt nosimulēju, tīšām, 

tā sakot, savus biedrus apkrāpu. Atzīstos un esmu gatavs 
saņemt visbargāko sodu. — Anatols svinīgi paziņo un no
liec galvu.

— Nu, ko tu! — Koļa turpina viņu mierināt.
— Mēs tev piedodam, Toļik, — aizkustināts ducina Vik

tors.
— Stāsti, brāl, kā tas notika! Stāsti par viņu visu pēc 

kārtas, — uzmundrina Fjodors.
— Nē, jūs man nepiedodat, es zinu. Un pareizi darāt, 

tādam nelietim, kas savējos krāpj, piedošana nevar būt! 
Pareizi Koļa teica, es esmu pretīgs nodevējs, puiši. Bet ne 
pārbēdzējs! — viņš saslējies nokliedz. — Nē, nē, vienkār
ši nodevējs, kas valstij tik grūtā brīdī par savām jūtām do
mā. Bet, puiši, tas bija liktenis, mana sirds to iepriekš juta. — 
Viņš bridi klusē, pasvītrodams šo vārdu nozīmību. — Nu 
lūk, — Toļiks atsāk, — palikām mēs ar Andrjušu mājās, 
viņš nelauza godavārdu, pionieris, malacis, neizpļāpājās! 
Palikām mēs, tātad, abi todien guļot, kad jūs visi aizgājāt 
uz smago darbu. Sākumā nekā, tik mamuļa sēž kā pūķis 
virtuvē un sargā. Meklējam, meklējam, neatrodam, bet jū 
tam — ir. Anatols apklust, iedzer, aizpīpē un iedvesmots tur
pina stāstījumu. — Nākošā dienā, tātad, Andrejs aizskrēja 
jums līdzi uz darbu, varonis nevarēja mājās nosēdēt, bet es 
mainīju taktiku, tā sakot. Izgāju ārā un paslēpos ieraku
mos ābeļdārzā, it kā uz darbu aizgājis. Sēžu un gaidu — kā 
frontē. Lietus līst, tātad, vējš pūš. Auksti, slapji un riebīgi. 
Bet es izturēju — vai tad karā bija vieglāk? Sagaidīju. Ska
tos, iet cauri dārzam, tecēdama tek dūjiņa. Nepamanīja ma
ni, kad es izlīdu no ierakuma, ieskrēja krūtīs, sabijās ciela
viņa un spalgi iekliedzās. — Anatols atkal bridi klusē, sap
ņains un apgarots raugās pāri klausītāju galvām. — Lūk, 
tā, brāļi, uz liktens takas, tā sakot, saskrējāmies! — Viņš 
beidz un nopūšas.

— Nu, bet tālāk, ko tu teici, ko viņa atbildēja, ka jus sa- 
pratāties? — nepacietīgi skubina Fjodors.

— Mēs sapratāmies siržu valodā! Viņa juta, ka manējā 
ir laba. — Toļiks svinīgi paziņo. — Jā, to nevar nejust, — 
viņš piebilst pēc brīža, vēlreiz nopūšas un zīmīgi paskatās 
Nikolajam sejā.

Nākošā dienā atkal sākas pārrunas — ko tad galu gala 
Anatolam un Marijai darīt.

— Ar skuķi viss ir skaidrs, — kādā no ieilgušajām pīp-
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pauzēm paziņo Vasilijs Ivanovičs. — Jārunā ar Reini. Kaut 
arī viņš nav tēvs, tomēr onkulis, ģimenes galva un saim
nieks.

Reizi par visām reizēm uzzināsim, kas viņš ir par cilvē
ku, tad jau redzēs, ko tālāk.

Koļa nenoteikti parausta plecus, taču atkal ķeras pie sa
va.

— Manis pēc, — viņš saka, sāji smīnēdams, — tikai in
teresanti, kā jūs sarunāsieties.

— Kad labi grib, var saprasties arī bez vārdiem, kā To
lā ar savu Mariju, — autoritatīvi paziņo Fjodors. — Bet 
var pasaukt Vili Janoviču vai Jāzepu par tulku.

— Pasauksim Jāzepu. Vili Janoviču nevajag, izpildkomi
tejas priekšsēdētājs ir pārāk skarbs un valdonīgs. Ar viņu 
Reinis negribēs runāt. Te vajag druscīt diplomātijas, — 
spriedelē Vasilijs Ivanovičs.

— Sāksim ar to, ka palūgsim atļauju iekurināt pirti, — 
ierosina Viktors.

— Tev, puis, galviņa arī reizēm strādā, — labsirdīgi 
pajoko desmitnieks.

Viktors priekā piesarkst.
Taču sestdien, kad viņi, agrāk no darba pārnākuši, pasauc 

Reini pie pirts, Nikolajam atkal ir iemesls smīnēt. Reinis 
viņus nelaiž pirtī iekšā.

— Kāpēc tā, saimniek? — tēvocis Vasilijs prasa, mulsi 
rokas paplezdams. — Mēs taču tavu malku netērēsim. Sa 
proti!

Taču Reinis nesaprot ne vārda. Purina galvu, rāda uz sa
lauzītiem gulšņu galiem, ko viņi atstiepuši sev līdzi, savieb
jas un atkal purina galvu.

— Viņam patīk, ka mēs staigājam kā kraupaini suņi, mē
nešiem nemazgājušies. Tāda ir viņa diplomātija, — Niko
lajs burkšķ, pret sienu atspiedies, rokas kabatās sastūķē
jis un kalsnos plecus bezmaz līdz ausīm uzrāvis.

Tai brīdī Reinis viņā cieši paskatās.
— Nu, ko lūri, budzi! Vai nav taisnība? — Nikolajs pikti 

noņurd un novēršas.
Reinis, uzacis bargi saraucis, paskatās arī pārējos, tad 

paņem Vasiliju pie rokas, aizved līdz malkas pūnei un parā
da uz grēdā sakrautām melnalkšņu šķilām. Vasilijs Ivano
vičs brīnīdamies atskatās uz biedriem. Tad savukart desmit
nieks ņemas enerģiski purināt galvu.

— Nē, nē, saimniek, nē! Pirts tava, malka mūsu, mazgā
simies visi. Vei, friču salauzītie gulšņi, ļauj, izkurināsim! 
Kāpēc tu tā negribi? — Vasilijs Ivanovičs runā pārmēru 
skaļi, šķoba lūpas un plātās rokām, it kā skaidrotos ar kurl
mēmu. — Vot, dīvainis, — viņš, kā palīdzību meklēdams, pāri 
plecam saka biedriem.

Reinis saliek viņa roku un sāk kraut malku vīram klēpi. 
Tad, pamājis uz grēdas pusi, saimnieks aiziet — tikpat bargi 
uzacis saraucis kā sākumā.

— Vot, to es saprotu! — Vasilijs, noliecies pie krāsns un 
raudams sērkociņu, priecājas. — Neviens kārtīgs saimnieks 
neļaus viesiem pirts kurināšanai nest malku sev līdzi. Tas ir 
viesmīlības zelta likums.

Koļa ilgi klusē, vēl nīgrāks kā parasti slaistās pa pirti, 
aizdomīgi pēta visus kaktus un nemaz negrasās iet kopā 
ar pārējiem pēc ūdens. Tad puisis pēkšņi atplaukst.

— Ha, muļķis tu esi un paliec, tēvoci Vasilij. Gulšņi taču 
darvoti!

— Nu un tad? — Vasilijs Ivanovičs atjautā.
— Viņš negribēja, lai mēs noķēpājam pirtsakmeņus, sa

proti?



— Nu nezin . . .  tu jau vienmēr kašķi meklē, — desmit
nieks nedroši atbild.

Ko|a riebīgi noņirdzas.
— Kur tad viņš bija agrāk, nepiedāvāja pirti, kamēr paši 

neuzprasījāmies? Tas ari ir viesmīlības zelta likums, ko? 
Un kā bija ar ateju? — Koļa indīgi izgrūž, nospļaujas un, at
bildi negaidīdams izslāj laukā.

Tēvocis Vasilijs, plaukstošajās liesmās raudzīdamies 
un noaugušo zodu braucīdams, aizdomājas. Jā , ar ateju iz
nāca pavisam nesmuki. Aizvainojoši, tā teikt. Vai tad uzreiz 
vajadzēja celt priekš ciemiņiem atsevišķu ateju, bet savējai 
pielikt atslēgu? Vasilijs Ivanovičs sadrūmis groza galvu.

«M jā,» viņš turpina prātot, klausīdamies, kā puiši, jokus 
dzīdami, kāpj augšup no upītes, «nav nemaz tik vienkārši, 
kad cilvēki nesaprot viens otra valodu.» Tēvocis smagi no
pūšas, iedomādamies šīvakara pasākumu. Kā viņi tiks ga
lā, ja Jāzeps neatnāk? Koļa gan allaž atkārtoja, ka saim
nieks visu saprotot, tik izliekoties, taču Vasilijs tam netic. 
«Kā nu tā var — izlikties, ka nesaprot! Kas tie būtu par cil
vēkiem? Koļa visu pārspīlē, viņš nevar aizmirst to skolu 
Kurzemē. Bet tad taču bija karš. Kas viss negadās karā,» 
desmitnieks domās runājas pats ar sevi.

Taču pēc pirts — viņi patiesi nebija ilgi mazgājušies — vī
ri visas bažas aizmirst, atmaiguši un azarta pārņemti, po
šas svarīgajai izskaidrošanās misijai. Labsirdīgais tēvocis 
Vasilijs, sūtīdams Andrjušu pēc gludekļa, domā par to, cik 
turpmākā dzīve šeit būtu jauka, ja viņiem izdotos beidzot 
saprasties. Pats to nemanīdams, Vasilijs aizpeld brīnišķu 
sapņu pasaulē.

Dziļi sirdī Reinis viņam patīk — tāds nopietns, strādīgs 
un traki stiprs, īsts Iļja Muromietis. Vēlāk, kad pabeigs 
dzelzceļu, varēs braukt ciemos. Bet Reinis ar Minnu lai 
brauc pie viņiem — pie visiem pēc kārtas, desmitnieks do
mās ielūdz. Lai cilvēki apskata plašo pasauli, citādi dzīvo 
kā circeņi aizkrāsnē. Ar laiku iemācīsies krieviski un tad 
varēs no sirds izrunāties. Jaunie ko jaunie, tiem būs savas 
darīšanas, bet, iedomājot sevi ar Reinu piesaulītē sēžam, 
papirosus kūpinām un nopietni pārrunājam pasaules noti
kumus, tēvocis Vasilijs ir sācis smaidīt, sastindzis ar adatu 
pusceļā.

— Kā man prasīt, tēvoci Vasja? — Andrejs pārtrauc 
desmitnieka jauko domu plūdumu.

— Ko prasīt?
— Nu, gludekli taču! — puika sauc, pie istabas durvīm 

nepacietīgi drillēdamies.
— Tu parādi ar roku, vei, šitā! Katra sieviete tevi sapra

tīs.
Jāzeps viņus nepiekrāpj, atnāk laikā, turklāt uzvilcis 

greznus pirmskara dzelzceļnieku parādes svārkus un no
skuvies. Vasilijs Ivanovičs izņem no mantu maisa lielo 
spirta pudeli un divas trofeju konservbundžas. Trešo viņš, 
citiem muguru pagriezis, pasvārsta plaukstā un iebāž atpa
kaļ maisā. Vīri sarausta blūzes un, medaļām klusi dzin- 
dzinot, zosu gājienā dodas uz saimniekgalu. Vasilijs Ivano
vičs ar Jāzepu priekšgalā, Koļa, sāji smīnēdams, iet pēdē
jais. Lielajā virtuvē visi, izņemot Nikolaju, svinīgi palo
kās. Desmitnieks pieiet pie galda, aiz kura manāmi apju
cis sēž Reinis, un pašā vidū, tieši zem lampas, noliek brigā
des ciemkukuļus. Minna, pie plīts puspagriezienā sastingusi, 
izbijusies un vaicājoši raugās brālī. Jāzeps noskremšļojas 
kulakā.

— Redzi, Reini, pie tevis atnākuši ciemiņi, — viņš svarī
gi paziņo, nepierasti gludo zodu izslējis. — Un, patiesību sa
kot, jums sen jau vajadzēja visiem tā kādu vakaru pasē
dēt kopā. Citādi iznāk kā galīgi svešiem, nevis tuvākajiem 
kaimiņiem, kas zem viena jumta dzīvo, — ceļa meistars 
pārmetoši nobeidz svarīgo uzrunu.

Reinis kaut ko norij, redzams, kā viņa stiegrainajā kaklā 
nokustas gāmurs.

— Nu, kad atnākuši parunāties, tad atnākuši. Lai sēžas 
no’, — saimnieks piesmakušā balsī atbild un savukārt pamet 
ašu skatu māsā, kas pie plīts tā arī pakustējusies nav.

Tikpat svinīgā un atturīgā nopietnībā, kā ienākuši, viņi 
dodas pie galda un tad izceļas apjukums. Saimniecei 
aiz muguras, pustumšajā kaktā pie rieriem, izrādās, slēpu

sies jauna gaišmataina sieviete, kas, viesiem sakustoties, 
mēģina gar Minnas sānu aizšmaukt līdz istabas durvīm. Šai 
ceļā, pirms kāds paspēj viņu īsti saskatīt, jaunava saskrie
nas ar Nikolaju, kas, joprojām smīnēdams, slāj pēdējais.

— Ai! — viņa iesaucas un saķer pieri.
— Tā ir mana meita! — skaļi un stindzinoši spalgi pa

ziņo Minna.
— Tā ir viņas meita, — apjukušais Jāzeps automātiski 

tulko.
— Zinām, zinām, — Vasilijs Ivanovičs daudznozīmīgi no

saka. — Mūsu zēni ir vērīgi izlūki, tā teikt, khm . . .  — viņš 
nezin kādēļ sasit papēžus un, it kā demonstrēdams, pievelk 
sev klāt brāļadēlu, kura rūpīgi saglaustie mati ir izžuvuši 
un atkal spītīgā cirtā krīt pāri kreisajai uzacij. — Vai nu 
vajadzēja tā slēpt dūjiņu, khm, no maniem malačiem, — des
mitnieks piebilst intīmi pārmetošā balsī.

Reinis pieceļas pussēdus un pavēl Marijai iet istabā. Va
silijs Ivanovičs un puiši, bez tulkošanas sapratuši, visi kopā 
un vienlaikus metas saimnieku atrunāt. Jāzeps iepretī Rei
nim satraukti plātās ar rokām, bet Fjodors, ik brīdi galanti 
paklanīdamies, mēģina kaut ko iestāstīt Minnai. Klusē vienī
gi Nikolajs. Viņi, plīts stūrim piespiesti, stāv tik tuvu, ka 
nabaga Koļa, valdīdams drebuļus kājās, jūt pat meičas strau
jo elpu uz savām lūpām. Marijas ziņkārās acis zibinās no 
viena pie otra, mirkli pakavējas pie onkuļa viņpus gal
dam, tad izaicinoši un šķelmigi paskatās melnmatainajā 
Nikolajā. Satriektais puisis aplaizās, un Marija, to ievēro
jusi, pēkšņi sāk smieties. Smiekli momentā pielīp pārējiem, 
un spriegā atmosfēra izlādējas. Pat Minna pasmaida. Vie
nīgi Nikolajs un Reinis ne. Saimnieks apsēžas savā vietā 
un ieraujas stūrī, taču aizraidīt māsasmeitu prom vairs ne
cenšas.

Vasilijs Ivanovičs diplomātiski sāk ar neitrālām tēmām — 
laiku un karu. Reiņa atbildes ir visai strupas. Jā , laiks kā 
laiks, ko tu laikam padarīsi. Vācieši? Jā , frontei tuvojo
ties, te mituši abvēra virsnieki. Kādi? Cilvēki kā cilvēki. 
Mjā, Vasilijs Ivanovičs nošūpo galvu, viņš īsti nesaprot 
saimnieka vienaldzību pret šo tēmu, taču pagaidām no se
cinājumiem atturas. Vai vācieši neveduši viņus prom? Jā, 
esot paziņots, ka fronte nākot virsū, jāejot uz Bolderāju. 
Kāds virsnieks ar diviem zaldātiem savācis visus, kas vēl 
bijuši savās mājās, ieveduši lielajā Dūņu silā un teikuši, 
lai pagaidot, kamēr fronte pāries pāri, tad lai ejot atpakaļ. 
Un viss? Jā , viss.

Puiši sākumā rūpīgi seko vecāko vīru sarunai, tad viņiem 
kļūst garlaicīgi, un viņi pievēršas otram galda galam, kur 
blakus Anatolam sēž Marija. Saruna tur nesanāk, jo J ā 
zeps ir aizņemts, tulkojot Reiņa un desmitnieka dialogu, 
un puiši ir spiesti izlīdzēties ar žestiem un apkalpošanu. 
Fjodors pat pieceļas kājās, lai paņemtu no Minnas rokām 
šķīvi ar ceptu speķi.

Spirts, pateicoties Jāzepa iniciatīvai, krītas samērā strauji, 
un Vasilijs Ivanovičs pamazām stūrē sarunu vajadzīgajā 
virzienā. Kāpēc Reinis neesot devis zirgu, kad, vei, ceļa- 
meistars lūdzis? Zirgu? Kāpēc viņarn būtu bijis jādod zirgs? 
Saimnieks pabrīnās. Vasilijs Ivanovičs atkal pārmetoši šūpo 
galvu. Vai tad saimnieks nesaprotot, ka dzelzceļš tagad 
valstij tik ļoti nepieciešams. Varot jau būt, Reinis rāmi at>< 
saka, tad lai valsts arī rūpējoties par savu dzelzceļu, vi
ņam darbu pietiekot. Vēl pāri paliekot. Tāpat pusvasaru 
valsts šķūtis nobraukājis. Pa naktīm, jo dienā bijis jāvac 
siens. iq

Vasilijs Ivanovičs apslāpē savu aizvainotību un nolemj, 
ka laiks ķerties vērsim pie ragiem. H

— Tev, Rein, rokas aug, vot, šitā, bet mums, vot, šitā!
Tēvocis Vasilijs atbīda šķīvi un rāda, kā Reinim rokas

saliektas pret sevi, bet viņiem atvērtas pret visu pasauli.
Jāzeps uzskata, ka šie žesti ir pietiekami daiļrunīgi, un ne

tulko. Viņš steidzas izmantot īso atpūtas mirkli, iedzer un 
iebāž mutē veselu speķa šķēli uzreiz. Reinis tomēr nesaprot. 
Uzacis saraucis, galvastiesu garāks par pārējiem, viņš visu
pirms paskatās Vasilijā, tad Jāzepā.

— Ko viņš saka?
— Viņš saka, ka tu esi skops un neko negribi citiem at

dot, bet viņi, lūk, gatavi atdot visu. Tāpēc, ka viņi ir augū-
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ši Padomju Savienībā, bet tu esi sapelējis privātīpašnieks, 
kas sēž uz saviem deviņarpus hektāriem kā zirneklis kak
tā. — Jāzeps nočāpstina ar pilnu muti.

Reinis atkal nesaprot. Otrā galdagalā valda cita noska
ņa. Iesilušie puiši cits caur citu stāsta Marijai savus piedzī
vojumus, bet viņa, piesardzīgi smaidīdama, groza galvu. 
Anatols turklāt mirkšķinās vienā laidā, un viņa vaigu ga
los iemetušies nedabīgi sārti pleķi.

— Eh, būtu man bajāns, tad viņi redzētu! — iesaucas 
Nikolajs un piesit kāju.

— Kāds zirneklis? — Reinis ierunājas skaļāk.
— Nu, nekā tu nesaproti, — Jāzeps nevaļīgi attrauc, — tas 

jau nav tieši domāts.
— Nu, bet kas tad man būtu jāatdod citiem? — Reinis 

neliekas mierā.
Jāzeps tik atmāj ar roku un turpina ēst. Desmitnieks, 

viņu sarunai vērīgi sekodams, arī nav mierā.
— Tu viņam paprasi, kāpēc viņš nesasauc kopā savus 

kaimiņus un nedibina kolhozu? — Tēvocis Vasilijs biksta 
Jāzepam sānos. — Tu paprasi!

— Viņš taču nezina, kas tas kolhozs tāds ir, — Jāzeps 
neapmierināti norūc.

— Bet tu viņam paskaidro, tu taču zini. Pastāsti par 
mums, kā mēs dzīvojam, draudzīgi uz kopējās zemes un 
draudzīgi to kopjam. Izskaidro, Jāzep Valerianovič! — des
mitnieks neatlaižas.

— Nu, ir taču skaidrots, nesaprot! Viņi neko nesaprot. 
Patiesībā negrib saprast, jo kas tur ko nesaprast — viss 
visiem, un basta. — Jāzeps burkšķ.

Vasilijs Ivanovičs sadusmojas uz tulku.
— Tu beidz te rīt, ne tāpēc mēs tevi pasaucām. Izstāsti, 

lai es arī dzirdu, kā tu to dari. Varbūt ka jūs nemākat iz
skaidrot. Viņš nemaz nav tik dumjš, lai nesaprastu, kas ir 
kolhozs. Rau, avīzes uz palodzes, tātad lasa! Bet tur jau 
viss iekšā.

Tad arī ceļa meistars sadusmojas.
— Kas, es kāda mašīna esmu, Vasja! — viņš atliecas un, 

ēšanu pārtraucis, uzbrūk desmitniekam. — Pats saki, 
viss avīzēs iekšā, tātad izliekas, ka nesaprot.

Un tu tik skaidri parādīji! — Jāzeps tomēr piekāpjas un 
uzrunā Reini. — Redz, skaties, tev rokas ir līkas pret sevi, 
tu gribi sev, bet viņi, — Jāzeps rāda ar īkšķi uz Vasilija 
Ivanoviča pusi, — viņš grib visu citiem atdot. Ir jau atdevis. 
Vot, Reini, skaidrs?

— Ko atdot? — Reinim tomēr nav skaidrs. — Ko tu esi 
citiem atdevis? — Reinis prasa desmitniekam, ar garo roku 
pāri galdam Vasilija krūtīs bakstīdams. — Kas tev bija, 
ko tu atdevi?

— Ko viņš prasa? — tēvocis Vasja, acis no Reiņa neno
vērsis, steidzīgi taujā.

— Eh, viņš prasa, ko tu esot citiem atdevis. Viņš taču visu 
saprot pa tiešo. Nekādas izglītības, — Jāzeps burkšķ.

— Kā — ko atdevis? — Tēvocis Vasilijs apstulbst. — Nu, 
visu taču!

— Nu, redz, ko es teicu, — Jāzeps nobubina un ķeras pie 
glāzītes.

Vasilijs Ivanovičs nolemj iztikt bez tulka palīdzības. Viņš 
izrauj darba pierakstu blociņa lapu, pamāj Reinim, lai ska
tās un, ķīmisko zīmuli slapinādams, ņemas zīmēt. Uzvelk 
vienu četrstūri, ieraksta tur Reiņa vārdu, uzvelk vēl vai
rākus četrstūrīšus, ieraksta tajos Jāzepa, savu un brigādes 
puišu vārdus.

— Redz, skaties, — viņš uzrunā Reini, — te ir tavi deviņ
arpus hektāri, — viņš saka un baksta ar zīmuļgalu vispirms 
Reiņa krūtīs, tad četrstūrīti uz lapiņas. — Te ir mana zeme, 
saproti, un, rau, te ir viņu zeme. — Desmitnieks norāda uz 
katra pie galda sēdošā pusi. — Rau, tagad apvelkam visus 
kopā, riņķī, un iznāk kolhozs. Saproti, saimniek, visi vienādi, 
un iznāk kolhozs, vai ne? — viņš noprasa, piepūlē nosvīdis, 
atliecas taisni un skatās Reinim sejā.

Reinis ilgi pēta lapiņu, groza to, noskata visus pēc kār
tas — it kā vērtēdams to iespējas. Tad pamāj ar galvu, ka 
sapratis. Viņš paņem no Vasilija rokām zīmuļgalu, 
iebaksta papīrītī — četrstūrī, kas apzīmē desmitnieka īpa
šumu — tad savukārt baksta Vasilija Ivanoviča krūtīs.

— Kur ir? Kur ir tava zeme? — viņš prasa skaļi kā kurl
mēmam.

Abu vīru kaismīgā saruna ir pievērsusi arī pārējo uzma
nību.

— Ko viņš grib no tēvoča Vasjas? — uztraucas Fjodors.
— Viņi dibina kolhozu, — Jāzeps norūc.
— Ā, tas ir labi, — Fjodors atzinīgi novelk.
Desmitnieks Reiņa jautājumu tomēr pārprot.
— Nē, nē, es viens ne. Rau, es taču apvilku riņķī. — Va

silijs Ivanovičs izgrābj no Reiņa pirkstiem zīmuļgalu un 
apvelk savam zīmējumam vēl treknāku svītru. — Visi kopā, 
tu, es, viņi, zeme visiem kopā un visiem kopā strādāt. Visi 
vienādi! — Ivanovičs paaugstina balsi un sāk dīvaini lauzīt 
valodu. — Kāpēc tu grib, lai es viens strādāt?

— Baigi gudrais! — otrā galā noņurd Koļa.
— Nē taču, viņš prasīja, kur ir tava māja, Vasja, — Jā 

zeps, vēl vienu glāzīti ieņēmis, paskaidro. — Es jau teicu, 
ka viņš visu saprot pa taisno.

— Tu pasaki viņam, ka Vasilija Ivaniča māju fašisti 
nodedzināja. Varbūt pat latviešu leģionāri, tā ka nav ko 
piekasīties! — Reinī naidīgi skatīdamies, uzbrūk Nikolajs.

— Patiesi, ko viņš piekasās tēvocim Vasjam? — klusi, 
bet dusmīgi ierunājas Andrjuša.

— Reini, Reini, nepalaid muti, — bailīgi čukst Minna.
— Lai strīdas, mammucīt, — bezrūpīgi saka Marija.
— Skuķi, tu neko nesaproti, — māte viņai čukst. — Tu 

gribi, lai mēs visi nonākam turpat, kur Zelmastantes Kārlis? 
Neaizmirsti Jān i un Tāli! — Minna čukst, ar lūpām meitas 
ausi skardama.

— Bet mēs taču . . .  mammucīt. . .  — jaunava cenšas 
iebilst.

— Mari, Mari, klusu, meit, klusu! — Mātes acis ir baiļpil- 
nas un apaļas.

M arija nobāl, sakniebj lūpas un saslējusies raugās tuk
šumā pāri Fjodora galvai.

— Ko tu, māmulīt, meitiņu rāj, pati jau liela, — labvēlīgi 
dudina spirta sadūšinātais Anatols un sirsnīgi uzliek roku 
Minnai uz pleca.

Sieviete samocīti pasmaida.
Reinis tam visam nepiegriež vērību, redzams, viņš ir aiz

dedzies ne pa jokam, un tikai Minna viena zina, pie kā var 
novest brāļa dusmas.

— Viņam māju friči nodedzināja, — Jāzeps drūmi paziņo.
— Māju nodedzināja? — Reinis pārprasa un labu brīdi 

pēta tēvoci Vasiliju, kurš, uzminējis, par ko tiek runāts, 
nokar galvu, sēž sadudzis un virpina dakšiņu.

— Nu, bet ģimene? — Reinis līdzjūtīgi taujā.
— Ģimene bija evakuācijā, — Jāzeps atbild.
— Kur tad viņi tagad dzīvo, ka mājas nav?
— Kur, Vasja, tavējie tagad dzīvo?
— Kolhoza klubā iedeva istabiņu, tik liela kā tā mūsu 

mazā virtuvīte. Eh, kas nu par istabu, kas nu par klubu, 
bijušā Artomonova veikala noliktava. Tāds nepmanis 
mums bija, — Vasilijs atbild, smagi nopūšas un atmet ar 
roku.

Jāzeps godprātīgi pārtulko, vienīgi par nepmani izlaiž — 
Reinis tik un tā neko nesaprastu.

— Cik cilvēku? — saimnieks turpina iztaujāt.
— Sieva un divas meitas, drusku jaunākas par tavu mā

sasmeitu. Āre, un brāļadēls Andrejs, tēvs krita karā, arī būs 
jāņem pie sevis. Dūšīgs puisis, kā aizrakstīju, tūdaļ atbrauca 
šurpu palīdzēt. Kolhozs nelaida, bet viņš atmuka pie 
manis. — Vasilijs lepni klāsta un, apkampis pusaudzi, pie
spiež to sev klāt. — Ceļu atrada, un viss kā nākas.

Andrejs pateicībā piesarkst un nodur acis. Otrā galdagalā 
Nikolajs uzsāk dziesmu. Aizplīvurotām acīm un krūtis izrie- 
zis, viņš pāri mājas svētības ceram raugās melnajā logā. 
Melodija ir plaša, plūstoša un sērīga kā stepes vējš kailsalā. 
Bet, kad pievienojas Anatols un sadūšojas Andrejs, triju 
dziedāšana apbur visus. Vēl labu brīdi pēc tam lielajā vir
tuvē valda svētsvinīgs klusums.

— Eh, būtu bajāns! — Nikolajs atkārto. — Ielej, tēvoci 
Vasja, — puisis atkremšļojies saka.

Viņi iedzer, uzkož Minnas cepto speķi, un atsākas savie-

3



sigā burzma — sarunas, starpsaucieni un apreibušo puišu 
divdomīgie jociņi.

— Paklau, brigadier, — Reinis turpina pirmīt iesākto 
sarunu, — vai ta mežu tur tavā pusē nava?

— Un kādi vēl! Aiziesi ogās, kurvjiem stiepsi mājās, aiz
iesi rudenī sēnēs, ar izkapti p|ausi! — Jāzepa tulkojumu no
klausījies, dižojas tēvocis Vasja. Viņš atplaucis papleš 
rokas, it kā rādīdams, cik daudz sēņu tur aug.

— Viņš saka, ka mežos esot milzumdaudz sēņu, — Jāzeps 
nevaļīgi tulko.

Taču Reini sēnes neinteresē.
— Nu, bet ko tad viņš neceļ jaunu māju saviem sieviešiem? 

Meitas precēsies, āre, puiškans arī! — Saimnieks ir pagalam 
izbrīnīts, pat satriekts. Un viņa intonācija pievērš visu pie 
galda sēdošo uzmanību. Iestājas neomulīgs klusuma brīdis.

— Reini, Reini, ko tu dari, — čukst Minna.
— Tāds kā bērns, liecies tokš mierā! — Reinis iekaisis 

atcērt. — Āre, manam tēvam arī pirmajā karā nodega saim
niecība. Deviņas ēkas! Tokš uzcēlām jaunas. Šito pašu 
ērberģi ar brāli uzcirtām, vai ta slikta māja!

Tēvocis Vasilijs mirkšķinādamies skatās Jāzepā un gaida 
tulkojumu. Taču ceļa meistars jūtas aizskarts un atbild pats.

— Tāpēc, ka viņš vispirms ir ķēries pie dzelzceļa atjau
nošanas, jo uzskata to par daudz svarīgāku nekā savu per
sonīgo māju. Vot, te jau ir tā jūsu abu atšķirība! Ka tev 
rokas, vot, šitā aug, bet viņi, — satrauktais Jāzeps īsi pamāj 
uz puišu pusi, — viņi, mēs, visupirms rūpējamies par citiem, 
par valsti, kas izpostīta līdz pēdējam. Un tas dzelzceļš arī 
tev būs vajadzīgs, bet tu ar saviem sūda deviņarpus hekt
āriem to negribi saprast! Mēs karojām, bet tu aizkrāsnē 
tupēji! Mēs ce|am, bet tu pat negribi ar mums uz viena poda 
sēdēt! Tāpēc jau tā ir, vot šitā! — ceļameistars nobeidz savu 
kaismīgo runu un uzgāž ar kulaku pa galdu, ka glāzītes pa
lecas.

— Reini, Reini! — Minna bailīgi čukst.
— Ko tu teici, Jāzep? Ko viņš teica? — puiši steidzīgi 

taujā cits caur citu.
Bet Jāzeps viņos neklausās, pieceļas, noliecas Reinim 

pretī un vēlreiz uzgāž pa galdu.
— Vot, tā! Budzis un sīkburžujs tu esi, Reini, tāpēc jau 

tev māsasvīrs bija policijas priekšnieks un tagad pie balta- 
jieņi lāčiern putras strebj, varbūt jau kājas atstiepis. Nezin 
vēl, kur tavs māsasdēls klenderē, un tevi arī vajadzētu pie 
dziesmas paņemt, kaut arī tu meža klaušas pildi, tomēr 
saprast neko negribi! Vot, tā!

— Reini, Reini, valdies! Kas nu būs! — izbīlī acis ieple
tusi, klusi vaimanā Minna.

Taču velti viņa mēģina iejaukties notikumos, jo ari Reinis 
ir kājās — garš, kaulains un traki nikns. Tēvocis Vasilijs ar 
saviem puišiem mulsi groza galvas, bet Nikolaja acīs jau 
redzams nelabs spīdums. Viņam patīk, ka tie ecējas savā 
starpā.

— Dzelzceļš, dzelzceļš! — Reinis mēdās, sažņaugtiem 
un trīsošiem kulakiem pret galdu atspiedies. — Sūdu man 
bija vajadzīgs tavs dzelzceļš, kad man bija zirgi! Kārtīgi 
zirgi, ko šitie brāļi man pievāca un ieskapēja pinkainu Sibī
rijas kleperi, kas sper un kož, bet strādāt negrib. Deviņarpus 
hektāru, — Reinis atkal mēdās. — Vai tu zini, vai šie zin, cik 
manam vectēvam bija muižā jāvergo, kamēr viņš to zemi no 
Pistolkorfa varēja izpirkt? Savu zemi izpirkt, ko? Cik man 
bija jāstrādā, lai māsām pūra naudu varētu izmaksāt un 
māju uzcelt, ko? Deviņarpus hektāru! Vai tu zini, cik 
jāstrādā, lai kaut kas pāri paliktos? Un, kad tu karoji, tad 
tādi kā es tevi par velti baroju! Tos otrus arī. — Reinim nik
numā aizraujas balss, un viņš ievelk elpu. — Uz viena poda 
negribu sēdēt! — zemnieks ņirgājas. — Skaidrs, ka negribu, 
savā mājā! Nav jau stacija! Un tas ķemertiņš, kas priekš 
abvēra virsniekiem speciāli būvēts, tev nav labs diezgan, 
ko? — Savas mūžā garākās runas nokausēts, Reinis atmet 
ar roku un nobeidz daudz mierīgāk. — Maniem hektāriem 
klāt jūs netiksiet, taisiet savus kolhozus, cik gribat. Tā kā 
muižas laikos, kad nevienam nekas nepiederēja un visi pēc 
zvana dzīvoja. Nekā nebij, āre! — Reinis saka un dusmās 
trīsošiem pirkstiem izvelk kabatas portfeli, bet no tā kādu 
papirīti. Uzmanīgi atlocījis, viņš to pāri galdam piegrūž

Jāzepam pie deguna. — Re, ko saka pats jūsu Staļins!
Jāzeps uzmet lapiņai acis un sadugst, vienā mirklī visu 

sparu zaudējis, vienaldzīgs un drūms knibinās pa šķī
vi.

— Kas tur ir, kas tur rakstīts? — no Reiņa dusmu izvir
duma nedaudz atjēgušies, taujā puiši.

Jāzeps bezcerīgi atmet ar roku.
— Staļina solījums, ka zemi Latvijā nevienam nost ne

ņemšot un kolhozos nebūšot jāiet, kurš negribēs. Izdots 
Reinim personīgi, tādus visiem dod. — Jāzeps drūmi pa
skaidro.

Vasilijs Ivanovičs mulsi pastiepj roku, bet Reinis papīrīti 
nedod, tur desmitnieka acu priekšā, tāpat kā pirmīt Jāze
pam. Tā viņš, uzvarošā smīnā lūpas sašķiebis, ļauj pāri 
galdam izpētīt papīrīti visiem pēc kārtas.

— Paraksts ir īsts, kaut ari tipogrāfijā iespiests. Vienīgi 
saimnieka uzvārds ierakstīts ar tinti, — klusu konstatē Fjo 
dors.

— Skaidrs, ka ists, — acis nepacēlis, noņurd Jāzeps.
— Nu, bet v a rb ū t.. .  — ar stingu mēli murmulē Ana

tols, — ..  . varbūt tas paraksts tur tikai pielikts . . . nu, tipo
grāfijā kaut kā . . . ē, kaitnieku darbs, tā sakot. . .

— Es taču teicu, tādus papīrus deva visiem zemniekiem, 
katram personīgi, — Jāzeps nīgrojas.

— Nu, bet, tad jau .. . ē . . .  kolhozu te nebūs . . .  — paga
lam satriekts, turpina Anatols.

— Ja  šie paši negribēs, tad nebūs, — Jāzeps paskaidro.
Virtuvē ilgi valda saspringts klusums.
— Bet viņš taču negrib kolhozā! — sašutumā un aizvai

nojumā pēkšņi ieraudājies, iekliedzas Andrejs.
— Mjā, sūdīga būšana, brāl, — klusu konstatē Viktors.
Tikšanās beidzas vēsi, bet ceremoniāli pieklājīgi. Istabā

Vasilijs Ivanovičs izvelk vēl vienu pudeli, šoreiz mazo, pus
litra. Uzkodām tiek atgriezta pirmīt desmitnieka noskopota 
trofeju konservbundža. Jāzeps pasēž brīdi, iedzer, tad pēk
šņi kļūst steidzīgs un atvadījies aizslāj nedrošā gaitā. Viņi 
paliek vieni, taču miegs nenāk ne saukts. Anatols savā guļ
vietā šņaukājas un pūš kā sila priede.

— Ko kunksti, brāl, visa dzīve priekšā, atradīsi vēl 
labāku, — tumsā līdzjūtīgi ierunājas Nikolajs.

— Guliet, puiši, te neko līdzēt nevar, bet ritu jāstrādā, — 
purpina desmitnieks.

— Rīt svētdiena, tēvoci Vasja, pats teici, ka strādāsim 
tikai līdz diviem, — atsaucas Fjodors.

— Bet es gan guļu, — moži paziņo Viktors.
— Tfū, velni gatavie! — tēlotā niknumā šķendējas des

mitnieks.
— Paklau, Vasilij Ivanič, kā būtu, ja mūsu Toļiks ar 

savu Mariju ņemtu un parautu pēdu, ko? — pats savas 
augstsirdības satraukts, ierunājas Nikolajs.

Šis priekšlikums uz puišiem iedarbojas kā strāvas trie
ciens. Viņi sarosās, paceļas sēdus un gaida, ko atbildēs vecā
kais biedrs. Fjodors errojas, ka viņam tāda doma nebija 
ienākusi prātā pirmajam.

— Ē . . . vispār jau vecākus vajag cienīt un godāt, — Va
silijs Ivanovičs nedroši iesāk, — nu, b e t. .. pie Reina skuķis 
var samaitāties, nu, tā sakot, privātīpašnieka ideoloģija, 
tā k a . . .  v a rb ū t . . .  nu, n ez in ... te pilnīgi jāizprot mo
ments, — tēvocis Vasilijs mulsi stostās.

— Ko tu, Vasilij Ivanič, tur murmini! — Koļa sadus
mojas. — Nav taču caru un popu valdīšana. Tagad pie 
mums visi ir brīvi cilvēki.

— Kur tad viņi aizbēguši liksies? Ģimene ir nopietna 
lieta, nāks bērni. Nevajag strēbt karstu, puis, — Nikolaja 
toņa aizvainotais desmitnieks ērcīgi iebilst.

— Tad nu gan liela muiža — nebūs, kur dzīvot! — Koļa 
ir azartā. — Visa plašā pasaule pie kājām. Nu, kaut vai 
tepat uz Rīgu aizlaidīs, kaut vai tais kopmītnēs, kur mēs 
dzīvojām. Lai iedod kādu istabu, kaut vai pusi istabas. Tādi 
šķūņi, paši redzējāt, tur jau vesela istaba vienai ģimenei 
par lielu. Divi jauni strādnieki! Neticu, ka padomju vara 
neatradīs viņiem kādu kaktu. Bijušam frontiniekam ar 
sievu! Rīgā tagad brīvu dzīvokļu, cik uziet, daudzi fričiem 
līdzi aizlaidās, un vēl citi nelieši, kas nepaspēja aizlaisties. 
Darbaļaužu asinssūcēji, tos taču visus sodīs! Kur tad liks
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dzīvokļus? Taču sadalīs strādniekiem, un ar visām mēbelēm! 
Lai dzīvo tie, kas pelnījuši.

— Nemaz nevajag Rīgu, — arī aizrautībā satraukts, 
steidzīgi ierunājas lādzīgais Viktors. — Kas zin, varbūt 
Reinis ko pasāks. Paga, paga, ļauj man pateikt līdz galam. 
Kas zina, es saku, drošāk būs tālāk no šejienes. Man Nov- 
gorodā dzīvo vecāmāte, saprotiet, viņai ir divas istabas. 
Kopš vectēvs nomira, vienai pašai divas istabas! Es iedošu 
adresi, tu, Toļik, tik pateiksi, ka Viktors sūta, izstāstīsi, kas 
par lietu. Vecmāmuļa tevi pieņems kā pašas dēlu un tavu 
Mariju kā meitu. Ticiet, puiši, mana vecmāmuļa ir goda cil
vēks, neļaus kādam pāri nodarīt! — Viktors aizelsies no
beidz.

— Paldies, zēni, paldies, b iedri. . .  — līdz asarām aiz
kustināts, čukst Toļiks.

— Ko tu, puis, paldiesojies, visi palīdzēsim, kad vaja
dzēs. Tādā lietā! — svinīgi paziņo Fjodors.

— Nu, bet ko viņa pati, tā tava M arija? Varbūt viņa 
nemaz negribēs no mājām iet projām? Kā nekā, dzimtā vieta 
tomēr, — Vasilijs Ivanovičs turpina vāri pretoties.

— Ko tu ņemies, tēvoci Vasja, — Koļa augstprātīgi 
atbild, — pirmkārt jau, Reins nav viņas tēvs. Bet galve
nais, ko tad viņa te pazaudējusi pie šitā budža? He, dzimtā 
vieta! Reins droši vien izdzen viņu kā pēdējo kalponi, tur 
govis slaukt, sienu grābt un ravēt no rīta līdz vakaram. 
Vai tad mēs tādu šķiru nepazīstam, vai tad nav diezgan 
lasīts un dzirdēts? Marija, kā saka, var pazaudēt tikai savas 
važas. Varbūt pati to vēl neapzinās, jo citu neko nezina, no 
visas pasaules pilnigi norobežota līdz šim dzīvojusi. Mēs taču 
zinām! Vēlāk paldies teiks, kad sapratīs, kas ir īstā dzīve. 
Bet tu, Anatol, man skaties, nemēģini sieviņu apcelt! Pa 
dzirdēšu, ka dari pāri, sargies man, brāl! — viņš beigās 
nikni piebilst.

— Nu, ko tu, Koļa, es taču viņu mīlu, — Toļiks pārmetoši 
novelk.

— Nav ko tukšus salmus kulstīt, Anatols ir savējais pui
sis, mēs viņu jau mēnesi pazīstam, — iejaucas Fjodors.

— Es tik tāpat, kārtības labad, — atrūc Koļa.
— Redz, ko es saku, — Fjodors turpina. — Toļikam rīt 

atkal jāpaliek mājā, jāsatiek Marija un viss jānorunā. 
Citādi Reins vēl uzodīs un ieslēgs meiču kādā pagrabā.

— Lai tik pamēģina man! — iesaucas Anatols.
— Labi, labi, netrako, vēl jau nekas nav noticis. Prātīgi 

darījām, ka par Mariju un Toļu nemaz nesākām runāt. Bet 
tev rīt jāpaliek mājā! — Fjodors pavēl. — Ko tu saki par to, 
brigadier?

— Nu, vispār jau . . . darba daudz, bet. . .  — desmitnieks 
šaubīdamies atbild.

— Mēs visi strādāsim par viņu, — tēvoci Vasiliju stingrā 
balsī pārtrauc Nikolajs. — Vai ne, puiši? Norunāts — par 
sevi un biedru!

— Norunāts! — korī atsaucas Fjodors, Viktors un 
Andrjuša.

Pēc šī solijuma piepīpētajā un žūstošu kājautu smakas 
piesātinātajā telpa bridi valda svinīgs klusums. To pārtrauc 
aizkustinātā Anatola šņaukāšanās.

— Tu, puis, khm, — tēvocis Vasilijs ierunājas, — tur, 
tumsā, nepuņķojies, esi vīrs. Redz, biedri par tevi stāv kā 
mūris.

Nikolaja krūtis plosās vētra. Dusmas uz biedriem, šādiem 
tādiem nopuņķojušamies augstsiržiem, bet vēl vairāk uz 
sevi pašu. Jo  viņš taču šo sarunu uzsāka, tēlodams cēlo bru
ņinieku. Ņēma un atteicās pats no savas laimes. Ar kādu 
apbrīnu M arija viņā skatījās dziesmas laikā! «Bet nu mēs 
vēl solījāmies vergot tā teļa vietā, lai šis varētu sadziedāties 
ar meiču. Kas viņš tāds ir, ka viņam jādod priekšroka?» 
Nikolajs spīvi domā, zobus sakodis un spico degunu tumsā 
izslējis. «Eh, žēl, ka nebija bajāna!»

Tad trakās dusmas nomaina neciešams žēlums pret sevi 
pašu. Kā tāla gaisma uzplaiksni bērnības atmiņas, kad viņš, 
pionieru nometnē būdams, iepazinās ar tēvoci Kirilu, aklu 
pilsoņkara varoni. Tēvocis Kirils bija kaislīgs makšķernieks, 
taču bez citu palīdzības aklais varēja aiziet tikai uz divām 
vietām upmalā. Vienā no tām viņi arī satikās. Līdz pat vaka
ram mazais Koļa vadāja gar upmalu milzu auguma varoni.

Tā bija brīnišķa pēcpusdiena, puisēnam šķita, ka viņš atra
dis savu vienīgo un visīstāko mūža draugu — stipru, tais
nīgu, gudru — un kuram tomēr bija vajadzīga viņa palī
dzība. Tā arī tēvocis Kirils atvadoties pateica: «Paldies tev, 
Nikolaj, tu man kā dzīvību atdevi!»

Spārnots viņš lēkšoja atpakaļ uz nometni, kur puisēnu 
nepacietīgi gaidīja pionieru vadītāja un pulciņa aktīvs — 
lai sodītu par smago režīma pārkāpumu. Ar varu ierauts 
atpakaļ istenibā, nosvīdušiem pirkstiem blūzes pogu virpi
nādams, Koļa izstāstīja par savu tikšanos. Izcēlās karsti 
strīdi — ir viņš pārkāpis režīmu vai nav, palīdzēdams pil
soņkara invalīdam. Un galvenais — vai viņa rīcība būtu 
personīgo interešu stādīšana augstāk par pulciņa interesēm 
vai nebūtu. Par šo pārkāpumu smagāks grēks bija vēl tikai 
necieņa pret pioniera kaklautu. Stridi nebeidzās, un nākošajā 
rītā tika sasaukta visa pulciņa sapulce, kas beigu beigās 
nolēma Nikolaju attaisnot un pulciņam uzņemties kolektīvu 
šefību pār aklo varoni. Bet Nikolajam, kā tēvoča Kirila atklā
jējam, uzdeva sastādīt grafiku. Iznāca septiņpadsmit pāru. 
Vēl Koļam bija jāseko, lai grafiks tiktu kārtīgi pildīts.

Vēlāk Koļam gadījās noklausīties divu meiteņu sarunu, 
viņas sūdzējās viena otrai par briesmīgo garlaicību — seko
jot, lai pludiņš neiepeidētu zālēs, lai makšķeraukla nesapītos 
krūmos un visu laiku klausoties par karu vien. Bet slieku 
rakšana esot visriebīgākā padarīšana pasaulē. Saniknotais 
Koļa abas neuzmanīgās pļāpas nosūdzēja, un pulciņa pa
dome tām uzlika sodu — rūpēties par varoni trīs dienas 
ārpus kārtas. Kamēr viņas iemācīšoties pārvarēt savu sīko 
personīgo nepatiku. Bet Nikolaju — kā vērīgu un apzinīgu 
biedru — savukārt nozīmēja par soda izpildes kontrolie
ri.

Tai vakarā, nevaldāmās dusmās un žēlumā zem spilvena 
raudādams, desmitgadīgais puisēns gandrīz nosmaka.

Savukārt aizmiegošo Andreju moca šaubas un neticība 
par biedra Staļina parakstīto solījumu Latvijā kolhozus 
nedibināt. Vakarā, kamēr visi runājās, Andrejs kautrējās 
iejaukties. Viņam šķita, ka varbūt kaut ko nozīmīgu viņš 
ir palaidis garām neievērotu. Kaut ko nav sapratis, ja jau 
vecākie biedri šo jautājumu nerisināja. Tomēr aizvaino
jošas šaubas nerimās, ar sirdi pusaudzis juta — te kaut kas 
nav tā kā vajag. Nevar būt, nekādi nevar būt, ka biedrs 
Staļins kaut ko tādu solītu. Un vispār, tas būtu padomju 
cilvēku necienigi — atstāt citus nelaimē. Visvairāk Anatola 
dēļ, jo vai tad meitene, ko viņš iemīlējis, ir vainīga, ka pie
dzimusi tādā iekārtā?

Pēc spējā izsauciena saimnieku virtuvē Andrejs visu va
karu jutās kā karsonī. Tumsā klausoties biedru sarunā, pus
audža vaigi un kakls burtiski liesmoja, acīs riesās asaras, 
lūpas drebēja, un nabaga Andrjušam bija briesmīgi jāpūlas 
apturēt raudas. Tā arī viņš aizmieg — nosvīdušos, smagajā 
darbā apskrambātos pirkstus virs krūtīm sakrampējis. It kā 
baidīdamies, ka tās pārplīsīs.

Sapnī zēns strīdas ar tēvoci Vasiliju. «Mēs esam mazi cil
vēciņi, lūk, labojam dzelzceļu, saulīte spīd,» tēvocis filozofē. 
«Viņam tur no pašas augšas labāk redzams. Mjā, droši vien 
neps. Kā citādi tās nezāles varēs izravēt, īstās sēklas atšķirt 
no kaitīgām? Droši vien, ka tā.» Tēvocis cenšas iestāstīt. 
«Bet saulīte taču nespīd!» sašutis iebilst Andrejs. «Mjā, lai
kam nespīd gan. Nezinu, varbūt tomēr,» tēvocis taisnojas, 
apmākušās debesis pētīdams.

Andrejs ar Nikolaju brauc uz Maskavu. Viņi ir atklājuši 
milzīga mēroga sazvērestību pret sociālismu. To vada kāds 
resns sarkanmatis ar hitlerūsiņām zem deguna, viņš tērpies 
zaļā esesiešu formā ar zelta miroņgalvu virs spoža cepures 
naga. Ceļā viņus mēģina novākt un Andreju ievaino ar sain
dētu lodi kā Ļeņinu. Viņš guļ slimnīcā, pa kuras logu re
dzams Kremlis. No visām valsts malām viņam pienāk patei
cības vēstules, un māsiņas tās lasa Andrejam priekšā. Laik
rakstu pirmajās lappusēs ir publicēta viņa ģīmetne. Bāla, bet 
smaidoša un vīrišķīga pioniera seja. Tad zvana telefons, un 
nobijusies māsiņa sniedz viņam melnu klausuli.

— Ar jums, Andrej Semjonovič, grib runāt biedrs Sta
ļins.

— Celies, dēls, celies, jāiet uz darbu! — biedrs Staļins 
viņam saka tēvoča Vasjas balsī.
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Svētdiena ir vējaina un auksta, bet, paldies Dievam, bez 
lietus. Viņi strādā klusēdami un atskatīdamies. Darbs šo
dien neveicas, un desmitnieks beigas paziņo stundu ātrāk, 
nekā bija paredzējis. Arī viņam ir grūti.

Anatolu viņi atrod pagalam sadrūvējušos. Puisis sēž pie 
krāsns uz bluķīša, kājas izpletis un roku ar smēķi starp tām 
bezcerīgi nokāris. Tūlīt redzams, ka kaut kas nav kārtībā. 
Biedri, pat vateņus nenovilkuši, sadrūzmējas Toļikain 
apkārt.

— Nu kā, satiki? — nepacietīgi taujā Fjodors.
— Satiku, — Anatols ērcīgi atbild un nenoteikti pa

māj.
— Nu? Ko tu tā — satiku, — Fjodors viņu pārmēda.
— Kā, kā? Nekā! — Anatols dusmīgi atcērt.
— Paga, paga, puis, rāmāk! Tu mūs te netērpini, redz, 

cilvēki no darba pārnākši, noguruši, nosaluši. Stāsti visu pēc 
kārtas! Kā satiki, ko runājāt un tā tālāk, — tēvocis Vasilijs 
viņu sarāj.

— Sarunāju, sarunāju, eh! — Toļiks nīgri pamāj. — Ba i
gie stratēģi! Izdzer divas pudeles spirta un saka «sarunā». 
Un es kā mu|ķis! Labāk būtu strādājis un salis, kā Vasilijs 
Ivaničs teica. Eh! — Anatols pārmetoši izgrūž un novēršas 
no biedriem.

— Karstā mīlestība pagalam, ko? — ņirdz Nikolajs.
— Tu man . . .  te! — Toļiks uzlec kājās.
— Nu, gaiļi! — tēvocis Vasilijs uzkliedz un metas starpā.
Anatols atkal apsēžas, aizpīpē nodzisušo paštaisīto un

drusku nomierinās.
— Mīlestība ir viena lieta, — viņš rūgti saka. — Bet ko 

es varu sarunāt, ka viņa, Marija, ne bū, ne bē! Nesaprot, tā 
sakot, ne vārda. Bet mēs, apreibušās galvas, naktī — jāsa
tiek, jāsarunā . . .

Fjodors iesvilpjas un iesit sev pa pieri.
— Pareizi, Fjodor, dari! Vidusskolu beidzis! Iegāz vēl

reiz! — noņurd desmitnieks un, pie pakaramā aizklibojis, 
velk nost vateni.

— Nu, bet Koļa taču ierosināja . . .  — Fjodors nedroši 
aizstāvas.

— Labi, labi, visi vainīgi, — Vasilijs Ivanovičs steidzīgi 
iebilst. «Sakausies vēl paģirās,» viņš nodomā un stenēdams 
stīvē nost zābaku.

Pie galda viņi sēžas klusēdami. «Nav ko mocīt strādnie
kus, un svētdienā vispār nav grēks,» prāto Vasilijs Ivano
vičs, pēc pudeles klibodams. «Gan jau dabūsim vēl,» viņš 
saimnieciski nospriež. Pamazām ēdēji atdzīvojas. Vaigos iesi
tas sārtums, karotes cilājas straujāk. Tad pēkšņi kā pēc 
komandas tās visas sastingst pusceļā — lielajā virtuvē 
skan Marijas balss. Saimnieks kaut ko atdudina, tad vēlreiz 
Marija, tad nočīkst ārdurvis, un gar viņu logu, pa izbalē
jušo aizkariņu spraugu pazib melnas beretes mala. «Redz, 
kā ausās, lūši gatavie, stirniņu sajutuši!» labsirdīgi nodomā 
tēvocis Vasja. Karotes atsāk savu gaitu, šķiet, drusku lēnāk 
un cēlāk. Acis visi slēpj šķīvjos, bet Andrejam — tēvocis 
redz — ausis deg kā signālugunis. «Nu, nu,» Vasilijs Iva 
novičs domās nogroza galvu. Bet Viktors uztraukumā sāk 
elpot caur nelaimīgi aizkritušo degunu. Tas nosmilkst kā 
nesmērēta ratu rumba, un puisim ir liels kauns. Taču neviens 
neko nesaka.

— Nu, tā, puiši, — Anatols iesāk, pēc ēšanas smēķi aiz
kūpinājis, — nopucēju vēlreiz zābakus un izgāju dārzā. 
Kā pagājušo reizi, gaidu. Skatos — nāk mana Marija. Izeju 
priekšā. Šoreiz nenobijās, neiekliedzās. Es saku: «Labdien, 
mana mi|ā!», — Anatols apklust un atmaidzis pasmaida.
— Viņa skatās uz manām lūpām, kā vārdus nolasīt gribē
dama. — Toļiks apgarots turpina. — Nu, tā, brā|i, izstāstīju 
visu, ko mēs vakar norunājām. Par Rīgu, par Viktora veco- 
māti. Tā īsi, lai viņai nebūtu daudz jāpiepūlas. Domājat, 
viegli bija! Tā uzreiz visā atzīties! — Toļiks samirkšķina 
acis un paskatās Fjodorā. — Izstāstīju visu un prasīju: «Vai 
tu brauksi man līdzi, projām no šejienes?» — Anatols atkal 
apklust un nokar galvu.

— Nu, bet kaut ko viņa taču atbildēja, — Fjodors neno
ciešas.

— Viņa neko nesaprata, es to redzēju, — Anatols paziņo 
un smagi nopūšas.

Kādu brīdi valda domīgs klusums.
— Mjā, — novelk Vasilijs Ivanovičs un pakasa kaklu,

— nu gan momentiņš gadījies. Tagad tā. Fjodor, pasaki vēl
reiz, godīgi pasaki, tu mums visvairāk valsts līdzekļu izglī
tībai esi tērējis — vai tev vakar šāds moments nemaz ne
ienāca prātā? — desmitnieks stingri noprasa.

— Tāds moments man prātā neienāca, — Fjodors tikpat 
noteikti atbild. Kaut arī sirdī viņš par to errojas uz sevi, taču 
biedriem viņš melot neies. Neparko neies!

— Nu, lūk! — tēvocis Vasilijs zīmīgi nosaka, taču pārējie 
nesaprot, ko viņš gribēja pateikt.

— Kaut ko taču viņa atbildēja? — asi prasa Niko
lajs.

— Atbildēja gan, — Anatols saka neizteiksmīgā balsī. 
Kaut ko teica, pagriezās un aiztecēja mana dūjiņa. Bet kā 
es varu zināt, ko teica? — Toļiks izgrūž, paceļ nolaisto galvu 
un tagad paskatās visos pēc kārtas.

Atkal nočīkst Viktora nelaimīgais deguns. Tad visus pār
steidz Andrejs.

— Valoda Marijai ir jāmāca. Tik un tā vēlāk vajadzēs. 
Kā tad bez valodas? Jāsāk rīkoties tūlīt, līdz Oktobra svēt
kiem vēl ir pusotra mēneša laika. — Andrejs runā skanīgā 
un drošā balsī, pats tajā ieklausīdamies. — Tik un tā no 
dzelzce|a ātrāk aizbraukt neviens nevar, vai ne, tēvoci Vasi
lij?

— Vot, tā! — desmitnieks triumfējoši atsaucās. — Redz, 
kā jaunatne mūs sabāza maisā! Klau tik! — Vasilijs Iva 
novičs uzvaroši iesmejas.

— Nu, jā, — ērcīgi novelk Fjodors, — vai tu, Andrej Sem- 
jonovič, domā, ka valodu iemācīties ir tik vienkārši? Vot, 
es, kā teica Vasilijs Ivanovičs, esmu izglītots. Daudzus 
gadus skolā mācījos vāciski, bet ko es protu? Ein, cvein, 
drein, ordnung, ahtung un halt! Lūk, tā, biedri, ar valodām 
nav tik vienkārši.

— Nu, jā, vāciski, — nicīgi norūc Nikolajs, — kas tad 
fašistiem par valodu, to jau neviens kārtīgs cilvēks mūžā 
nevar iemācīties. Un nevajag ar, — viņš cieti nobeidz.

— Hade hoh! — viņiem aiz muguras pēkšņi iekliedzas 
Viktors un pats ieķiķinās.

— Netaisi muļķīgus jokus, Viķka! — Fjodors viņu norāj, 
un nokauninātais spēkavīrs apsēžas savā vietā. — Lai iemā
cītos valodu, vispirms vajag vārdnīcu. Kā tad citādi var 
uzzināt vārdus? — Fjodors autoritatīvi skaidro.

— Nu, bet vai tad nevar kaut kā . . .  nu, parādīt ar pirk
stu . . .  — Andrejs nedroši aizstāv savu viedokli.

— Vārdnīcu vajag dabūt! — noskalda Nikolajs.
— Tu domā, viņiem te būs vārdnīca? — Fjodors šaubās.
— Kā var nebūt! — Nikolajs ir sašutis. — Ja  nav, lai no

drukā vai pieprasa no Maskavas! — Viņš paģēr, kaut patie
sībā viņu ērcina netīra sirdsapziņa.

— Nestreb karstu, Koļa, tādas lietas tik ātri nav pada
rāmas, — Fjodors viszinīgi atbild.

— Nav ko zīlēt, paprasīsim Vilim Janovičam, — desmit
nieks, strīdam punktu pielikdams, uzplāj pa galdu.

— Bet, ja nebūs, varbūt tomēr var vismaz iesākt kaut 
kā citādi, — neatlaižas Andrejs. Viņš grib teikt «ar pirkstu 
parādīt», bet laikus apraujas. — Varbūt ka pašā, pašā iesā
kumā var druscīt izlīdzēties ar to pašu vāceni. Jāzeps teica, 
ka viņi te daudzi protot vāciski. Es zinu, nav la b i. .  . bet. . .  
Fjodors nedaudz prot, es arī mazlietiņ, — puiškāns pavisam 
klusu piebilst, — visi kopā. Un, ja M arija varbūt druscīt 
māk . . .  tad . . .  — viņš saminstinājies apklust.

— Kur nu tāds skuķis var mācēt vācu valodu. Edz, krie
viski nezin ne zilbes. — Šaubās Vasilijs Ivanovičs. — Pat 
Fjodors, padomju vidusskolu beidzis, tikai das un ist prot. 
Turklāt, Nikolajs pareizi atzīmēja, nebūs labi, tā sakot, 
nebūs politiski pareizi tādu labu lietu uzsākt ar fašistu valo
das palīdzību. Tūlīt pēc kara. Tā man šķiet. Kāda tad vēlāk 
būs ģimenes dzīve, ja šitā iesāks?

— Pilnīgi pareizi, — Nikolajs piekrīt.
— Jā, man arī tā šķiet, — ne tik pārliecinoši piebilst Fjo

dors. — Es domāju tā, — viņš tad turpina pavisam citā 
tonī, — mums vispirms jāizstrādā rīcības plāns. Kā frontē 
teiktu, taktiskais uzdevums.

— Tas ir vietā! Nu es redzu, puis, ka patiesi esi izglī
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tots, — Vasilijs Ivanovičs viņu paliela.
— Jāsastāda visnepieciešamāko vārdu un teikumu sa

rakstu, kamēr mēs visi meklēsim vārdnīcu, Anatols lai sāk 
pirmās mācībstundas, — Fjodors pārliecinoši turpina.
— Tā, Andrej, ņem papīru un zīmuli! Vasilij Ivanovič, iedod 
viņam!

Vasilijs Ivanovičs rūpīgi izplēš no blociņa divas lapas un 
kopā ar ķīmiskā zīmuļa galiņu svinīgi noliek Andrjušam 
priekšā. Pusaudzis apslapina grafītu un uzmanībā sastingst, 
tāpat arī pārējie. Fjodors, galvu uz krūtīm noliecis un rokas 
uz muguras saķēris, lieliem so|iem mēro istabu. Viņš prie
cājas, ka tādējādi izdevies nogludināt pirmītējo atteikumu 
Andrejam. «Zēns tik ļoti gribēja piedalīties, taisni žēl,» viņš 
nodomā un tēvišķi pasmaida, tad paceļ galvu un saspringti 
skatās logā.

— Tā, es domāju, par mīlestību un visu pārējo nevajag, 
vai ne, Toļa? Tur jūs paši tiksiet galā, ko? — Fjodors vis
pirms vēršas pie Anatola.

— Nu jā . . .  es nezinu . . .  — tas mulsi nomurmulē un 
bezpalīdzīgi paplāta rokas.

— Ko žāksties, skaidrs, ka var iztikt bez vārdiem! — bargi 
iejaucas Koļa.

— Nu jā . . .  varbū t. . .  — Anatols minstinās.
— Man šķiet, tomēr drusku puisim vajag palīdzēt, lai 

drošāka jušana, — Vasilijs Ivanovičs nāk viņam palīgā, 
un Anatols atbild ar pateicīgu skatu.

— Nu, labi, — Fjodors piekāpjas. — Tad raksti pirmo, 
Andrej — «Marij, es tevi mīlu!».

Viktors, noliecies pāri pusaudža plecam, uzmanībā sastin
dzis, vēro un šņākalē tam ausī.

— Neguli virsū, redzi — cilvēks raksta, — tēvocis Vasi
lijs aizrāda.

— Vismaz «Mariju» nevajag, — Koļa pikti iebilst, — cil
vēku vārdi taču visās valodās skan vienādi.

— Es jau uzrakstīju, — Andrejs mulsi atsaucas un pa
skatās Fjodorā.

— Tad strīpo ārā! — Koļa pavēl.
— Kā tā — strīpo ārā! — Vasilijs Ivanovičs sadusmo

jas. — Cilvēks pūlējās, redz, cik glīti uzrakstīja, bet tu — 
strīpo ārā!

Andrejs, priecādamies par uzslavu, vēlreiz apslapina 
zīmuļgala grafītu.

— Lai paliek, runājot var izlaist, — autoritatīvi paziņo 
Fjodors. — Iesim tālāk. Raksti — «Vai tu mani mīli, M a
rij?».

— Atkal «Marij»! — Nikolajs nenociešas un, krēslu skaļi 
atstūmis, pieceļas kājās.

— Labi, šoreiz neraksti, — Fjodors piekāpjas. — V a i . .. 
tu . . . m an i. . .  m īli . . .  — viņš, zilbes uzsverot, diktē.

— Galā jautājuma zīme? — Andrjuša, galvu nepacēlis, 
prasa.

— Ko tur jautāt, tikpat skaidrs! — Tas atkal ir kašķīgais 
Nikolajs.

— Jautājuma zīmi vajag, — brīdi padomājis, izšķiras 
Fjodors. — Uzrakstīji?

— Jā , — Andrejs skanīgi atsaucas.
— Ejam tālāk! Raksti — «Vai tu gribi braukt man 

līdzi?». — Fjodors diktē.
’ — To gan nevajag jautāt, — Nikolajs iebilst, — turklāt 

tik gari. To jau nemaz nevarēs iemācīties. 
t Nikolajam taisnība, vajag īsāk, — tēvocis Vasilijs 

piekrīt.
— Labi, — Fjodors piekāpjas, — raksti — «Brauc man 

līdzi uz . . .». Uz kurieni jūs, Anatol, brauksiet?
— Es nezinu, kā nolemsiet, biedri, — puisis nedroši 

atsaucas.
«Nu i mjamļa, māt mīļotā!» nīgri nodomā Koļa. «Priekš 

kam tādam M arija?» viņš errojas.
Fjodors ilgi domā. Viņš stāv pie gala loga, rokas aiz mu

guras salicis, šūpojas pirkstgalos un raugās kailajā dārzā, 
kurā sarakti ierakumi un ābeļu saknes nežēlīgi apcirstas.

— Labi, raksti! — izšķīries viņš pavēl Andrejam, kurš, 
mēles galiņu saspringti izbāzis, raugās Fjodoram pretī.

Viktors atkal ir noliecies pusaudzim pāri un šņāc ausī. 
Nikolajs atlaidies salmos un, izlikdamies pavisam vienal

dzīgs — kā tāds, kurš savu padarījis — tin kazaskāju. Va
silijs Ivanovičs, brāļadēlam pretī pie galda sēdēdams, lepni 
smaida. «Jā, iznāks vīrs, varbūt par inženieri izmācīsies, 
edz, cik glīti raksta!» Viņš domās priecājas.

Bet Anatols sēž viņam blakus piesarcis, mirkšķinās. Pui
sis jūt, ka te kaut kas nav kārtībā, tikai nevar saprast — kas 
tieši.

Nikolajs, salmos gulēdams, gluži kā apsēsts piesienas 
katram vārdam.

— Stacija taču vēl nav atjaunota! — Koļa pāri istabai 
klaigā. — Atnāks viņi, Toļiks teiks: «Te ir stacija», bet sta
cijas nemaz nav, drupas vien. Ko a? Muļķīgi, puisis izgāzī
sies.

Tēvocis Vasilijs gandrīz viņam piekrīt, bet Fjodors tikpat 
kaismi aizstāvas. Viņš apgalvo, ka šai teikumā domāta «sta
cija» vispār, ka ir taču arī vēl citas, neizpostītas stacijas.

— Tās visas ir stacijas! Kā tad, prom braucot, var iztikt 
bez stacijas! — viņš sauc, pēdējo vārdu īpaši uzsvērdams.

— Bet viņi taču brauks no šīs stacijas, — Koļa paziņo 
un, ironiski smīnēdams, skatās biedros pie galda.

Pēc ilga strīda uzvaru tomēr gūst Fjodora viedoklis. Tā 
viņi nostrādā līdz agrajai rudens krēslai, tad galējais teksta 
variants tiek vienbalsīgi apstiprināts. Kaut gan redzams, 
ka kašķīgais Nikolajs piekāpjas tikai mīļā miera labad. 
Reizē ar tumsu savelkas smagi mākoņi, sāk atkal līt. Tēvo
cis Vasilijs iededz lampu. Bloknota lapiņas Andreja skol
nieciski glītajā rokrakstā ir aprakstītas no abām pusēm. Tur 
ir septiņpadsmit pirmās nepieciešamības frāzes, un viņi 
ķeras pārbaudīt savu darbu.

Lapiņas tiek iedotas Anatolam.
— Tu tagad lasi lēnām un skaļi. It kā diktētu, lai viņa 

var ieklausīties katrā zilbē, — Fjodors pamāca. — Bet mēs 
klausīsimies tā, it kā neko nesaprastu.

— Varbūt labāk iedod lapiņas Marijai, lai pati mācās? — 
ierosina tēvocis Vasilijs.

— Lasīt ir vēl grūtāk nekā runāt, — Nikolajs iebilst.
— Lai pārraksta, — Andrejs aizstāv tēvoča viedokli.
— Rakstīt ir vēl grūtāk nekā lasīt, — savukārt iebilst 

Fjodors. — Lasi, Anatol, bet mēs klausāmies! — viņš pavēl.
Anatols lasa, vārdus kā pirmklasnieks uzsvērtās zilbēs 

dalīdams. Ik pēc frāzes viņš vaicājoši paraugās Andrejā, 
arvien vairāk juzdams kaut ko nepareizu. Tāpat arī pārējie. 
Pēc jautājuma «Vai tu gribi ēst, meitenīt?» Toļiks apstājas, 
sāk grozīt galvu un skatās visos pēc kārtas. Iestājas mulss 
un neveikls klusums.

— B e t . . .  bet tas taču ir Anatola teksts! — iesaucas 
Andrjuša. — Viņš taču valodu zina!

— Vai tu gribi ēst, meitenīt? — Koļa pieliecas un mēdīda
mies prasa Toļikam.

Viktors ieķiķinās.
— Ko smejies, lamzak? — tēvocis Vasilijs viņam bargi 

uzkliedz. — Tu arī labais, — desmitnieks uzbrūk Koļam,
— edz, biedra laime, tā teikt, no mums atkarājas, bet tu . .  . 
eh!

Viktors nokaunējies šņaukājas, bet Koļa neatkarīgā gaitā 
aizslāj kaktā un, biedriem muguru pagriezis, sāk ar zābaka 
purngalu bakstīt krāsns podiņus. Puiša rokas ir sastūķētas 
kabatās, bet stūrainie pleci uzrauti un saspringuši. Kādu 
brīdi visi pārmetoši raugās Nikolajā.

— Mjā, — Vasilijs Ivanovičs pakasa zodu, — ar to va
lodu, redz, nav tik vienkārši, — viņš filozofiski pasaka un 
smagi nopūšas. «Kā nu iznāk, puis, karu izgāja, dzīvs pa
lika, visi izgājām . . .  bet, re . . .» viņš žēli prāto.

Arī Andrejam ir traki žēl Anatola. Brūnās ačteles bezpalī
dzīgi mirkšķinādams, puisis joprojām raugās lapās, kas 
viņa sastrādātajās rokās tikko manāmi dreb. Pusaudzi 
biedra dēļ smacē ass aizvainojums. «Bet Reinis svētdienā 
nestrādā nemaz! Sēž, lasa avīzes un tomēr neko nesaprot. 
Un kāpēc zemniekam jāstaigā hūtē?» Andrjuša nikni no
domā.

* * *

Reinis paceļ galvu un ieklausās vilciena klandoņā. 
Vienu mirkli tieši iepretī Ozoliem skaņa ir asa un steidzīga,
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tad, attālinoties mežā, tā atmaigst un izplūst aicinošā du
noņā. No šejienes var dzirdēt pat bremžu čīkstoņu stacijā. 
Arī Minna, stenderei piespiedusies, skatās pāri kailajiem 
ceriņkrūmiem. Tad viņa atglauž lakatiņu no pieres un ieiet 
atpaka| klētī.

Labības smaržas uz mūžiem pievilgušajā telpā valda rēna 
putekļaina pustumsa. Kad nākošais divpūru maiss ir pie
bērts, Reinis to aizsien, pietupstas, saķer un, īsi iestenējies, 
slejas stāvus. Zem vīra smagajām kājām dobji nodun sau
sie priežu dēļi. Pāri augstajam slieksnim kāpjot, Reinim 
jāsaliecas vēl vairāk. Zemnieks brīdi piestāj, vēlreiz ieklau
sās tālumā — vilciens vairs nav dzirdams — atstutē maisa 
dibenu pret vāģu platmi, tad, sāniski sagriezies, nolaiž to 
guļus. Viņi strādā klusēdami, spīvi un ritmiski, tik reizēm 
Reinis atkāsējas un pie stūra izspļauj kaklā saķepušos rudzu 
graudu putekļus.

Zemnieks atspiežas pret vāģmalu un meklējas kabatā pēc 
papirosiem.

— Uzmet plecos manteli, saaukstēsi muguru, — saka 
Minna.

Reinis atskatās, taču neatbild, un māsa, klusu nopūtusies, 
ieiet atpakaļ klētī.

Pamanījis pie vārtiem karavīru, Reinis mirkli sadurstās, 
bet, ieraudzījis blakus arī sievieti, nomierinās, ievelk kuplu 
dūmu un, acis piemiedzis, pēta nācējus. Šineļa priekša pui
sim ir vaļā un, šūpodamās katrā solī, atklāj veselu lērumu 
dzindzinošu medaļu. Galvā viņam ir virsnieka naģene 
bez kokardes, bet pāri kreisajai uzacij braši vijas pelēk- 
brūnu matu cirta. Arī pavadonei mētelis ir vaļā. Tas ir 
sprīdi īsāks par spilgti raibo kleitu, kura, šķiet, kuplās un bal
tās miesas plēsta, tūdaļ sairs vīlēs. Matos meičai ietupināta 
maza sarkana benīte, kājās zīda zeķes un sabristas kurpes, 
kurām nācēja ik brīdi uzmet slepenu un noraizējušos ska
tienu.

— Sveiks, saimniek! — puisis bravūrīgi uzsauc. — Edz, 
atbraucu tevi apraudzīt. Kā dzīvo, saimniek?

Reinis neatbild, cieši paskatās arī meičā — tā ieķiķinās, — 
un, sapratis, ka viņa sveicina, zemnieks paloka galvu. Aiz 
pavērtām durvīm slēpdamās, palūr Minna, taču, ieraudzī
jusi formu, aši kā pele atraujas atpakaļ klēts pustumsā.

— Papucis taču nesaprot, Toļucīt, — meiča saka, iebiksta 
puisim sānos, valšķīgi pabolās uz Reini un atkal ieķiķinās.

— Es ir Anatoļij, — puisis saka pārmēru skaļi, šķoba 
lūpas un pat papleš rokas. — A-na-to-ļij, — viņš atkārto pa 
zilbei.

Reinis viņa izdarības vēro atturīgā ziņkārē.
— Eh! — Velti nopūlējies, atnācējs atmet ar roku. — Es 

esmu Toļiks, joptvoimaķ! — viņš izgrūž un nospļaujas.
— Pagājušo gadu dzelzceļu, rau, lejā labojām. Tiltiņu arī, 
atceries? — Toļiks pamāj uz ceriņkrūmu pusi. — Atbraucām  
tevi apciemot ar sievu abi. Tā ir mana sieva Maša. — Viņš 
paziņo un pamāj ar galvu uz spilgtās pavadones pusi. Tā 
nolaiž acis un kaunīgi nospurkšķina. — Mēs te bijām pieci 
gabali, demobilizētie padomju karavīri. Vasilijs Ivanovičs, 
mūsu brigadieris, tā teikt. Es, Viktors, tas resnais puisis, 
Nikolajs, un Andrjuša, nu, puiškāns, Vasilija Ivanoviča brāļa
dēls. Atceries? Mēs dzīvojām pie tevis, rau, tajās istabās. 
Atceries? — Viņš rāda uz mājas pusi.

Reinis arī paskatās tumšajos mājas dienvidgala logos. 
Taču pāri veciem un izbalējušajiem aizkariņiem nav 
redzams nekas. Toreiz, pēc dzelzceļnieku izvākšanas, viņš 
divās naktīs noplēsa istabās apmetumu, ne skaliņa neat
stāja. Pēcāk lampas gaismā izrāva vai sadzina baļķos katru 
nagliņu. Noārdīja lielo balto krāsni un plīti mazajā virtu- 
vitē. Izņēma arī otros logus — lai nekas vairs neliecinātu, 
ka šīs telpas ir apdzīvojamas. Ķieģeļus un podiņus viņš 
sakrāva pūnē aiz malkas, bet drazas aizveda un sagāza 
purva mārkā. Kara laiks viņa mājā ir beidzies, tā Reinis no
sprieda.

— Uz Oktobra svētkiem atklāja dzelzceļu. Mītiņš stacijā 
bija, karavīru orķestris himnu spēlēja. Vai tu arī biji 
mītiņā? — Anatols prasa, brīdi mirkšķinādamies, gaida, tad 
pats arī atbild. — Droši vien biji, kā nu nebūt tādā mītiņā. 
Tagad, rau, vilcieni divreiz dienā staigā, mēs ar vilcienu no 
Rīgas atbraucām. Es tagad strādāju ostā. Vai tu arī brauc

ar vilcienu? Ko, saimniek? Uz Rīgu, ko? — puisis taujā.
— Katru rītu gājām uz darbu, grūti bija, bet paspējām, 
ielikāmies grafikā, tā sakot. Sarunājām Oktobra svētkos 
ik gadu satikties pie Vasilija Ivanoviča. Viņš tagad dzīvo 
ciema centrā, Vilis Janovičs iedeva divas istabas muižas 
ēkā. Tu taču pazīsti Vili Janoviču? Baronu laiku paliekās 
tagad dzīvo darba tauta, vot, tā! — Toļiks īsi iesmejas.
— Ģimene atbrauca, Natālija Jeļizarovna ar meitām. 
Andrjuša, tas brāļadēls, arī tur dzīvo. Viņam tēvs karā 
krita, bet Nikolajs, tas melnais kaulainais puisis, tagad ir 
milicis jūsu apriņķa centrā, vot tā! — Anatols lepni paziņo.
— Nu, mēs ar Mašu atbraucām, tā sakot, uz svētkiem, kā 
bija norunāts.

— Man salst kājas, Toļucīt, — Maša čukst un, vīra elkonī 
ieķērusies, nemierīgi mīņājas.

— Kur tad saimniecīte? — Anatols ierunājas ska|āk.
— Tur, vai? Ko tad neiznāk pretī ciemiņus sagaidīt? — viņš 
braši tērgavo un dodas uz klēti.

Reinis, kurš visu laiku, galvu pašķiebis, pacietīgi klausī
jies, tagad sakustas, taču pārdomā un paliek turpat, kur 
bijis.

— Ei, saimniecīt, uū! Nav ko kautrēties, nāc ārā, saim- 
niecīt, saņem ciemiņus! Savējie, tā sakot, atbraukuši. Saim
niecīt, ei! — viņš, karavīra zābakus dimdinādams, klaigā 
tukšajā klētī.

Minna spiežas apcirkņa stūrī aiz stabā sakārtiem mai
siem. Putekļainajā un raupjajā drēbē galvu ietinusi, smak- 
dama un pati par savu bērnišķo rīcību ļoti kaunēdamās, 
viņa nedzirdami raud. Taču bailes pārvarēt Minna nespēj. 
Kopš tās reizes, kad viņi te atdrāzās Jān i meklēt, draudēja, 
lamājās un izvandīja visu māju. Vēlāk pienāca ziņa, ka 
dēls Kurzemē saņemts ciet. Un katrs svešais formā, Minnai 
šķita, tagad nāk pēc viņas.

Anatols parādās klēts durvīs un noplāta rokas.
— Nav, — viņš apjucis saka un mirkšķinās.
— Ejam, Toļucīt, man salst kājas, — meiča čīkst. — Ko 

žūrī, mužik! — viņa pēkšņi nošņāc Reinim, kurš piemiegtām 
acīm urbjas viņas vīrā.

Kad vezums ir pilns, Reinis brīdi padomā, tad, nopētījis 
debesis, tomēr pārklāj veco brezentu un sasprauda tā malas 
zem maisiem. Viņš noņem darba hūti, izklapē ar to savu 
žaketi un bikses, atkal iebuktē virsu un uzbāž cepuri galvā.

— Ko tu šo laid klētī! — Minna uzbrūk. Viņa ir noraisī
jusi lakatiņu un ar tīro pusi slauka no sejas asaru pēdas.

— Tu gribēji, lai es viņu situ no? — Reinis atprasa tik 
rāmi, ka Minnai pagurst sirds. Tādā balsī runājam viņa 
Reini ir dzirdējusi tikai vienreiz — kad četrdesmitajā skārņa 
strādnieks nodūra brāli Mārtiņu.

Minna aši uzsien lakatiņu un, galvu plecos ierāvusi, tek 
atvērt vārtus. Kad vezums ir ārā, sievišķā ziņkāre ņem 
virsroku pār bailēm.

— Ko viš gribēja? — Minna klusi prasa.
Reinis atkal ir Reinis.
— Ko gribēja, ko gribēja? Tāds kā bērs! — brālis nikni 

atcērt, pašmuikstina zirgam un aizsoļo pa izžulgušo ceļa 
malu. No mugurpūses smagajā brezenta mētelī viņš izska
tās uzkumpis un noguris. Minna atbrauka lakatiņu, aizver 
lielos vārtus un iet slaucīt klēti. Apcirkņa stūrī palikusi nie
cīga čupiņa rudzu. Maizītei ziemā varbūt vēl pietiktu, bet 
sēklai ne. Tas nu atkal ir skaidrs, un sieviete nopūšas vēlreiz. 
«Un Reinis tik nervozs palicis, ka bail,» viņa vēl nodomā.

Stacijā Reinim priekšā ir septiņi pajūgi. Vīri klusēdami 
krauj savus maisus uz svariem, ceļ nost un stiepj uz šķūni, 
kur izber graudus no neēvelētiem dēļiem steigā sasistā 
apcirknī. Šogad ir vismaz brezents apakšā. Kā jau Reinis 
bija paredzējis, sāk virpuļot slapjas un retas pārslas. Lau
kumā dzirdama vien gaidošo zirgu mīņāšanās, vīru soļi un 
reizi pa reizei sagādes aģenta Juža spalgā, sievišķā balss.

— Nemet, lops tāds! Tu man svarus salauzīsi, kaitnieks! 
Tiesai nodošu! — briļļainais vīrelis klaigā.

Pārslas kļūst biezākas, saķep uz sakām un vīru cepurēm. 
Reinis atceras pērno rudeni, kad tie dzelzceļa labotāji vēl 
dzīvoja viņa dienvidgala istabās. Arī toreiz lēkšoja apkārt 
nedēļu pirms šitiem svētkiem — jānodod rudzi. Reinis iebilda, 
ka vēl dārē neesot likti, vēl jāžāvē. Tā neesot viņa darīšana,
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lai nenodarbojoties ar pretpadomju aģitāciju, Vilis atcirta. 
Pirmajā rudeni apkārt braukāja pats ciema izpildkomitejas 
priekšsēdētājs.

Pērn apcirkni nebija ieklāts pat brezents un vecais Ced- 
rlņš sadumpojies atteicās bērt labību uz plikas zemes. Virs 
apgrieza zirgu un, neklausoties nedz aģenta histēriskajā 
klaigāšanā, nedz Vl|a Pelēkā draudos, aizbrauca mājā. 
Kopft ar Cedrlpu aizbrauca vēl divi zemnieki. Tai pašā va
karā viņus visus apcietināja un vēlāk notiesāja — par valsts 
obligāto nodevu nepildīšanu un ļaunprātīgu labības slēp
šanu. Kaut vezumi tovakar visiem stāvēja nojumēs neiz
krauti.

Tūliņ pēc Ziemassvētkiem Vilis Izziņoja šķūtis — lādēt 
vagonā rudzus. Diena bija skaidra un krietni salta. Reinis 
klusībā brīnījās — ka tādā steigā uz Oktobra svētkiem 
šķūnī sadzītie graudi vēl nav aizvesti. Par pārējo viņš nebrī
nījās, neviens no šķūtniekiem nebrīnījās. Klusēdami viņi 
cirta ar laužņiem melno un sasalušo klājienu. Krāmēja 
smakojošos klučus vagonā kā tādus akmeņus un vairījās 
cits citā paskatīties.

Vienīgi muižas Zaķītis tērgavoja vienā laidā. Kažokā 
pīdamies, večuks klunkurēja apkārt ar bisi plecā. Viņš te 
bija sargājis valsts labību no bandītiem.

— Tā ir tāda šķira, — večuks, viltīgi smīkņādams, skaid
roja, — pašiem nevajag, bet citiem arī nenovēlē. Ja  es te 
nebūtu varonīgi sargājis, būtu graudus sadedzinājuši vai 
tāpat vien ar petroleju salējuši, — Zaķīts pļerkstēja, savu 
slaveno pīpīti kūpinādams.

Neviens viņam neatbildēja, un Zaķīti jau vispār par pilnu 
neuzskatīja.

Vakarā vagonu piekabināja sastāvam un aizvizināja gal
vaspilsētas virzienā.

Ir pienākusi Reiņa kārta likt maisus uz svariem.
Pēdējā kilometrā pirms muižas nabaga Mašai kājas ir tā 

nosalušas, ka viņa var knapi paiet. Meiča dusmojas uz Ana
tolu par lieko gabalu uz Ozoliem.

— Neņem galvā, Mašeņka, — puisis mulsi taisnojas,
— reizēm viņi te tādi noslēgti, ka nevar saprast, ko grib, ko 
ne. Nav tā kā frontē. Bet ļauni viņi nav, — Toļiks pārliecinā
dams apgalvo, — tikai nepareizi dzīvo. Ar laiku viss būs 
kārtībā, Mašeņka.

— Nez, vai Fjodors būs atbraucis, — Toļiks prāto, kad 
viņi nogriežas cauri parkam un redzams jau barona Pistol- 
korfa bijušās rezidences jumts. — Re, re, stāv! Stāv, M a
šeņka! — viņš pēkšņi priecīgi iekliedzas un rāda ar roku 
augšup.

— Kas stāv? — Nomocījusies meiča nesaprot. ■
— Mūsu sirpis un āmurs! Turas zeltītais! — Anatols 

līksmo. — Koļa zīmēja, tā sakot, skici. Viņš mums ir talan
tīgs puisis. Varens mākslinieks, pats rajona partijas sekre
tārs uzteica. Bet mēs ar Andrjušu lējām ģipsī un zeltījām 
ar bronzas putekļiem. — Toļiks runā pacilāti un satraukti.

— Re, skaties, Mašeņka, tur virs leejasl Tai aplī bija barona 
ģerbonis. Vilis Janovičs lika nokalt, un mēs Izveidojām sa
vējo, darbaļaužu simbolu.

Tagad ari Maša var redzēt nesen pārzeltlto un rudens 
mitrumā uzbriedušo ģipša bareljefu, kurā sirpis Izskatās 
kā neveikli sasiets asinsdesas luņķis. Taču, vira sajūsmu un 
lepnumu atzīdama, sieviete ar sabrlstām kājām to nesaka. 
Viņa vāri pasmaida, pieglaužas To|lka miklā šineļa plecam.

Lokveida centrālo kāpņu stūri uz kastēm pārlikta dē|a 
pļāpādamas sēž trīs plīša puskažociņos tērptas večiņas.

— Labdien, māmuļas, — Toļiks svinīgi sveicina un palo
kās.

— Labdien, labdien, dēliņ, — tās cita caur citu atsaucas.
— Tu jau laikam būsi Anatols? — viena māmuļa prasa.

— Steidzies nu, dēliņ, visi tavējie jau kopā. Vasllijs Ivano- 
vičs dikti priecāsies, gaidīja, tevi no paša rīta. Vai ta sieviņa, 
ko? — viņa šķelmīgi taujā.

— Sieviņa, mana Mašeņka, — Toļiks lepni atsaucas, bet 
Maša kautrīgi piesarkusi nodur acis.

— Tās ir ģimenes no kara īpaši izpostītiem valsts apga
baliem. Sašas gabals pagājušo rudeni atbrauca, augšstāvā 
apmetās, — Toļiks čukstus skaidro.

Lielās durvis spēji atsprāgst, un viņiem pretī izdrāž 
Andrjuša ar Fjodoru.

— Toļik!
— Fedja! Andrej!
Viņi apkampjas un sabučojas, kā tas pie cilvēkiem pie

ņemts, bet vakarā, grāmatrūpnieku slimokases sanatorijas 
gultās gulēdami un pīpēdami, viņi atceras karu.

— Bet es biju Berlīnē, — paziņo Viktors.
— Tu atkal par cepurēm, Viķka, — Ko|a ironizē.
Taču Viktors vairs nav tik nervozs, kā pirmajā miera

rudenī, puisis kļuva omulīgs un pašapzinīgs.
— Nē, Koļa, — Viktors jautri atsaucās, — es par ģene

rāli.
— Kādu vēl ģenerāli? — prasa Vasilijs Ivanovičs.
— Redz, mūsējie tur vienreiz metrostacijā starp civila

jiem ieraudzīja friču ģenerāli.
— Dzīvu ģenerāli? Slēpās, maita? — iejaucas Andrejs.
— Grāba šo ciet un stingrā apsardzībā nogādāja štābā. 

Izrādījās, šis bija dzelzceļa konduktors. Tāda šiem forma 
bija, kā ģenerāliem — ar akselbantēm un tā tālāk. — Viktors 
saka un pats pirmais sāk smieties.

Pārējie jautri piebalso.
— Mjā, hansiem tāda daba, jo spožāk, jo labāk, — drūmi 

filozofē Nikolajs. — Rau, tepat, — viņš saka un pamāj uz 
griestu pusi, — šitā nopūlēties, lai uzzīmētu tādus putnus, 
kādu pasaulē nemaz nav. — Viņš autoritatīvi paziņo un uz
rauj sērkociņu.

Sīkā liesmiņa atspīd gultu niķelētajos bumbuļos kā Jaun
gada svecītes.
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Erlks Adamsons dzimis 1907. gada 22. jūniji. 
1924. g ad i absolvējis Rīgas 1. vidusskolu. Tieslietu 
studijas universititē pārtrauc. Jau skolas laiki daudz rakstījis, 
vienlaikus mēģinot publicēties. Pirmā publlkēcija — 

1924. gad i (viencēliena komēdija «Amora apburti lapene»).
No 1926. gada Adamsona darbi reguliri pārēdis presē.

Sākot ar pirmajim publikicijām, Adamsons sav i dal|radē 
tiecas radīt krišņu un estetizētu pasauli. Rast ta ji patvērumu 
no (viņaprāt!) sabiedriskās dzīves sekluma un personīgajim  
likstām.

Adamsona dai|rades attīstību veicinājusi prerafaelīti.
Arī paradoksu meistars Oskars Vaiids (E. Adamsons. «Ang|u 
asprātība radījusi sev oriģinālu, jaunu un saistošu rotaļu 
lietu — paradoksu.»), Marsels Prusts, Saris Bodlērs, Anrī 
Bergsons.

1932. gadā tiek izdots Adamsona pirmais dzejoju krājums 
«Sudrabs ugunī». Tajā atrodams savdabīgs, oriģināls pasaules 
skatījums. Izsmalcināta melanholija un izjusts dvēselīgums, 
sapņainība un latvisks šarms, ietverts krāšņi ornamentētā, daž
brīd pat smagnējā formā. Komplicētas cilvēka psiholoģiskās 
pretrunas ciešā saistībā ar tā laika latviešu lirikai neierasti 
vitālu erotiku risinātas ciklā «Hermafrodīta dziesmas». No 
cikla dzejoļiem pagaidām publicēti tikai daži. Ieskatu par šī 
cikla tapšanu sniedz rindas no dzejnieka vēstules gleznotāja 
Kār|a Padega dzīvesbiedrei Elvīrai, kas rakstītas 30. gadu 
sākumā: «Nokāpt tik tālu, ka nav ne kaislības, ne naida. 
Vienaldzīgi sīkie dzīves panākumi un vērtības — pat sava 
kailā nabadzība. Un tad cilvēks ir brīvs.»

1937. gadā iznāk Adamsona otrais dzejoju krājums — «Ģer
boņi». Tajā sastopami jau agrāk aizsāktie motīvi. Vispirms 
jau estētisms — krāšņs un smagnējs kā gotiska vitrāža.

Par estētismu rakstnieka patībā un daiļradē raksta Anšlavs 
Eglītis: «Čakam pieder iela, Adamsonam — salons. Ģērbies 
kā pašpuika, Čaks labprāt pats jauktos drūzmā, dzertu ormaņu 
krogos, dietu ar pašmeitām. Adamsons tur noietu iesmaržots 
visā dendija godībā vērot un pasmīnēt. Čaku sapratīs vis
vienkāršākie ļautiņi, lai saprastu Adamsonu, nepieciešama 
liela estētiska kultūra, tā ir viņa priekšrocība un trūkums. 
Adamsona estētisms nav vieglu roku aizgūtais, kādu bieži 
redzam pie mūsu dabas un izjūtu liriķiem, kas palaikam apmet 
romiešu togu pelēkajiem vadmalas svārkiem vai dejo menuetu 
pastalās. Adamsona estētisms neatdalāms no personas, tas 
ir viņš pats, viņa būtība. Iedziļinājies grāmatās, literatūrā,

E R I
Ā D A M

SONETA PAR VĒSTURI

Ai Sengrieķija, gudru ganu pastorāle,
Vēls saules rudens, kurā lapas nenokrīt,
Bezgala klusa, liela prieka bakchanāle,
Balts Apolona templis, kurā ēnas mīt.

Bet viduslaiki — poēma uz papirusa,
Ko apskaidroti mūki ornamentos auž,
Vecs sudrabs, zobens, kuru apklāj rūsa,
Kas krustakarotāju baigās cīņas pauž.

Moljēra laikmets —  gracioza komēdija,
Ar dāmu Smaidiem patētiska elēģija 
Par to, kas antīkajās drupās pārdzīvots.

Un franču revolūcija —  pēc menueta auka 
Pie Robespjēra asiņainā upurtrauka:
Melns, sarkans, sudrabs —  nāve, asins, ešafots.
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viņš skata pasauli caur mākslas un romantikas plīvuru. Taču 
viņš nepielieto parasto dvilizicijas rakstnieku metodi, kas, 
rakstot par puķi, piemin visu, ko slaveni autori teikuši par 
ziediem, vai, runijot par mīlu, uzskaita visus slavenos mīlas 
pirus. Adamsons būtībi Ir radītijs, necitē, nereproducē, 
bet, nekad nekļūdīdamies gaumes lietis, kombinē un veido 
savas efemērās un izsmalcinātās pasaules elementus, mīlē
dams un meklēdams visu dīvaino un neparasto.» («Latviešu 
literatūras vēsture», 6. sēj., 482.— 483. Ipp.)

Vairāki «Ģerboņu» dzejoļi veltīti Vecrīgas un citām vidus
laiku tēmām (cikls «Vecrīgas saule»), citos sniegtas asas cil
vēka iekšējās pasaules izjūtas.

1940. g. vasarā pēc Latvijas okupācijas sākas Adamsona 
dzīves vissmagākais posms. Likvidēti visi Latvijas Republikas 
preses izdevumi. Baigajā gadā rakstnieks iztiku pelna, tulko
jot Tolstoja «Zelta atslēdziņu» un padomju masu dziesmas. 
Kara laikā — 1941. gadā un atkārtoti 1942. gadā, iznāk Adam
sona trešais dzejoļu krājums «Saules pulkstenis». Dominējo
šais tajā ir tīri kontemplatīvais, meditējošais motīvs. Okupā
cijas apstākļos rakstnieka pasaules uzskatā kristalizējas atziņa 
par aiziešanu sevī kā vienīgo patības saglabāšanas, arī 
turpmākas pilnveidošanas iespēju.

1942. gadā tiek publicēts noveļu krājums «Lielais spīt
nieks». Tajā iekļautas vairākas meistarīgi uzrakstītas noveles, 
kurās kara laika skaudrajai īstenībai pretstatīts humānisms. 
Kontemplācijas, budisma motīvi caurvij arī kara gados sarak
stītā dzejoļu krājuma «Sapņu pīpe» manuskriptu.

40. gados Adamsons saraksta autobiogrāfisku motīvu caur
vīto jaunatnes romānu «Sava ceļa gājējs». Romānā saistošs ir 
dinamiskais sižets, ironiskais sava laika sabiedrības vērtējums, 
filigrāni izstrādātā personības degradācijas tēma.

Jau būdams smagi slims ar tuberkulozi, Adamsons daudz 
strādā. Tulko Helderlīnu, vāc materiālus monogrāfijai par 
Kārli Padegu. Latvijai atkal tuvojas frontes līnija. Vācieši 
atkāpjas. Trimdā dodas daudzi rakstnieki, Adamsona draugi. 
1944. g. rudenī Rīgā ienāk Sarkanā armija. Atgriežas Mirdza 
Ķempe. Drīz mirst Elvīra Padega, viņas un Adamsona mazais 
bērns. Arī Adamsona dzīve tuvojas galam. Viņa pēdējos 
darbos izmisīgs un reizē cerīgs dzīves apliecinājums mijas ar 
tuvās nāves priekšnojautām. 1946. g. 28. februārī Ēriks Adam
sons šķiras no dzīves.

V IE S T U R S  A V O T S

K S
S O N S
PĒDĒJAS DIENAS

Mums vaiņags jacintēs kā agrā pavasarī,
O, dienās pēdējās ap pieri nav vairs vīts.
Mēs gurdi vērojam: top kaili koku zari,
Jo nāk, kā priesteris tērpts zeltā, Lapukrits.

Kā rudens vakaram, kā asfodelei bālai,
Tāds dienām pēdējām ir tīkams skumīgums,
Kad klusām atmiņā kā mežu Echo tālai,
Kad Vienaldzība sēd un klusē blakus mums.

Ap pieri vēl vienreiz lai vijolītes pinam:
Drīz matus pirmais sniegs vai ābeļziedi klās.
Pa upi laiva brauc —  bet vai mēs skaidri zinām,
Vai augļus prom tā ved, vai dienas pēdējās? . . .



Tai

Un

JĀZEPS UN POTI VARA SIEVA

1. Reiz varaus kambarjunkurs Potivars 
No midiāniešiem par zeltu šķīstu 
Sev vergu nopifka, kam rosīgs gars 
Un skaistums bij ar iznesību īstu.

2. Tas saucas Jāzeps, sapņu tulkotājs, 
Gaišzilām acīm, melnām matu cirtām,
Un laipns bij viņš, šis visu zinātājs,
Ar rokām smalkām un ne pārāk tvirtām.

3. Un Jāzeps allaž domāja: —  Kungs Dievs, 
Es esmu gudrs un skaists, man jātiek tālu! —  
Un Poti varam pielabināties
Tas prata, smaidīdams ar vaigu bālu.

4. Un bij tas Kungs ar Jāzepu arvien,
Un visi darbi viņam brangi veicās,
Līdz Potivars, to redzot, kādu dien'
Pār citiem zēnu paaugstināt teicās.

5. Un, tiešām, Jāzepu, kas bij tik kluss 
Un čakls, viņš iecēla pār namu savu.
Zēns pārzināja avis, kamieļus
Un kalpus, tā sev sagādādams slavu.

6. Un žēlastības pilns pret zēnu šo,
Kas, sapņus iztulkodams, tā bij cietis,
Un, kopdams bārdu, zili krāsoto,
Bij laimīgs Potivars, tas ēģiptietis.

7. Bet Jāzeps domāja: —  Ir sākums labs.
Kā austrumzemju ķēniņiem man vara.
Drīz kļūšu liels kā saules dieva stabs,
Se kalpodams pie muļķa Potivara.

8. To mīl pats varaus, lielais jūras zvērs,
Kas savas upes vidū guļ bez bēdām,
Un pilns ir dārgiem akmeņiem tam mērs,
Un smagu zelta gabalu tam grēdām.

9. Tā Jāzeps, sapņu izstāstītājs vārs,
Tērpts raibās drēbēs, žirgts uz greznošanos, 
Sev allaž teica skaists un slavas kārs:
—  Cits jau ir kungs un ķēniņš gados manos!

10. Bet reiz, kad granātkoki izplauka,
Tam Potivara sieva ceļā stājās.
Kā ķederteltis tā bij pamelna,
Un pasarkanas kurpes tai bij kājās.

Kaut manā priekšā noliektos 
daudz lepnu palmu zaru 

Un mani tauta kronētu
par rīmju lielmeistaru,

Kaut staigātu zem ozoliem 
kā mūžība tik veciem,

Es bēdas nomest nespētu
ir tad no saviem pleciem.

Un pat ja kādreiz saņemtu 
es, gudrais, gudrā algu, 

Un ja ar muti smaržīgu — 
tik karstu un tik valgu — 

Vistīkamākā sieviete
tad mani noskūpstītu,

Tak manas bēdas negantās 
tā tomēr neaizdzītu.

Bet ja pie manis ienāktu 
ar klusu drēbju šalku 

Tad Labais Gans un pasniegtu 
man vēsu ūdens malku, 

Kaut rudzu takā izgaistu
drīz Viņa maigās pēdas, 

Man vienā mirklī pazustu 
visbriesmīgākās bēdas.

BAZNĪCA RUDZU LAUKOS

Starp rudzu laukiem baznīcu 
es simtgadīgu zinu,

Tur Labā Gana vārdu es 
ar pazemību minu.

Pats Labais Gans —  tas Dieva Dēls 
uz ēzelīša jāj 

Tur logu rūtīs krāsainās, 
un palmām ļaudis māj.

Un logu rūtīs krāsainās
vēl kāzas Kānā redzu,

Un vaska sveces dzeltenās
pie svētbildēm tad dedzu.

Tur nav neviena priestera, 
bet gan no aizsaules 

Mirdz gaisma rūtīs krāsainās, 
un viens tur esmu es,

Jo arī dievlūdzēju nav,
kas ceļos krīt un dzied, 

Tik druvas tur aiz logiem šalc, 
un rudzu puķes zied,

Un netiks izkapts aizskarta 
tur vārpa itneviena,

Un diena ir kā mūžība 
un mūžība kā diena

vecā, mazā baznīcā 
ar gaili torņa galā 

kārniņiem gaišsarkaniem 
še, rudzu lauku malā.

DZIESMA PAR BĒDĀM

Ja kādreiz bēdas uzbrūk man 
kā pardeļkaķi kāri 

Un iet man melnas nedienas 
bez žēlastības pāri,

Tad varu velti gausties: —  Kungs, 
kā sāp man rīkstes Tavasl — 

Bet neprotu es nokratīt 
nekādi bēdas savas.

Kaut būtu es dižs spāņu grands, 
tērpts sārtā zīda frakā,

Kas trauc uz greznām godībām, 
kad nakts, sešjūgā trakā,

Un kaut fandango arī es, 
un pat bolēro prastu,

Es tomēr bēdas sajustu 
kā briesmīgāko nastu.

Un ja es būtu padišachs,
kas sēd zem baldachīna 

Un kuram pieder Persija 
un visa Indoķīna,

Un kaut uz balta ziloņa 
līdz Palmirai es jātu,

Bet kā no bēdām aizbēgt prom — 
ir tad es nezinātu.



11. To klaja spilgtas drānas, bet ap tām 
Bij mandeļkoka pirmie ziedi vīti,
Un pieres spridz# sudrabpodziņām 
Tai bij, un acu plaksti apzeltīti.

12. Un Jāzepam tā nāca cieši kilt,
Pār visām ēģiptietēm tīkamāka,
Un ātri elpoja, un parunāt 
SirdsmTlTgi ar krietno zinu sāka:

13. —  Ar saviem sapņiem brā|iem apnicis 
Tu biji reiz, bet man tu prieku nesi.
Pie tevis acij patīkams ir viss,
Tu it kā ziloņkaula tornis esi.

14. Nāc, lūdzami, pie manis draudzētiesl 
Tik tevis dēļ es sevi jauki pošu.
Papilnam kroņa naudas tev, paties,
Un dāvanu, ja nāksi šurp, es došu. —

15. Tie labumi gan viņam patiktos —
Tā sprieda Jāzeps un it skumīgs bija,
Tādē) ka iegūt nevarēja tos,
Jo bailību Dievs viņam uzsūtīja.

16. Jā, gauži baidījās viņš kaitēt sev 
Un tādē| izrādīja lielu kaunu,
Tā' teikdams: —  Ja es paklausīšu tev,
Tad nodarīšu savam kungam ļaunu. —

17. Ja padošos es negantumam šim, —
Viņš domāja, —  tad pakula es būšu,
Bet viņa dzirkstele —  mēs sadegsim —
Un muļķa Potivara sodīts kļūšu. —

18. Bija vīna kalnā maza būdiņa,
Bij riekstu dārzā piegu|nieka vieta.
Turp Jāzeps nobažījies aizgāja
Un ilgojās, un sapņoja, un cieta:

19. —  Reiz arī man simts daiļu sievu būs, 
Kas padosies man bijīgi un akli.
Vēl, kārības, ir jāsavalda jūs,
Vēl kalpošu es savam kungam čaklil —

20. Te garām kāpa kambarjunkurs pats 
Un jautāja: —  Ko tu zem īdēs vēja
Te dari un kam skumīgs ir tavs skats? —
Un Jāzeps zīmīgi tam atbildēja:

21. —  Sēd melna sieva, pērlēm rotāta,
Uz zvēra sarkana, kas kārestības 
Čukst tai. Uz klēpja, rozēm apsprausta,
Tai zelta biķeris, pilns negantības. —

22. Tad gudri teica Potivars: —  Mans dēls, 
Ja sieva skaista, liec pie sirds to droši
Kā zieģelil —  Un noglaudīja cēls 
Viņš modes bārdu, nokrāsotu koši.

23. Bet Jāzepam ik dienu tuvojās 
Ar mīkstu mēli greznā, melnā sieva,
Kaut apdomīgais vairījās no tās,
Kas kārdināja, nebīdamās Dieva.

24. Un sacīja tā krietnam Jāzepam:
—  Nāc, lūdzami, pie manisl Saucu tevil — 
Bet atteikties daudz labāk šķita tam,
Jo tā viņš sprieda, mīlēdams tik sevi:

25. —  Bij mana māte skaistā Raēle,
Un arī pats es esmu skaists pārlieku,
Un tādē| jātiek tālu man, bet te
Tik apkaunošos, pusbrā|iem par prieku.

26. Ir dai|a meita Onnas priesterim,
Un, ja tai veikli izdabāt es sāktu —
Gan būs tas Kungs ar mani kā līdz šim — 
Tas maniem nolūkiem par labu nāktu. —

27. Bet Potivara sieva skuma nu,
Kai saules versmi mīlēja, ne ēnu,
Un dusmojās ar lielu tvīkšanu:
—  SirdsstulbTba Ir pārņēmusi zēnul —

28. LTdz kādureiz, ai grēki briesmīgie,
Bij kārībām no jauna dota ziņa,
Jo sastapās zem ciprešsijām tie,
Un namā bij tik Jāzeps un tik viņa.

29. Tā teica: —  Manas lūpas gavilēl 
Es, Jāzep, esmu zeltzvaigznīte tava. —
Bet tiklīdz atkal sacīja tas: —  Nē,
Tu ēģiptiete pamelnā, tā naval —

30. To viņa, nesavaldot iegribas,
Pie drēbēm sagrāba un neatlaida,
Bet, drēbes pametis, cik jaudas tas 
Prom aizbēga, pilns izbai|u un naida.

31. Tad ēģiptiete sāka gauži brēkt:
—  Nāc, Potivar! Ir manas dienas galā! — 
Kā jauna pardele, kas nebeidz rēkt,
Kad uguns iesprukusi ir tās alā.

32. Kad varaus kambarjunkurs satrūcies 
Drīz atsteidzās, tā sievu niknums māca:
—  Kamēr tu biji prom, tavs kalps, paties, 
Tavs Jāzeps godīgais pie manis nāca.

33. Un, kad es brēcu, drēbes pametis,
Viņš aizbēga. Ko smīnēdams tu stāvi?
Ar smieklu un ar kaunu apsedzis
Viņš mani! Un es vēlos vairs tik nāvil —

34. Bet Potivars tad teica vārdus šos:
—  Es, mana lielkundze, to labāk zinu.
Viņš pārāk gudrs, lai tev pieskartos,
Jo visu dara tas ar aprēķinu.

35. Tādēļ lai varaus cietumu tas redz,
Lai sēd un pēta hiroglifu rakstus,
Ja tavu jaukumu viņš nesaredz 
Un tavus apzeltītos acu plakstus. —

36. Uz cietumu tad Jāzeps tika vests,
Kur varaus vīna devējs virsnieks —  blēdis 
Un maizes cepējs virsnieks bija mests,
Jo varaus maizi tas bij pārāk ēdis.

37. —  Jūs, kokles, mostieties, un stabules! 
Tā melnā sieva padziedāja līksmi:
—  Nu atriebta, patiešām, esmu es!
Kā manu dvēseli tas silda tīksmi! —

38. Tas Kungs vairs nebija ar Jāzepu,
Kas alojās, to pārāk izmantodams.
Bet sievai teica Potivars: —  Lūk, nu,
Kas tevi neievēro, tas ir sodāms!

39. Lai tumsībā sēd Jāzeps Kautrīgais, .
Lai sēd un sapņo dziļā akmens bedrē!
Kas apieties, kā nākas, nezin vairs
Ar ēģiptiešu lielkundzi, man neder! —

40. Un Potivars, tas kambarjunkurs, tā 
Bij teicis lepna kunga gala vārdu,
Un iebāza tad zīda maisiņā 
Viņš savu vijolīšu krāsas bārdu.



AND A  K U B U L IŅ A

VIZMAS BELŠEVICAS 
IESĀKUMĀ APGOTAIS

Ikvienam iesācējam aptuvens priekšstats par mākslas 
veidu, kurā viņš jūtas aicināts strādāt, ir. Ir zināmi 
ari vismaz daži elementi, kas viņa sirdij tuvo žanru šķir 

no citām daiļā izpausmēm. Akurāt kurus no attiecīgās 
poētikas arsenāla katrs par izteiksmes garantiem izraugās, 
rāda viņa inteliģenci, daļēji iezīmē eventuālo daiļrades 
ceļu.

1959. gadā, kas uzskatāms par V. Belševicas īsto startu 
literatūrā, viņa ir nogājusi divpadsmit garus mācekļa gadus. 
Tiem pāri stāv varas sargātā sociālistiskā reālisma van- 
dāļa zīme, pārrauta kultūras tradīcija. Tālab apgalvot, 
ka V. Belševicas «māclbgadu» vingrinājumi būtu brīvi iz
vēlēti, nebūtu pamata. Viņa atlasīja no tā mazumiņa, ko 
dzejas valodā par labu esam atzina V. Lukss. Un atzina no 
tēlainības līdzekļiem viņš epitetus, salīdzinājumus. Abi 
V. Luksa cienītie tēlainības veidotāji — «Visu ziemu šogad 
pavasaris» tad valda gandrīz vai kā vienīgie, kamēr «Zemes 
siltumā» salīdzinājums sarūk līdz minimumam, tā vietā 
stājas daudzveidīgāki tropu paveidi, pavīd pa simbolam.

Tātad V. Belševicas patiesās zināšanas par formu mek
lējamas «Zemes siltumā». Tas piesaka rēķināšanos ar epi
tetu, salīdzinājumu, metaforu, personifikāciju, metonlmiju, 
sinekdohu, hiperbolu, simbolu, kultūras zīmi. Iesākumam 
nav maz, bet 1959. gadā tas bija pat ļoti daudz.

Epitets ir māksliniecisks apzīmētājs, kas nevis norobežo 
un precizē jēdziena apjomu, bet emocionāli izceļ, vērtē 
priekšmetu pārējo vidū. Tā vispirmais uzdevums — eks
presīvi akcentēt tieši tās pazīmes, kam noteikta vieta māk
slinieciskās idejas atklāsmē. Epitetam lieto vārda tiešās 
(balta sarma) un pārnestās (baltas asaras, balta nauda) 
nozīmes, kamēr salīdzinājums operē visbiežāk ar tiešajām. 
Tālab epitetā pieļaujamā metaforika, tās aktualizējams, 
kā arī tendence uz lakonismu un vairīšanās no vienvei
dības vedina pieņemt, ka «Zemes siltumā» tieši salīdzi
nājuma lineārums vairs neapmierina jauno dzejnieci. P ie
tiek pavērot tās priekšmetiskās pasaules, ko V. Belševica 
liek epitetiem uzsvērt pirmajā krājumā un ko «Zemes sil
tumā», kā arī sastatīt pašus epitetus, lai secinātu: mai
nījusies dzejnieces izpratne par poētisko līdzekļu iedarbi, 
pieļaujamo slodzi.

Vispirms abās grāmatās mākslinieciskais apzīmētājs v ir
zīts uz vizuālo uztveri, retāk uz dzirdes, ožas, garšas vai 
taustes maņām. Sevišķa vieta priekšmeta krāsai, kaut tāds 
iespaids nerodas. Tas uzvilni divas lietas: latviešu dzejā 
krāsu epitets aizvien lietots plaši up atgādina, ka krāsa 
vēl pilnībā neieiet V. Belševicas emocionāli vērtējošā pa
radigmā, — tā pirmajā grāmatā gan atraujas no apzlmētaja 
statusa, bet par epitetu īsteni darbojas īsiem joņiem. Pie
mēram, plaši daudzinātā baltā krāsa, kam latviskajā ap
ziņā, mūsu klasikā ir blīva noslogotība — krājums tikai 
reizi no piecpadsmit lietojumiem izmanto pārnesto «baltā» 
nozīmi, turklāt gadījumu, ko sarunvaloda aprobējusi līdz 
pilnīgai nepārprotamībai (balta galva =  sirma galva). 
«Zemes siltumā» jau vairāk viežama specifiski dzejiskā 
biezināšanās epitetā — «balts» ir nevien biežāk sastopams, 
tajā dažbrīd jau skaidri plaiksn metaforiskā epiteta dar
bība. Sākotnēji baltais izceļ vārdu, kas satur līdzības pār
nesumu vai agrāk dzejā un folklorā aprobētas metaforiskas 
nozīmes (puķe =  skaistums; puķe =  burvestību līdzeklis, 
teiksim, dzejolī «Purva driģene»). Otrais solis ir pāreja 
uz pārnesto nozīmi pašā baltajā ar dzejā, folklorā iesak
ņotu ētiski vērtējošu iedabu —■ «baltā istabā tavā», «bal
tā diena». Trešais biezējuma loks aptver gadījumus, kur

«Zemes siltumā» baltā ētiskās tīrības sēma saslēdzas ar 
skaidrā sēmu epitetā «gaišs» un ar to pašu bagātina balto 
ar veselu rindu jaunu nozīmju: labs, viegls, priecīgs, 
možs, gudrs («sadega gaišākie prāti»). Pirmajā krājumā 
turpretim epitets «gaišs» gandrīz idents apzīmētājam un 
uz «baltā» raksturojumiem tam laipas nav.

Domājot par krāsu epitetu marķējumu V. Belševicas mā
cekļa mēģinājumos un to pārbīdēm «Zemes siltumā», jā 
apstājas pie četriem toņiem — sārta, zila, zaļa un zeltaina, 
t. i., dzeltena. Sākotnēji sārts atkārtoti lietots kā sino
nīms sarkanajai krāsai. Ja  kādam ienāktu prātā pēc «Visu 
ziemu šogad pavasaris» raksturot Latvijā kultivētās un 
brīvā dabā sastopamās puķes, viņš izbrīnīts konstatētu — 
tā ir dīvaina zeme, kur puķēm ir tikai sarkani un sārti 
ziedi. Protams, jaunās autores redzes defektus noteica ideo
loģiski prasījumi — te sarkanā puķe aizstāj nevien pilnu 
heraldisko marķējumu, bet satur arī marksisma izdarīto 
sakrālā oreola pārbīdi — kristiānisma stiprināto absolūtā 
svētumu baltajam norāva, lai par svētu ieceltu sarkano, 
respektīvi, sārto. Tāda bija pēckara oficiālā vērtību skala, 
pret kuru izrādīt nešaubīgu bijāšanu prasīja no katra un 
kuru ārdīt dzejā sāks tikai sešdesmitos gados; sāks V. B e l
ševica, O. Vācietis un piepulcinās sev kuplu palīgu pulku. 
Bet krājumā «Visu ziemu šogad pavasaris» ir tikai viens 
vienīgs, un arī tas mākslinieciski nevarīgs, dzejnieces mē
ģinājums sārto atraut no politikas. Tā ir par maz, lai at
grieztu sarkanajam agrākās desmitgadēs lirikā uzkrātās 
nozīmes, spētu pieslēgt to dzīvības, jūtu intensitātes se
mantiskajiem laukiem. Bet «Zemes siltumā» pieslēgšanās 
tradīcijai notiek — sārts, respektīvi, sarkans, attālināts no 
apzīmētāja, tuvinot epiteta specifiskajiem uzdevumiem, 
piemēram, vārsmā «Rieš saldo ogu valgi sārtās dzirkstis» 
metaforiskās «sārtās dzirkstis»1 ietver ne vien vitalitātes 
niansi pārnesumā «dzirkstis», bet ari dzīvības vienības 
saslēgumu ar epitetu «sārtās» (sarkanās cilvēka asinis — 
sārtās sulas pulsi ogā). Tas nav vienīgais gadījums, kad 
«sārts» izce| metaforu vai metaforisku izvērsumu krājumā, 
tomēr viens no tiem, kas līdz «Nāves salas ziedā» sārta
jam neļķes kvēlumam no svētuma sēmas izstumt ideolo
ģisko sašaurinājumu un atgriezt tur lirikā iestrādāto cieņu 
pret dzīvību («Tās asinis, pār kurām sarkans zieds / kā 
nedziestoša atbalss kaisli ce|as.»). Nē, «Zemes siltums» 
heraldiku vēl neiespēj apiet, bet dzejniece to min kā reāli
ju («sarkanā karogā zvaigzni») un necenšas vairs visu 
glezno krāsot vienīgi sarkanu vai ikdienišķās apziņas ga
rā — rozā.

Tomēr vislielākos apvērsumus «Zemes siltums» ienes za
ļā, zilā epitetos. Ja  pirmajā grāmatā to lietojums nav blīvs 
un tie visnotaļ satilpa vai nu nodrāzta poētisma, vai krā
sas nosaucēja rāmjos («dūmakas trīs zilgas», «bāli zilgas 
lūpas» u. c . ) , tad otrajā krājumā zilais, za|ais pavada viscaur 
koncepciju nesošos tēlos, dažviet pat kļūstot par galve
najiem tās izteicējiem. Tas ļauj secināt: vietām pieslēdzot 
minētos toņus mākslā iekoptai krāsu alegorijai, dzejniece 
uztaustījusi simbolizācijas dzīslu. Zilā pirmais uzmanības 
saaslnājums ir dzejolis «Zilā vasarā». Sapņa situācija sa
āķēta ar vācu romantisma pielūgto zilo krāsu («Sapņu 
zilā ugunskurā»), kā arī viegluma aktualizējumu («zilu 
spārnu taurenlts»). Veselas trīs romantisma atslēgas (zils, 
sapnis, gaisīgs vieglums) dzejolī nevar būt nejaušas, jo 
mērķtiecīgi savelk nozīmi. Arī psiholoģiskais stāvoklis — 
ilgas pēc mī|otā — bfezēiumu papildina. Un rezultātā krista
lizējas divas, savstarpēji viena otrā pārejošas sēmasa: zilais
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kā ātruma, trauksmes vispārinātājs pēckara latviešu li
rikā («Zilos vi|ņos, acīs, ziedos / Vasara pret tāli peld»). 
Pirmā sēma ved uz simbolu, otrā saslēdz ar grāmatā plaši 
lietoto polemikas elementu. Tas, protams, nenoliedz iespēju 
atsevišķos gadījumos sastapties ar tiešu nozīmi («Pulkste
nīšu blāvi zilie asni» u. c.) vai metaforiku epitetā «zils» 
(«acis var tev zilās gunis dzirkstīt»), kas saglabājuši 
patstāvību un nosauktajās pārbidēs neiekļaujas — vai ieiet 
stipri pastarpināti. Teiksim, «zilu ogu ķekaros dreb saule». 
Pirmā brīdī liekas, ka «zils» ir neatkarīgs māksliniecisks 
apzīmētājs. Ieskatoties dzi|āk, atklājas, ka zils frāzē no
sauc nevien vīnogu krāsu, tas raksturo arī tajās tverto 
dzīvības izpausmi, ko krāsa pabīda tuvāk simbolam. Visas 
grāmatas sakarā dzīvības za|ā konkrētība arī stāv tēliskā 
lielumā līdzvērtīga pretstatītajām abstrakcijām — zilajām 
tālēm, dzīvības briedu niekātājai Solveigai. Līdzvērtību 
summē za|ās floras reāliju raibums, kur «katrā» ogā it 
kā «za|ā dzelmē» var nogrimt, — notur tātad tās neizsme
ļamais dzi|ums — citātā gan pausts salīdzinājumā un neba 
epitetā. Za|ais vienmēr saistīts ar dzīvības izpausmēm un 
ir pretstatā zilajam tad, kad tas raksturo vispārīgu ne
konkrētu nemieru. Za|o dzīvību aizvadīt līdz simbola «ze
me» vispārinājumam palīdz kā krāsas metafora, tā per
sonificējums.

Uz zilā un za|ā semantikas nozīmīgā fona pavisam nie
cīgs liekas dzelteni zeltainā epiteta triepiens. Kādi desmit 
gadījumi «Visu ziemu šogad pavasaris» un pieci seši «Ze
mes siltumā». Bet prātā turēt to vajag divu iemeslu dēļ — 
vispirms tas aizvien stāv blakus arī A. Čaka mīlētajam 
k|avas tēlam ar prātā atvedināto skaitāmpantiņu, tecinot 
kjavas. sulas («Skaista, skaista, atkal skaista, skaista rītā 
vakarā!»), iezīmē Latvijas rēni dzidro dai|umu, otrkārt, 
zeltainais palaikam izceļ Rīgas liepas, to ziedu un medus 
saldmi. Pārējās reizēs sastopamies ar priekšmeta krāsu, 
tiesa, vienmēr iepītu tādā vai citādā, bet mī|uma kontekstā.

Protams, īpašības vārdi nav vienīgie, ko V. Belševica 
daudzina epitetos. Ne mazāk zīmīgi, deta|u vērtējoši ir 
dzejnieces lietotie lietvārda akuzatīvi vai divdabji. Ja , ru
nājot par mākslinieciskā apzīmētāja funkcijām, to maiņām 
mācek|a gadu tekstos un «Zemes siltumā», sīkākai analī
zei pakļauti vienīgi krāsu apzīmētāji, tad tālab, ka aptver 
darbības plašāko amplitūdu un vislabāk atsedz dzejnieces 
alpaino iegrimi dabā. Arī toņu salikumi viņai aizgūti no 
dabas aploka — liriskais «es» nav no dabas izolēts, nav 
arī tai pāri, bet ar visām maņām sakņojas za)ā dzīvībā, 
tās ritos.

No ekscerptu analīzes vēl sakāms, ka V. Belševica reti 
rindo epitetus no vietas vienu aiz otra, piemēram, «sīkas, 
asas sniega pārslas», «sētas vidū liela, kupla k|ava». Pul- 
kāk tādu virkņu ir «Zemes siltumā» nekā pirmajā krājumā. 
Parasti šis divu epitetu salipinājums, kur pirmais no tiem 
izce| kādu apslēptu niansi otrajā, izlīdzina ekspresiju — 
dzejas galveno precizitātes rādītāju. Teiksim, «dīvaina, 
smeldzīga tukšuma dzīta», «valgu, smardžīgu skujotņu 
lokus». Tas apstiprina L. Bērziņa minējumus «Ievadā lat
viešu tautas dzejā» (1940), ka vairumā gadījumu epitetu 
rindojumus saista ap sevi ģenitīva locījumi. Pavisam ne
mīli jaunajai dzejniecei rādās divkāršie apzīmētāji, kas 
lietojami noteiktā kārtībā, kā, piemēram, folkloriskie: tieva, 
gara jumprava.

Normālos apstākļos par dzejnieka pasaulizjūtsfs nopietnu 
punktējumu mēdz k|ūt salīdzinājums — tas lielā mērā rāda, 
kura īstenības joma autoram dzi|āk iepazīta un kur mek
lējams viņa vērtību izriets, mērs. Jo  salīdzinājums mazāk 
zināmo pamato ar labāk zināmo — izvelkot kopējo īpašī
bu, rada noskaņojumu. Kā īpašs salīdzinājuma paveids 
minama identitāte. Pēckara okupētajā Latvijā vienpartijas 
diktatūra ir tālu no normas un piejauj tikai vienu izpaus
mi — bezierunu pakļāvību. Ka tas tā, liecina arī V. Belše- 
vicas mācekļa gadu parādību satuvinājumi.

Lai gan viņa salīdzinājumus ņem palīgā tur, kur dzejā 
tas visbiežāk pierasts — raksturojot cilvēka psihiskās no
rises, ar sociālo dzīvi saistītus izpaudumus (skumjas kā 
oktobra mākoņi), lai gan atkārtoti izlīdz te dabas parādību 
priekšstati, — gleznaini, bet paplūduši (sievas kā riekstu 
smagas lagzdas), tomēr no tiem spriest, kādu pieredzes lauku
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konkrēti jaunā autore sevī nes, nevar. Jā , precīzāka ir 
tā grupa, kur izmantota līdzība ar reālijām uz zemēm, 
piemēram, — kūp kā izcelts lemess, veseri cilā kā sausu 
skalu kūli, nemiers kā bišu spiets — kas piejauj varbūtību, 
ka tajos izlaužas Mārupē, Ugālē3 vērotais. Š ī grupa da
biski un cieši pieslēdzas nelielai, folkloras priekšstatos caur
austai kopai: griež valoda kā labi uztrīts nazis, iela kā 
josta, dūjas ligzda kā mošķu kamols. Pavisam savrupi 
nodalās salīdzinājumi no pilsētas dzīves, pienākot tuvu 
pēckara dzejas klišejām (skats dzidrs kā tāles u. c.). Iz
pētē tie skaidro iemeslu, kāpēc «Zemes siltumā» dzejniece 
ar tādu spīvumu metās polemikā pret nekonkrētajām tā
lēm — tā ir norēķināšanās arī ar saviem jaunības mal
diem,— jau pirms XX kongresa, pirms «Tālu ce|u vēja»4 
tāles piederēja pie mākslīgi radītiem dzejas jēgumiem, kas 
«vērsa uguni»- uz tradīcijas, nacionālās savdabības «sek
toru»5 un krāja estētiskā fetiša slāni. Arī grāmatā «Visu 
ziemu šogad pavasaris» tāles pazib un ar tām saistīto 
savrupo salīdzinājumu daļa visvairāk iefiltrē latviskai ap
ziņai svešus, melīgus, pat odiozus, toties no partijas fra
zeoloģijas patapinātus priekšstatus: darbā kā kaujā, ik
dienā kā kaujā, zā|u saknes žņaudz tīrumus kā nerau
jamas važas. «Kauja» ir vārds, ko pēckara oficiālā lek
sikā lietoja nesamērīgi daudz, neskatoties uz Vācijas 1945. 
gada kapitulāciju. Tas ir arīdzan vārds, kas implicīti sa
tur agresivitāti, kamēr latvietis ikdienu, darbu dzīvo un 
neba kaujas ar tiem kā naidniekiem. Darbā ka kaujā varētu 
iet Oblomovs6 vai slaists, ari nezā|u saknes latvietis iz
lasa, izravē, izecē un nevis skatās uz tām kā neraujamām 
važām. Vismaz tādi latvieši bija V. Belševicas jaunībā, 
kad «Visu ziemu šogad, pavasaris» tapa rakstīts — minē
tie raksturojumi veda lasītāju prom no dzīves patiesības 
ideoloģizēti iluzorajā ēnu pasaulē.

Pēc salīdzinājumiem jaunās autores vērtību skala grā
matā «Visu ziemu šogad pavasaris» piramīdas smailē iz
bīda jaunās varas veiktos sociālos pārkārtojumus, kuros 
cilvēks top «stiprs kā jauneklis», kuros viņš «kā važās 
slēdzis iespītīgo dabu», kuros nomale šalc līdzi Bastej- 
kalnam «kā jaunu liepu birzs», «kā pasaka zeme šī skais* 
ta», kur «kolhozs kā bišu spiets» utt. Liels, pozitīvi iē- 
krāsots īpatsvars te blakus noliktajam apzīmējumam 
«jauns». Ar niekājumu, negācijas niansi mērķēti vārdi (pie
vienojot vēl «mazs», «šaurs»), kas konturē viensētas, kuru 
pļavas raibo «kārkli kā zemas salas», baznīcu, kas stāv 
«kā divām galvām teiku pūķis plēsīgs», «torņu ēnas kā 
melni dūmi» utt. Starp abiem poliem, pretstatījumu pa
vēršot pret zemo šaurību, stāv labās, plašās tāles, citu
riene — «kā Ņeva, kas varena plūst», tur celī «kā bultas 
trauc», «kā augstums reibina daile». Var pamatoti izsauk
ties: kāda tur vērtību skala, ja salīdzinājumi raksturo ārē- 
jību un nenosauc par būtisku nevienu no cilvēka eksisten
ciālajām problēmām?! Brīnīties jau var, taču jautājumi — 
ar nokavēšanos! — adresējami P S K P , kas ciniski grauj kā 
kultūru, mākslu, tā dzīvību, individualitāti, par vienīgo 
vērtību izsaucot šķirisko neiecietību un politizējot pat perso
nīgos konfliktus.

«Zemes siltuma» salīdzinājumos jau retāk sastopamies 
vienīgi ar lietas skaidrojumu vien, vērojama vēlme bie- 
zināt tajos simbolisku lādiņu, ko dažkārt autore panāk, 
tuvinot raksturojamo lielumu parādībai, kam ir ne vien 
noteikta nozīme realitātē, bet arī sava iepriekšējos laik
metos krāta poētiskā semantika, piemēram, «viegli un gai
ši / kā dzērusi būtu no avota tīra». Gadījumos, kur sa- 
tuvinājums izceļ kopīgu īpašību, līdzīgais ieraudzīts ne
uzkrītoši svaigi: «ēnas / trausli kā vecīgas nopūtas klīst». 
Skaidru jūtu kāpinātāja darbību salīdzinājums veic «Vēl 
vienā vēstulē Solveigai» (rindās: «īsta sieva ir gudra kā 
puķe, /kā lauks,/ Asnu zaļumā leknā, kas plaukst.»), 
kur vienības saite izvilkta starp sievieti, puķi (=  skaistums), 
lauku. Vienotāja saite ir auglība: puķe un sieviete, ko me- 
taforiskā izteiksmē itin bieži lieto kā sinonīmus, abas lī
dzinās laukam tai ziņā, ka, tāpat kā tas, audzē sevī, brie
dina dzīvību (bērnu, sēklas). Šeit uzskatāmi manifestējas 
L. Bērziņa norāde7: divas lietas, kas līdzinās trešai, l ī 
dzinās arī viena otrai, līdzinās ar atsevišķu īpašību un 
neba pilnībā.



«Zemes siltums» vērtību smailē pace| «plaukstošā sociā
lisma» mīdīto dzīvību, līdztekus liekot jaust zemes jēgas 
dzijumu, un pirmoreiz no atbalss tēla salīdzinājumiem iz
aug pēckara lirikā dzīvības nepakļāvības sēma ar nozī
mi =  patības sargātāja. Vēlākos krājumos dzejniece ne- 
pakjāvību pacels vērtību skalas augstākajos līmeņos — 
gan nostatot zem dzīvības, taču stipri pietuvinot atbil
dībai, kā arī divējādojot ar brīvības sēmu. Tā salīdzinājums 
top par līdzekli, no kura gradācija uztverama vistiešāk - 
tātad «Zemes siltumā» nepak|āvība tikai vēl iezīmējas. Pre 
tim dzīvībai kā antinomija nostatīta nedzīvā abstrakcija, 
kurā «kā nelaiķa pārslas ziedi birst». Redzams — kontrā- 
rajā abstrakcijā salīdzinājums meklē un atrod no dzīvī
bas pazīmēm atšķirīgas īpašības — aukstumu («nelaiķa 
pārslas»), citur atkal sausumu, kas abas ir dzīvībai nai
dīgas, to nīcinošas.

Tātad — salīdzinājums, analogi epitetam, otrā krājumā 
atkāpjas no tieši nosauktas semantikas, vairāk tendē uz 
figurālo izteiksmi un paplašina savu funkciju skaitu, ne
skatoties uz lietojuma biežuma sarukumu. Ieiet to formas 
elementu kopā, kas nepastarpināti piedalās gāmatas māk
slinieciskā satura, koncepcijas sabiezē.

Pēc tradīcijas par nākošo sarežģītāko tēlainības līdzekli 
poētikas atzīst metaforu. Pēckara sociālistiskā reālisma 
dogmatika to necieta ne acī un nīdēja, cik spēdama. Tālab 
nav brīnums, ka pirmajā V. Belševicas grāmatā to ir maz 
un tās, kas bija, satur ārēji nepārprotamu līdzības pār
nesumu; piemēram, «caur svina padebešiem (pelēkiem, 
smagiem) stari sev ce|u kausē (izlaužas cauri)» u. c. Kā 
dzejas metaforas jaunā autore lieto valodā automatizētas 
pārnestās nozīmes, kas kādreiz bija metaforas: «svina pe
lēki mākoņi», «čīkst kāpnes», «gaismas kūlis», ko mini
māli atsvaidzina vārdi «kausē» (saule kausē svinu), «strau
ti» (gaisma plūst) — tātad dzejolī metaforu viņa veido, 
valodā automatizētajai pievienojot papildu vārdu. Tas 
poētisko transformāciju neveic, jo konteksts nozīmes nevis 
sadala sēmās, kā to prasa dzejas valodas specifika, bet 
saglabā tradicionāli nostiprinātos sakarus starp vārdiem, 
leksisko nozīmju pārnesumiem un ārējās īstenības parā
dībām. Pat tur, kur rindas robežās metafora sasniegta 
(«ietves uztver soļus silti»), tai nav tālākajā tekstā īsti 
kam pieslēgties. Mācekļu gadu publikācijās var runāt par 
jaunās autores atsevišķiem veiksmīgiem vai mazāk veiksmī
giem mēģinājumiem apvienot divas parādības, taču, tā kā 
saslēgšanu nepavada atsevišķo lieko pazīmju izslēgums 
kontekstā, par metaforām kā īpašu formas līdzekli ru
nāt vēl pāragri. Visbiežāk mēģinājumi darbības vārdu sa
stiprina ar «nepiedienīgu» lietvārdu: lietus logos gulst, 
sirdi sadzeļ, vējš skauj. Reizēm autores sametinājumā krus
tojas arī personificējuma iezīmes (vējš apskauj), kas tad 
rindas robežās parādību apvienojumam palīdz aizsniegt 
metaforas ietilpību, taču biežāk metaforika paliek aptuveni 
trafareta, kur pozitīvisms izvelk poētiskā fetiša smukumu: 
pilsēta spuldzēs zied, puķu joslas spurdz. Vienu vienīgu 
reizi pavīd oksimorons (maigs vēsums), bet, attiecināts 
uz upi, tas, saprotams, savu ekspresiju kā loģiski nesa
vienojamu nojēgumu saliedējums vārdkopā zaudē. Iedzi
ļinoties «Visu ziemu šogad pavasaris» metaforikā, neat
stāj sajūta, ka autore baidās no realitātē tāli stāvoša 
parādību saslēguma, baidās tam lietot lietvārdus, īpašības 
vārdus. Inventarizētie gadījumi tāds nieks vien ir, ar at
tālumu pārvarēšanu tie neizceļas, ar kuplu pārnesto no
zīmju skaita zināšanu valodā gan (mundrām kājām, zelta 
lapas, drūms drēgnums). Tur acīmredzot bija griesti, ko 
pieļāva pēckara vienkāršotās, vulgārās prasības. Mākslas 
ideoloģiskos «pārvaldniekus» tracināja aplokaina valoda, 
neierastā metaforā ieslēgtais mīklas princips, konkrētā un 
vispārīgā vienlaicība, viss tas, kas izslēdz iespēju regla
mentēt. Bet metafora īsti sākas tur, kur to nevar izteikt 
burtiskā valodā.

Metafora nes lielāku emotīvo lādiņu nekā salīdzinājums 
un tiešām nav vienkāršs trops. To rāda arī teorija: paga 
jušā gadsimtā viena daļa zinātnieku pieņēma metaforu 
par reducētu salīdzinājumu, otri līdzības pārnesumu no
raidīja. Latviešu teorētiskajā literatūrā vēl šobaltdien

dzīvas abas pieejas.9 Tomēr jaunākie pētījumi10 sveras so
lidarizēties ar septiņdesmito gadu atziņām, kas metaforas 
pamatā redz nevis salīdzinājumu un apvienojumu, bet 
divas citas loģikas operācijas: apvienojumu un izslēg
šanu," kuras izceļ mākslai svarīgas modalitātes: vērtē
jošo, emotīvo, stilistisko12, un kuras nodrošina sēmas teo
rijas13 objektīvo pamatu. Pēcrevolūcijas (pareizāk, pēc- 
formālistu)14 Krievijā un pēckara Latvijā atgriešanās pie 
L. Timofejeva jeb socioloģiskās skolas izpratnes par me
taforu kā reducētu salīdzinājumu bija atsviediens atpakaļ 
gan praksē, gan teorijā. Bet tāda bija viena no vulgārā 
materiālisma ekspansijas izpausmēm garīgajā pasaulē.

«Zemes siltumā» no lineāruma atbrīvojas arī metafo
ras. Vispirms jau vērojams, ka autore apzinās dažādo uni- 
versuma jomu šķirtni un — vienību. Šī apzināšanās pat 
metaforu virknēs, piemēram, dzejolī «Kareivīgais puķu- 
dārzs», jauj parādīt dzīvības daudzveidīgo atšķirību un 
unisonā «izkliegto» —- nē! — nāvei; vairums metaforās pār
vērsto kultūrpuķu apvieno dabas parādību ar cilvēka ra 
dītām reālijām (gladiolu zobeni, astru raķetes), kam īpa
šību dažādībā kopēja ir sēma «karot», bet viena puķe ne
gaidīti saliedē pavisam atšķirīgu sfēru — ar noteiktu sa
biedriskās uzvedības tipu (lauvmutītes — amocones stal
tās), turklāt ar tādu, kura kā magnēts savelk iepriekš zaro
tas īpašības izpausmes. Savilkumu vainago poētiski iz
cilā mērķtiecība metaforā («Mans kareivīgais dārzs ir sa
gūstīts»), ieslegta krituma figūrā. Mērķtiecība vēlākā daiļ
radē izkūņo V. Belševicas skarbo, lakonisko konsekvenci.

Kopējo dabas parādībās un cilvēka sociālajā dzīvē jaunā 
dzejniece iemījo kā metaforu' avotu («Baltās vaivarāju v i
jās / Pārvērtīšu savas rokas»). Retāki, arī ekspresijas mazāk 
satur gadījumi, kas vieno dzīvo un nedzīvo dabu («ziedu 
zvaigznes», «Putu ziedus plaucē upe straujā») vai dzīvo 
radību, nedzīvo dabu ar psihiskām norisēm cilvēkā («Kalnu 
dzedrā dižmanība»). Kopumā no izteiksmes «pušķotāja» 
pirmajā krājumā metafora «Zemes siltumā» pārtapusi sva
rīgā iztēles instrumentā15, ko apstiprina arīdzan sinekdo
has16 parādīšanās. Lai gan sākotnēji sastopams tās pie
rastākais veids, kur daļa aizstāj veselo, vai ierobežots 
skaits — bezgalīgo, tomēr īstenības krāšņuma efektu arī 
tāda tā sniedz krietnu («Kā nedziestoša atbalss sarkans 
zieds / Virs katras asins lāses tvīkstot ceļas.» «Mirstot 
klusi saļims pēdās tavās / Smilgas, es un zilais pulkste- 
nīts») un nozīmīgi vispārina («Varbūt svešumā Pērs ļaunu 
nezvēru kāvis?»).

Pagalam grezns, izsvarojoši cildens un oriģināls top pie
rastās sinekdohas (daļa veselā vietā) krustojums ar me- 
tonīmiju (cilvēka vietā «radījums», dzīvnieku vietā «ma
muts») dzejolī «Zvaigzne»:

«Tomēr šis radījums prata
jau nūjai siet akmeņa šķilu,

Viņa jau baidījās mamuts, 
nogāztais biezokņa cars.»

Sinekdohas un metonīmijas šķersums tikpat izturēts paliek 
visā dzejojuma pirmajā un otrajā daļā, nodrošinot «zvaig
znes» tēlam pacelšanos simbolā un pieslēgšanos folklorā, 
dzejā aprobētajām nozīmēm =  vīrišķais pirmsākums, ideāls. 
Trešajā dzejojuma daļā dzejniece pāriet uz vienu sinek- 
dohu vien. Likumsakarīgi sašaurinās zvaigznes ietilpība, 
momentā tā no simbola atšļūk heraldikas viennozīmībā. 
Ideāls sažņaudzas līdz «miera un taisnības zvaigznei», 
variētā sešpēdu daktila pēda iztukšojas — patoss zaudē 
dramatismu un piekāpjas padomju aģitrunām. Tur, do
mājams, meklējams cēlonis, kāpēc V. Belševica dzejojumu 
neievieto nevienā no izlasēm, lai gan sākumdaļām tur vieta 
būtu pilnā mērā. Vēl vairāk — bez tām pulka viņas estētikā 
paliek neatslēgts, itin kā karājas gaisā.

«Zemes siltumā» metonīmija nav blīvi izvērsta, sasto
pama ne biežāk par reizēm četrām piecām, toties atbil
dīgās vietās. Līdzīgi kā sinekdoha, metonīmija palīdz ie
zīmēt vērtību skalu, to graduēt un — vēlreiz analogi si- 
nekdohai - poētiski efektīvi strādā, kad sakrustojas ar kādu 
citu izteiksmes līdzekli. Kā iepriekš citētajā gadījumā ar 
sinekdohu, vai «Vēl viena vēstule Solveigai», kad tā no
stājas pasaules literatūrā plaši zināma rakstura vietā un



atdzīvina priekšstatu par Pēru Gintu («pasaules gājējs»), 
izplatoties divos virzienos: vispirms ar svaigu, vērtējošu 
raksturojumu aizvieto Ibsena doto personāža vārdu, otr
kārt, līdz pavērsties dzīvības un abstrakcijas autonomijai 
jaunā leņķī — ari nepiepildītais gudrā cilvēkā top par spē
ku raisītāju un neba mirdinātāju, ar saviem sūrstiem tas 
dzen dzīvību uz priekšu, paliekot par mūžam augšup vel
košo atskaites punktu («Solveig, negribu melot, — / kā 
lapsenes dzelonis sīvi / Reizēm iesmelgsies sirdi pasaules 
gājēja vārds, / Tas nekas . . . / Jo tas pāries»). M āksli
nieciski maz darbīgas krājumā ir tās metonīmijas, kas 
vārda savienojumu vietā stāv nevis kā trāpīgi tēli, bet, 
otrādi, jēdzienu nomaina ar aprakstošu vārdu grupu («Te 
daudz gaitu (stāv «dzīvību» vietā) pavediens bij rauts», 
«Pat zirgi ganos ausās vien, / Kad Lielais Aulekšotājs (stāv 
«vilciens» vietā) nāk.»). Tēlainība, saprotams, netop bālā
ka, pieklust vienīgi ekspresija. Teorija vērojumu apstip
r in a — emocionālās iedarbes spēks lielāks tur, kur krus
tojas vairāku elementu ietekmes lauki.17

«Zemes siltumā» metonīmija ieiet blokā, kas piepilda 
un pace| zvaigzni līdz ideāla augstei, raksturo Pēru G in 
tu, kā ari reizumis dzīvo savu patstāvīgu, kaut krietni 
pieticīgāka uzdevuma ietvaros likto dzīvi.

Pie formveidotājiem, kas brīvi, vingri un regulāri pie
biedrojas vienam vai otram izteiksmes blokam, lai emo
cionāli patiesi piepildītu citu elementu irdos posmus, «Ze
mes siltumā» pieder ari personifikācija. Patstāvīgi veselu 
dzejoli tā aizpilda reti, V. Belševicas otrajā krājumā ne 
reizes, lai gan pieskaitāms pie viņas iemīļotiem tropiem — 
personificēta gan k|ava, gan egle, gan puķe, gan zvaigzne. 
Var bez bai]u apgalvot, ka 1959. gadā dzejniece jau prot 
personifikāciju iepīt gan metaforas, gan simbola'8 vei
dojumos, ko liriķi dara samērā bieži. Taču ir vēl kāds 
saslēgums, kas gluži tik ierasts nav, un jo koši pama
nāms uz pēckara formas vienveidības fona. Tie ir gadī
jumi, kad jaunā autore liek personifikācijai izcelt pret
statījumu: pirmajā citātā lejāk ar saikli «bet» iezīmē 
Solveigas lepnuma, uzticības nedzīvumu («pareizi. / Zvaig
znes ir lepnas. / Saltām, nicīgām acīm tās sķatās no Visuma 
tāles. / Bet uz zvaigznes / Nevar izdīgt pat sīkākā zāle.»), 
otrajā puķes =  dzīvības =  skaistuma cilvēciskojums dara 
to tuvu, palielina, bet lepnumā ievilktā aukstuma sēma 
attālina tālāk kultūras zīmes vārdu, aizstājot ar pārper- 
sonīgo vietniekvārdu «tavs» («Puķe nožēlā smaidīs, / pa
šūpos vaiņagu balto. / Viņai nesaprast Tavu lepnumu sal
to.»), kamēr trešajā reizē «zvaigznes» personificējums, 
samērojot pretstatus zvaigzne — cilvēks, ienes opozīcijas 
pārī cildenā, dramatiskā sēmas («Zvaigzne un cilvēks caur 
laikiem / iet cīņu un ciešanu gaitā, / Nešķirsies viņi ne
mūžam, / kā nešķiras sapnis un darbs.»). Jā , neapšaubā
mi, visi trīs gadījumi rada simbolu «zvaigzne», dzīvības 
tēla, arī kultūras zīmes māksliniecisko ticamību, taču rada, 
paceļoties nevis tieši uz personifikācijas pleciem, bet uz 
pretstatījuma, izaugušu no satuvinājumiem ar antropo- 
morfu parādību. Personifikācija izasinājusi kontrastu kon- 
turējumu, svarīgu nosacījumu skaidrībai, valodas gaišu
mam. Un — manifestējusi jaunās autores pārtapšanu dzej
niece ar savdabīgu rokrakstu.

«Zemes siltumā» kontrastus atskaidro arīdzan hiperbola, 
bet tad, kad pārspīlējumā rādītā parādība atrodas vienā 
plaknē ar to, kas stāv tai pretī. Citādi krājumā hiperbolas 
pamatfunkcija ir emocionāli aktivizēt, kāpināt krājuma 
lielos vārdus: dzīvība, cilvēks, mīlestība un tādi pieda
līties mākslinieciskās idejas atklāsmē, tātad nevis tieši, 
bet caur tēlu izveidi. Jā , V. Belševica hiperbola visniecīgāko 
dzīvības izpausmi izzīmē dižu un nebradājamu, lai dzī
vības apmēri vien jau ne|autu to turēt par vāju un tā 
varētu droši, cienīgi stāvēt pretī tukšajiem kampaņu rei
boņiem, trauksmei, ātrumam: «Kā ūdens kalniem apiet ra
sai, / Kas uz platas dadža lapas dus.» Reizumis hiper
bolas Intensificē vārdojuma iedarbi — «Augs rlo manām 
skumjām vītols / Nolīkušu zaru stīgām». Vēl citreiz uzma
nīgi ravē padomju dubultās dzīves sārņus kultūra, piemē
ram, metaforā ieslēptais pārspīlējums «Cilvēks sniedzās 
pēc zvaigznēm, / kas naksnīgos tālumos kaist» dara cil

vēku majestātisku, lielumā līdztiesīgu ideālam, kas 1959. 
gadā cita starpā nozīmē vēl arī vēršanos pret iepriekšējos 
četrpadsmit gados |aužu apziņā varmācīgi iedzīto, iner
ces sargāto un realitātē joprojām dzīvo Staļina skrūvīšu 
teoriju, nozīmē vēršanos pret instrukciju radītās ēnu pa
saules priekšstatiem. Nevietā hiperbola rādās negatīvi mar
ķētā Pēra Ginta raksturojumā («Visas pasaules vējiem 
mi|otais Tavs /sird i iznēsāt ļāvis» ), te, šķiet, vietā vairāk 
būtu trāpīga litote, tropu paveids, kas parādību samazi
na. Litote un hiperbola ir antonīmi, kas, lietoti kompleksā, 
savādotu kultūras zīmju — Pēra un Solveigas — ārējo 
čaulu, piešķirtu vajadzīgo telpisko retinājumu, kontrastu 
starp tiem. Kamēr poētiski vienāds abu zīmju ietērps hi
perbolā vedina tās saturiski nešķirt, ienes didaktiku. Tur
klāt ietērpa vienādojums satur pretrunu ar krājuma gal
veno atziņu — ar dabas nolikto sievietes un vīrieša pasau
les sapratnes atšķirību. Misēkli, domājams, nosaka tas, 
ka litote tobrīd vēl nav V. Belševicas virtuozi apgūto lie
lumu skaitā.

Tātad «Zemes siltuma» simboli ir: zvaigzne (=  debe
sis), zeme (— dzīvība, cilvēks, puķe =  skaistums utt.). 
Zvaigzne tiecas uz ideālu augsti, zeme pieder struktu- 
rālistu, semiotiķu izvirzītās opozīcijas «debess— zeme =  
sakrālais— profānais =  vīrišķais— sievišķais» labajai pu
sei, t. i., sievietes da 1 ai. Simbolu jēga krājumā izaug pa
kāpeniski — savelkoties un sakrītot pamīšus atbilstošiem 
sēmu, poētisko nozīmju laukiem. Mākslinieciskā satura iz
pratnei ir svarīgi apzināties minētās — dzejā izsenis ele
mentāras — opozīcijas. «Zemes siltuma» iznākšana pēc
kara latviešu dzejā paliek novitāte arī tai ziņā, ka galējo 
pretstatu pastāvēšanu atceras. Bet tam gatavi nebija ne 
lasītāji, ne literārā vide.

Pārlasot pēckara lirikas grāmatas un vētot, iz kurienes 
1959. gadā V. Beiševicai varētu dzimt pēkšņa iedoma 
māksliniecisko telpu kārtot, izbīdot un krustojot pretstatus, 
jutos iedzīta strupceļā — sociālistiskā reālisma idiļļu no
līdzinātā tuksnesī tai izrietu ieraudzīt nevarēju. Bet kul
tūra — tas zināms droši! — tukšā vietā nerodas. Ar gribu, 
ar godīgumu, ar klasikas studijām vien par maz, 
lai pirmatnības smiltīs saplauktu Semiramīdas gaisa dārzi. 
«Zemes siltums» apliecina to gadu iesācējam Latvijā ne
parasti augstu poētiskās inteliģences provi, tur noteikti 
jābūt kādam ārējam sekmētājam faktoram. Sijāju pēc
kara dzeju, V. Belševicas draugus vienu aiz otra, rakos 
viņas lasītajā (tajā, ko jautu), līdz pēkšņi aizķēros pie 
V. Šklovska — viņš taču nāk no formālistu skolas, 1955. 
gadā pūtās Dubultos, institūtā lasīja lekcijas!! Bet varbūt 
ne viņš? Tik vienkārši, taisni un tuvu atminējums nemēdz 
nākt. Nezinu. Bet pie|auju, — atkārtoju! — pieļauju (un 
nevis apgalvoju), ka viņš — ar tiešāk vai mazāk tieši pausta
jām idejām par formas kustīgo saturību, elementu svara pār- 
bīdēm laikmetos, strāvojumos. Saprotams, nesaku, ka viņš 
vien vai ka viņš priekšā suflētu krājuma uzbūvi — gud
rībās apkalties nav tas pats, kas pa papagaiļa modei at
kārtot dzirdēto. V. Belševica uz Maskavu brauca mācīties 
un neba tapt par ruporu. Viņas laime, ka starp lektoriem 
bija ne viens vien gaišs prāts, starp tiem arī, Krievijas 
pirmsrevolūcijas izsmalcināto filoloģisko kultūru sevī nes
dams, V. Šklovskis.

Tātad atskārst pasaules pupas zieda raibumā kopā tu
rētājas opozīcijas jaunā dzejniece mācījās klātienes mēne
šos Maskavā. Tas skaidro, kālab viņas augstākie vispā
rinājumi, vairumā piederēdami pretstatījuma vienai — la
bajai — pusei (t. i., apakšai), nezaudē ne saturisko dzi
ļumu, ne elastības iekšējo spriedzi: kreisā (t. i., augša) 
aizvien paliek klāt polemikas vai mainīga kontrasta formā. 
Inventarizējot kreisās puses pakāpenību, atklājas — tā ir 
plaša diezgan, lai savā graduētlbā tēlotos dzīva: debess 
abstrakcija, vīrišķais, trauksme. Pretī stāv zeme: dzī
vība atklājas, krustojoties sēmām: augšana, nepak|āvl- 
ba, auglība, konkrētība, nesteidzlba, klusums, Ieskicēts ari 
«mitrums»), sievišķais (caur sēmām: ētiskums, klusums, 
sīkstums, auglība, saudzība, intuīcija, piesaiste, nestei- 
dziba, pacietība, darbs, mīlestība, jutekliskums, atvērtī
ba, aktivitāte). Pretstatīšanā mazāk nozīmīgs rādās pa



ralēlisms, — savdabīgs un lirikā plaši lietots estētiskās esa
mības veidotājs, ko mī|o tautasdziesmas un — pēckara 
kā nozīmīgu strukturētāju aktualizē S. Kaldupe savā pir
majā grāmatā «Jūras tuvums» (1958). Ja  Kaldupe cieši 
mina pēdās folklorā iestrādātajam korelācijas tipam: gan 
ar parādību uzsvērto līdztiesību un plakņu stingro no- 
šķīrumu, gan ar simboliskās iedabas uzsvērumu, tad V. Bel- 
ševicai «Tlmeklltī» paralēles formāli tik stingri nodalītas 
nav un kopējais atskārstams tikko manāmā norādē uz 
līdzību.

Simbols ir kādas idejas jutekliski tverams izpaudums 
ar augstu vispārinājuma pakāpi, — «objekts vai tā izpaus
me, kas aizstāta ar kādu citu objektu vai personu»,19 «Sim 
bols . . apvieno . . priekšstatus, jēdzienus, idejas un ar tiem 
saistītas domas un jūtas vienā kopējā tēlā vai gleznā».20 
Tā uztverē liela vieta folklorā, nacionālā un pasaules dze
jā iekoptajai tradīcijai. «Zemes siltumā» no šī viedokļa 
vismazāk mīklaina ir «zvaigzne» — tā cieši pieslēdzas lat
viešu klasikā koptajai nozīmei «ideāls», jo uzskatāmi dze
joli «Zvaigzne». Vārdam «zvaigzne» var izdalīt divas at
šķirīgas nozīmes: pirmajā gadījumā «ideāls», kamēr salī
dzinājums «kā pusnaktī krītošas zvaigznes» satur pamat
nozīmi, ko kopš pirmā krājuma pavada apzīmētāji: zilas, 
aukstas, vienaldzīgas. Ari ar sarkano zvaigzni «Visu zie
mu šogad pavasari» sastopamies vairākkārt, un, tāpat 
kā dzejojuma «Zvaigzne» trešajā daļā, tā apzīmē valsts 
heraldiku — šauru un viennozīmīgu, pretstatā dzejā kop
tajai jēgai. Tālākos dzējoļos parādās kauna zvaigzne =  
sirdsapziņa, dzeltenā zvaigzne =  laikmeta marķējums. 
Fluktuējošā pārslīde no vienas nozīmes uz otru «Zemes 
siltumā» zīmē simbola aprises, ko piesaka opozīcijas kreisā 
puse. Kamēr labā puse ideālu iepin sīkajā, ikdienišķajā, 
atgriež to no debesim uz zemes, pie cilvēkiem, rāda tajā 
dzīvīgo pulsāra principu. Piemēram, «Vieglo piesitienu» 
metaforika runā par intīmo jūtu ugunskuru, kas ļaudis 
raisa cēlo (t. i., iigas «par mazām zvaigznēm kļūt»), bet 
kam īstenoties ļauts vienīgi «Zemes ziedos». Līdzko dzīvi 
iedomājas identu ideāla tīrradnim, tā tiek salauzīta, vien
kāršota un pārvērsta nedzīvā abstrakcijā («Caur tumsas 
dzīlēm ledainām / kā rokas stari tiecas, / Un divas zvaig
znes veltīgi pār melnām tālēm / sniedzas; / No zemes ļaudīm 
izskatās, / ka abas blakus spīd. / Bet zvaigžņu ceļi krusto
jas / vien tad, kad viņas krīt . . .»).

Tēlaini un tēliski nozīmēs bagātākais, daudzveidīgākais, 
pat neizsmeļams un paaugstā poētiskā vispārinājumā ir 
zemes simbols. Tas veidots citādi nekā «zvaigzne». «Zeme» 
gan augt sāk uz leksēmas nozīmju tēlaina iedzīvinājuma, 
taču dziļāko saturu savelk un apvieno kopīgā idejā dzī
vās dabas tēli, priekšstati par tās pastāvēšanas nosacī
jumiem, atjaunotni, auglību, rimtumu un arīdzan cilvēku 
kā dabas daļu. Atsevišķiem tēliem ir sava stingra seman
tika folklorā, klasikā, piemēram, priedei, puķei, putnam, 
kas padziļina V. Belševicas doto jēgu. Tēli nevien izteic 
krājuma jaunienestās nozīmes, tie daudzina arī simbolā 
iegājušo vērtību līmeņus, taču dzīvības vārdā nojaukušus 
aso šķirtni starp citādā izpausmē. Tātad uzsvērts har
monizējošais princips, kamēr iepriekš minēto opozīciju 
uzdevums cits — akcentēt nepieciešamību mākslā pasauli 
sakārtot. Abi kopā tie rezultē pasaules apzināšanos tās 
veselumā, vienībā. Bez tās nebūtu iespejama orientācija, 
izpaliktu koncepcijas uztvere.

Simbola «zeme» emocionālo vērtējumu izteic grāmatas 
nosaukums, arī tiešais liriskā «es» postulējums: «Mīļš 
man zemes ceļu vijums silts.» Bet semantika sakņojas 
latviskajā pārliecībā par zemes nesavtīgo dāsnumu («kā 
zemei, kas neziņā sējumus briedē»), ja to kopj («Kā lat
vietis tas puisis zemi strādā.»), par zemi — saules sa
biedroto («saules alka — plaucēt ziedus / un asnu šautras 
vilināt no zemes») un zemi — galīgā un mūžīgā krust
punktu, kas izšķiļ dzimtās zemes, vēsturiskās atmiņas un 
«no zemes tu esi ņemts, par zemi tev jāpaliek» sēmas 
dzejolī «Nāves salas zieds». Pirmo aploci virs pamata — 
zemē — simbolā veido asna, visāda veida zāļu klājieni, kuru 
dzīvība sacērtas ar cilvēka, dabas valdnieka, aprobežoto ie
domu, ka viņa dzīvība ir vērtīgāka nekā stiebram, ko

baro «zemes sulu briedējošais spēks», aprobežotu tāpēc, 
ka tā ir nemīlestība pret citādo, bet, postot citādo daba, 
cilvēks posta sevi. Poētiski cīkstiņš izteikts, mēģinot kom
pleksi lietot litoti un hiperbolu — zieda slkdetaļas pietu
vinātas, bet dabas valdnieka mērogi samazināti, liriska
jam «es» pieplokot zemei, jo uzskatāmi dzejolī «Kādam 
cilvēkam». Semantiski tas otrreiz krājumā aktualizē dzī
vības svētuma atskārtumu (pirmoreiz «Nāves salas ziedā» 
cilvēka dzīvības sakarā). Pie zemes simbolu pašiem ba
gātinošākajiem tēliem šai aplocē minama puķe =  skaistums, 
dziedētāja, būrēja, piemiņas zīme, auglība, dzīvība, ne
izslēdzot pat savdabīga spēka sēmu («deviņvīru spēka 
zelta zizlis») un atsperlbu («šūpo puķi stiebrs lokans»). 
Nākošo nozīmju apli veido «zaļu biržu skupsnas», «rāmo 
gāršu ēnainie» puduri — ar vienu vārdu, koki, ēnoti vai 
vientuli, kas izdegu zemi klāj jaunaudzēm. Bet — jau mī
tiskā apziņa dažiem no tiem piešķīra simbola jēgu. La t
viešu folklorā par tādiem iezīmēti liepa un ozols, kas sie
vieti pretstata vīrietim. «Zemes siltums» no pretstata pa
ņem vien liepu, tiesa, mitoloģisko jēgu neizceļot, bet viegli 
cilpojot tālplānā. Galvenā sievišķā slodzi grāmatā iznes 
priedes tēls, mūsu dzejas klasikā iemīļots koks. Priedes 
aktualizējums «Zemes siltumā» nav nejaušība: ja centrā 
paturēta būtu dainu liepa, grūtāk nāktos ielauzīt dzīves 
un jauno laiku «teoriju» uzspiestos kropļojumus vien
gabala liepas izpausmēs. Priedē tas panākts pakāpeniski. 
Sākotnēji tēlā atsegtas tādas sēmas kā pieticība, taisnums, 
patiesums («kā priede starp priedēm, / Tik pieticīgs, taisns 
un patiess»), pēc tam miers, klusums, sīkstums, attīroša 
augstsirdība, riešot dzīvību («Viss sīko sāpju mēmais rūg
tums gaist / Pret dzīvības un augsmes skarbo prieku»), 
līdz negaidot, pēkšņi — Raiņa, Akuratera, M. Ļermontova 
izceltā dramatiskā vientulība, lepnums («Solveig, — / lepnā 
un vientuļā piekrastes priede!»), kas vēl satuvināta ar 
bezauglīgas, abstraktas, Ibsena ienestās uzticības zīmi 
(Solveigu). Priedes tēlā iedzīvinātajai sievišķībai saudzī
bas, ikdienas rūpju līnijas zīmīgi pievelk mūžzaļā egle, 
līksmu gaišumu — kļava, bet mīlestības medu — liepa. 
Krustojoties priedes sēmām ar puķē ieslēgtajām, trešreiz 
sabiezē dzīvības svētuma akcentējums, šoreiz — sievie
tes =  dzīvības tālāknesējas nozīme. Simbola «zeme» trešo 
nozīmju loku rada zvēri, ko daba apveltījusi skaļām rīk
lēm un niecīgāku dzīvības sīkstuma dozu nekā zālaugiem 
vai vīnogas stigai. Pēdējo tēliskās faktūras slāni simbolā 
zīmē kukaiņi: tauriņš, cikādes, odu spiets, punktaina mā
rīte, kā arī putni. Putni vieno debesis un zemi, tiem pie
mīt viedums, pārredzēšanas spēja («. . kā gārnis starp 
gārņiem, / Kas mežus kā grāmatas lasa / Un pārslīd tik 
mierīgiem spārniem, / Ka galotnēm nenobirst rasa»), vieg
lums, un viņos senči redzēja iemiesojamies mirušo dvē
seles. Vienotāja saite starp zemi un debesīm putnos at
skārstama ari no metaforām, kuras tos izcel, teiksim: «grie
ze briedē rudzus», kamēr «aušīgs cīrulis bārsta . . sīkus 
treļļus skarbos vējos». Krustojoties putniem ar dabas «vald
nieka» vai iznīcinošā ātruma tēliem, lidoņi palīdz izzīmē
ties tukšajai trauksmei kā ideāla antipodam.

Simbols kā formas elements dzejā tātad ir daudzno
zīmīgs, satur noslēpumaino. Bet ārpus dzejas pastāv arī 
viennozīmīgi simboli — gan sadzīvē (satiksmes zīmes), 
gan kultūrā (balodis — miera simbols; nimbs u. c.). Arī 
literatūra savā zelta fondā atstājusi raksturus, kas cil
vēku atmiņā iespiedušies ar kādu vienu spilgtāko, būtis
kāko iezīmi un kurus dienišķās sarunās tā arī sauc par 
tīrības, skopuma utt. simboliem. Ja  kāds saka Dons Ki- 
hots, — tad bez gariem skaidrojumiem klausītājs zina, — 
runa ir par drosminieku, kas nerēķina ne pārspēka, ne 
apstākļu, tik dara darāmo; ja saka Minhauzens, uz reizi 
noprotams, — domāts melis — fantasts, ja Brands — bez
kompromisa principialitāte, šos raksturus, vienas īpašības 
personificējumus, semiotikā sauc par kultūras zīmēm, un 
Belševica tās pakārto simbolam kā šaurāku jēgumu. Ku l
tūras zīmes satur sevī mākslinieciski attīrītu, izsāpētu jē 
gu un ir noteiktu sakarību formulas. «Zemes siltumā» 
V. Belševica min divas tādas — Pēru Gintu, ko Ibsens 
sauc par sīpolu bez kodola, un Solveigu — mūžīgās uz-
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ticības emblēmu. Izvērsti krājuma koncepcijā iestrādāta 
ir Solveiga, tuvinot to vientuļai priedei un krustojot ar 
puķes, dzīvības nozīmēm. Rezultātā atklājas Ibsena mū
žīgajā uzticībā ieliktais vienkāršojums sievišķības izpratnē: 
kas tā par sievišķību, kas aizliedz, apzināti sevi visu mūžu 
slāpē dzīvības spēkus. Tā ir vīrieša radīta abstrakcija, — 
tukša, patieso sievietes būtību niekājoša, turklāt humanitā
tes mēra sašaurinājums, ko par V. Belševicu seklāks prāts 
pieņemtu kā cilvēcības izpratnes vēsturisko mainību, kas 
apšaubāma itin kā nebūtu.

Nobeidzot pirmo divu krājumu formas elementu apskatu, 
apstāšos vēl, pārbaudot tekstus, pie daudzkārt 80. g. sā
kumā semiotiķu konferenču kuluāros dzirdētas un nesen 
no jauna V. Eihvalda atgādinātas aksiomas: Eiropas li
teratūrās izdalāmi trīs leksikas slāņi — sakrālais (t. i., 
augstais, no bībeles ņemtais), sekulārais (t. i., laicīgais, 
tajā ietilpst ari literatūrā aprobētās poētiskās nozīmes) un 
profānais (t. i., zemais, ar sarunvalodu, slengu saistītais), 
slāņu klātbūtne vai kāda iztrūkums rādot mākslinieka inteli
ģenci (arī tās deficītu). Tomēr augstās leksikas ievijumi 
(krusts kā moku un augšāmcelšanās zīme, nimbs kā 
dievišķa svētuma vainags u. c.) satur nevien stereotipu 
sakarību lakoniskas formulas, kā tas ir kultūras zīmēs; 
tie sevi nes arīdzan ētiski attīrošas maksimas. Tāpēc Jē 
zus bērniņam līdzās «maķa» tirādes nav nācies dzirdēt pat 
krievu vienkāršrunā, ko zaimu improvizācijās pārspēt grū
ti, — sakrālais ar zemo bez pastarpinājuma nav saslē
dzams. Tikai tad, ja daiļdarbā ir klāt visi tris leksikas 
slāņi, tie funkcionē kā kultūras, kā Visuma aptveres lak
muss. To apstiprina arī V. Belševicas pirmo krājumu pie
redze.

Bībeles, kristīgās baznīcas reāliju, rituāla jēdzienu ne
vienā no dzejnieces grāmatām nav tik daudz kā «Visu

'M a s k a v ā  iz d o ta jā  «Тепло  земное» (1960 .) ir A. G r īn a m , « S ā r to  bu ru»  
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m arķ ē ju m u , līdz  a r to ak tu a liz ē jo t k rievu  ro m an tism a  poētisko  sa tva ru  
« s ā r ta jā » .
2 V ā rd a  nozīm e s a d a lā s  e lem en tā rās  d a |iņ ās  —  sem ās, kas v a r  b r iv i 
kom binēties a r je b k u ru  c itu  sēm u tekstā . T u v ā k  sk.: A. V e id em an e . Iz 
te ik t ne izsakām o . R ., 1977., 5 8 .- 9 9 . Ipp.
3 1944. gad ā  V . B e lš e v ic a  kopā a r m azo b rā li K ā r l i ,  m āti dz īvo  pie 
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* O. V ā c ie t is . «T ā lu  ce ļu  vē jš» , R ., 1956.
5 А . Сеещ ев. Я з ы к  револю ционной эпохи. М ., 1928.
(’ 1. G o n č a ro vs . «Oblom ovs^ '. R., 1951.
7 L . B ē rz iņ š . Ie vad s  la tv ie šu  tau ta s  dze jā. R ., 1940.
8 O k s im o ro n s  —  ep itets, ku ra  jē d z ie n isk a is  s a tu rs  ir loģ iskā  p re tru n ā  
a r a tz īm ē jam o  vā rd u .
9 L . B ē rz iņ š . Ie vad s  la tv ie šu  ta u ta s  dze jā . R ., 1940.
M . D o m b ro vsk a , S . S irso n e . La<tviešu dze ja. R ., 1966:
V a le in is . Poē tika . 1961.
Iu М етаф ор а: универсальное и специф ическое. М .. 1988.
11 М . Л екм ц ева . Л и н гви сти чески й  аспект метаф оры  и стр уктур а  се
м антического  компонента. —  G rā m .: Teksti i jz y k . W a rs z a w a .
12 В . Телия. М етаф ор а  как  модель смы сло-производства и ее экспр ес
сивно-оценочной функции. — G rā m .: М етаф ор а: универсальное и спе
цифическое. М ., 1988.
13 R . Ve idem ane . Iz te ik t ne izsakam o. V ., 1977.
и  L ite ra tū rz in ā tn ē  spožo k rievu  fo rm ā lis tu  sko lu  P ē te rb u rg ā  (r e d z a 
m āk ie p ā rs tā v ji :  V . Z irm u n sk is , B . T om aševsk is , O . B r ik s ,  V . S k lo v sk is , 
B . E ih e n a u m s , uz ku ru  pam ata  iz au ga  J .  T iņ an o va  (rē z e k n ie t is ),  
M . B a h t in a  fu n k c io n ā lā  te o r ija ) l ik v id ē ja  d ivdesm ito  gadu be igās. P ie c 
desm ito  gad u  o trā  pusē fu n k c io n ā lā s  te o r ija s , fo rm ā lis tu  a tsev išķ a s  ide 
ja s  iz rā d ījā s  ro s in ošas T a rtu  s t ru k tu rā lis t ie m  — a r J .  L o tm an u  kā c i l t s 
tēvu  —  un sem iotiķ iem  V j.  Iv a n o v a m , M . Ļeko m ceva i, T . C iv ja n a i,  
B . U sp ensk im  u. c. N o  k rievu  fo rm ā lis tiem  izau ga  a r i R . Ja k o b so n s  
(lie p ā jn ie k s ) ,  kas a ts tā jis  dom in an tes teo r iju  un sem an tiskās  an a līz e s  
p a rau g u s . P irm s  v iņ š  p ā rcē lās  uz A S V ,  R. Ja k o b so n s  s t r ā d ā ja  P rā g a s  
l in g v is t is k a jā  pu lc iņ ā  — izcilā  20. gs. v idus f ilo lo ģ isk ās  k u ltū ra s  ģ e 
ne rato rā .
15 V . V a le in is . L it e ra tū ra s  teo rija . R ., 1982.
16 P ie v ie n o jo s  tiem au to riem , kas s inekdohu un m iton īm iju  uzskata  par 
m e ta fo ra s  a tsev išķ iem  paveid iem . A. K.
17 R . V e idem ane . Iz te ik t ne izsakām o . R ., 1977
18 V . V a le in is . Poē tika . R „  1961., 200. - 201.; 203. 204. Ipp.
' “ S y m b o lism : C o m p rehen sins ine  D ic to n a ry . C om p iled  by S te ve n  A ld e r r . 
N o rth  C a ro lin a  and Lo n d on , 1986.
211 D. D o m b rovsk a , S . S irso n e . L a tv ie š u  dze ja . R ., 1966., 56. Ipp.

ziemu šogad pavasarī» (sevišķi poēmā): eņģelis, krusts, 
Dievs utt. Taču no visa milzuma konteksts konsekventi 
izspiež svētuma, dievišķo bijības sēmu. Izdara to, vai nu 
lineārā determinētlbā sakaļot sakrālos jēgumus ar reali
tātes materiālo virspusi un neba ar tās iekšējo, garīgo 
substanci, vai tieši, bez pastarpinājuma ar apzīmētājiem, 
salīdzinājumiem, tuvinot netīrajam, Jaunajam («tumšu tor
ņu pāri», baznīca kā «divgalvains pūķis plēsīgs» u. c.). 
Vienīgais, kas tekstā ieguļ ar neizmainītu jēgu, ir «maizi 
apsmiet grēks», pateicoties Dūdas sirdsapziņas šķērsgrie
zuma tēlojumam. Tāpēc tēloto pasauli no uzsvērti zemās, 
profānās ikdienas sakrālajai leksikai izvilkt neizdodas — 
tās dziļākā jēga aktualizēta netiek un polāro leksikas slā
ņu savienošanās organiskā mākslinieciskā veselumā iz
paliek.

«Zemes siltumā» bībelismi skaitliski sarūk, bet eso
šajos atgriezta bijības sēma, — kaut tā nav pazemība die
višķā priekšā. Bijība te papildina vienīgi krājumā doto 
dzīvības, cilvēka pašcieņas neaizskaramību, tālab bibelē 
iekodētai kultūras pasaulei tie krājumu īsti nepiesaista. Taču 
pozitīva jau pati nojēga par sakrālo leksiku kā formu
lām — Kaina zīme: neticība, debesis, elle, lūgt Dievu, lai 
stāv pār teci. Tie visi kā viens ataust liriskā «es» at
cerēs — par dienām, kad krūtīs dega kauna zvaigzne, redzot 
sabradāto cilvēcību, redzot veselu tautu, zīmogotu «zvaigz
nēm dzeltenām».

Kopumā secinājums — otrā krājuma atsevišķās poētiski 
vājās, plakanās vietas «zemes» simbolā da|ēji nosaka fakts: 
kā zvaigzne, tā zeme nav izvētīti caur sakrālo sēmu sie
tu. Izsijājums estētiskās telpas aptveri integrētu visās di
mensijās vienādi plašu. Paies gadi, un «Gadu gredzenos» 
V. Belševica to spoži veiks.

VIZMA  

BELŠEVICA

Z V A IG Z N E

1.

Mijkrēšļa ēnotam kokam
kāds pašķīra rasainus zarus.

Tie bija spalvaini pirksti, —
varbūt tur rāpās kāds zvērs?

Tomēr šis radījums prata
jau nūjai siet akmeņa šķilu,

Viņa jau baidījās mamuts, 
nogāztais biezokņu cars.

. . . Tīra un bezgala tāla
pār dumbrājiem staroja zvaigzne.

Mežoņa tumšajos prātos 
sācis bija gruzdēt kaut kas.

Likās, ka zvaigzne sviež bultas
no augstumiem dobjiem un melniem,

Katra no tām viņa sirdi 
ilgās un nemierā skar.

Gribējās iekaukties spalgi,
kā zvēri kauc tvanlgās naktīs.

Kliedzienā atbrīvot krūtis,
ko zvaigzne tik sāpīgi dze|.

Var būt, ka tieši šai brīdī
viņš bija par cilvēku kļuvis.

Cilvēkam neklājas kaukt.
Lūpas slēdz mēmums un spīts.

18



2 . P U Ķ E  SN IE G Ā

Laikmetu smagnējie so|i 
dunēja vēstures takās,

Tautu un robežu jūkli
tie atstāja sūrstošas pēdas.

Troņi un iekārtas gruva,
bet vienmēr caur sāpēm un tumsu 

Cilvēki sniedzās pēc zvaigznēm, 
kas naksnīgos tālumos kaist. 

Cilvēki gāja uz sārtiem
un cietokšņu pagrabos smaka, 

Tomēr uz debesim tiecās
pat gotikas spārnotās smailes. 

Sadega gaišākie prāti
kā pusnakti krītošas zvaigznes, 

Meklējot ce|u uz Visumu.
Asinīs mirka šis ceļš.

Zvaigzne un cilvēks caur laikiem 
iet cīņu un ciešanu gaitā, 

Nešķirsies viņi nemūžam,
kā nešķiras sapnis un darbs. 

Mirstot plok cilvēks pie zemes 
un pirksti žņaudz velēnu cieto. 

Atvadās lūpas no mātes,
bet zvaigzni vēl meklē tā skats.

3.

Tagad, kad debesu dzīlēs
slīd maza un sarkana zvaigzne, 

Visuma tālēs ko sviedis 
ir cilvēka slāpstošais prāts,

Gadsimtu iecirstās retas
domās lai iesmeldzās skaudrāk, 

Sagaidot rītdienas ausmu, 
atmiņās skaidrojas sirds.

Pazemo uzvaru gūto,
ja aizmirst, cik zaudēts un atdots, 

Pazemo nākotnes uzvaru, 
sakot, ka viegla tā būs.

Sarkanā karogā zvaigzni 
mēs ceļam pār laikiem un tautām,

Kā gan mums noliegt šo ceļu, 
kas mokās un asinīs brists?

Debesis pieņēma zvaigzni,
ko iededzis padomju cilvēks, 

Visuma mēmajos klajos
tā laužas kā trauksmīga vēsts: 

Apspīdēs pasauli plašo
reiz miera un taisnības zvaigzne. 

Iedegt šo zvaigzni visgrūtāk.
Un tomēr mēs iedegsim to.

1958 .

(No krājuma «Zemes siltums»)

Balti sniegi baltam bērzam zarus liec.
Baltā sniegā kvēlo ģerānijas zieds.
Puķe sarkanā pie sirmā stumbra plok.
Senās ložu rētās nosmeldz vecais koks.

Negaist atm iņā,— jau piecdesmitais gads, 
Zalve, asinis un nāves sakalts skats.
To, kas cīnoties par viņu laimi mirst, 
Bērzi, cilvēki un ziedi neaizmirst.

(Padom ju Latvijas Sieviete, 1955., 12. num.) 
Palicis ārpus krājumiem.

* * *

Es mīlu tevi tā, kā priede aug —
Tik neatturami, tik mierīgi un klusi,
Pār meža smalksni galvu pacēlusi,
Uz pašu sauli jauna priede aug.

Tu vari brūces viņas mizā cirst,
Un karstām lāsēm koka asins strāvos, 
Bet drīz pār rētu sveķu bruņa blāvos, 
Jo  velti priedes mizā brūces cirst.

Viss sīko sāpju mēmais rūgtums gaist 
Pret dzīvības un augsmes skurbo prieku. 
Kad priedes galotne ar sauli rītos tiekas, 
Viss sīko sāpju mēmais rūgtums gaist.

Tu sakies mani nesaprotam, draugs,— 
Kļauj vaigu priedei augošai, līdz dzirdi 
Un uzklausi līdz galam viņas sirdi.
Es mīlu tevi tā, kā priede aug.

1958 .

(No krājuma «Zemes siltums»)

LA ZD A S Z A R IŅ Š

Lazdu krūms pielijis rūsganām skarām, 
Pumpuriem blakus kvēl sarkanas dzirkstis. 
Ejot pa grāvmalu sausu tām garām, 
Ziedošu pazari paši lauž pirksti.

Zeltainas putekšņu migliņas skautu 
Līdz ar brokastīm arājam manam 
Nesīšu to, kur jau laukā aiz strauta 
Iztālēm sadzirdu traktoru skanam.

Piespraudīs viņš to virs mašīnas raitās. 
Lazdas zars, motora rūkoņā trīcot,
Pavadīs mīļoto darbdienas gaitās,
Sakot, ka sirds mana visur tam līdzi. —

1950 .

(No krājuma «Visu ziemu šogad pavasaris»)
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Nesen no tālās Kalifornijas pienāca Anšlava EglTša sūtījums un pēc nedēļas arī vēstule, kurā, starp citu, 
rakstīts: « . . nosūtīju Jums sīksacerējumu, ko šeit, klaidā vai trimdā, izmantošu kā Ziemsvētku stāstiņu. Būtu jau 
savs jociņš, ja to varētu iespiest arī kādā Rīgas preses orgānā, bet laikam gan tas nebūs iespējams. Ir dzirdēts, 
ka, īpaši Maskavas pusē, paceļoties balsis, ka arī «atklātībai» esot jāzina savas robežas. No Dieva puses, es ne
gribētu sagādāt Jums kādas nepatikšanas, un, ja šī stāstiņa lieta sagādā Jums kaut mazāko risku, lai tas 
paliek tikai Jūsu privātajam ieskatam.»

A r to atklātību jau patiesi ir, kā nu kuro reizi, bet vai nu, vilka baidīdam ies, mežā neiesi, un, jādomā, arī 
publicētājus nekādas īpašas nepatikšanas negaida, gluži otrādi, nodrukāt kādu jaunu Anšlava Eglīša darbu 
katram izdevumam ir gods. Esam jau lasījuši «Literatūrā un M ākslā» rakstnieka atmiņas par tēvu, Rīgas rajona 
laikraksts «Darba Balss» ar autora at/auju pārpublicējis lasītāju jau sen iem īļoto romānu «L īgavu  mednieki», 
pat «Sports» nodrukāja vienu no A. Eg līša «Kalnos kāpēja» stāstiem. Rakstnieka lugas skatāmies mūsu teātros, 
bet nākošgad, jācer, kaut ko saņemsim arī grāmatās. Tagad Anšlavu Eg līti sāks iepazīt arī «A vo ta» lasītāji.

Kad nu latviešu valoda pasludināta par valsts valodu, īsti vietā ir rakstnieka visai ind īgā ironizēšana par ne
iznīdējam o gudri skanošo svešvārdu sērgu, īsti vietā ir brīdinājums, ka latviešu valodai jābūt ne tikai valsts 
valodai, bet arī īstai LA T V IEŠU  valodai —  bagātai, skaistai, tīrai.

■ H A R I J S  H I R Š S

ANŠLAVSts EGLĪTIS

с Ie m i ņ š
N О DZi m t e N E S

Dažas dienas pirms svētkiem man gadījās pēc 46 ga 
diem satikties ar senu paziņu, kas, baudīdams jaunās brī
vības, bija atbraucis no Latvijas uz Kaliforniju apciemot 
radus. Tā bija jauka atkalredzēšanās. Brīvvalsts laikā 
viņš dažus gadus strādāja Inciema pusmuižas telefona 
telegrāfa centrālē, posās studēt inženieru zinātnes un pa
klusām nodarbojās arī ar rakstīšanu. Pa šo starpu šad 
tad biju lasījis viņa apskatus okupētās Latvijas zināt
niskajos laikrakstos. Mums bija daudz kopēju gaitu, ko 
atcerēties, un viņam vēl vairāk, ko stāstīt, sevišķi par 
jaunajām pārmaiņām dzimtenē.

— Jā , — viņš apliecināja, — no sociālpolitiska progresa 
aspekta Latvijā daudz kas transformējas. Rodas jauni kom
ponenti, jauna dialektika, pie kam šīm faktualitātēm nav 
precedences. Piemēram, klaida latviešu . . .

— Tas tāds neveikls darinājums, — es iebildu. — Mes 
sakām vienkārši — trimdas latviešu.

— Manis pēc. Trimdas latviešu daiļrade un pat tran
slācijas tagad oficiāli reabilitētas. Rezultatīvi pilnveido
jas kultūras apguves process. Senāk par tādām diver
sijām deportēja uz Mordoviju. Fenomenoloģiskā koncepcija 
unikāli ekstendēta. Vēl vakardien tevi definējām par ka
pitālistiem pārdevušos deģenerējušos renegāt’u, un es tā 
ij biju uzdevis katru cerību ar tevi eventuēli vēl kād
reiz kontaktēties. Bet tagad kā nekā ar optimālu opti
mismu teātros uzved tavas ludziņas un pat Andreja Jan- 
sona mūziklu «Homo novus», pie kam partijas un songus 
izpilda mūsu labākie vokālisti. A rī televīzijā tevi pre
zentēja kā funkcionējošu komediogrāfu. Droši vien esi uz
aicināts arī. ciemoties. Brauc! Nebaidies! Tevi uzņems ar 
maksimālu komfortu kā Ķīnas ķeizaru!

Jau sen biju ielāgojis, ka dzimtenē tautieši labprāt puš
ķoja mīļo latviešu valodu ar sveš- un jaunvārdiem. Daž
brīd vajadzēja stingri saausīties, lai pataptu līdzi turie
niešu domai. Bet, tā kā es biju lasījis Rīgā izdoto ļoti

mācītā arhitekta I. Srautmaņa grāmatu «Dialogs ar tel
pu», kas pastāv  vienīgi no svešvārdiem un saprotama 
tikai īpaši izgudrinātiem lietpratējiem, tad ciemiņa valoda 
man likās gluži pieņemama, bet man piešķirtais tituls 
«komediogrāfs» tieši patika. īpaši jau galotne «grāfs». 
Pacilāja arī apzīmējums «daiļrade». Cik necili tam pretim 
skanēja pelēkās «šanas»: rakstīšana, gleznošana, kom
ponēšana. Un cik vīzīgi ciemiņš prata iepīt valodā Rīgas 
rakstnieku iecienitos košvārdiņus — «kā nekā» un «ta ij», 
kas gan manās ausīs ne visai tīkami sabalsojās ar krie
viskajiem «kak ņikak» un «tak i».

Ciemiņš teica arī, ka lugas «uzved» un dziesmas «iz
pilda». Daudzreiz jau atgādināts, ka senākos, labākos 
laikos uzvedām gan mēslus uz tīruma, bet lugas — iz
rādījām; izpildījām pavēles, bet dziesmas — dziedājām. 
Arī cerības senāk «neuzdevām». Uzdevām palaidņiem pa 
dibenu, bet cerības vai nu atmetām, vai aizmirsām. Cie
miņš ar siltu jūsmu pieminēja veco pasniedzēju, kas viņam 
bija kādreiz pasniedzis latviešu gramatiku. Es jau gribēju 
aizrādīt, ka toreiz, kad gājām skolā, krogū gan pasniedza 
glāzi alus vai viesībās tasi kafijas, bet gramatiku nevis 
pasniedza pasniedzēji, bet mācīja skolotāji. Tak labāk jau 
klusēju. Saprast, ko ciemiņš runāja, varēju ar visiem 
grubuļiem itin labi. Bet Ķīnas ķeizars lika man nopietni 
padomāt.

Pēdējam Ķīnas ķeizaram, kad tas ieradās no Japāņu 
Mandžūrijas Mao Ķīnā, neko labi vis neklājās. Gluži tik 
bargi kā krievi ar savu ķeizaru ķīnieši neizdarījās, tieši 
dzīvību tam neatņēma, bet ilgi vārdzināja pa cietumiem 
un pēdīgi pārskoloja par padomju proletārieti. Savas die
nas ķeizars nobeidza kā kopsaimniecības dārznieka pa
līgs. — Iespējams, ka mans ciemiņš par Ķīnas ķeizarā 
likstām nekā daudz nezināja, bet varbūt ka viņa vār
dos slēpās brīdinājums? Turienieši bija raduši runāt lī
dzībās un mīklās. Savu rakstnieku grāmatās viņi vairāk
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lasija starp rindām nekā pašas rindas. Padomju kultūrai 
un sadzīvei piemita savas īpatnības. Tur brīvības reizēm 
it kā piešķīra, bet tad, gluži negaidot, atkal atņēma. — To
mēr ciemiņa neviltotā sirsnība drīzi izklīdināja manas ba
žas. Pie tam viņam piemita izcila prasme dzimtenes jau
kumus jo koši apcerēt. Es bieži atceros, pat sapņoju par 
dzimteni, bet gandrīz vienīgi — jaukās, krāšņās vasaras. 
Tas viegli saprotams, jo ilgus gadu desmitus esmu vadī
jis Kalifornijā, kur ziemas nav. Bet arī mans viesis kavē
jās pie vasarām.

— Vai tevi nefascinē, — viņš valodoja dvēselīgā krūšu 
balsī, — oportunitāte pārkontrolēt dzimtenes trases, pa 
kurām defilēji kā juvenīlis vai pat infants? Vai tu netī
ko inhalēt dzimtenes ziedu aromus, birztalu smārdus, ze
mes dvaku? Neesi taču galīgi asimilējies, amerikanizē
jies kodīgajā Losandželosas smacenī. Vai tiešām esi aiz
mirsis dzimtenes leknās pļavas, kuru indigēnā flora kā 
nekā tev signalizētu kā ģenuīnam savietim?!

Patiešām, es dzīvi iedomājos, ka basām kājām jau brie
nu pa rasainu zālāju un man gar plikajiem stilbiem sitas 
smilgas, skostas, pelašķītes, timotiņš, ceļmallapiņas, da
dzīši, nātrītes, driģenītes, pupulakši, lupstāji un suņaburkš- 
ķi. — Tomēr vēl vairāk mani vilināja dzimtenes koki. Varbūt 
tāpēc, ka tie paceļas augstu debesīs, saredzami jau pa lielu 
gabalu, un skaisti iezīmēja apdzīvoto vietu, sevišķi vec- 
saimniecību, raksturīgās aprises. Tuvojoties Inciemam, pat 
nakts laikā varēja sazīmēt lielos kokus — liepu, vāczemes 
egles, ozolus — un to dažādās galotnes. Vecie zemkopji 
bija raženi koku dēstītāji. Nestādīja jau tikai ābeles un 
citus aug|u kokus, bet tīram košumam ošus, k|avas, lie
pas, sērmūkšļus, ozolus, kastaņas, vāczemes egles. Bērzi 
palaikam auga paši no sevis bez stādīšanas. Mūsu ģi
menes labs draugs, gleznotājs Alberts Silzemnieks strādāja 
pie garas gleznu virknes, kurās katrā raksturīgi iezī
mējās kādas latviešu mājas kokiem rotātais siluets. Es 
nezinu, kas noticis ar viņa gleznām. Viņš pazuda Ba i
gajā gadā kā viens no pirmajiem. Viņš bija ieriebis krie
viem, savā laikā strādādams pie mūsu sūtniecības M as
kavā, uzraudzīdams, lai krievi pilda miera līguma notei
kumus un 1 auj mājās braucējiem — latviešiem ņemt līdzi 
mākslas priekšmetus un citu mantību.

— Jā  gan! — es, atmiņu iesildīts, iesaucos. — Tu labi 
pazīsti diženo liepu stūri, kur Inciema pusmuižas robežas 
pieskaras Lēdurgas ce|am. Skaistā liepa, ne vien Inciema, 
bet visas apkārtnes sargātāja, sveicināja ceļinieku jau iz
tālēm, sevišķi ja tas tuvojās no Turaidas puses. Kas tas 
bija par varenu koku! Seši vīri nespēja aptvert tās stumb
ru. Augstajā galotnē kāds ar dzīvības briesmām bija uz
vilcis riteni, kur stārķiem vīt perēkli, un tie tur kārtīgi 
atgriezās katru vasaru. Svēteli nesot mājām svētību. No 
savas istabas loga esmu stundām vērojis, kā stārķi aiz- 
plandās un atkal atplandās kā tādi gaiši eņģeli, nesdami uz
kodas saviem stārķeniem, un tad visi laimīgi parkšķina un 
klabina dzeltenos knābjus. Un ziedu laikā! Vecā liepa ziedēja 
kā zeltains mākonis. Pat pa gabalu stāvot, varēja apreibt. Se 
višķi, ja vējš pūta no Eikažiem. Un tēja! Ai, kas tā bija 
par tēju! Nekādas Ķīnas strebalkas lai netaisās līdzi! Jā , 
mī|ais draugs, veco, labo, mī|o dzimtenes liepu gan man 
gribētos vēlreiz redzēt un paglaudīt tās raupjo, daudz pie
redzējušo mizu.

- Nu, nu . . .  — novilka ciemiņš. — Ar to liepu ir tā, 
kā ir. Kā nekā pats primārais lēmums, ko akceptēja jaun
dibinātā kolhoza ģenerālsekretārs, tā ij bija — inadekvāto 
koku likvidēt.

— Ko?! Nocirst dižo liepu? — es saucu, neticēdams sa
vām ausīm. — Nocirst tālu daudzināto apvidus košumu, 
ķjas sen jau vairs nebija koks, bet leģenda, simbols!?

— Kolhozs ir daudzfunkciju organisms, — paskaidroja 
ciemiņš pasvītrotā mierā. — Bija sakomplektēta informā
cija, ka koks apēno lielceļu. Trase zem zariem praktiski 
nekad neizkalta. Stumbrs gandrīz tangēja ce|u. Kas 
nesīs atbildību, ka kursējošais mehāniskais transports even- 
tuēli kacēs celmu, cietīs avāriju un traumatizēs arī per
sonālu? Plašā perifērijā liepa nosēdēja piegulošo kultivē
jamo kvadratūru. Bez tam, kā tu pats minēji, buržuāzijas

laikā liepa bija k|uvusi par sīkpilsoniskā sentimenta orien
tieri, iegūdama padomēm nepieņemamu prominenci. Gluži 
cēloņiedarbīgi tai kā moribunda laikmeta pārpalikai un 
relikvijai bija jābeidz eksistēt. — Koka eksterminācija ne
notika bez komplikācijām. Substancionēls kolektīvs, cir
tēju — iniciatoru brigāde, nostrādāja vairākas konsekūtīvas 
dienas. Tehnika, zāģi, izrādījās par īsiem, bet ar c irvī
šiem vien izstrāde neveicās rezultatīvi. Sekretārs jau sāka 
kalkulēt, vai nav ar ietilpīgo koku tikai lieki ieķēpājies 
un jau gravitēja uz projekta terminēšanu. Taču operatīvā 
rezonanse bija kolosāli intesificējusies. Ar partijisku, kauji
niecisku persistenci, maksimāli kāpinot iedarbi, efektīvi fini
šējot ar elastīgiem triecieniem, liepu pēdīgi nolaida no kājas. 
Izpildu komiteja izteica sociālistiskā darba teicamniekiem 
sertificētas uzslavas un piešķīra sociālistiskā darba prē
mijas.

Defektīva koordinācija kavēja koka fragmentēšanu un 
materiālu relokāciju. Aizzāģētie kluči un zaru kaudzes mē
tājās tīrumā gadiem ilgi. Cik savādi tas neliktos, gan
drīz jāpateicas asociāliem elementiem, malkas zagļiem, 
kas pamazām kokmateriālus evakuēja un atbrīvoja agri- 
kultūrai respektējamu platību. Celms jau palika. Tumsā 
to nācās grūti konstatēt. Ripojošie lauksaimniecības agre
gāti un transportējošā tehnika ne vienmēr spēja izvairī
ties no kolīzijas un cieta avārijas. Bet tagad tiek plānots 
celmu evantuēli nonivilēt līdz ar zemi vai pat, pielieto
jot ekskavāciju, totāli eliminēt visu sakņu sistēmu.

Es tā ij nespēju nekā iebilst pret tik substancionālu 
un kā nekā konsekutīvu eksplikāciju.

No Inciema pusmuižas manam tēvam par jaunsaimnie
cību bija piedalīts centrs ar lielo kungu māju, ko vietējie 
ne bez ironijas saukāja par «pili». Plašie centra pagalmi, 
ce|i, piebrauktuves aizņēma lielas, neizmantojamas platī
bas. «Pils» priekšā bija tāds kā panīcis parks ar neparas
tiem kokiem. Arī barons Tīzenhauzens likās bijis liels koku 
mīlētājs. Viņš bija iedēstījis skaistu Kanādas apsi ar dī
vaini sarkanmēļām lapām, vairākus valriekstu kokus un 
trīs Sibīrijas riekstu ciedras. Arī šos kokus es labprāt 
apraudzītu.

— Fokusējot uzmanību uz šiem specimeniem, tika kon
statēts, ka tie ir funkcionāli neefektīvi. Apse ar jau agrā 
pavasarī provokatīvi sarkanām lapām nebija nekāds kār
tīgs ierindas koks. Valrieksti mūsu klimatiskajā situācijā 
daudzmaz ienācās tikai viskarstākajās vasarās, bet ciedru 
riekstus mūsējie jau diezgan bija izēdušies Sibīrijā. Ne
rentablos eksemplārus likvidēja, lai atbrīvotos pilnmetrāža 
ganībām.

Sirds man drusku noraustījās žēlabās par^zudušajiem 
kokiem, bet es vaicāju vien tālāk:

— Tēva īpašuma robežās ietilpa kastaņu gatve gar visu 
mūsu zemīti līdz pat Straupes lielceļam. Kas tie bija par 
kupliem kokiem! Kad tie ziedēja ar savām milzīgajām ziedu 
svecēm, tiešām bija ko paskatīties. Katrs koks kā vesela 
katedrāle. Pilna putnu kņadas un bišu sanēšanas. Uz va 
saras beigām sāka birt zemē prāvi dzeloņaini bumbuli. 
Krītot tie pārsprāga, un izvēlās brīnumskaisti brūni kas
taņi. Lasi kaut vai pilnu cepuri! Kastaņi arī pie jums ir 
cieņā. Kas tā bija par nopelniem bagāto rakstnieci — 
Cecīlija Dinere vai Ilze Indrāne, kas sarakstīja veselu 
romānu «Cepure ar kastaņiem»? Skaisto gatvi jau nu gan 
neviens neaiztika.

Ciemiņš neērti sagrozījās sēdeklī.
— Kā nekā rekonstruējās tā pati problemātika un dia

lektika kā ar liepu. Faktuālais statistiskais materiāls 
liecināja, ka apēnotais trakts praktiski turas maksimāli 
dubļains. Masīvā ēna negatīvi ietekmēja apkārtējās agri- 
kulturēlās plantācijas. Likumsakarīgi un gluži bez kādas 
ļaunprātīgas ambiciozitātes kolhoza vadošais sastāvs iz
nesa kategorisku rezolūciju, ka bez eksakta, eksperti no
formēta un piekritīgos orgānos oficiāli apstiprināta plāna 
dēstītā aleja nefunkcionē pozitīvi un vismaz to koku ko
lonna, kas iet gar agrikulturēlo ekspansiju, nekavējoties 
dekrēta kārtībā jāpadod eksterminācijai. Pēc tam ce|u, sa
protams, asfaltēja.

Tā pamazām vien noskaidrojās, ka «atjaunotā» padomju
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vara bija pusmuižu pamatīgi pārgrozījusi. Varēja it labi 
iedomāties, kā jutās Indrānu tēvs, pazaudējis savus ošus. 
Ciemos braukdams, es droši vien paskrietu Inciemam ga
rām vai nepazīdams izbrauktu cauri. Būtu jāvadās pēc 
ceļazīmēm un jaunajiem apvidus plāniem, kādi tagad nākot 
pārdošanā ar neviltoti iezīmētiem ceļiem un kolhoziem un 
sovhoziem.

Bet kā bija ar Inciema apkārtni? Savā laikā tik bieži 
gājām uz Gauju peldēties vai makšķerēt. Tas bija skaists 
gājiens nepilnus trīs kilometrus caur brīnumjauku prie
dulāju. Virs galvas pletās tumšzaļu skuju jumts, zem kā
jām sūna, nokaisīta ar nobirušu skuju zeltu. Mežs deva 
dzestru ēnu arī viskarstākajā vasaras tveicē. Es pacēlu 
vaicātāju skatienu pret viesi.

— Priedulājs tika nominēts ekspluatācijai un eksportam 
jau pirmajā gadā, Lielā Tēvijas kara apstākļos. Vissavie- 
nībā bija izcēlies akūts kokmateriālu deficīts . . .  To tiesu 
tagad visa cirkumferentā teritorija, visas gatves un gra
viņas ērti pārskatāmas. Nav jābaidās, ka tur slēptos ban
dīti, diversanti, spiegi vai citi deklasēti elementi. Arī med
niekiem ērtāk iet uz zaķiem vai jenotiem.

— šalc za|ais mežs — nāca prātā sena dziesma. S a 
sodītie kokmateriāli, kas bija tik nepieciešami nepiepildā
majai Krievzemei! Tomēr dzimtenes burvību nevarēja tik 
viegli izsmelt. Pie labas gribas varēja iztikt bez kokiem. 
Cik brīnišķīgs stūrītis bija, piemēram, Sluņķa purvs! Tas 
gan atradās labu gabalu no Inciema. Bet mums bija div
riteņi, un mīt pedā|us stundu vai divas tīrais nieks. Kas 
Sluņķī bija visādu ogu! Mellenes, zilenes, brūklenes, kau
lenes, pura krizdoles, lācenes un, saprotams, dzērvenes, 
šķomenes, zustrenes, avenes. Un visādas sēnes. Celmenes, 
gailenes, rudmiesi, sviesta bekas, rumpauši . . . Kaliforni- 
jas sausaudzes salīdzinot ir pagalam tukšas. Vecais īpaš
nieks bija pasācis purvu nogrāvot, un tas susēja itin sek
mīgi. Ja  nebūtu uzkritis Baigais gads, īpašnieks iegūtu 
jaunus plašus tīrumus.

— Tagad, — iesmējās ciemiņš, — neviens vairs neblē
ņojas pa grāvjiem ar rokas lāpstiņām. Tagad strādā ma
šīnas! Jo dzīvi atceros, cik dziļi mani iespaidoja varenā 
padomju tehnika. Magņitogorskas un Če|abinskas sociālis
tiskās metalurģijas cehos producētie milzu agregāti, kāpur- 
ķēžainie pašgājēji ekskavatori, bagarēja grāvjus dziļākus 
un automatizēti guldīja tajos sarkanās meliorācijas cau
rules, un grāvjus atkal aizbēra. Nereti pašizgāzēji, kon
teineri, smagie traktori un bagarmašīnas avarēja vai ie
grima purvā tik dziļi, ka bija jāsauc palīgā tehnika, iz
vilcēji no tālienes, no Rīgas. Bet cīņa par galīgo uzvaru 
turpinājās ar fantastisku entuziasmu. Tas bija spektaku- 
lārs un kvalitatīvs padomju metalurģijas un agrokultūras 
kooperatīvās mijiedarbības triumfs, republikas savstarpē
jās sadraudzības un izpalīdzības zīme . . . Publiku veda 
pat no citām republikām — apbrīnot un aplaudēt.

— Tātad sekmīgi tika iegūtas daudzas pūravietas aug
līgas zemes! — es iesaucos, iejūsmojies līdzi ciemiņam.
— Nekādā ziņā nevar apgalvot, kā to baumo kaitnieki, 
ka kolhozi mūsu zemei nav nesuši itin nekā laba!

Viesis brīdi domīgi klusēja, tad nopūtās un teica:
- Kādu laiku dumbrājs transformējās kolosāli, tieši mak

simālā tempā, un to jau gandrīz varēja nodot profitablai 
ekspluatācijai. A vot — meliorācijas trubas aizsērēja. Ru 
nāja, ka trubas vajadzējis likt resnākas vai vismaz pa 
divi trubām blakām. Baumo jau arī, ka pie trubu manu
faktūras māli pārāk atšķaidīti ar smiltīm. Tā kā uz brāķa 
pusi. Nu, un, ja drenāža nefunkcionē efektīvi, ūdens in
tensīvi akumulējas un zeme atkal pārpurvojas. Tagad 
Sluņķis ir īsta slīkšņa. Arī pa ogām vairs neiesi. Tik šķidrā 
neaug. Posts ar lopiem, kas ganās tuvumā. Iestieg tā, 
ka jāceļ laukā ar bomjiem. Brigādēm velti jātērē izstrādes 
dienas. Cīņā par grafika realizāciju agrārā frontē eventuēli 
jānes upuri.

— Tātad vainīgi sliktie plāni un plānotāji, — es teicu.
— O, nē! Plāni bija perfekti! Maskavas agrikultūras 

profesūrā aktualizējoši koriģēti un Vissavienības agroteh- 
nikas ar Ļeņina ordeni apbalvotā institūta diplomēto spe
ciālistu virskomitejas apstiprināti! Divus vietējos inženie

rus un zootehniķi gan evakueja uz Sibīriju. Par sabotā
žu.

— Par ko tad zootehniķi? — es brīnījos.
— A vot, viņš nodeva negatīvu raportu, ka iznīkšot 

kādas tur apdraudētas spēcijas, matoņi vai dēles. Ā — 
tritoni! Tādas kā akvātiskas šķirgatas. Bet ar tādām blē
ņām taču nevar retardēt sociālistiskās ekonomijas norma
tīvo progresu!

Es brīdi pārdomāju un ievaicājos vientiesīgi:
- Vai tad nebija prātīgāki iztikt bez meliorācijas, al

tiem pašiem vecajiem grāvjiem? Purvs jau gluži labi su
sēja.

Ciemiņš iecietīgi smīnēja vai, kā Latvijā tagad saka, — 
smīkņāja:

— Meliorācijas sjndroms toreiz bija progresa sauklis, 
kas dominēja ne vien Baltijā, bet visā Savienībā, tāpat 
kā kukurūzas audzēšana un koksagīza dēstīšana. Valsts 
metodoloģiskais aparāts to visu sankcionēja ar maksimālu 
ažiotāžu un topoloģisku inversiju, neatļaudams pat mini
mālu variabilitāti.

Man uzausa atmiņā sen lasītās augsti titulēta un dau
dziem ordeņiem dekorēta tautas dzejnieka iedvesmotās, 
kritikas cildinātās vārsmas:

«Un ceļā uz sociālismu drīzu,
Biedri, stādīsim koksagīzu!»
— Ja  Maskava proponē centrā koriģētās designācijas, — 

pamācīja mani ciemiņš, — tās jārealizē promti un bez ob- 
fuskācijas. Citādi tevi kategorizē kā negatīvu elementu 
un tad tev perspektīvā ir vienīgi persekūcija. Var nonākt 
pat psihoterapiskā institūtā, kur subversiju un ideoloģiskās 
disfunkcijas ārstē ar haloperidola injekcijām, un tad tikai 
tu dabū redzēt velnu un radikulītu!

— Bet, — es vēl tiepos, — vai vecā īpašnieka grāvjus 
nevarēja atkal atjaunot?

— Tu nerezonē metodoloģiski. Veco grāvju vietas pre
cīzi restaurēt spētu vienīgi vecais īpašnieks, bet tas bija 
deportēts uz Vorkutu un tur ņēmis un nomiris. Lai izplā
notu visu to konfigurāciju fundamentāli no gala, pie tam 
ievērojot skrupulozu ekonomiju, jākoordinē, jānoformē kon
gruents dizains un, galvenais.. jāapstiprina! Rīga to uz
savu galvu nekad neņemsies, bet Maskavai attiecībā uz 
citām republikām arvienu ir savi specifiski projekti, un 
subordinācijas kārtībā tiem pieder prioritāte kā adekvā
tām prerekvizītēm ceļā uz totālo valsts vai pat universālo 
komunismu.

Vēl kādu pusstundu aiz Sluņķa pa mežvidus lankām 
locījās neliela upīte ar brīnumdzidru ūdeni. Krastos kup
loja kārkli un alkšņi, veidodami paceres ap nelieliem at- 
variņiem. Ja  nebija bailes bāzt roku alās, varēja izvilkt 
brangus vēžus un dažu vēdzeli. Vēl tagad jūtu vēža spī
les kniebienu pirkstā! Vajadzēja tikai turēt drošu dūšu. 
Spīles izskatās briesmīgākas, nekā kniebiens. Tās tikai viegli 
ieskrambāja ādu. Grūtāk bija novaldīt glumās vēdzeles. 
Liekas neticami, bet mazajos atvariņos dzīvoja arī foreles. 
Tās nebija lielas. Iespējams, ka pieaugot tās aizceļoja 
kaut kur lejup. Amerikāņi, saprotams, izgudroja īpa
šas minimakšķeres, ar kurām, spītējot krūmiem, varētu 
piesviest forelēm mākslīgās mušas. Mēs ķērām zivtiņas 
ar rokām. Atvariņi nebija lieli: ja zivis satramdljās, va 
jadzēja pagaidīt, lai ūdens norimst un noskaidrojas un 
forele apmetas uz zvirgzdainā dibena. Tad varēja pama
zām pietuvināt roku un — ar šmaugu tvērienu zivi no
grābt. Kad es senāk stāstīju |audīm par foreļu ķeršanu 
ar roku, man neviens neticēja. Tikai pēc gadiem, jau trim
dā, kad daudzinātais redaktors Jānis Grīns savās atmi
ņās, apcerēja līdzīgu zvejošanu, radās ticētāji arī man. 
Grīns vēl rakstīja, ka vajagot roku pielaist forelei pie 
pavēderes un to viegli pakutināt. Tad zivs pati spiežoties 
klāt.

— Jā, draugs, šo burvīgo upīti es nereti redzu sapņos. 
Ai, kā man gribas vēlreiz mūžā pabradāt pa dzidrajiem 
atvariņiem. Tagad es zivis nemaz netramdītu un, ja arī 
joka pēc noķertu kādu forelīti, tad tūdaļ to palaistu atkal 
vaļā.

Ciemiņš klusēja.
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- Kas tad nu?! — Es satraucos. — Upīte taču vēl 
tek?!

— Tek jau, tek. Kursē straujāk nekā jelkad. Perfekti 
izreguleta. Izbagarēta.

— Tad jau visas pacerītes un atvariņi pagalam! Bu r
vīgā upīte, kā pie jums sacītu, degradēta par vienkāršu 
grāvi.

— Nu, nu. Semantiski tā varētu formulēt, — teica cie
miņš sasliedamies. — Bet faktiski upīte koriģēta par me- 
tikulozi kalkulētu kanālveida duktu, integrēti taisnu un 
matemātiski direktu kā meridiānu! Efektīvi paātrinot caur- 
teci.

- Tādā grāvī vēži nedzīvos, — es teicu. — Foreles arī 
ne. Bet kā ir ar vēdzelēm, grunduļiem un ņurņikiem?

— Grunduli turētos, bet, re — dažus kilometrus augstāk 
iekārtota priekšzīmīga lopu ferma. Ekskrementi infi 11rē
jās kanālā. Ūdens tads kā pabrūns. Uz tādu atribūciju 
zivis reaģē negatīvi. Totiesu ūdensžurkas adaptējas momen- 
tāli. Piensaimniecības bāze funkcionē fenomenāli. Var 
iereģistrēt vairākas pirmrindnieces, meistarizslaucējas, or
deņu nesējas. Izslauc no lopa piecreiz vairāk nekā tas 
sver. Gadā, saprotams. Kolhozs prominenti honorēts ar goda 
rakstu un diviem sarkaniem karogiem.

Izmantodams klusuma brīdi vai, pareizāk — periodu, es 
uzpildīju glāzes, un mēs saskandinājām.

— Neprojicē tik melanholisku fizionomiju! — strauji «ani- 
mēdamies», iesaucās ciemiņš. — Visas retrospektīvi re
ģistrētās diskrepances un inadekvātības tagad ir — his- 
torija! Ja  ne summāri un totāli, tad detalizēti un selek
tīvi daudz ko iespējams pārformēt un safiksēt. Tagadējā 
restitūcijas situācijā politiskie, sociālie, pat estētiskie mo

deli un figmenti ir rezolūti rekvalificeti un ekstensīvi mo
dificēti. Tagad dominē, kā Edvarts Virza mēdza poeti- 
zēt — l'esprit nouveau!

Mēs saskandinājām vēlreiz.
— Regulāri un primāri, — turpināja viesis, — ordinārie 

interesenti, tūristi no klaida, tas ir — trimdas, par provin
ci interesējas tikai minimāli. Ekskluzīvi inspicē Jūrmalu, 
eventuēli vēl Siguldu. Bet Riga, ar daudziem monumen
tāliem dzīvok|u kompleksiem agrandizētā Rīga, tev obli
gāti jāvizitē!

— Jā , Rīga, vecā, mīļā, labā pilsēta! Par Rīgu būtu daudz 
ko runāt, bezgaldaudz ko vaicāt. Bet tas nu bija jāatstāj 
uz citu reizi. Ciemiņa laiks bija ierobežots. Jāsteidzas uz 
citiem ciemiem, uz universālveikaliem iepirkties . . .

Varbūt ka tā arī bija labāk. Kauns jau atzīties, bet man 
bija vienkārši bailes taujāties par Rīgu, bailes no ciemiņa 
atbildēm. Un tā mēs atkal kādu brīdi klusējām.

— Nu, nu, — viņš teica pieceldamies, — gandrīz aiz
mirsu! Es taču tev atvedu maizi — no mājām! Ģenuīno 
dzimtenes rudzumaizi. No kolhoza «Gaišais ce|š»! Man 
bija līdzi masīvs oriģināldižkukulis, perfekts produkcijas 
eksemplārs, bet klaida, tas ir, trimdas, populācijā par to 
bija tik akūti intensīva interese, ka rezultātā, re — kā nekā, 
tā ij palikusi tikai doniņa. - Paldies, paldies! Jaukā dzimte
nes maizīte! — es teicu, bet klusībā nodomāju — tāda kol
hozā cepta maize diēzi vai man gremosies. Ilgos gadus 
klaidā dzīvodams, biju pieradis pie vieglākas ēsmas.
— Varbūt izbarošu zilajam putnam, kas šad tad no
metas dārzā citronkociņa. Tas nebija izvēlīgs. Ēda visu. 
Gaļu gan ne. Bet tas estētisku apsvērumu dēļ.

Un tā mums ar ciemiņu neatlika nekas cits kā sirsnīgi sa
rokoties un novelēt vienotram — priecīgus Ziemsvētkus!
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Tūkstoš deviņi simti astoņdesmit septītā gada vasaras nogalē, kad planieris, riņķodams virs Stokholmas, rek
lamē LA TERN A  M AG ICA  fragmentus, ko publicē avīze E X P R E S S E N , vēl aizvien nenorimst zviedru izdevēju kaislības 
ap nozagtajiem memuāru fragmentiem, kad no manuskripta grāmata jau tiek tulkota neskaitāmās valodās, kad 
lasītāji daudzās zemēs ar lielu interesi gaida gadsimta memuārus, kā tos savās reklāmās dēvē pasaules lielākie ap
gādi, ce|u pie lasītājiem sāk ilgi gaidītā Ingmārā Bergmaņa grāmata LA TERN A  M AG IC A , kuras autors gan nemaz 
necenšas iekarot publikas simpātijas ar savu nesaudzīgi atklāto rakstības stilu. Mākslinieks iedrošinās radīt ne
izpušķotu paštēlu — atklāj savus trūkumus un vājības, bailes un šaubas, stāsta par attiecībām ar māti un tēvu, 
ar sievietēm, ar kolēģiem. Bet viskolorītāk par attiecībām ar sevi.

Grāmatas visrsrakstā Bergmanis, šķiet, ietvēris divas nozīmes. LA TERN A  M AG ICA  nozīmē B U R V JU  LA M PA , 
un šie vārdi rakstīti uz pirmā projekcijas aparāta. Taču tie apzīmē arī vietu, kur tas tiek lietots. Piemēram, 
Prāgā ir LA TERN A  M AG ICA , kur aktieri var uzstāties projicēta attēla fonā. Protams, grāmatas virsrakstā jau
šams mājiens uz projekcijas aparātu, ko Bergmaņa brālis Dāgs bērnībā saņem kā dāvanu Ziemsvētkos. Bet, 
par laimi, mazajam Ingmaram izdodas pārliecināt lielo brāli un viņš savus alvas zaldātiņus iemaina pret projektoru. 
Šo mazo aparātu Bergmanis jau aprakstījis grāmatā «Radīt filmu» (1959), ari filmā «Fanija un Aleksandrs» mēs 
redzam līdzīgu projektoru. Šis motīvs šķetinās cauri grāmatai. Lasot to, protams, var rasties jautājums, cik lielā 
mērā grāmatas materiāls sakņojas patiesībā. Vai Bergmanis patiesi raksta savas atmiņas vai ari savai grāmatai 
tikai izvēlējies autobiogrāfiska darba formu. Šķiet, ka visu izšķir Bergmaņa bagātīgās dzīves materiāls, ko māksli
nieks Bergmanis pārrada grāmatā, it kā visu savu esību skatīdams caur kameras aci. Rakstnieks smalki saauž 
dažādus savas dzīves cēlienus, un tur, kur nav hronoloģijas, ir citas spēcīgas saites, kas vieno nodaļas. Un valodas 
lakonismā Bergmanis rod izteiksmi, kura precīzi atbilst kameras acij.

T U LK O TĀ JA

INGMĀRS BERGMANIS
L A T E R N A  
M A G I C A

(F ra g m e n ti)

Es piedzimu tūkstoš deviņi simti astoņpadsmitā gada 
jūlijā, manai mātei bija spāņu gripa, un es biju vārgs 
bērns, tāpēc mani nokristīja slimnīcā. Kādu dienu ģimeni 
apciemoja mūsu vecais mājas ārsts, kurš, uzmetis man 
mirkli, sacīja: «Šis mazulis taču kuru katru brīdi no ne
ēšanas nomirs.» Mātesmāte aizveda mani uz vasaras māju 
Dālarnā. Brauciens ar vilcienu līdz Dālarnai tolaik ilga 
vienu dienu, un pa ceļam viņa mani baroja ar ūdenī 
samērcētu biskvītu. Kad mēs nonācām galā, es jau biju 
tuvu nāvei. Par spīti visam, mātesmāte sameklēja zīdītā
j u — jauku, gaišmatainu meiteni no kaimiņu ciema, es, 
protams, kļuvu spēcīgāks, tomēr bieži jo bieži atvēmu 
un man pastāvīgi sāpēja vēders.

Piedevām mani mocīja nenosakāmas kaites, un es droši 
vien nevarēju izšķirties, vai gribu dzīvot. Dzelmainā ap
ziņas dzīlē es varu atdzīvināt šo stāvokli: ķermeņa iz
dalījumu nelaba smaka, miklas drēbes, kas grauž, nakts- 
lampiņas maigā gaisma, pusvirus atstātas durvis uz blakus
istabu, aukles dziļā elpa, klusi soļi, čuksti, saules at- 
spīdumi ūdenskarafē. To visu es varu atcerēties, neat
jauzdams bailes. Tās nāca vēlāk.

Ēdamzāles logi vērās uz tumšu iekšpagalmu ar augstu 
ķieģeļu sienu, āra mazmājiņu, atkritumu mucām, resnām 
žurkām un stieni paklāju dauzīšanai. Es  sēdēju kādam 
klēpī un man deva piena zupu. Šķīvis stāvēja uz galda, 
ko klāja pelēka vaskadrāna ar sarkanu apmali. Balts 
emaljēts šķīvis ar zilām puķēm, to apmirdzēja skopa gaisma 
no loga. Uz visām pusēm griezdams galvu, es izmēģināju 
dažādus skatpunktus. Atkarībā no galvas pavērsiena, at- 
spīdumi zupas šķīvī mainījās un veidojās jauni raksti. 
Un tad pēkšņi slikta dūša.

Iespējams, ka tās ir manas pirmās atmiņas — ģimene 
dzīvoja vienu stāvu augstāk Kuģinieku un Lielās ielas 
stūra mājā.

Tūkstoš deviņi simti divdesmitā gada rudenī mēs pār
cēlāmies uz Estermalmi, Villas ielu 22. Smaržo tikko la

kota un vaskota grīda. Bērnistabā saulesdzeltens linolejs 
un gaišas štoras ar bruņinieku pilīm un pļavu puķēm. 
Mātes rokas ir maigas, un viņa atlicina laiku pasaku 
stāstīšanai. Tēvs uzsēžas uz naktspoda, kad no rīta iz
kāpis no gultas, un sauc: «Nobučo Karlsonu!» Virtuvē 
rosās divas Dālarnas zemnieces, kuras bieži un labprāt uz
dzied. Kāpņu laukuma otrā pusē dzīvo vienaudze, ar ko 
es kopā rotaļājos. Viņai ir bagāta fantāzija un netrūkst 
ierosmju. Mēs salīdzinām savus ķermeņus un atklājam 
interesantas atšķirības. Kāds pieķer mūs, bet neko nesaka.

Kad man ir četri gadi, piedzimst mana māsa, un dzīve 
pārvēršas līdz nepazīšanai — pēkšņi galveno lomu spēlē 
resna, ķēmīga figūra. Es tieku padzīts no mātes gultas, 
mans tēvs staro, stāvēdams pie zīdainītes, kura bez mitas 
kliedz. Greizsirdības dēmons iecērt nagus manā sirdī, es 
krītu gar zemi, raudu, kakāju uz grīdas un sasmērējos. 
Mans vecākais brālis un es, palaikam nāvīgākie ienaidnie
ki, noslēdzam mieru un izdomājam visdažādākos paņēmie
nus, kā nomušīt nelietīgo radījumu. Kaut kādu apsvēru
mu dēļ mans brālis uzskata, ka es esmu piemērotāks 
šī svarīgā uzdevuma veikšanai. Es jūtos glaimots, un mēs 
gaidām piemērotu brīdi.

Kādā klusā, saulainā pēcpusdienā, šķiet, es esmu viens 
dzīvoklī, iežogos vecāku guļamistabā, kur būtne guļ sāVā 
grozā. Es pievelku klāt krēslu, 'uzrāpjos uz tā un stāvU, 
un skatos uz it kā piepūsto sejiņu un siekalaino rfitrti. 
Mans brālis devis skaidrus norādījumus, kā man j o 
kojas. Taču es nebiju pareizi sapratis viņa padortiift. 
Es mēģināju saspiest viņas krūtis, nevis kaklu. Māsa tūlīt 
pat pamostas ar šaušalīgu kliedzienu, es uzspiežu roku viņas 
mutei, asaru pilnās gaišzilās acis šķielē un blenž manī, es 
speru soli uz priekšu, lai labāk viņu satvertu, taču zautfĒju 
pamatu zem kājām un nokrītu uz grīdas.

Man ienāk prātā, ka pats uzdevums ir saistīts ar spēcī
gu baudu, ko spēji nomaina bailes.
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Es noliecos par bērnu dienu fotogrāfijām un pētu mātes 
seju caur palielināmo stiklu, mēģinu tikt cauri sairušu jūtu 
gūzmai. Ja , es mīlēju viņu, un fotogrāfijā viņa izskatās 
[oti pievilcīga: ar celiņu šķirtie biezie mati krīt pār ze
mo, plato pieri, maigs sejas ovāls, jutekliska mute, silts, 
atklāts skatiens, tumšas, skaistas uzacis, mazas, stipras ro
kas.

Mana četrus gadus vecā bērna sirds pielija ar uz
ticīgu suņa mīlestību.

Mūsu attiecības bija sarežģītas — mana uzticība traucēja 
un sadusmoja, mani maiguma apliecinājumi un spēcīgie 
dusmu izvirdumi apgrūtināja māti. Viņa bieži vien sūtīja 
mani projām, runādama vēsi ironiskā intonācijā. Es rau
dāju aiz neapvaldīta naida un vilšanās sajūtas. Viņas 
attiecības ar brāli bija vienkāršākas, jo viņai mūždien 
nācās aizstāvēt viņu no tēva, kurš audzināja brāli bargā 
stingrībā, kurā brutāli miesassodi bija pastāvīgi, nebeidzami 
pierādījumi.

Es pamazām apjautu, ka manai viegli ievainojamai un 
neprātīgajai pielūgsmei ir mazs efekts. Un tā es drīz 
vien sāku izmēģināt paņēmienu, kam vajadzēja modināt 
viņā patiku un interesi. Palaikam slimnieki neatstāja viņu 
vienaldzīgu. Ta kā biju slimīgs bērns, kuru allaž mo
cīja krampji, tad, protams, izvēlējos nožēlojamu, bet drošu 
ceļu uz viņas maigumu. Turpretī simulēšana tika ātri 
atmaskota — māte bija mācīta medmāsa — un sodīta citiem 
par iebiedēšanu.

Cits ce[š uz viņas vēlību bija bīstamāks — es aptvēru, ka 
māte necieš vienaldzību un novēršanos — tie bija viņas 
ieroči. Un tā es iemācījos apvaldīt savu kaisli, un sāku 
neprātīgu spēli, kuras galvenais noteikums bija augstprātība 
un atturīga laipnība. Es pat neatceros, kā es toreiz 
izturējos, taču mīlestība dāvā atklāsmes prieku, un man 
drīz vien izdevās radīt interesi ap savu viegli ievainoja
mo pašcieņu. ■

Bija tikai viena sarežģīta problēma — man nekad netika 
dota iespēja pārtraukt šo spēli, nomest masku un ļau
ties pretmīlai.

Daudzus gadus vēlāk, kad mana māte gulēja slimnīcā ar 
otro infarktu un degunā viņai bija caurulīte, mēs abi ru
nājām par mūsu dzīvi. Es stāstīju par savu bērnudienu 
kaisli, un viņa atzinās, ka tā viņu mocījusi, taču ne tā, 
kā es biju iedomājies. Viņa savas raizes bija uzticē
jusi kādam slavenam bērnu ārstam, kurš bija viņu brī
dinājis ar parastiem vārdiem (divdesmito gadu sākuma 
leksika). Viņš bija devis viņai padomu, ka tikai ar stin
grību var atradināt mani no «slimīgās koķetēšanas», kā 
viņš to bija nosaucis. Jebkura piekāpšanās varot sagandēt 
visu manu mūžu.

Es skaidri atceros šī bērnu ārsta vizīti. Par iemeslu 
bija mana atteikšanās iet skolā, kaut gan man bija jau 
pilni seši gadi. Dienu no dienas es vilkos uz klasi, aiz 
izmisuma gandrīz vai kliegdams. Mani šķebināja viss, ko es 
redzēju, es zaudēju samaņu un mani mocīja līdzsvara 
traucējumi. Beigu beigās es uzvarēju, un manas skolas 
gaitas tika atliktas uz vēlāku laiku, taču izvairīties no 
izcilā bērnu ārsta vizītes nebija iespējams.

Ārstam bija liela bārda, viņš nēsāja augstu apkakli un 
smēķēja cigārus. Viņš novilka man bikses, ar vienu roku 
satvēra manu niecīgo orgānu un ar otras rokas rādītāj
pirkstu novilka trijstūri virs starpenes un sacīja manai 
mātei, kura sēdēja turpat netālu, ģērbusies mētelī ar kažok
ādas apmalojumu un galvā viņai bija tumši zaļa samta 
cepure ar plīvuru: «Šis zēns vēl joprojām izskatās pēc 
bērna.»

Kad mēs atnācām mājās, es apsēju savu gaiši dzelteno 
priekšautiņu ar sarkanu apmali, uz kabatas tam bija iz
šūts kaķis. Es dabūju karstu šokolādi un sviestmaizi ar 
sieru. Tad aizgāju uz savu istabu, ko biju atkarojis, jo 
manam brālim bija šarlaks, un viņš dzīvoja citā istabā 
(es cerēju, protams, ka viņš nomirs, tolaik tā bija bīstama 
slimība). No rotaļlietu skapja izņēmu koka ķerru ar sar
kaniem riteņiem un dzelteniem spieķiem un iejūdzu koka 
zirdziņu ilksīs. Naids pret skolu bija paplēnējis un to 
pārmāca patīkamas atmiņas par kādu panākumu.

Kadā vējainā tūkstoš deviņi simti sešdesmit piektā 
gada ziemas dienā māte piezvanīja uz teātri un pateica, 
ka tēvs ir slimnīcā un viņam operēs ļaundabīgo audzēju 
barības vadā. Viņa gribēja, lai es apciemoju tēvu. Es at
bildēju, ka man nav ne laika, ne vēlēšanās, ka mums nav 
ko sacīt viens otram, ka viņš man bijis vienaldzīgs un 
ka es droši vien tik nobaidīšu un traucēšu viņu, kad 
tēvs, iespējams, gul uz nāves gultas. Māte sadusmojās. 
Iespītējās. Es ari sašutu un lūdzu atpestīt mani no emo
cionālas šantāžas, šī mūžīgā šantažēšana: tu gan varētu 
to izdarīt manis dēj. Māte zaudēja apvaldu un sāka rau
dāt, es aizrādīju, ka asaras neatstāj uz mani iespaidu. Pēc 
tam es nometu klausuli.

Tovakar es dežurēju teātrī, izņēmu cauri ainas, saru
nājos ar aktieriem, iedrāzos zālē, jo publika kavējās stiprā 
sniegputeņa dēļ. Ilg i sēdēju savā istabā un strādāju ar Pēte
ra Veisa darba «Izmeklēšana» scenāriju.

Zvanīja telefons, no komutatora meitene ziņoja, ka 
Bergmaņa kundze stāvot lejā un noteikti gribot runāt ar 
teātra šefu. Tā kā bija vairākas Bergmaņa kundzes, es 
dusmīgi jautāju, kura tad nu atnākusi. Mazliet nobijusies 
meitene atbildēja, ka ieradusies šefa māte un gribot runāt ar 
savu dēlu — nekavējoties.

Es sagaidīju māti — viņa bija atnākusi uz teātri pa snieg
puteni. Viņa vēl nevarēja atgūt elpu no piepūles, dusmām 
un sirdsklauvju dēļ. Es lūdzu viņu apsēsties un pie
dāvāju viņai tēju. Viņa atbildēja, ka viņa, saprotams, 
nedomājot sēdēt un itin nemaz nevēloties dzert tēju. Viņa 
gribot vēlreiz dzirdēt visus tos aizvainojumus, bezsirdīgos 
vārdus un rupjības, ko es priekšpusdienā esot pateicis 
pa telefonu. Viņa gribot redzēt, kāda ir mana seja, kad es 
noliedzot un apvainojot savus vecākus.

Sniegs kusa no kažokādā ģērbtās mazās sievietes, vei
dodams tumšus traipus uz paklāja. Viņa bija ļoti bāla, 
acis tumšas no naida, deguns sarkans.

Es mēģināju apskaut un noskūpstīt viņu, bet māte at
grūda mani un iecirta pliķi. (Viņas pliķēšanas tehnika 
bija nevainojama. Sitiens tika izdarīts zibenīgi, ar kreiso 
roku, kurā divi biezi laulību gredzeni deva jo sāpīgu 
belzienu.) Es smējos, bet māte sāka stipri raudāt. Viņa 
noslīga, ar zināmu eleganci, uz krēsla, kas atradās 
pie apspriežu galda, un aizsedza seju ar labo roku, 
bet ar kreiso somā meklēja kabatlakatu.

Es apsēdos viņai blakus un apsolīju, ka, dabiski, apciemo
šu tēvu, ka nožēloju savus vārdus un ka no visas sirds 
lūdzu viņai piedošanu.

Pēc tam mēs dzērām tēju un draudzīgi tērzējām līdz 
diviem naktī.

Tas notika otrdien. Nākamās svētdienas rītā piezvanīja 
ģimenes paziņa, kas dzīvoja pie mātes, kamēr tēvs bija 
slimnīcā, un lūdza mani nekavējoties braukt, jo viņai k(uvis 
ļoti slikti. Mātes ārste, profesore Nana švarca, jau bija 
ce)ā, uz mirkli lēkme bija pierimusi. Es steidzos uz Lielo 
ielu septiņi. Profesore atvēra durvis un tūlīt pateica, 
ka māte mirusi pirms dažām minūtēm.

Man par pārsteigumu, es sāku stipri un nevaldāmi rau
dāt. Viss ātri bija galā, vecā ārste klusi stāvēja un 
turēja manu roku. Kad es nomierinājos, viņa pateica, 
ka viss norisinājies diezgan ātri, bijušas divas divdesmit 
minūšu lēkmes.

Pēc īsa brītiņa es biju viens ar māti klusajā dzī
voklī.

Viņa gulēja savā gultā, ģērbusies baltā flaneļa nakts
kreklā un adītā zilā nakstjakā. Galvu viņa bija pagriezusi 
mazliet sānis un lūpas viegli pavērusi. Viņa bija bala, 
ap acīm tumši loki, vēl aizvien tumšie mati bija skaisti 
sasukāti — nē, mati vairs nebija tumši, bet dzelzspe- 
lēki un pēdējos gados īsi apgriezti, taču atmiņā iespiedies 
tēls ar tumšiem, varbūt iesirmiem matiem. Rokas gulēja 
virs krūtīm. Uz kreisās rokas rādītājpirksta bija leikoplasts.

Istabā pēkšņi iespīdēja spoža ziemas gaisma, kurā jautas 
pavasaris. Mazais modinātājs uz naktsgaldiņa nepielūdzami 
tikšķēja.

Man šķita, ka māte elpo, viņas krūtis cilājas, ka es 
dzirdu klusu elpu, man šķita, ka acu plakstiņi noraustās,
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man šķita, ka viņa gu| un tūlīt pat pamodīsies — 
pieraduma mānīga spēle ar īstenību.

Es nosēdēju tur vairākas stundas. Zvani Hedvigas 
Eleonoras baznīcas tornī aicināja uz dievkalpojumu, gaisma 
klīdinājās, kaut kur skanēja klaviermūzika. Es nedomāju, 
ka sēroju, itin nemaz nedomāju, ka domāju, nedomāju pat, 
ka vēroju vai inscenēju sevi — šī profesionālā slimība bez 
žēlastības mocījusi mani visu mūžu un tik bieži laupījusi 
vai saārdījusi manus dziļākos pārdzīvojumus.

Es neatceros neko daudz par šīm stundām, ko pavadīju 
mātes istabā. Visspilgtāk man iespiedusies atmiņā leiko
plasta sloksnīte uz kreisās rokas rādītājpirksta.

Tās pašas dienas pēcpusdienā es apciemoju tēvu slim
nīcā un pateicu par mātes nāvi. Viņš bija pārcietis 
operāciju un plaušu karsoni. Nu viņš sēdēja palātā, zila 
atzveltnes krēslā, ģērbies savos vecajos rītasvārkos, 
balts un akurāti noskuvies, garā kaulainā roka atbalstī
jusies uz spieķa roktura.,Viņš nenolaida no manis skatienu. 
Acis bija skaidras, mierīgas, plati vērās manī. Kad es 
stāstīju, ko zināju par māti, viņš tikai māja ar galvu 
un lūdza atstāt viņu vienu.

*

Tas notika pirms Ziemsvētkiem. Arkārtigi bagātās tantes 
Annas draugs, uniformā ģērbies Jansona kungs, jau bija 
nolicis daudzās dāvanas, kuras kā parasti noslēpa Ziem
svētku grozā, kambarī zem kāpnēm, kas veda uz otro 
stāvu. īpaši viena dāvana visu laiku mani nelika mierā — 
četrstūrains brūns sainītis, uz kura ietinamā papīra bija 
uzrakstīts «Forsners». Tā bija fotofirma, kas atradās Ham- 
nielas kalniņā. «Forsners» pārdeva ne tikai kameras, bet 
arī īstus projekcijas aparātus.

Par visu vairāk es gribēju projekcijas aparātu. Pirms 
gada es pirmoreiz biju bijis kinoteātrī un skatījies 
filmu, kura vēstīja par zirgu, man šķiet, to sauca «Skais
tais Melnis» — pēc kādas slavenas bērnu grāmatas. Filmu 
demonstrēja Lielajā kinoteātrī, un mēs sēdējām pirmajā 
rindā balkonā. Man tas bija sākums. Mani kratīja drudzis, 
kas nekad nav pārgājis. Mēmas ēnas pagriež savas 
bālās sejas pret mani un, nedzirdamām balsīm uzrunā
damas, skar manas slepenākās jūtas. Sešdesmit gadi ir 
pagājuši, bet nekas nav mainījies, mani moka tas pats 
drudzis.

Vēlāk es apciemoju kādu klasesbiedru. Viņam bija pro
jekcijas aparāts un dažas filmulentes, un viņš, juzdams 
pienākumu pret mums, parādīja to man un Tipanai. Man 
at|āva darbināt aparātu, kamēr saimnieks va|īgi lakstojās 
ap Tipanu.

Ziemsvētki kūsāja no izpriecām. Māte bija stingra re
žisore. Viesmīlībai, cienastiem, sabraukušiem radiem, Ziem
svētku dāvanām un baznīcas svinībām bija vajadzīga stipra 
organizatora roka.

Pats ziemas saulgriežu vakars mums bija diezgan klusi 
svētki, kas iesākās pulksten piecos ar lūgšanu baznīcā, 
un pēc tam nāca priecīgas, bet vienkāršas vakariņas, 
eglītes iededzināšana, evaņģēlija lasīšana, un tad mēs 
agri likāmies gulēt, jo nākamajā dienā bija laikus jā- 
ce|as augšā uz Ziemsvētku dievkalpojumu, kurš tolaik pa
tiešām bija rīta dievkalpojums. Dāvanas netika dalītas, 
taču vakars bija priecīgs, rosinošs prologs Ziemsvētku 
dienas svinībām. Pēc dievkalpojuma, kurā mirdzēja svecītes 
un skanēja ērģe|u stabules, ēdām Ziemsvētku brokastis. 
Tēvs bija ticis galā ar saviem pienākumiem un mācītāja 
talāru nomainījis pret mājas svārkiem. Būdams lieliskā 
garastāvoklī, viņš viesiem teica improvizētu runu dzejā, 
nodziedāja šim vakaram komponētu dziesmu, pacēla degvīna 
glāzi, atdarināja savus amatbrā|us, tā ka visi smējās. 
Es reizēm domāju par viņa priecīgo atraisītību, bez
rūpību, maigumu, labestību, viņa izšķērdību. Par visu to, 
ko tik viegli pārmāca tumsa, smagums, brutalitāte, no
slēgtība. Man šķiet, ka es bieži savās domās esmu no
darījis tēvam lielu netaisnību.

Pēc brokastīm visi vairākas stundas pagulēja. Nemanāmā 
organizatora roka darbojās nevainojami, pulksten divos,

tieši mijkrēslī, tika pasniegta pēcpusdienas kafija. Mūsu 
nams bija atvērts ikvienam, kas vēlējās svinēt priecīgus 
Ziemsvētkus mācītājmājā. Vairāki mūsu draugi bija mū
ziķi, un pēcpusdienas svinibu laikā allaž notika improvizēts 
koncerts. Un tā tuvojās Ziemsvētku dienas lukulliskā kulmi
nācija — vakariņas. Vakariņas ēda plašajā virtuvē, kur 
sociālā rangu kārtība, starp citu, tika atcelta. Ēdienu 
nolika uz bufetes galda un pārklātiem galdiņiem, kas 
citkārt kalpoja trauku mazgāšanai. Dāvanas izdalīja pie 
ēdamistabas galda. Ienesa dāvanu grozus. Tēvs noturēja 
mājas dievkalpojumu ar cigāru un punša glāzi rokā, da
līja dāvanas, skaitīja pantiņus, aplaudēja un izteica pār
spriedumus, nevienu dāvanu nepasniedza bez pantiņa.

Nu nāca projekcijas aparāts. To saņēma mans brālis.
Es sāku tūlīt raudāt pilnā balsī, tiku aprāts, palīdu 

zem galda, kur ārdījos tālāk, tad man aizrādīja, lai vis
maz stāvot klusu, es aizmetos uz bērnu istabu, kur lā 
dējos un sodījos, gribēju bēgt, beidzot aiz bēdām aiz
migu.

Svētki turpinājās. ■
Pēc dažām stundām es pamodos. Ģertrūde lejā dziedā

ja tautasdziesmu, dega nakstlampiņa. Transparents ar Jēzu 
silītē un ganiem, kas viņu pielūdz, viegli zvīgoja uz 
augstā sekretāra. Uz baltā saliekamā galda, starp pārē
jām Ziemsvētku dāvanām, ko bija saņēmis mans brālis, 
stāvēja projekcijas aparāts ar šķībo skursteni, smalki vei
dotu misiņa linzu un filmu ru||u paliktni.

Pēkšņi es kaut ko nolēmu, pamodināju savu brāli un 
piedāvāju viņam darījumu. Savus simts alvas zaldātiņus 
gribēju samainīt pret projekcijas aparātu. Dāgam taču 
piederēja liela armija, kuru viņš vienmēr iesaistīja karā 
pret saviem draugiem, abiem par apmierinājumu, līgums 
tika nolīgts.

Projekcijas aparāts piederēja man.
Tas nebija sarežģīts. Par gaismas avotu bija loto- 

lampa, un rokturis bija nostiprināts ar zobratu un simetrisku 
krustu. Uz plates aizmugurējās — īsākās puses atradās re- 
flektorspogulis. Aiz linzas atradās plate krāsainiem attē
liem. Pie aparāta piederēja arī violeta, četrstūraina kaste. 
Tajā bija daži stikliņi un ar sēpiju nokrāsotas filmas (35 
mm). Aptuveni trīs metrus gara, salīmēta Mēliusa cilpa. Uz 
vāka bija uzraksts «Frau Holle». Neviens nezināja, kas 
bija šī frau Holle, taču vēlāk izrādījās, ka viņa vien
kārši atbilda Vidusjūras zemju mīlas dievietei.

Nākamajā rītā es ielīdu bērnu istabas platajā skapi, 
noliku projekcijas aparātu uz cukura kārbas, iededzu fo- 
tolampu un pavērsu to pret balto sienu. Pēc tam es 
ieliku filmu.

Uz sienas parādījās attēls, kurā bija p|ava. P|avā aizmi
gusi jauna sieviete, ģērbusies tautastērpā. Tad es griezu 
rokturi (to nav iespējams izstāstīt, es nevaru vārdos iz
teikt savu satraukumu, bet ik mirkli varu no jauna sa
just sasilušā metāla smaržu, kožu tablešu un putekļu 
smaku skapī, rokturi savā plaukstā, drebošo taisnstūri 
uz sienas).

Es griezu rokturi, un meitene pamodās, piecēlās, lēni 
izslējās, izstiepa rokas un, pagriezusies apkārt, nozuda pa 
labi. Kad es turpināju griezt rokturi, viņa gulēja tur 
atkal un izdarīja tieši tās pašas kustības.

Viņa kustējās.
. .; .4 u .*

Slīgst pasaule, kurā virmo gaisma, smaržas, skaņas. 
Ja  es nekustos un teju, teju jau iemiegu, tad spēju ie
iet no istabas istabā, redzu ik lietu, es visu zinu un 
jūtu. Klusumā pie vecmāmiņas modās manas izjūtas, lem
damas saglabāt to visu uz mūžu. Kur viss paliek, vai 
kāds no maniem bērniem mantojis manas izjūtas, vai var 
mantot izjūtas, pārdzīvojumus, izpratni?

Dienas, nedējas un mēneši, ko pavadīju pie vecmā
miņas, droši vien manī radīja pastāvīgu, neatvairāmu 
vajadzību pēc klusuma, vienmērīga dzīves plūduma, kārtī
bas. Es spēlēju savas vieritujās spēles, neilgojos nemaz 
pēc draugiem. Vecmāmiņa sēdēja pie rakstāmgalda vies-
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istabā, ģērbusies melnā kleitā un zili svītrainā uz
svārcī. Viņa lasīja grāmatu, nodarbojās ar rēķiniem vai 
rakstīja vēstules, spalva gurdi skrāpēja. Virtuvē rosījās 
Laila, klusi dungodama. Es noliecos pār savu leļ|u teātri, 
lāvu aizkaram saldkaisli pacelties virs tumšā meža, pa 
kuru gāja Sarkangalvīte, vai apgaismotās zāles, kurā de
joja Pelnrušķīte. Mana spēle bija valdniece pār skatuvi, 
mana iztēle dzīvoja tajā.

, *

Tūkstoš deviņi simti astoņdesmit sestajā gadā «Sapņu 
spēle» ceturto reizi parādīsies uz Dramatiskā teātra ska
tuves. Lēmums labs: «Jūlijas jaunkundze» un «Sapņu spē
le» vienā sezonā, Mana istaba teātrī bija izremontēta. 
Es iekārtojos. Nu es biju mājās.

Sagatavošanas darbs sākās ar sarežģījumiem. Sceno
grāfu es biju uzaicinājis no Gēteborgas. Viņa drau
dzene pēc desmit gadu ilgas uzticības aizbēgusi ar jau 
nu aktieri. Scenogrāfu mocīja kuņģa čūla un tūlīt 
pēc vasaras saulgriežiem viņš nomāktā garastāvoklī ie
radās Forē.

Cerībā, ka darbs pārmāks depresiju, mēs sākām savu 
lietišķo apspriedi. Mākslinieka lūpas drebēja, viņš raudzī
jās manī viegli izbriedušām acīm un čukstēja: «Es gribu, 
lai viņa atgriežas pie manis.» Es neuzņēmos dvēseles rū
pes, bet paliku pie sava. Pēc dažām nedēļām viņš pa
visam sašļuka un pateica, ka strādāt nespēj. Savāca sa
vus krāmus un atgriezās Gēteborgā. Tur viņš pacēla buras 
un devās jūrā ar jaunu mīļāko.

Savās bēdās griezos pie senas draudzenes un kolēģes 
Marikas Vūsas. Viņa bija vēlīga un atsaucīga. Mēs bi
jām krietni nokavējušies, un nu drosmīgi ķērāmies pie 
darba. Pirms daudziem gadiem Mārika bija veidojusi «Sap
ņu spēli» kopā ar ŪIovu Mūlanderu*, Strindberga tradī
ciju iedibinātāju.

Es nebiju diezcik apmierināts ar saviem līdzšinējiem 
iestudējumiem — televīzijas uzvedums iestiga tehniskās 
grūtībās (tolaik nevarēja pat graizīt lentu). Iestudējums 
uz Mazās skatuves iznāca pārāk pieticīgs, lai gan spē
lēja lieliski aktieri. Vācisko versiju sabojāja pārmērības 
scenogrāfijā.

Šoreiz es gribēju izmantot tekstu bez pārveidojumiem 
un svītrojumiem, tieši tā, kā dzejnieks uzrakstījis. Ļoti 
sarežģītās remarkas es biju nodomājis īstenot tehniski 
iespējamos, skaistos risinājumos. Es gribēju, lai skatītāji 
sajustu kantora pagalma dvaku, Fāgerlīča sniegaino pa
kalnu auksto skaistumu, sēra vieglo dūmaku un velnišķī
go mirdzumu Skamsundā, puķu krāšņumu pie pils, veco 
teātri.

Mazā skatuve ir neērta, šaura un nolaista, patiesībā 
te kādreiz bijis kinoteātris un nekad nav taisīts pamatīgāks 
remonts, kopš tā iesvētīta četrdesmito gadu sākumā. 
Lai radītu piemērotu telpu un intīmu noskaņu,■ nolēmām 
aizvākt četras solu rindas un paplašināt skatuvi par pie
ciem metriem.

Tādā veidā mēs ieguvām gan ārējo, gan iekšējo 
telpu. Arējai telpai, kas bija tuvu skatītājiem, bija jāpieder 
Dzejniekam. Tur stāvēja viņa rakstāmgalds pie krāsaina 
jūgenda stila loga, palma ar raibām kvēlspuldzēm, grāmat
plaukti ar slepenām durtiņām. Skatuves labajā pusē bija 
visvisādi rekvizīti, starp kuriem izcēlās liels, bet sasists 
krucifikss un noslēpumainas kambara durvis. Stūrī, it kā 
iekritusi apputējušajās grabažās, pie klavierēm sēž «ne
glītā Edīte», aktrise ir brīnišķīga pianiste, kuras spēlē un 
kustībā jaušams muzikāls smalkums.

Paplašinot skatuvi, priekšējā telpa paver skatienam aiz
mugurējo, maģisko telpu. Bērnībā es bieži vien stāvēju 
ēdamistabā un caur pusaizvilktām bīdāmām durvīm lūrēju 
viesistabā. Saule apmirdzēja mēbeles un priekšmetus, spīgo
jās kristāla lustrā, meta kustīgas ēnas pār paklāju.

* M ū la n d e rs  Ū Io v s  (1892— 1966) — D ra m a tisk ā  teā tra  ak tie r is , re 
ž iso rs, k-urš ilg u s  g ad u s  s trā d ā jis  šai te ā tr i un in scen ē jis  daudzus 
S tr in d b e rg a  darbus. .

Viss bija za|š — kā akvārijā. Tur kustējās cilvēki, parādījās, 
nozuda, k|uva nekustīgi, klusi sarunājās. Puķes logos 
kvēloja, pulksteņi tikšķēja un skaitīja stundas; maģiska 
istaba. Nu mums no jauna jārada tāda istaba uz iek
šējās skatuves. Dabūjām desmit stiprus prožektorus. Tie 
meta gaismu pāri pieciem īpaši konstruētiem Sirmjiem. 
Mēs nezinājām, kādas ainas tiem jārada, bet likās, pie
nācis laiks domāt par to. Skatuves grīdu sedza maigi 
pelēkzils paklājs. Ārējo telpu pārsedza griesti tādā pašā 
tonī. Mazās skatuves akustika, kas līdz šim bija ne
pastāvīga, nu bija brīnišķīga. Aktieri varēja runāt ātri 
un bez grūtībām, kamermūzikas princips bija īstenots.

*

Svētdienu mēs ar Erlandu sēžam manā istabā teātrī un 
runājam par Sebastiānu Bahu. Meistars bija atgriezies 
no brauciena, tikmēr sieva un divi bērni aizgājuši mū
žībā. Viņš ierakstīja savā dienasgrāmatā: «Mīļais Dievs, 
neļauj man zaudēt manu prieku.»

Visu savu apzinīgo mūžu es esmu dzīvojis ar to, ko 
Bahs sauca par savu prieku. Tas glābis mani krīžu dienās 
un bēdās un bijis tikpat uzticīgs kā mana sirds. Rei
zēm bijis nospiedošs un smags, bet nekad naidpilns vai 
postošs. Bahs sauca savu esību par prieku, par prieku, 
ko dāvājis Dievs. «Mīļais Dievs, neļauj man zaudēt manu 
prieku.»

Pēkšņi es dzirdu, ka saku Erlandam: «Es zaudēju sa
vu prieku.» Es jūtu, ka zaudēju. Tas plūst projām, pa
met trauslo, dobeno telpu un valgo ādu, lai tās zaudē 
miklumu un iet bojā.

Es sāku raudāt, satrūkstos, jo mūžam man līst asaras. 
Bērnībā es biju neremdināms pinkšķētājs. Māte saprata, 
kas par lietu, un sodīja mani. Es mitējos raudāt. Reiz 
es saklausu neprātīgus šņukstus kaut kur dzi|i šahtā, 
vienīgi atbalss sasniedz mani, tā pārsteidz mani ne
brīdinādama. Bērns neatturami raud, ieslēgts tur uz mū
žu. *

Reizēm man stipri pietrūkst viss un visi. Es saprotu, 
ko Fellīni domā, apgalvodams, ka filmas uzņemšana vi
ņam ir dzīvesveids. Man nav svešs arī viņa stāsts par 
Anitu Ekbergu. «Saldās dzīves» pēdējā epizode, kurā aktri
se filmējusies, norisinājusies automašīnā, kas stāvējusi 
paviljonā. Kad epizode bijusi uzņemta un līdz ar to viņa 
beigusi filmēties, viņa sākusi raudāt, atteikusies kāpt ārā 
no mašīnas, stingri turēdamās pie stūres. Gandrīz ar varu 
viņu nācies vest prom no studijas.

Šad tad kinorežisoram atnāk neparasta laime. Vienā mir
klī dzimst iepriekš nemēģināta izteiksme, un kamera to 
fiksē. Tieši tā notika šodien. Aleksandrs nevilšus, mēģinā
jums nebija bijis, kjūst |oti bāls, neviltotas sāpes iegulst viņa 
sejā. Kamera fiksē šo mirkli. Sāpes, tikko manāmas 
sāpes, jaušamas tikai dažus mirk|us, un nekad vairs 
nav manāmas, arī agrāk ne, taču lente bija uztvē
rusi šo acumirkli. Tad man šķiet, ka dienas un mēneši, kas 
aizritējuši nopietnā, smagā darbā, nav bijuši velti. Ie
spējams, ka es dzīvoju šiem īsajiem mirk|iem.

Kā pēr|u zvejnieks.

*

Manu filmu ritms rodas, rakstot scenāriju pie rakstām
galda, un dzimst kameras priekšā. Jebkura improvizā
cija man ir sveša. Ja  kādreiz esmu spiests pieņemt ne
apdomātu variantu, no šausmām apstulbstu, un man līst 
auksti sviedri. Filmas uzņemšanu es uztveru kā sīki pār
domātu ilūziju, atspulgu īstenībai, kas man, jo vecāks 
kļūstu, šķiet aizvien iluzorāka.

Kad filma nav dokuments, tā pārvēršas sapnī. Tāpēc 
Tarkovskis ir diženākais režisors. Viņš brīvi jūtas sapņu 
telpā, viņš neko nepaskaidro, kas, starp citu, viņam gan 
būtu jāskaidro? Viņš ir vērotājs, kurš spējis savas vīzijas 
pārveidot smagākajā, bet arī pakļāvīgākajā medijā. Visu 
mūžu es esmu klauvējis pie durvīm, kas ved uz telpu, kur 
viņš tik brīvi jūtas. Tikai paretam man laimējies tur
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iegriezties. Lielākā tiesa no maniem apzinātajiem pūliņiem 
ir beigušies ar šausmigām neveiksmēm filmās «Čūskas 
ola», «Pieskāriens», «Seja pret seju» un citās.

Fellini, Kurosava un Buņjuels darbojas tajā pašā kvar
tālā, kur Tarkovskis, Antonioni bija ceļā uz turieni, ta
ču gāja bojā, noslāpdams savā garlaicībā. Meljess vien
mēr bijis tur, nemaz nedomādams par to. Viņš taču pēc 
profesijas bija burvis.

#
Nākamajā rītā pēc Olova Palmes nogalināšanas mēs 

sapulcējāmies mēģinājumu zāles uzgaidāmā telpā, un nekādi 
nespējām ķerties pie darba, Mēs runājām nedroši un meklē
jām vārdus, mēģinājām uzrunāt cits citu, kāds raudāja. 
Mūsu darbs top gauži dīvains, kad īstenība ielaužas un 
iztrūcina mūsu iluzorās rotaļas. Kad Vācija bija okupējusi 
Norvēģiju un Dāniju, manam amatierteātrim vajadzēja 
spēlēt «Makbetu» skolas aulā. Mēs bijām izveidojuši 
skatuvi un strādājuši veselu gadu. Skolā tika dislocēts 
karaspēks, lielākā tiesa no mums iesaukta armijā. Ne
izprotamu iemeslu dē| mēs tomēr saņēmām atļauju spēlēt 
lugu. Skolas pagalmā tika montēti zenītieroči, grīdas iz
liktas koridoros un klases noklātas ar salmiem, visur 
rosījās zaldāti formas tērpos. Visur aptumšoti logi.

Es pats spēlēju karali Dankanu, biju sadabūjis pār
lieku mazu parūku, matus biju nokrāsojis baltus ar tauku 
grimmu un pielīmējis bardu. Neviens Dankans nav bijis 
tik līdzīgs kazai. Lēdija Makbeta vienmēr mēģināja, krekli
ņā ģērbusies, lasīja kā pa celmiem, kaut brilles bija uz 
acīm., Makbets cīnījās tik veikli kā nekad (zobenus mēs 
dabūjām pēdējā mirklī) un ievainoja Makdafam galvu 
tā, ka ritēja asinis, pēc izrādes viņu aizveda uz slimnī
cu.

Nu bija noslepkavots Olovs Palme. Kā mums dalīties 
apjukumā? Vai mums jāiejūtas mēģinājumā, vai mums jā- 
iejūtas vakara izrādē? Nu mēs izgaisinām Sapņu spēli 
uz mūžu. Nav iespējams spēlēt lugu, kad kads sprediķo, 
cik žēl cilvēka. Neciešami novecojusi māksla, skaista, bet 
tāla, varbūt pat mirusi.

Viens no jaunākajiem aktieriem sacīja: «Iespējams, ka 
man nav taisnība, taču es domāju, ka mums jāmēģina, 
domāju ka mums jāspēlē. Tas, kurš nogalināja Palmi, 
grib, lai valdītu haoss. Ja  mēs atteiksimies no izrādes, 
mēs veicināsim haosu, ļausim savām jūtām gūt v irs
roku. Nu svarīgs ir kaut kas cits, nevis atsevišķa c il
vēka mirklīgas jūtas. Haoss nedrīkst būt visaptverošs.»

Lēni un ar šaubām «Sapņu spēle» pārtapa izrādē. 
Mēs mēģinājām publikas klātbūtnē. Dažu brīdi tā bija uz
manīga un atsaucīga, dažu brīdi mēma un atvairiga. Rēns 
optimisms sārtoja mūsu vaigus. Kolēģi pūlējās godam, mēs 
saņēmām zīmītes, un publika ar saucieniem mūs uzmundri
nāja.

Režisoram pēdējā mēģinājumu nedēļa ir grūta. Mēģinā
jumi vairs nerosina, riebums ir smacējošs, krīt acīs ne
pilnības, kā mūžam neizklīstoša migla auksta Vienaldzī
ba nomāc sirdi un prātu.

*

Mēs, kā parasti, pulksten pusvienpadsmitos esam sākuši 
mēģināt «Nāves deju». Mēs — Anderss Eks, Margarēta 
Krūka, Jans Ulovs Strandbergs, režisora asistents, suf
lieris, tehniskais palīgs un es. Mēs strādājam gaišā un 
patīkamā telpā augstu pie Dramatiskā teātra jumta,

Darbs rit viegli, bez saspringuma, kā gandrīz allaž 
mēģinājumu sākumā. Durvis atveras un ienāk direktora 
sekretāre Margota Virstrema. Viņa paziņo, ka man ne
kavējoties jāierodas viņas kabinetā, kur mani gaidot divi 
policisti. Es atbildu, ka viņi varbūt iedzertu tasi kafijas, 
un mēs varētu satikties pulksten vienos, kad mums ir pār
traukums. Margota Virstrema saka, ka viņi gribot ar mani 
tūlīt runāt. Es vaicāju, kas noticis, taču Margota nezina. 
Mēs apstulbuši smejamies, un es lūdzu aktierus turpināt 
mēģinājumu, gan jau redzēsimies pēc pusdienām pulksten 
divos.

Margota un es aizejam uz viņas kabinetu, direktora

kabinets ir mazliet tālāk. Tur sēž kāds kungs tumšā mē
telī. Viņš pieceļas, sniedz roku .un .pasaka 'savu vārdu. 
Es vaicāju, kas atgadījies, ja jau tāda steiga. Viņš pa
skatās sānis un nomurmina, ka runa ir par nodokļu 
afērām un ka man tūlīt jāejot viņam līdzi uz nopratinā
šanu. Es kā sajucis stīvi raugos viņā uņ saku, ka pa
tiešām neko nesaprotu. Tad pēkšņi man iešaujas prātā, ka 
cilvēki šādā situācijā (amerikāņu filmās) mēdz izsaukt 
savu advokātu. Es saku, ka manam advokātam, bez šau
bām, jābūt klāt nopratināšanā, ka gribu piezvanīt advo
kātam. Policists vēl aizvien raugās sānis un saka, ka 
tas nav .iespējams, jo advokāts arī ir iejaukts šajā lietā 
un uzaicināts uz nopratināšanu. Es bezpalīdzīgi jautāju, 
vai drīkstu aiziet uz savu istabu un paņemt mēteli. 
Policists atbild: «Iesim kopā!» Un mēs ejam. Ceļā uz 
manu istabu mēs satiekam vairākus cilvēkus, kuri izbrī
nījušies noraugās svešajā stāvā aiz manis. Gaitenī es 
satieku kolēģi. «Vai tu nemēģini?» viņš pārsteigts vai
cā. «Mani aizturējusi policija,» es atbildu. Kolēģis sme
jas. -

Kad esmu uzvilcis virsdrēbes, vēderu sarauj, stipri 
krampji, un ēs saku, ka man jānokārtojas. Policists ap

skata tualeti un neļauj man aiztaisīt durvis. Krampji sa
liec mani, un es ilgi esmu tualetē. Policists sēž pie pavērtajām 
durvīm.

Beigu beigās mēs varam doties projām no teātra. Es 
jūtos slikti un klusībā žēlojos, ka nemāku krist ģ ī
boni. Mēs satiekam aktierus un citus teātra ļaudīs ejam 
pusdienās uz kantīni. Es nedzīvi sveicinu. Komutatora 
telpa es pamanu ziņkārīgu meitenes seju.

Mēs izejam uz Nībrū ielu. Kāds policists mūs sagaida un 
sveicina. Viņš stāvēja Nībrū un Almlēfa ielu krusto
jumā, lai, atbilstoši savam uzdevumam, sekotu, vai man ne
rodas kāda iespēja aizbēgt.

Pie teātra savu mašīnu nolicis nodokļu detektīvs Kents 
Karlsons (vai arī viņa kolēģis, nekad neesmu varējis 
šos divus kungus atšķirt, abi ir it kā apaļīgi, valkā 
puķainus kreklus, abiem ir netīra āda un nagi). Mēs 
iekāpjam viņa mašīnā un aizbraucam. Es sēžu starp po
licistiem aizmugurējā sēdeklī. Nodokļu detektīvs Karlsons 
(vai viņa kolēģis) vada mašīnu. Vienam no viņiem ir la 
ba sirds, viņš runā, smejas, stāsta dažādus atgadīju
mus. Es pavaicāju, vai viņš nevarētu paklusēt. Viņš maz
liet aizvainojies atbild, ka gribējis tikai vieglināt sasprin
gumu.

Policijas komisārs beidzot piestājas pie kantora Kung- 
sholmas laukumā, lai gan es neesmu pārliecināts; viss 
kļūst neskaidrāks, atbildes aizvien grūtāk sadzirdamas.

Kāds laipns vecāks vīrietis panāk man pretī un no
sauc savu vārdu. Uz rakstāmgalda viņš uzlicis dokumen
tus, ko lūdz man rūpīgi izlasīt. Es lūdzu glāzi ūdens, 
jo mēle, rīkle un augslējas pagalam sausas. Es dzeru, 
roka trīc, man grūti elpot. Kaut kur tālāk (istaba 
pēkšņi šķiet bezgalīga) sēž neizdibināms pulciņš cilvēku, 
pieci vai seši, varbūt vairāk. Komisārs saka, ka neesmu 
norādījis visus savus ienākumus un ka «Persona» vis
pār ir «nulle». Es atbildu, ka, taisnību sakot, nekad ne
lasu savas nodokļu deklarācijas un nekad neesmu gribē
jis izvairīties no nodokļu maksāšanas. Komisārs uzdod 
šādus tādus jautājumus. Es atkārtoju, ka esmu citiem 
lūdzis kārtot manas finansu lietas, jo neesmu kompetents 
šajā nozarē, un nekad neesmu uzdrošinājies iesaistīties 
avantūrās, tas nav manā dabā. Es nenoliedzu, ka esmu 
parakstījis dokumentus, tos nelasījis. Ja  arī būtu tajos ie
skatījies, tik un tā neko nebūtu sapratis.

Sajās ieilgušajās un grūti paciešamajās domstarpībās, 
kuras nebija iespējams pārvarēt daudzus gadus, kuras sa
gādāja man lielas sāpes, kuras aprija milzīgus honorā
rus, ko vajadzēja maksāt advokātiem, kuras izraidīja mani 
uz deviņiem gadiem no Zviedrijas un kuras galu galā 
atklāja, ka esmu pārmaksājis nodokļus simt astoņdesmit 
tūkstoš kronu apjomā (sods vai citas atrunas nesekoja), 
visā šajā juceklī es varu vienīgi sev uzvelt vainu, taču 
ir kāda svarīga detaļa — es parakstīju dokumentus, ko 
nebiju lasījis, vēl jo mazāk tos biju izpratis. Es tātad biju
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akceptējis finansu operācijas, kuras man bija svešas un 
kuras es nespēju pārredzēt. Man iegalvoja, ka viss no
tiek likumīgi un ka viss ir labi. Un es apmierinājos. 
Es neapjautu, ka mans cienījamais advokāts, internacionā
lās skautu kustības līderis, itin nemaz neapjauta, ko pa
strādājis. Tāpēc da|a darījumu tika nepareizi kārtoti vai 
pat nemaz netika kārtoti. Tas savukārt modināja aizdo
mas varas iestādēs. Nodok|u detektīvs Karlsons un viņa 
kolēģis nojauta lielo afēru. Viņiem |āva brīvi rīkoties 
nenoteikts un nelietpratīgs apsūdzības cēlājs, kurš baidījās, 
ka es droši vien būšu spiests atstāt Zviedriju un tādējādi 
varas vīri paliks ar garu degunu.

*
Kādā leduspelēkā decembra dienā mēs iekārtojāmies pan

sionātā Krastmalas bulvārī, kur nedrīkstējām dzīvot vienā 
istabā, jo to liedza zviedru viesnīcu stingrais reglaments.

Guna no draudiem, ka zaudēs savus bērnus, spēji krita 
izmisumā. Viņa atgriezās savrupmājā Lidingē, pie vīra, kurš 
bija ieguvis laiku, lai apdomātu kādu iespaidīgu at
riebšanās paņēmienu. Man pašam vajadzēja braukt uz Gē- 
teborgu, lai veiktu pēdējo, ar līgumu nolīgto inscenējumu.

Mums nebija Jauts satikties, runāt pa telefonu, rakstīt 
vēstules. Jebkurš sazināšanās mēģinājums palielināja ris
ku — Gunai atņems bērnus. Tolaik likumi bija stingri pret 
māti, kas «pametusi» mājas. Man laimējās dabūt mazu dzī
voklīti (vēl aizvien to īrēju), un es pārvācos uz turieni ar 
četrām skaņuplatēm, netīru apakšveļu un ieplīsušu tējas 
tasīti. Aiz bēdām uzrakstīju scenāriju filmai, kura ieguva 
nosaukumu «Vasaras rota|a», arī anotāciju kādai citai 
filmai un lugai, kura pazuda. Klīda valodas, ka visu 
filmu uzņemšanu pārtrauks — producenti protestēja pret 
izklaidējošās produkcijas nodokli. Man šāda akcija no
zīmēja finansiālu katastrofu, tāpēc ka es uzturēju divas 
ģimenes.

Vienu dienu pēc Ziemsvētkiem Guna pameta majas, at
teikdamās no pazemojošā stāvok|a un vairs nevēlēda
mās pildīt vīra diktētos noteikumus. Par procentu naudu 
mēs noīrējām mēbelētu četristabu dzīvokli, augstu kalnā, 
skaistā, vecā mājā Estermalmē. Tur mēs pārcēlāmies kopā 
ar Gunas diviem mazajiem dēliem un bērnaukli somieti. 
Gunai patlaban nebija darba, un man nācās rūpēties 
par trīs ģimenēm.

Skops ir stāsts, kas nāca vēlāk — Guna palika stāvoklī. 
Vasaras beigās pārtrauca uzņemt visas filmas, es tiku at
laists no «Svensk Filmindustri», sāku strādāt par māksli
niecisko vadītāju Lorensa Marmsteda jaunajā teātrī, taču 
piedzīvoju divas neveiksmes pēc kārtas un arī no tu
rienes mani padzina.

Kādā rudens vakarā piezvanīja Gunas vīrs un piedāvāja 
izlīgumu un nokārtot visu bez tiesas. Viņš lūdza satikšanos 
vienatnē — kad viņi vienošoties, kopīgi meklēšot advokātu, 
lai sagatavotu līgumu. Es aizliedzu viņai tikties ar vīru 
vienatnē. Viņa bija nepielaidīga, viņš šķita maigs un pie
kāpīgs, kad runāja pa telefonu, gandrīz vai raudāja. Pēc 
vakariņām viņš aizveda viņu ar savu mašīnu. Pulksten 
četros no rīta viņa atgriezās ar stingu seju un runāja 
vienmu|ā balsī. Viņa tūlīt gribēja gulēt, mēs taču va 
rējām runāt nākamajā rītā un visas citas dienas. Es lie
dzos atstāt viņu mierā un pieprasīju, lai viņa izstāsta, 
kas noticis. Viņa pastāstīja, ka viņš aizvedis viņu uz 
mežu un izvarojis. Es pametu viņu vienu un drāzos ārā.

Es nemūžam neuzzināju, kas patiesībā noticis. Droši 
vien nebija runa par izvarošanu fiziskā nozīmē. Iespējams, 
viņa tika pak|auta psihiskam teroram: ja tu gulēsi ar mani, 
paliksi stāvoklī.

Es nezinu, kā viss bija. Guna jau četrus mēnešus 
gaidīja bērnu. Es izturējos kā greizsirdīgs bērns, viņa 
bija vientu|a, pamesta. Ir tādi dzīvi kadri ar skaņu un 
gaismu, kuri nekad nešķiras no dvēseles projektora, bet 
met cilpas cauri dzīvei ar nemainīgu asumu, nemainīgi 
skaidru objektīvu. Š ī ir vienīgā mana atziņa, kas dienu 
un nakti nepielūdzami tuvojas patiesībai.

Nepilnā stundā nomira mūsu iespējas kopīgiem spēkiem 
pārvarēt krīzi. Beigu sākums bija neapstrīdama patiesība,

kaut arī mēs cieši pieķērāmies viens otram, izmisīgi mēģinā
dami samierināties.

Procesam vajadzēja sākties. Pēdējā rītā lietu atlika, jo 
Gunas advokāts draudēja nodot atklātībai vīra finansu ma
hinācijas. Visos sīkumos situācija man nebija zināma, taču 
draudi k|uva nereāli. Šķiršanās prāva noritēja diezgan 
nesāpīgi, un bērnu audzināšanas komisija prasību uz
turēja, gan pēc pazemojošas izmeklēšanas atzina, ka Gunai 
jāuztic bērnu audzināšana.

Drāma bija beigusies, mīlestība noasiņoja un visu aiz
ēnoja naudas grūtības. Naudas nebija, filmu uzņemšana 
joprojām nebija atsākusies un ik mēnesi no manis tika 
pieprasītas lielas summas divu sievu un piecu bērnu uz
turēšanai. Ja  nauda aizkavējās ilgāk par divām dienām, 
kā no pazemes izlīda saniknota sieviete no bērnu au
dzināšanas komisijas un meta acīs manu netiklo dzīvi. 
Ikviens ģimenes apciemojums Gēteborgā sākās ceremoniālā 
laipnībā un beidzās ar šausmīgām scēnām, roku palaišanu 
un bērnu izmisīgiem kliedzieniem.

Es beigu beigās pazemojos un lūdzu aizdevumu stu
dijai «Svensk Filmindustri». Aizdevumu es saņēmu, bet biju 
spiests parakstīt līgumu par četrām filmām, par kuru 
scenārijiem un režiju saņemšu divas trešdaļas no sava 
parastā honorāra. Turklāt man vajadzēja trīs gados pa 
da|ām dzēst aizdevumu, ieskaitot procentus. Vienlaikus 
atskaitīja manus ienākumus no akciju sabiedrības. P ie
peši es biju paglābies no finansiālas katastrofas, bet 
rokas un kājas man sasaistīja laiks.

Mūsu dēls piedzima tūkstoš deviņi simti piecdesmit pirmā 
gada aprī|a pēdējā dienā. Lai mazinātu dzemdību sāpes, 
mēs abi iedzērām šampanieti un ar manu sagrabējušo 
fordu pa ārpilsētas nelīdzeno zemi devāmies uz slimnī
cu. Tad es uzticēju Gunu vecmātei un tiku izraidīts no 
slimnīcas, braucu mājās, pamatīgi piedzēros, paņēmu bērnu- 
dienu rota|u vilcieniņus un bez apnikas klusi spēlējos, 
līdz aizmigu uz paklāja.

Filmu uzņemšana atkal atsākās, un Guna aizvietoja 
kādu žurnālistu vakara avīzē, turklāt tulkoja. Man neka
vējoties vajadzēja uzņemt divas filmas: «Sieviešu gai
das» — pēc mana scenārija, un «Vasaru ar Moniku» — 
pēc Pēra Andersa Fogelstrema romāna. «Vasarai ar M o
niku» izraudzījās jaunu aktrisi, kura ar tīkliņzeķēm kājās 
spēlēja rēvijā un dai|i dekoltētu kleitu tēloja «Scala». 
Viņai bija maza filmēšanas pieredze, un viņa bija sa
derinājusies ar jaunu aktieri. Jū lija  beigās mēs aizbrau
cām filmēt uz šērām.

Šai filmai bija paredzēti nelieli līdzek|i un pavisam 
maza uzņemšanas grupa. Mēs dzīvojām Ornē un ik rītu 
ar zvejnieku laivām braucām vairākas stundas uz eksotisku 
salu puduri šērās.

Mani pārņēma līksma bezrūpība. Darba, finansiālās un 
laulības problēmas nogrima aiz apvāršņa. Mēs dzīvojām 
diezgan skaistu dzīvi ārpus mājām, strādājām pa dienu, 
vakariem, rītsvīda stundās un jebkuros laika apstākļos. 
Naktis bija īsas, miegs bez sapņiem. Pēc trīs nedē|u pū
liņiem nosūtījām filmu attīstīšanai. Kāda defekta dēj la 
boratorijā aparāts ieskrambāja garum garo filmu . r.u11i 
un gandrīz visu vajadzēja sākt no sākuma. Aiz pie
klājības nobirdinājām dažas krokodila asaras, bet 
klusībā priecājāmies par mūsu jauniegūto brīvību. >j

Filmēšanās ir stipri jutekliska nodarbošanās. Aktieru 
tuvībā nepastāv atrunas, abpusēja atdošanās ir bezgalīga. 
Intimitāte, uzticība, atkarība, maigums, uzticība kameras 
maģiskās acs priekšā ir liega, varbūt tā pārvēršas iluzo
rā drošībā. Saspringums, atslābums, viena elpa, triumfa 
acumirklis, zaudējuma acumirklis. Gaisotne ir neatvairāmi 
jutekliska. Daudzi gadi pagāja, līdz es apjautu, ka pie
nāk mirklis, kad kamera apstājas, prožektori nodziest.

Ilgus gadus Harieta Andersone un es esam kopā'^strā- 
dājuši, viņa ir neparasti spēcīga, bet viegli ievainojama 
persona, viņas apdāvinātībā jaušama ģenialitāte. Viņas 
attieksme pret kameru ir tieša un jutekliska. Turklāt viņas 
tehnika ir suverēna un viņa ātri spēj iejusties un asi 
visu uztvert. Viņas humors ir rupjš, bet ne cinisks. M ī
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lestības cienīga sieviete un viena no maniem mīļākajiem 
draugiem.

Kad mēs atgriezāmies mājās no mūsu piedzīvojuma 
šērās, es Gunai visu izstāstīju un lūdzu dažu mēnešu 
atelpu, jo gan Harieta, gan es uzskatīju, ka mūsu at
tiecības iegrožo laiks. Guna saniknojās un pasūtīja mani 
pie velna. Mani pārsteidza agrāk nepamanītās, brāzmainās 
dusmas, un es sajutu lielu atvieglojumu. Es savācu dažas 
mantas un atkal pārcēlos uz vienistabas dzīvokli.

Vairākus gadus vēlāk mēs satikāmies bez naida un 
savstarpējiem apvainojumiem. Pēc šķiršanās Guna bija sā
kusi lasīt lekcijas slāvu valodās un mērķtiecīgi tiecās 
pēc doktora grāda, ko arī ieguva. Tulkotājas darbs aiz
vien vairāk k|uva viņai par prestiža lietu.

Pamazām viņa radīja pilnīgi neatkarīgu dzīvi, kurā bija 
draugi, mīļākie un ārzemju ceļojumi.

Mūsu prieks par atkal atkaroto tuvību bijā liels, bet 
patmīlīgs. Mēs tik tikko ievērojām, ka mūsu dēls visu sā
pīgi pārdzīvo un ir greizsirdīgs.

Kad Guna gāja bojā autokatastrofā, mums abiem ar 
mazo Ingmāru vajadzēja iet uz bērēm. Mēs pirms ce
remonijas satikāmies vienistabas dzīvoklī Grāfa Tūr^s ielā. 
Viņam bija deviņpadsmit gadi, viņš bija skaists liela au
guma vīrietis, garāks par mani, mēs nebijām redzējušies 
daudzus gadus. Viņam mugurā bija pašaurs melns uz
valks, ko bija aizņēmies no sava brāļa. Mēs klusi sē
dējām, cerēdami, ka laiks aizritēs mazliet nemanāmāk. 
Taču tā nenotika. Viņš vaicāja, vai man varbūt esot 
kādi šūšanas piederumi, 'viņam  vajagot piešūt pogu. Es 
meklēju adatu un diegu. Mēs apsēdāmies pie loga viens 
otram pretī. Mazais Ingmārs noliecās pār šuvekli. Gaišie 
biezie mati krita pār pieri, stiprās rokas veikli rīkojās 
ar adatu un diegu. Reizēm viņš samulsis runāja caur 
degunu. Viņš bija pārsteidzoši līdzīgs savam tēvatēvam 
kādā studentu gadu fotogrāfijā. Tumši zilas acis, tā pati 
matu krāsa, tāda pati piere, jutekliska mute. Tā pati berg- 
maniski noliedzošā attieksme, kas jautās viņa stājā: ne
pieskaries man, nenāc man tuvumā, liec mani mierā, es 
esmu Bergmanis, velns parāvis.

Es neveikli mēģināju sacīt kaut ko par viņa māti, viņš 
tūlīt atvairīgi pamāja. Es tiepīgi turpināju, viņš nevilšus uz
meta man dzestru un nicinošu mirkli, kas apklusināja 
mani.

Guna kļuva par prototipu daudzām sievietēm manās 
filmās: Kārinai Lobēliusei «Sieviešu gaidās», Agdai «Ākstu 
vakarā», Marianei Egermanei «Mācību stundā mīlestībā», 
Susannei «Sieviešu sapņos» un Desirē Armfeldei «Vasaras 
nakts smaidos».

Lieliskajā Evā Dālbekā* es atklāju viņas būtības iz
skaidrotāju. Abām sievietēm kopīgiem spēkiem izdevās pie
šķirt konkrētību maniem bieži vien diezgan neskaidriem 
scenārijiem un tādējādi atveidot sieviešu tēlu neaizrunā
jamo manieri, ko nemūžam nebiju iztēlojies.

*
Kāds saka, ka man vajadzētu pastāstīt par draugiem. 

Tas nav iespējams, ja pats neesi ļoti vecs un draugi 
jau pametuši šo pasauli. Citkārt nonāku pie dīvaina līdzsva
ra starp netaktiskumu un noslēpumainību: esi mierīgs, 
tu dabūsi izlasīt, ko esmu uzrakstījis.

Kāda uzrakstījusi sīku atzīšanos. 5ī mīļākā jau bija, 
dabiski, izlasījusi manuskriptu. Viņa bija tualetē vēmusi, 
pēc tam uzstāja, lai viņas vārdu svītro. Rakstnieks ņē
ma vērā viņas vēlmi, bet izmeta pozitīvos vērtējumus, 
un negatīvos izcēla.

Draudzība tāpat kā mīlestība ir ārkārtīgi vērīga. Drau
dzības būtību iezīmē atklātība, patiesības nepieciešamība. 
Tu sajūti atvieglojumu, ieraugot drauga seju vai iz
dzirdot viņa balsi telefona klausulē un uzticot to, kas 
vissmagāk nospiež sirdi. Vai arī dzirdot no drauga to, 
ko viņš sajutis, bet pats tik tikko esi uzdrošinājies par 
to domāt. Bieži vien draudzībā ir kāda jutekliska strā
va. Drauga veidols, seja, acis, lūpas, balss, kustības,

* E v a  D ā lb e k a  (1920) —  zv ied ru  a k tr ise  un rom ānu  rakstn iece .

intonācija ir ierakstīta tavā apziņā, tā ir kā noslēpumains 
kods, kurš atraisa uzticības un kopības jūtas.

Mīlestība iet bojā konfliktos, nenovēršami iet bojā, drau
dzība ir pieticīgāka, tai ir sveši skandāli un izskaidro
šanās. Reiz grants graudiņš ieķeras starp trauslajām kon- 
taktvirsmām, un tad top skumji un smagi. Es nodomāju: 
es labi tieku galā arī bez tā idiota! Un tad aizrit kāds 
laika cēliens, sliktais atklājas dažādās jomās, dažkārt 
acīm redzami, bieži vien slepeni.

Nu es tiecos pēc saskares, tā nedrīkst dzīvot, jāuz
klausa padoms. Un mēs tīrām, slaukām un atjaunojam.

Rezultāts nepārliecina: ir labāk, sliktāk vai tāpat, kā 
agrāk. Nav zināms. Draudzību nekad neiespaido zvēresti 
un solījumi, arī laiks un telpa ne. Draudzībai nav ne
kādu prasību, tikai viena — atklātība. Viena vienīga, bet 
smaga. *

Svētdienas pēcpusdienā, adventes sākumā es biju Hed
vigas Eleonoras baznīcā. Es vēroju gaismas atspīdumus 
velvē un man laimējās nokļūt trešā stāva dzīvoklī. 
Es atradu māti, noliekušos pār savu dienasgrāmatu, viņa 
ļāva man sarunāties ar viņu. Es k|uvu nesakarīgs, sāku 
jautāt par to, kas jau šķita nodots aizmirstībai. Liku at
bildēt. Apvainoju. Māte aizbildinājās ar nogurumu. Pēdējos 
gados viņa bieži tā teica. Viņa ir stipri novājējusi, 
kļuvusi gandrīz vai caurspīdīga. Man jādomā par to, kas 
man pieder, ne jau par to, ko esmu zaudējis vai kas 
man nekad nav piederējis. Es savācu savas izkaisītās 
dārglietas, dažām piemīt īpašs mirdzums.

īsā brīdī es uzzinu par viņas ciešanām nāves uzvaras 
priekšā. Viņa neapmeloja dzīvi, kā to darīja tēvs, viņa 
nebija reliģioza. Viņai pietika spēka uzņemties vainu arī 
tad, kad vaina bija apšaubāma. Kaismīga teātra mirklis 
neaizēnoja apziņu, bet apziņa cēla gaismā dzīves jēgu.

Un tā es sēdēju viņas krēslā un apvainoju viņu no
ziegumā, ko viņa nebija izdarījusi. Es uzdevu jautājumus, 
uz kuriem nebija iespējams atbildēt. Es vērsu pagrieziena 
lukturu gaismu no detaļas uz detaļu.

Es tiepīgi uzdevu jautājumus: kā un kāpēc? Savā god
kārīgajā asredzībā es varbūt nojautu mātesmātes dzestro 
spēku iepretim manu vecāku drāmai. Jaunībā viņa apprecē
jās ar vecāku vīrieti, kura trīs dēli nebija daudz jau 
nāki par viņu. Vīrs drīz vien nomira, atstādams sievu 
ar pieciem bērniem. Ko nācās viņai apspiest un iznīcināt?

Atminējums, protams, ir vienkāršs, tomēr paliek neat
minēts. Vienu es droši zinu: mūsu ģimenes cilvēkiem bija 
laba griba, bet iedzimts drausmīgi augsts prasīgums, sirds
apziņas pārmetumi un vainas apziņa.

Mātes slepenajā dienasgrāmatā es meklēju tūkstoš deviņi 
simti astoņpadsmitā gada jūlija ierakstus. Tur ir rakstīts: 
jūtos pārāk nespēcīga, lai pēdējās nedēļās rakstītu dienas
grāmatu. Ēriks jau otro reizi saslimis ar spāņu gripu. 
Mūsu dēls piedzima svētdienas rītā, četrpadsmitajā jū
lijā. Viņam tūlīt sacēlās augsta temperatūra un sākās 
šausmīga caureja. Viņš atgādina trauslu skeletu ar lielu, 
ugunssarkanu degunu. Viņš tiepīgi liedzas atvērt acis. 
Pēc dažām dienām man vairs nebija piena — biju |oti vār
ga. Viņu nokristīja slimnīcā. Viņu sauc Ernsts Ingmārs. 
Ma viņu paņēma līdzi uz Vorumu, kur viņa sameklēja 
viņam zīdītāju. Ma ir sarūgtināta, ka Ēriks nespēj at
risināt mūsu praktiskās problēmas. Ēriks ir sarūgtināts, 
ka Ma jaucas mūsu privātajā dzīvē. Es guļu šeit bez 
spēka un skumja. Reizēm, kad esmu viena, es raudu. 
Ma saka, ja zēns nomiršot, viņa parūpēšoties par Dāgu, 
lai es atkal varot strādāt. Viņa grib, lai mēs ar Ēriku 
jo drīzāk izšķiramies, «pirms viņš, degdams savā neprā
tīgajā naidā, nav pastrādājis kādu jaunu trakulību». Es 
esmu pārliecināta, ka man nav tiesību pamest Ēriku. Visu 
pavasari viņa nervi ir vāji, viņš ir ļoti pārpūlējies. Ma 
saka, ka viņš izliekas, bet es neticu. Es lūdzu Dievu, 
nelolodama cerības. Man jātiek galā pašai, cik labi vien 
varu.
Forē, 1986. gada 25. septembri.

No zviedru valodas tulkojusi 
IL Z E  K A C EVSK A
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LATVIJAS REPUBLIKAS P ILSOŅA 
CEĻOJUMS NĀKOTNĒ

Latvijas republika. 20.— 30. gadi. 
Pēc pusgadsimta uz to veroties, vieniem 
tā šķiet paradīze, «zelta laikmets», 
citi cenšas to attēlot par kauna trai
pu Latvijas proletariāta varonīgajā 
ceļā uz komunismu, šodien ļoti popu
lāras ir publikācijas par tā laika Lat
viju, tās vietu pasaulē, attiecībām ar 
ārvalstīm, par 1940. gada vasaras no
tikumiem. Mēs, paaudze, kas dzimusi 
un augusi sociālisma sasniegumu 
gaisotnē, ar interesi ieklausāmies cil
vēku liecībās, kuri atceras tos laikus. 
Tomēr jūs teiksiet, cilvēka atmiņa ne 
vienmēr ir objektīva, tā rūpīgāk glabā 
labo nekā ļauno.

Bet interesanti, ko par mums teiks 
Latvijas Republikas pilsonis, ja viņam 
izdotos kādā fantastiskā veidā pagriezt 
laika ratu par piecdesmit gadiem uz

priekšu un ieceļot padomju dzīves īs
tenībā? Jūs teiksit, situācija nereāla?

Izrādās, ka nemaz nav tik nereāla, 
ja atceramies, ka divdesmit gadus bla
kus Latvijas valstij pastāvēja varenā 
Padomjzeme.

Šādu ceļojumu nākotnē 1931. gada 
jū lijā uz milzīgo austrumu kaimiņvalsti 
veica Latvijas Republikas pilsonis —  

Pāvils Vīlips, tajā laikā vēl mazpazīs
tams pilsētas dzejnieks, smalks mīlas 
liriķis. Pirmo acumirklīgo iespaidu varā 
dzejnieks konspektīvi pierakstījis savas 
piezīmes. Tajās jūtams autora izjūtu 
patiesīgums. Sajās piezīmēs atklājas, 
ka autoru padomju dzīves realitātē 
pārsteigušas tādas lietas, kas mūsu pa
audzei šķiet pašas par sevi saprotamas. 
Izrādās, ka Latvijas Republikas pil
sonim ir bijusi problēma, ar kādu vārdu

nosaukt mums tik ikdienišķu parādību 
kā rindas.

Mūslaiku lasītāju šajās piezīmēs 
izbrīni, varētu teikt, pat šokē, autora 
jūsmtbas pilnā attieksme pret padom
ju realitātēm tad, kad tā nebija no
deva oficiālās, valdošās ideoloģijas ga
ram. Iespējams, ka neapmierinātība 
ar pastāvošo iekārtu Latvijā, tieksme 
pēc visa «jaunā» un progresīvā, ideā
lisms sabiedrisko procesu izpratnē bija 
tas, kas noveda pie tā laika padomju 
sabiedrības idealizācijas ne tikai P. Vī
lipu, bet zināmu latviešu inteliģences 
daļu 30. gados vispār. Un vai šis sub
jektīvais faktors —  pilsoņu uzskati, 
attieksme pret notiekošo, nenospēlēja 
savu lomu valsts liktenī 1940. gada 
vasarā? Jautājums paliek neatbildēts.

ANDA CATLAKA

PĀVI LS  V Ī L I P S

P Ā R I S  C E Ļ O T Ā J A  
I E S P A I D U  S A K A R A  

A R  B R A U C I E N U  
U Z  S P R S*

VILCIENĀ

Taisni pīkst. 13.35 min. 26. jūnijā atstājām Rīgu. Trešās 
klases krievu vagons Rīga— Maskava. Savādas izjūtas, do
doties uz to sociālisma celtniecisko zemi, kādas otras pasau
lē nav. Mūs mēģinājuši atrunāt braukt uz turieni, jo bie
ži pilsoņa apziņā S P R S  ir valsts, kurā neviens ārvalsts pil
sonis nav drošs par savu labklājību, pat dzīvību. Šausmu, 
dažādu patvarību un nekārtību zeme. Lai kā, bet valsts, 
kuras k|ūdu (esošu — izdomātu) kaislīgā pieminēšanā un 
iztirzāšanā sacenšas visas kapitālistiskās zemes. Un ne 
tikai zemes, bet arī atsevišķi pilsoņi.

S P S R  ne tikai nopeļ. Dzirdamas arī balsis, kas to pilnu
krūti aizstāv, cildina. Kā vieniem 
nes, tā otriem viss labs. Un tādē| 
pašiem visu redzēt, pārliecināties.

viss slikts, kas no turie- 
mums jo lielāka interese

* Ie p r ie k šē ja is  P a d o m ju  S a v ie n īb a s  n o saukum a sa īs in ā ju m s  la tv ie šu  
va lo d ā .

Stundu pēc stundas braucam cauri Latvijas laukiem, 
mežiem. Saulains. Vēl zaļoksnēji labības lauki. Visur rela
tīva pieticība un pārticība. Par smago saimniecisko krīzi, 
kas neatvairāmi tuvojas kapit. (ālistiskajām) zemēm, vēl 
nav ne jausmas. Visapkārt latviskas sejas ar latviskām zem
nieku rūpēm, šur tur arī Latvijas baltkrievu vaibsti. V ie
nīgi mūsu vagona pavadītājs — krievs — atgādina mūsu 
brauciena mērķi. Kāda liela atšķirība starp viņu un mūsu — 
latviešu pavadītājiem.

Apģērba vienkāršība, pat nabadzība, apavi nodiluši. Vāja 
noliesējusi seja. Pelēka. Tas no vienas puses. No otras pu
ses — labi, vismaz pilnā mērā pietūkuši barotas 
miesas. Labs apģērbs, apavi. Viens dzīvo pārtikušā kapitā
lisma, otrs jaunā sociālisma celtniecības zemē. Viens bauda 
dzīves labumus, cik tālu tie atkrīt no kapit. (ālista) .gal
da, otrs — cer uz tiem, cik tālu pašu šo kapitālismu likvidē, 
apmaina ar citu dzīves kārtību.

Tā nu mēs braucam uz nezināmo, neredzēto. Kilometrs 
pēc kilometra.

Ap pīkst. 20 — pārbraucam robežu. Tā pati daba, tie paši 
līdzenumi, tā pati flora. Un tomēr kaut kas cits. Cita dzīve.
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L IG IT A  ULMANE. «SAKUM S»

Cita patiesība. «Товарищи, нет больше господ, теперь 
все товарищи!»* saka kāds blakus, kas iekāpis Savienības ro
bežu stacijā Bigosovo, kur uz fasādes redzējām sarkano piec
stūraino zvaigzni — nevis vairs kā kādu izsmieklu karikatū
rās, bet lielāko īstenību. Pa vagona logiem vērojam garām- 
slīdošās ainavas. Sādžas. Atsevišķas mājas. Dzelzce|a pos
teņi. Ir kaut kas cits, savādāks. Bet kas? Vai būtu tā, ka šeit 
vēl nebūtu pieskārusies kultūra? Kārtība? Vai trūkums? V a r
būt tas sabrūkošais, kura vietā nāks jaunais? Un tiešām — 
par jauno vēsta arī neskaitāmie sarkanie plakāti, kas strēlēm 
pārstiepjas staciju sienām — jo vairāk, jo tālāk no robežas. 
Par tranzīta uzlabošanu. Par sociālisma celtniecību. Pret 
oportūnismu. Pret kaitētajiem (вредители). Par komunismu. 
Par triecienību (ударничество). Par lielinieciskiem tempiem 
darbā utt., utt.

Ap pīkst. 22 mūsu kupejā iemeimuro krievu vecīte — ar 
pāris paprāvām paunelēm. Izrādās, zemniece, viensētniece. 
Vienkārša. Krieviska. Labprāt runā. Kaut sākumā pabik

* « B ie d r i,  tagad  kungu v a irs  nav , tagad  v is i ir b ied ri

I. B IR Z M A Ļ A  foto

la. Ap 60 gadu. Brauc uz Maskavu — pie sava dēla un mei
tas: strādniekiem. Dēls — zavodā. Ar vilcienu brauc pirmo 
reizi. Visu mūžu pavadījusi pie savas zemes. Maizes riecienu 
izcīnīdama. Ieaugt jaunajā kārtībā, šķiet, viņai grūti. Un tas 
jau saprotams. Iznāk runa par kolhoziem. Atturīga. Stāsta, 
ka valdība cīnās ar «budžiem» («kulakiem»), ka tos izsūta 
uz tāliem apgabaliem. Kolhozos neuzņemot. Pati, kā vē
rojams, nav kolh. (ozu) piekritēja. Pašai dzīve, droši vien, 
arī nav nekāda labā. Cīnās ar trūkumu un neuzticību tag. 
(adējai) valdībai. Pret visu jauno. Grib saimniekot pa 
vecam — tikai maizes riecienam un ne vairāk. Bet va l
dībai? — Tai citi plāni. Citi mērķi. Kolektivizācija. Sovjeti
zācija. Lai visiem būtu labi, vienlīdz labi. Tas saprotams, 
ka apm.(ēram) 60 gados ieaugusī privātā īpašuma izjūta 
ir tik stipra. Stiprāka uz laukiem, kā jebkur citur. Tādēļ ar> 
šī asā cīņa no valdības puses un sīvā, stūrgalvīgā pretošanās 
no otras — zemnieku puses. Taču, cik var vērot, kolhozu 
ideja starp «cepeaHHK’iem» (un tādu zemnieku — vairums) 
sāk noteikti uzvarēt. Kolektīvās saimniecības priekšrocības 
pie apzinīgāka personālā sastāva noteikti sāk izpausties 
pašu saimniecību rezultātos. Zemnieks pasākuma augļus 
grib redzēt jau tuvākā nākotnē — tāpat kā mūsu vecenīte
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sāka gaidīt Maskavu jau pēc pāris stundām. Kā nu lai v i
ņai izstāsta un izskaidro, ka šis ceļš grūts un tāls, tāpat 
Maskava tikai pēc 17 stundām.

Tālāk mūsu ceļš iet bez sevišķiem notikumiem. Mūsu 
ceļa biedrene vienīgi nedomā par guļu, kaut Maskava vel 
tik talu. Viņa ir arī pacietīga. Gaida. Rodas jautājums — 
vai šada pacietība nav visai krievu tautai? Vai ari viņa ne
gaida varonigi? Savu pilnīgo rītdienu?

Vagona koridorā krieviskas sejas. Nopietnas. Tādu maz 
citās zemēs. Rīta pusē iznāk runa ar kādu strādnieku, pēc 
tautības žīds. Apzinīgs. Lietišķs runā. Informēts. No darba
vietas uz mēnesi tiek sūtīts ārstēšanās nolūkos uz Kaukāzu. 
Arodbiedrība maksā ceļu. Sanatorija brīva. Vai arī tas nav 
zīmīgs fakts šai strādnieku— zemnieku valsti?

Sāk līņāt. Debesis pārvelkas pelēkiem mākoņiem. Vai 
tik nemīlīga un pelēka būs šī zeme, Maskava?

M A SK A V A S  S E JA

Beidzot, ap pīkst. 17, iebraucam Maskava. Laiks noskaid
rojies. Baltijas vakzāle. Drūzma. Laimīgi ar saviem sai
ņiem nokļūstam līdz izejai. Bet kā tālāk? Izrādās, ka iela, 
kur esam nodomājuši apmesties, stipri tālu. Ar tramu aizkļūt 
turp, pie tam vēl ar čemodāniem, diezgan sarežģīti. Auto, 
autobusu — nav redzams. Ormaņi — šauriem, augstiem ra 
tiem — gan sastājuši pie stacijas. Bet no tiem esam brī
dināti. Varot nobraukt visu savu naudu. Tādēļ ari neņemam. 
Te pie viena staba — iepretim stacijai — redzam, stājas 
ļaudis rindā. Domājam — kārtojas kada ekskursija. Bet 
izrādās, autobusa pieturas vieta. Drīz ari tas piebrauca — 
augsts, neveikls, sarkans. Astes — it kā vēl revolūcijas 
laiku atskaņas. Vēlāk redzu tādas pašas astes arī pie vei
kaliem — kooperatīviem — slegtiem rajona izdalītājiem 
(закрытый распределитель) pat pie kioskiem uz ielu stū
riem, kur izdala saknes, augļus. Vēlāk noskaidroju — sa
tiksmes līdzekli pārāk apkrauti (p. trami) un kārtības la 
bad — rindas. Ne vienmēr. Pārtikas normas — ierobežo
tas. Saņemšana bieži nokavēta. Tādē| atkal — rindas. Bet 
stāstīja arī daudz gadījumu, kur rindām gluži psihozes 
raksturs. Izņemt visus produktus, ko tikai dod uz kartiņām. 
Ja  to pašu produktu par to pašu cenu dod atklātā tirgū — 
bieži trūkst pieprasījuma. Novērojuši dīvainas rindas pie 
maziem stabiņiem, domājam, kā pašiem tikt tiz priekšu. 
Jāmeģina dabūt kadu taksi — tādi tomēr ir. Bet izrādās, ka 
to gauži maz. Izķer (на разхват). Jau pa gabalu skrien 
pretī, ja kāds tukšs tuvumā parādās. Arī mums pec ' / 2  stun
das izdodas 2 saķert. Bet abi atteicās braukt. Lai tukšu otra 
gala braucienu netaisītu, droši vien. Beidzot, pēc kādas stun
das, laimīgi sēžam taksī — līču loču krustojam Maskavu. 
Mums labi — un šoferim labi. Mēs redzam jau pirmajā 
braucienā Maskavu. Šoferis — vairāk nopelna (ap 6 rub
ļi; tos pašus galapunktus braucot atpakaļ — par 3,5 rb|.).

Masķava. Maskava — liela un veca pilsēta. Tuvu pie 3 mil
jonu iedzīvotāju, daudz ielu šauras, šķības un greizas. Daudz 
vecuma putekļu. No pirmā iespaida — nav taisno moderno 
līniju. Nav Vakareiropeiska metropoļu iespaida. Kaut kas 
no Āzijas. Liekas arī diezgan netīrības. Mājas — visumā ne
koptas. Vēl trūkst, šķiet, pietiekošu līdzekļu. Ārējā spo
žuma - kā tas citās zemes — nekāda. Kā jau teicu, ielām 
kārtības un simetrijas saskatīt grūti. Arī vertikālas si
metrijas nav. Augstas mājas mijas ar mazām 2, 3 stāvu, 
baznīcas. Daudz un dažādu noslāņojumu — it kā liels 
gadu simteņu vēsturisks reljefs. Tāda Maskava no vienas 
puses. Bet tai arī otra puse — un tas ir dīvainākais. Maska
vas otra seja — otra daba — viņas modernisms. Es izvai
ros — ar nodomu — teikt «vakareiropeisms», jo ar šo vārdu 
nebutu izteikts tas viss, kas pozitīvs Maskava.

Auto Maskavā maz, bet toties tramu kustība ļoti dzīva — 
2— 3 lieli vagoni sastāvā. Līniju daudz. Mūžīgi pārpildīti — 
līdz iespējamai robežai. Kustība, milzīgs darba ritms. 
Ielas — centrā, arī nomaļākajās vietās — raugies — viena 
pēc otras pārlijušas melnās asfalta masas. Gludas. Tīras. 
Arī taisnas. Platas. Jaunās topošās dzīves gludākie ceļi. 
Ielu krustojumos — milicijas un 3 gaismu kustību regulā

cija, kas stipri tiek ievērota. Tramu krustojumos — spe
ciāli darbinieki - sievietes, kas regulē sliedes, lai trami savā 
gaitā netiktu aizkavēti, pašiem vadītājiem pārbīdot sliedes. 
Gājējiem — norādījumi par bīstamām vietām ielu pārieša
nai. Ielās, bulvāros, parkos — neskaitāmas tvertnes at
kritumiem, papirosu galiem. Un tiešām — tik tīrus bulvā
rus un parkus . . . bieži neredzēt. Bulvāri. Tie vēl nav se
višķi izkopti. Daudzi vel šķiet tādi paši, kā lielā revolū
cijas vētrā nomīdīti, — bez takām, neuzirdināti, — putek
ļu mākoņu radītāji. Bet tiek arī pie tiem strādāts. Rodas — 
maz pamazām — daudz apstādījumu. Ar krieviskā īpatnī
bā un ornamentikā (!) dēstītām sakārtotām puķēm. Tā 
mūsu laikā par jauku apstādījumu izvērtās Sucharevskas 
tirgus vieta. Parki. Tādu pašā Maskavā un Maskavas 
apkārtnē daudz. Visur — cik to vien atļauj teritorijas pla
šums un situācija — priekšzīmīga kārtība. Jo  tie taču — 
galvenām kārtām — domāti valdošas šķiras — strādnie
ku atpūtai. Šim nolūkam tiek darīts viss iespejamais.

Tagad — mājas. Tās ir arī tās, kas visraksturīgākās 
Maskavas modernismā. Tādu māju citās zemēs — ja arī 
ir, tad ļoti maz. Dzelzsbetons. Amerikāniska celtniecības 
tehnika. Stalažas iekšpusē. Taisnas līnijas. Taisnstūri. 
Kvadrāti. Viss — konstruktīvā stilā. Daudz logu — saulei, 
gaismai. Šīs mājas jūs no sākuma pārsteidz ar savu no
pietnību. Vēlāk jūs iedzīvojaties tajas. Jums tas patīk. Tās 
lielo mērķu un nodomu atskaņas. Vai šis stils paliks ari 
nākotnē — grūti zināt. Šķiet, ka līdz ar sabiedrības un v i
ņas mērķu izveidošanos vairāk izveidosies arī šis stils. Bet 
būtība paliks tā pati — nopietnība, lietišķība, celtnieciskais — 
konstruktīvais.

Un šādu modernu jauna, laikmetiska stila māju Maska
vā saradies jau daudz. Viņas it kā uzsākušas cīņu ar veco 
patriarhālo Maskavu — kņazu un caru metropoli. Un liekas, 
Maskavas sejā saskatāma visas krievu tautas dzīve un ce
ļi. No haotiski izsvaidītām bagātībām savā raksturā — caur 
jauno sociālo celtniecību pie nebijušā, — kārtibas, nopiet
nības, pastāvības. Bet vēl vecais raugs nav galīgi izrūdzis, 
taču jaunās dzīves strāvas to atšķaida un tiecas galīgi aiz
skalot. Izdosies? Protams. Tas nav viegli. Vai samērā 
viegli mainit revolūcijas kārtībā ārējos apstākļus. Bet psihi- 
ku pārmainīt grūti. Vecā ir jāizdzīvo, lai galīgi uzvarētu jau
nā. Un tāpat kā Maskavā ieaug jaunā seja, tā arī krievu 
krūtīs — jaunā psihika. Lēnām, pamazām — bet droši.

Vēlreiz pārlaidīsim skatu visai Maskavai. Šķērsielā Malij 
Gņezdnikovskij atrodas Maskavas padomju 4. nams, 10 stā
vu augstumā (8 st. namu Maskavā diezgan daudz). Virs 
kafē — restorāns. Visa Maskava guļ mūsu priekšā. Brūni 
sarkana. Jumti. Un baznīcu torņi. To loti daudz. Agrāk 
bijis ap 340. Tagad ap 300. Daudzas — kā modernās 
satiksmes traucējumi — noplēstas . . .

Kaut kur tālumā — ūdensvadu torņi. Divi blakus, resni . . 
Maskavas slāpes dzese. Kaut gan aukstu ūdeni dabūt M as
kavā vasara pagrūti. Pietveicis. Neatdzesē. Bez tam - nevā
rītu arī dzert nevar. Nav drošs.

Redzam arī vairākus iestāžu namus. Kaut kur aizvijas 
Maskavas upe. Radio stacijas. Augstie torņi, kas pasaulei 
nemitīgi atgādina Maskavu — un sarkano zemi, par kuru 
iedomājot viena otra kapitālistiskā zeme nodreb. Ilgi var 
sedet uz ši jumta augstienes — un raudzīties blāvi sārtajos 
maju līniju režģos - un domāt, domāt par viņu bijušiem, 
nākošiem un tagadejiem likteņiem. Par tam vētrām, kas tos 
skāruši un skars. Par tam lielām pārmaiņām, kas vēl nāks. 
Bus varbūt reize, kad 110 līdzīga vai daudz lielāka augstuma 
kads pametis acis uz Maskavu, jauno tapušo Maskavu, 
un jutīs, ka pasaules sirds ir stipra un varena, lai izturētu 
un dotu tempu visai dzīvei. Taisnība, vienlīdzība — un darbs 
visiem — maize visiem — kas spējīgs to dot, tam jābūt spē
cīgākam par pārējiem.

Ar zināmām cerībām un šaubām kapjam zeme no augsta 
novērošanas punkta — zemē — dzīvē. Maskavas sociālistis
kajā darba dzīvē.

D ie n as g rā m a ta  g la b a ja s  I a tv ija s  P S R  C V O R A  519. fonda, 2. ap raksta  
87. lietā .
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Voldemārs Irbe, rīdziniekiem gan pierastāks sirsnīgākais 
Irbītes vārds, ir viens no neparastākajiem vīriem latviešu 
mākslā, arī nepieciešams 20.— 30. gadu mākslinieciskās un 
sadzīviskās Rīgas akcents. Zināms, ka viņš piedzima Beļavā 
1893. gada 13. novembrī, ka viņa tēvs nodarbojās ar daiļkrā- 
sošanu, ka pats mācījies pie A. Cimmermaņa, J. Kugas, 
B. Dzeņa un i. Madernieka, ka, sākoties 1. pasaules karam, 
viņš iestājies pareizticīgo klosterī, vēlāk bijis bēgļu gaitās, 
1916. gadā atgriezies Rīgā. Voldemārs Irbe bija vienpatnis. 
Ierīkojis pats sev vairākas pastāvīgas izstādes. Neparasts 
bijis Irbītes ārējais izskats un izturēšanās. Vienmēr basas 
kājas, sabozies stāvs, pinkaina bārda, paplucis apģērbs. Pār
vietojies teciņus. Bieži bijis redzams zīmējot Rīgas centrā, 
bet vēl biežāk pilsētas nomales ieliņās, pļavās un tirgos. G a
tavos darbus Irbīte turpat uz vietas par pārdesmit san
tīmiem pārdevis. Nejēdzīga bija viņa nāve — nejauša lādiņa 
šķemba 1944. gada 10. oktobrī. Valkā, kad notika cīņa par 
Rīgu.

Ir atzīts, ka Voldemārs Irbe aizsācis latviešu pasteļglez- 
niecību.

Toties gandrīz neaizskarta ir viņa daiļrades cita daļa — 
prātniecība un rakstniecība. Labāk pazīstams vienīgi viņa 
plašākais darbs — autobiogrāfija «Iz manas dzīves» (1928.), 
kas tiek izmantots gandrīz ikvienā rakstā par šo īpatni.

Papētot bibliotēku katalogus un rādītājus, Latvijas Mākslas 
akadēmijas Latviešu mākslas vēstures mācību laboratorijas 
un privātos krājumus, izrādās, ka Voldemārs Irbe rakstniecī
bai pievērsies jo pamatīgi. Faktiski kopš 1925. gada, kad 
iznāca pirmā datētā grāmatiņa, līdz 1929. gadam, kad izdots 
pēdējais zināmais darbs, autora apgādībā izlaisti vismaz 
13 plānāki (atsevišķa divpusīga lapa] vai biezāki (vairāk 
nekā desmit nelielas lapiņasl darbi. Pirmie izdevumi bija 
teksti priekšlasījumiem, ar kuriem Voldemārs Irbe 1925. gada

vasaras beigās un rudenī uzstājās Rīgas latviešu biedrībā un 
paša izstādē — darbnīcā. Vēlākos gados autors tos pārdevis 
tirgos, tāpat kā citi tirdzinieki savas preces. Grūti spriest par 
to izplatību. Tirāža zināma tikai vienā gadījumā — «Zem
apziņa» bijusi iespiesta tiem lakiem fantastiskā daudzumā — 
3000 eksemplāros. Izdevumus bieži papildina autora foto- 
ģīmetnes, viņa darbu vai kādu citu tēmai iederīgu mākslas 
darbu reprodukcijas. Un gandrīz katra beidzas ar atgādinā
jumu un uzmudinājumu:

«V. Irbes zīmējumu izstāde atvērta 
trešdienās un svētdienās no pīkst. 12— 3,
Brīvības ielā nr. 103».

Ķerties pie rakstīšanas un izdošanas Irbīti pamudinājusi 
iespēja gan izteikt savas atziņas, gan ieinteresēt par savu 
mākslu, gan varbūt arī kādu santīmu nopelnīt, tās pārdodot.

Pēc žanra šīs brošūras varētu dēvēt par ētiski estētiski 
psiholoģiskām studijām, kuru izklāsta forma radniecīga spre
diķiem. Ievadā tiek pieteikta iztirzājamā tēma, kas uz bagā
tīga un negaidīti sasaistītu gadījumu (paša piedzīvotā, lasītā, 
dzirdētā) pamata ar nelieliem spriedumu iestarpinājumiem 
tiek novesta līdz gala atziņai, kas, par spīti dzīves pretrunām, 
mudina spuroties tām pretī, dzīvojot sev pieņemamā veidā. 
Irbītes rakstītajam piemīt nervozs ritms; teikumi aprauti, 
piemēri sablīvēti. Katrai aprakstītai parādībai Voldemārs 
Irbe sniedz novērtējumu — vai tā laba, vai ļauna. Viņam 
raksturīga domāšana pretstatos, nereti tie tiek pieteikti jau 
virsrakstos, kā «Veikali un bankroti», «Par iekšējo un ārējo». 
Irbītes prātošanā būtiskā nozīme ir divu cēloņu vai objektu 
mijiedarbības vai ierosinātajam rezultātam, ko viņš dēvē par 
trešo.

Sājos izdevumos jaušama pieauguša cilvēka smeldze par 
zudušo bērnību, laucinieka nespēja pilnīgi iedzīvoties pil
sētā. Irbīte aizstāv mākslinieka tiesības un atšķirīgu dzīves
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veidu, apgalvo, ka māksla radniecīga rotaļai, pamato arī savu 
darbību Rīgas ielās, uzskatot, ka viņam derīga tikai zīmē
šana no dabas, modelim patiešām nemanot mākslinieka klāt
būtni.

Voldemāra Irbes rakstu darbus var lasīt, gan īpaši intere
sējoties par leģendāro Rīgas starpkaru mākslinieku, gan 
pavisam vienkārši iedziļinoties indivīda daudzmaz noformētā 
domāšanā.

Sai publikācijai izvēlēti 3 darbi. Viens no pirmajiem Irb ī
tes izdevumiem «Kamdēļ cilvēkam rodas ļaunums no cilvēka!» 
(1925.], paraugs spriedumiem par trešo — «Par glezniecību» 
(1926.) — kā kompaktu viņa uzskatu par mākslu apkopojums. 
Pēdējais zināmais Voldemāra Irbes iespiestais darbs, arī 
viens no izklāstā koncentrētākajiem — «Acumirklis un iera
dums» (1929.).

VOLDEMĀRS IRBE
PAR G L E Z N I E C Ī B U

Ko tad lai nu es sacītu par glezniecību? Tas ir tāds darbs, 
ka jau vācu mākslinieks Dirrers ir sacījis, kad viņš ir braucis 
pie ķeizara dēļ pabalsta. Cik laimīgs viņš būtu, ja būtu vēl 
bērns, ja būtu ar visu apgādāts. Sinī laikā, ja es skatos uz sa
viem līdzcilvēkiem, cik grūti cilvēki nopelna dienišķo maizi, 
kā sieviņa, smagus vāģus vilkdama, pie vakzāles pūlas, tad 
jau es varu sacīt par sevi, it kā es jau būtu bērna darba vieg
lumā. Nu ko tad es gribēšu par to glezniecību vispāri teikt? 
Patiesībā tā zīmēšana sākas jau no maza bērna. Jau bērns velk 
smiltīs kādas strīpas un ripas. Kamēr pasaule pastāv, arī 
pastāv glezniecība. Ja mēs skatāmies pie seniem ēģiptie
šiem, kuri nezināja zīmēšanas perspektīvas pareizību. Un arī 
tagadējā laikā mums pastāv zīmēšana, sākot ar pamatskolu un 
beidzot ar augstskolu un akadēmiju. Un arī mēs redzam 
visādus virzienus. Virzieni pastāv dažādi. Ir arī tādi virzieni, 
kuri nesaietas ar dabu, kā, piemēram, vecas mammiņas un jau
navas savos apģērbos, cimdos un zeķēs rakstīja dažādus 
ornamentus, kā zvaigznītes un skujiņas. Un arī pastāv glez
niecība uz audekla vai papīra, kur mākslinieks cenšas attēlot 
savas iedomas vai pasakas jeb pat reliģiskus skatus. Tā tad 
nu tagad, kad esam redzējuši tik daudzus virzienus, gribētu 
pat sev jautāt, kādu ceļu tad nu es eju, ja es pats turu savu 
zīmējumu izstādi. Tā tad es gribu, lai citi redzētu, kādu māk
slas virzienu es eju.

Tagad es gribētu teikt, ka mākslā tagadējā laikā pastāv 
tas mākslas virziens pareizs, kas tiek ņemts no reālās dabas 
un priekšmetu nezināšanas.

Modeļa nezināšana, tas būtu tā! Mākslinieks, kas ir viens, 
un tas priekšmets, ko viņš izvēlējies, būtu otrs, un kad neviens 
to modelim nav teicis, ka viņu zīmē. Lai nu tas priekšmets 
būtu kāds. Vai nu uz tirgus kāds skats no tirgus dzīves jeb 
no mājas dzīves, vai arī no lauku jeb pilsētu ceremonijām. 
Zināms, kamēr viņš pie tā tiks, viņam būs vajadzīga skola, 
jeb kāds cits laimīgs gadījums, kur viņš var iegūt arī bez sko
las vajadzīgās zināšanas. Man prātā nāk, ko kādreiz docents 
skulptors Dzeņa kungs mācīja skolā, ka Spānijas lielākais 
gleznotājs papriekšu bijis cirku vēršu cīnītājs. Tad kādā tra
ģēdijā norautas abas kājas, un no tā laika viņš sācis gleznot 
un palicis par slavenāko gleznotāju. Kā tas bijis pagājībā, 
tā tas ir tagadnē un tā tas būs nākotnē. Viena otra dzīve tiks 
izveidota no sevis paša jeb no saviem līdzcilvēkiem. Tā tad 
pie zīmēšanas varētu sacīt, tas drusku ir tā nesaprotami, tie, 
kas ar maziem bērniem rīkojas, ja pielaiž mājiņu zīmēt no 
galvas, tad lai viņš skatītos taisni, kā viņa ir no dabas. Tāpat, 
ja kāds vēlētos klavieres mācīties spēlēt jeb ja māca burtus 
un ciparus, tie savu formu nekad nemaina.

Ko tad glezniecība vispār dod? Viņa izdaiļo cilvēka dvē
seli, viņas estētiskās jūtas. Tās izplūst no pašiem māksliniekiem 
un pāriet uz citiem indivīdiem. Kā piemēru es došu kādu

attēlojumu, kur kāds mākslinieks gājis uz dueli ar kādu kungu. 
Tas kungs izšāvis uz viņa divas reizes, gribēdams viņu no
šaut, bet tad, kad mākslinieks sācis mērķēt, viņš sācis skatī
ties uz viņa skaistām roku līnijām, nevarējis to kropļot un 
teicis, lai tas iet mājās. Lai tad arī mājās nāktu tā svētība no 
pašas mātes, ka viņa varētu sacīt savam bērniņam to zīmēšanas 
patiesības vārdu, lai viņš ņemtu to priekšmetu, ko viņa acis 
redz, lai tas būtu istabā vai laukā, kāds onkulis jeb tantiņa, un 
tikmēr, kamēr viņi runājas, lai bērns zīmē un lai sekotu tam 
laikam, vai tas būtu ar zīmuli jeb ar krāsu, uzmezdams zīmē
jumu, un, ja viņi beiguši runu, tad lai arī beidz zīmēt un neko 
lai neizlabo . . .

Sekošie šādi gadījumu zīmējumi ir manis zīmēti (11 ogles 
zīmējumu un 3 pasteļgleznu reprodukcijas. — J. K.).

Tagad man ir jārunā vēl par zīmēšanas draiskumu jeb man 
atļautu nosaukt par palaidnību. Kāpēc tas tā ir? Kad citi visi 
amati ir nopietni, piemēram, mācītāji, ārsti, veikalu vadītāji 
un visi citi. Bet patiesi jāsaka, ka zīmētājs ir padots visu mūžu 
zem tās palaidnību jeb draiskuma iespaida, kas parasti citos 
cilvēkos parādās līdz divdesmit gadiem. Ka arī tagadējā laika 
profesors Steinahs cenšas pagarināt cilvēka mūžu, ņemdams 
palīgā jaunības draiskumu. Tāpat zīmētājs, arī ņemdams no 
dzīves daiļus skatus, atdzīvina garu. Man pašam būtu jāsaka: 
ja mani līdzpilsoņi, kungi un dāmas, apģērbtu divi pāri zeķes, 
zābakus, siltuma zābakus un galošas un tomēr varbūt sals. Bet, 
ja pār mani būtu nācis zīmēšanas gars, tad es varu iet ar plikām 
kājām. Ja mēs arī skatāmies uz tiem laikiem, kad avju drēbēs 
tērpa un nikniem zvēriem meta priekšā, un zāģiem zāģēja, 
un tomēr viņi neatkāpās no tās idejas jeb gara. Kas citiem ir 
tīrais nieks, tas pašam ir lielais prieks.

Man būtu jāsaka, lai Dievs dotu saprasties, un taisni es gri
bētu teikt, cik daudz reiz es esu rakstījis par to trešo un tagad 
es arī gribētu atkārtot. Taisni tāj pilsētā, kur mēs dzīvojam, ir 
jāsaduras katru dienu ar nepatikšanām. (Ja tam cilvēkam taisni 
virsū tiek braukts.) Tad es gribētu teikt: lai tad viņš meklē to 
trešo, kas viņu aizstāv, tas trešais var būt labais un arī ļau
nais tagadējā laikā, tas trešais spēlē lielāku daļu ļaunuma, arī 
kā Gēte saka: tādu cilvēku, kas bēdās jūt līdzi, ir ļoti daudz, 
bet, kas priekā līdz priecājas, ir ļoti maz. Kā Budda arī izsa
koties, ka muzīka, glezniecība ar pie cilvēka laimes nav viss 
it kā nirvānas klusums, tas miers būtu tas lielākais.

1926. gads.

A C U M I R K L I S  UN IE R AD U M S
Cilvēks pastāvīgi atrodas starp acumirkli un ieradumu, kā 

starp divi daļām. Jau senos laikos paradumi nesuši pasaulei 
gan labumu, gan ļaunumu. Tas pats redzams arī tagad. Piem., 
ja es aplūkotu savu darbu. Mans acumirklīgs darbs, kas bij 
nodibināts, ir izstāde, kas atrodas Brīvības ielā Nr. 103, guļ 
arī acumirkļa iedoma. Sākumā biju nodomājis izstādi rīkot 
vienreizēji, īsākam laikam, tagad, turpretīm, uzturu viņu pa
stāvīgi. Ja es aplūkoju, cik lielu darbu esmu pielicis ierāmē
šanā un sakārtošanā, tad redzu, ka daži darbi ir pilnīgi lieki. 
Ja es būtu bijis sākumā tik gudrs kā tagad, tad būtu izdevis 
daudz mazāk naudas un būtu ietaupījis sev enerģiju, iegu
vis labumus. Ļaunumu es, protams, nekādu neesmu nodarījis. 
Bet ir arī tādi gadījumi, kad, kā lasām avīzēs, izgudro nāves 
gāzes un šausmīgus kara līdzekļus, kas nomaitā tautas. Arī 
šajās domās, idejā ir viens vienīgs acumirklis, un darbība un 
tās sekas rokām taustāmas. Stāsta, ka šīs gāzes iznīcinot dzī
vību kilometriem apkārtnē. Mums jau nav daudz par to jārunā, 
ja atceramies neseno pagātni, gadus 10 atpakaļ. Katru dienu 
atduramies dzīvē uz vislielākām nepatikšanām, tiklab tie, kam 
visvairāk mantas un gara bagātības dots, kā tie, kam nekā nav.

Parasti saka, ka vadoņu mācības neatbilst to dzīves veidam, 
to sevišķi saka par politiskiem vadoņiem. Tam vajadzētu stai
gāt zilā blūzē, sēdēt pie vāroša katla vai ēveles, tad viņš būtu 
savu ideju piepildījis. Saka, ka tie sludina brālību, bet pašam 
dzīve veltījusi vairāk bagātības, vairāk mantas, par ko citiem 
atliek tikai muti atvērt. Par šo laikmetu var teikt, ka veco viņš 
ir izārdījis, bet jaunu vēl nav uzcēlis. Jaunais cilvēks, kurš 
iekarojis gaisu, nav iekarojis pastāvīgu dzīvošanu zemes 
virsū. Gudri vīri ceļ jaunu pasauli un iznīcina visu veco, bet,
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ja viņi nav spējīgi un nevar dot jaunu, tad par to visiem jācieš. 
Tāpat mēs prasām, lai maiznieks cep labu maizi, ratnieks lai 
taisa labus ratus, kurpnieks lai taisa stiprus apavus, tāpat no 
tautas vadoņa jāprasa, lai viņa valdīšana būtu laba un patiesa. 
Vadoņu domas vēl nav realizēts labs darbs, kas dzīvē nestu 
apmierinājumu, svētību. Arī kādu pāvestu skaitīja par nemal
dīgu, par cilvēku, kurš dara svētīgu darbu, bet pēc gadu 
simteņiem redz, ka šis svētīgais darbs ir šausmu pilns, pat 
noziedzīgs. Ja acumirklis un tālākais ieradums paliek par svē
tumu, tad cilvēks saka: «Te es stāvu un citādi nevaru.» Iznāk 
tāpat, kā tam faķīram, kuram nav doti līdzekļi celt templi, 
viņš paliek gražīgā prātā un stāv uz galvas, kamēr rokas no
kalst. Dažreiz mēs stādam pareizu mērķi, bet dažreiz neiespē
jamas lietas. Lielu vīru domas ne vienmēr sakrīt ar patiesību. 
Ja aplūkoju lielo domātāju Tolstoju, tad es nevaru piekrist 
viņa domai, ka mācītājs nestrādā. Varbūt taisnība, ka krievu 
mācītājs grib par daudz svētdienu svētīt, atvilkdams cilvēkus 
no darba, bet visumā tomēr mācītājs padots garīgam darbam. 
Ja viņš salaulā, apbedī vai krista, tad viņš dara zināmu darbu, 
tāpat kā aktiers. Nav nekāds brīnums, ka radās viens otrs 
rakstnieks, kā Gorkijs, un pat vesels virziens, kuram pievieno
jās vesela tauta, kura domāja, ka nu nāks aplaimotājs. Dzīvē 
tomēr palika tās pašas tieksmes, kādas iepriekš iznīcināja. 
Ja kādam būtu iespēja parādīt tagadējā laikmeta tipus, kā 
Kaudzītes Matīss darīja «Mērnieku laikos», tad tomēr būtu 
jāatzīst, ka lielais vairums tiecas uz veco pusi, piem., Švauksts. 
Kad Pietūka Krustiņš lietoja gudrus un smieklīgus, nesapras
tus vārdus, tad viņš teica, ka tas ir vajadzīgs priekš valodas 
izpušķošanas. Kas nu tagad ieņem šo valodas «izpušķotāju» 
vietu. Mēs pārdzīvojam tehnikas brīnumlaikus, ar katru dienu 
nāk klāt jauni izgudrojumi; gaisa kuģošana, motocikleti utt. 
Mēs esam pa lielai daļai bijuši zemkopji-kalpi un saimnieki. 
Tagad liela daļa grib būt mācīti, tiecas saprast to, kas agrāk 
bij saprotams tikai grāfam. Tikai grāfs varēja agrāk mālēt glez
nas un spēlēt mūziku. Tagad arī mums, latviešiem, ir lielāka 
dziņa uz mākslām, uz konservatoriju, uz akadēmiju. Sievietes 
piegriezušās vecām tautiskām saktām un brunčiem, tas kļuvis 
par ieradumu augstāko kārtu dāmām. Kaut arī mēs ar saviem 
ieradumiem esam nodarījuši pārestību cittautiešiem, tad 
tomēr tam bij jānotiek, lai nenomāktu latvju tautisko apziņu. 
Mūsu ieradumi ir labi, kas pierādījies rakstnieku darbos, zem
kopībā, rūpniecībā un citos labos ceļos. Ja mēs apskatītu 
tagadējos ieradumus, piemēram, ja es aplūkoju sevi, es ne
runāšu par savu apģērbu, bet es domāju par savu darbu. Es 
turu izstādi, varbūt es savā iekšējā domē gribu dot ko labu, 
lai atrastu skatītājus, lai rādītu tiem, ka tā arī var laiku pavadīt. 
Pati zīmēšanas māksla ir vaj nu acumirklīgs, vai ieaudzināts.

Ir meistari, skulptori, kas visu mūžu paliek uzticīgi savam 
akmenim; ir meistari, kas paliek uzticīgi dabas skatam-pei- 
zāžam; ir meistari, kas paliek uzticīgi ornamentam utt. Kad es 
turu savu izstādi, tad es arī domāju, ka es esmu tikai šī darba 
tālākais veidotājs. Pie manis spēlē lomu arī pārejas laikmets. 
Dažreiz esmu zīmējis tikai cilvēkus. Bet tad nāk gadījums. Kādā 
restorānā, kurā es iegāju ar bildītēm, sēž klusā vietiņā viens 
kungs. Apprasos, kādēļ viņš izmeklējies klusāku vietu. Viņš 
sāka stāstīt, ka esot no mākslas akadēmijas beidzamā kursa 
un viņa iekšējā prasība esot atrauties no cilvēkiem, meklēt 
mežu klusumu. Cilvēki esot savā būtībā ļauni, un vienīgo 
atspirdzinājumu viņš atrod pie dabas. Arī gleznot viņš cilvē
kus nemīlot (viņš bij peizāžists). Šie vārdi mani iespaidoja, 
un visu vakaru es zīmēju tikai dabas ainavas, kaut gan augsti 
cienu un nekad nedomāju atmest arī cilvēku gleznošanu.

Kāda nozīme ir acumirklim un ieradumam, redzam no 
sekoša gadījuma. Nesen lasījām laikrakstos gadījumu, ka cil
vēks, kurš 25 gadus pavadījis Amerikā, brauc pa okeānu uz 
Latviju. Un, kā daži saka, — viņš varbūt visu mūžu bij viens, 
krādams naudu, bet tāda prieka, ko uztic cilvēkam, viņš nebij 
atradis, to viņš nebij iemācījies. Un te nu okeāna vidū viņu sa
ņem neapzina, viņš ielec okeānā un iet bojā. Varbūt, ja viņš 
atbrauktu, atrastu te laimi.

Kad es eju gar ūdeni, es arī ilgi neskatos. Reiz, kad es biju 
Petrogradā, es stāvēju uz Ņevas tilta veselu pusstundu, un 
mani tā vilktin vilka ūdenī. Es ilgi prātoju, tomēr es to neizda
rīju. Un tagad es turos no tiltiem un ūdeņiem jo tālāk; lai 
Dievs mani pasargā no ilgākas uzkavēšanās šādās vietās.

Mums ir dažādi pulciņi, daudzas augstākas mācības iestā
des, kuras mūs māca uz labu vaj nu kultūrā, vaj stipri reliģiskā 
garā. Tā nodibinājusies ir «pestīšanas armija», kas ziemā pa
sniedz uzturu, kas cilvēkiem visvairāk nepieciešams. Tas jau 
ir labs darbs. Bet kam daudz dots, no tā vēl vairāk prasīts tiek. 
Gribētos prasīt, lai «pestīšanas armija» būtu spēks, kam vasarā 
līgotos plašās druvas, un cilvēki, kuri ziemā atrod palīdzību, 
būtu pielikuši šīm druvām savu ražīgu roku, lai rastos tāds 
spēks, kas iedvesmotu, un lai nesēdētu vasarā saulītē pa to 
laiku. Mēs karsti apliecinām savu ticību vārdos vaj darbos, 
bet no svara ir taisni darbi, ne tikai vārdi. Tad jau cits redz 
ticības spēku, kāds iekš mums parādās. Ticības spēku mēs jau 
arī taisni lūdzam, kaut vaj ar acumirklīgām domām. Dažreiz 
mēs redzam, ka gudri un mācīti cilvēki domājot savelk acis, 
lai nebūtu jāredz apkārtne, lai visu sevi varētu koncentrēt uz 
vienu domu. Daudzi man pārmet, ka mana doma nesaistās, 
teikdami: «Ja tu runā par vienu, tad taisi, lai iet gludi; pārejot 
uz otru, ieāķē it kā vilcienu, tad būs labi, bet netaisi lēcienu, 
kad tu runā un tomēr neko neizsaki.» Tas ir taisnība, jo lasī
tājam vajaga zināt, ko rakstnieks domājis ar to teikt. Sevišķi 
tagad, kur mums nav rakstu trūkums —  mums ir zinātniski 
raksti, daiļliteratūra, visādu partiju avīzes, —  un tādu mums 
ir Dieva svētība.

Gribēju vēl norādīt, ka pie acumirkļa un ieraduma izvei
dojas arī stils. Stils ir tas, kas izsaka vienas tautas mākslinie
cisko gaumi un darbu. Ja mēs rādīsim japāņu audekla gabalu 
vaj mākslas darbu, tad katrs teiks, ka tas ir Japānas. Ja redzam 
latvju ornamentus, tad mēs tos arī tūliņ pazīstam. Citus stilus 
varbūt izšķirs tikai reti mācīts. Ja aplūko Madernieka stilā 
izstrādātos krēslus, tad mums jādomā, ka tiklab tie, kas šos 
krēslus pasūta, kā arī tie, kas tos veido, pieiet pie sava darba 
ar lielāko ticību, ka darbs būs šī stila izteicējs. Katrs darbs ir 
grūts, un tas prasa lielākus upurus no apkārtējiem cilvēkiem. 
Varbūt ir kļūdas, varbūt viena otra lieta šīs prasības neapmie
rina, tomēr arvien mums jāiet uz priekšu. Tur tiek prasīti lieli 
spēki. Katrs no mums it kā padots acumirkļa ieraduma vei
došanai.

Kāds liels operdziedātājs agrāk strādājis Rīgas jaunā teātrī, 
Romanova ielā. Toreiz viņš vēl bij aktiers. Dekorators Kuģa 
ir dzirdējis, kā viņš ir spēlējis «Judīti», dzirdējis viņa stipro 
balsi. Jau toreiz viņš teicis, ka tam vajadzētu mācīties dziedāt 
un ka no viņa iznāks labs dziedātājs. Tas ir —  Ādolfs Kaktiņš. 
Tādus mirkļus varam redzēt pie viena otra. Ja kāds iemācās 
par ārstu, inženieri vaj mācītāju, bet, ja viņam vēl nav vietas, 
tad viņu nevar ņemt par pilnu. Bet, ja viņam ir vieta, tad viņam 
acumirklīgais pāriet ieradumā —  viņš ir pazīstams un cienī
jams. Šie ieradumi ir labi ieradumi. Jāsaka tikai, lai Dievs pa
sargātu mūs no ļauniem ieradumiem, kā zagšanas, laupīšanas 
utt. Dažreiz mazs bērns to dara neapzinīgi —  paņem kaut ko. 
Bet, ja paņem liels, tad viņš piesavinās cita īpašumu. No viņa 
stāvokļa tas nebūtu nekas, bet, no sabiedrības viedokļa, tas 
ir liels ļaunums.

Tagadējās notikušās vēlēšanās mēs visspilgtāk varējām 
novērot. Acumirklī nāca brošūriņas, bet mēs redzējām arī 
ieradumus, katrs izcēla savu. Viena grupa bij ierakstījusi uz
saukumā, ka tiem «kunstniekiem» nedosim no Kultūras fonda 
pabalstus. Es domāju, ka, ja mākslinieks ir īsts darba darītājs, 
tad viņa darbs ir ar saviem grūtumiem. Mēs nevaram teikt, 
kad mums pasniedz maizi: «Fui, es neņemšu.» Ikdienišķā 
dzīvē mēs to neredzam. Šāds vārds nāk tai cilvēka daļai par 
sliktu, kas to dara.

Mācītāji saka, ka: «Tev būs mīlēt Dievu un savu tuvāku kā 
sevi pašu.» Es prasīju, kā izturēties, ja cits paņem lietu, kuru 
es pats mīlu. Viņš atbildēja, ka tad viņš grib, lai viņu mīl vai
rāk nekā sevi pašu.

Avīzēs daudz raksta par poļu mūku Kovaļski. Klosteri es 
saprotu kā izsargātāju no pareizas, reālas laulības dzīves. 
Klosters ārda reālo dzīvi, tai vietā dodams «erzacu». Te mūķe
nes, radušas apmierinājumu reālai mīlestībai pie Pestītāja 
tēla. Mani ieskati runā par labu šiem klosteriem tāpēc vien, 
ka tik ilgi, kamēr pastāvēs klosters, arvien atradīsies ļaudis, 
kuri bēgs no reālās laulības dzīves. Arī māksla ir savā ziņā 
bēgšana no realitātes. Rembrants kādā vietā izteicies, ka tam, 
kas grib būt liels meistars-gleznotājs, tam vajaga būt vienam 
idiotam.
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Dažreiz mūsu ieradumi atstāj priekš sabiedrības smieklīgu 
iespaidu. Es turu izstādi, sekoju muzīkai, ko patiesībā varētu 
sev atļauties tikai bagāts cilvēks vaj kāds namsaimnieks. Ja 
nabadzīgs cilvēks, kam jau tā jānopelna dzīvoklis un maize, 
ņem sev virsū grūtu nastu un grib cīnīties ar to, tad viņš var 
pagurt. Tādu pagurušo un salauzto dzīvē ir daudz.

Nesen es biju zviedru mākslas izstādē. A rī tur varējām 
vērot piemērus no acumirkļa un ieraduma. Koktēlnieks Pēter- 
sons tur bij izstādījis koka tēla grupas, starp tiem bij skats no 
lauku dzīves, kā laucinieki saka, «aplēcināšanas skats». Tēl
nieks to bij ņēmis no dabas un ar zināmu veiksmi bij devis 
kaut ko paliekošu. Mana iekšējā doma bij skicēt šo skatu, bet 
mana acumirkļa iedoma lika zīmēt laulību un kristību skatu, 
jo manai izstādei baznica ir tuvu. Es domāju, ka daudziem 
patiks šī kristību un laulību bilde. Tā kā tas bij kokgriezums, 
tad es domāju, ka to kā priekšmetu varu zīmēt. Bet, kad man 
vajadzēja realizēt šo darbu, mana acumirkļa iedoma palika 
aplama, jo direktors Jurjāns teica: «Jūs pats turiet izstādi un 
nesaprotiet, kā tad jums būtu, ka jūsu bildes bez atļaujas gri
bētu kopēt.» Es vēl tagad to nevaru saprast, jo ir starpība 
starp bildi un koka tēlu, nu, es domāju, ka koka tēlus var 
zīmēt.

Cirkulē kāds stāsts par lauku ārstu un zemnieku. Ir jau pa
tiesība, ja katram no mums patīk sāls un sviests. Ārsta liel
māte bij zemniecei maksājusi par šiem produktiem ar savu 
bērnu vecām cepurītēm un šleipītēm. Bet pagastā šo iera
dumu bija atzinuši priekš zemnieces par sliktu, viņu bij sākuši 
citi izsmiet, kam meita ganot govis, izpucējusies ar cepurīti 
un šleipītēm, —  varētu jau gan ar pastaliņām iztikt.

Tādu sabiedrisku piemēru dzīvē daudz. Citam ieradums 
kļūst jau par noziegumu. Kāds bagāts zemnieks, kas pēc gada 
taisījies iet pie dievgalda, vēl arī pirms šīs iešanas iet pie 
citu labības gubām zagt.

Nav nemaz jāmeklē tālu pie citiem. A rī pie manis varbūt ir 
ļauns ieradums, kurš par tādu pārvēršas ar laiku. Esmu nolicis 
27 000 grāmatas priekš vecuma dienām, bet arī tagad mani 
apstākļi ir grūti, —  esmu palienējis no viena un otra, bet 
atdevis vēl neesmu. Un, kaut arī es gribētu, man tomēr kāds 
«iekšējs valdnieks» nostājas pretim, un es šīs grāmatas ne
esmu spējīgs pārdot. Jo man ir iedoma, ja es šīs grāmatas 
pārdošu, tad mana dzīvība tiks saīsināta. Bet kas darbojas 
šai cilvēka acumirkļa pirmcēlienā?

Es vācu valodu neprotu, un tamdēļ Sopenhaueru oriģinālā 
nevaru lasīt; bet viņam ir grāmata «Pirmcēliens un pasaule». 
Varbūt ka tur filozofs ir prātojis par šo jautājumu.

Tomēr, izdodot šo grāmatu, es gribētu it kā tikt arī pie 
naudas un iztikšanas.

Dzīvē ir 2 darba šķiras. Viena, kas mūžīgi paliks kā no
pietnība, piemēram, galdnieka darbs. Teic, ka Jāzeps arī ir 
bijis galdnieks. Galdnieks padots cietam kaltam, stingram 
darbam, —  tur nav nekādas spekulācijas. Tādu darbu ir 
daudz. Garīgā darbā mēs tomēr esam padoti otra izmanto
šanas iespējamībai. Dzīvē dažs paliek visu mūžu priekš 
izmantošanas, kamēr cits visu mūžu ir izmantotājs.

Dažreiz acumirklis ir arī jaucējs. Vienam no mums tas nes 
labumu, bet ne tā otram. Zināmu nodomu mēs esam jau agrāk 
pārdomājuši iekšējā domā, kā ies, kā būs. Tas priekš manis 
būs par labu. Bet nāk otrs ar acumirkļa darbības veiksmi un 
veido lietu pēc savas gribas, nerēķinoties ar iepriekšminēto 
domu. Un tas priekš pirmā nāk par ļaunu.

Teikšu, mēs esam nodomājuši kaut kur iet, un te nu nāk kāds 
un mīļi aicina pie sevis. Ejot tur un pirmo aizmirsdami, mēs 
zaudēsim. Man reiz kāds prasa: «Vaj tu, Irbīt, pārdod grā
matas?» Saku, ka —  jā. Nolieku jau kurvi zemē, —  te šis prasa 
atkal: «Irbīt, vaj tu zīmē?», tad es zinu, ka tas cilvēks mani 
apmāna.

Agrāk, no vēstures to zinām, cilvēka augums pie glezno
šanas tika izmērīts pēc collām. Tagad mākslā-skulptūrā un 
glezniecībā —  vadošo lomu iekarojis brīnums, it kā models 
nezin, ka viņu zīmē. Kad es zīmēju cilvēkus priekš izstādes, 
tad mīļāki man arvien ir tie, kuri sarunājas, bet ne pozē.

Dažreiz brīnās, kā gan Suvorovs varējis pārvest karapulku 
pār Velna kalniem. Dzīvē ir tā, ka, ja mēs iepriekš nosprausto 
varam izvest, tad mēs redzēsim sava darba augļus. Zināms,

nekas neiznāca, jo apstākļi neatļāva pilnīgi sakārtot, bij 
jāpelna maize.

Parasti mēs ēdam pie galda, bet, ja apstākļi spiež, tad kā 
ceļinieki ēdam mežā vaj kā bēgļi kara laikā —  uz grīdas.

Jāsaka tā —  ja acumirklīgo ieradumu noliekam uz labu un 
ja to veicam, tad viņš ir labs. Bet, ja acumirklīgais ieradums 
ir uz sliktu, tad viņš nesīs ļaunumu. Dažs par parādu saka, —  
«kas man daļas par atdošanu». Bet, ja viņš vienreiz neatdos, 
tad viņš jutīs pie sevis, un pie līdzcilvēka, ka viņš ir darījis 
ļaunumu. Ja viņš ir atdevis un izpildījis, tad viņš kļūst laimīgs.

Pie parāda ietaisīšanas mēs arvien apņemamies noteiktā 
laikā atdot, bet dažreiz pavisam neatdodam. Bet tas attieci
nāms ne tikai uz parādību. Ja es kaut ko redzu, es gribu visu, 
veselu, —  vienalga, vaj tā būtu kāda lieta, vaj spējas. Bet tā jau 
ir mūsu kļūda, ka mēs nevaram izvest tā, kā iedomājušies, 
arvien pietrūkst viena daļa.

Acumirklis ir katras jaunas domas darbība uz labu vai ļaunu. 
Ja galdniekam jāpagatavo galds, tad viņš neķersies pie darba 
kā laimes lējējs, bet gan ilgā darba piedzīvojumi to māca.

Latvju pasakās ir nostāsts par zemnieku un laimi. Reiz pie 
zemnieka, kurš patlaban ēd vakariņas, atnāk laime. Laime 
prasa zemniekam, ko viņš vēlās. Zemnieks ātrumā atbild: «Lai 
uz krāsns visu mūžu čurkstētu desa.» Otra viņa vēlēšanās 
bij, lai sievai desa karājas pie deguna. Trešā vēlēšanās viņam 
bij, lai desu noņemtu no deguna. Tad laime saka: «Trīs lietas 
es tev ļāvu izvēlēties. Bet ja tu izvēlējies tik neprātīgi, tad tu 
nedabū neko. Ar labvakar!» Mēs, cilvēki, taču dzīvē paši 
esam savas laimes kalēji. Vēl pāris vārdus par dienas notiku
miem. Mums ir vairākas avīzes. Vieni ciena vairāk «Sociāl
demokrātu», otri «Jaunākās Ziņas», trešie kādu reliģisku laik
rakstu. Reiz parādījās kādā laikrakstā aizrādījums, ka kated
rāle ar visu savu zvanīšanu atstājot sliktu iespaidu, radot pretī
gumu. Otri turpretim saka —  tas ir mūsu dzīvības jautājums. 
Mana pārliecība, to summu, kas būtu lemta nojaukšanai, 
izlietot —  torņu apzeltīšanai. Vaj arī, kā tas nesen bij —  ielu 
cīņas strādnieku organizāciju slēgšanas dēļ. Priekš cilvēces 
tas tomēr ir sīkums. Daudz svarīgāki ir, ja mums trūkst pro
duktu. Bet vajaga tomēr ļaut katram palikt savās idejās tādam, 
kāds viņš ir, lai tikai viņš domā cilvēciski.

Es turu savu izstādi, bet, ja man to neapmeklē, vaj man 
tiesības skatīties uz šiem nenācējiem ļauni. Tāpat, kad es 
paeju garām Fēitelbergam un neko nenopērku, tad jau viņam 
vajadzētu manis pazudināt.

Acumirkļa iedomu mēs iegūstam vaj nu audzināšanas ceļā, 
no līdzcilvēkiem, vaj no augšienes, un tad viņa mums kļūst 
par ieradumu. Un tad dažreiz mēs sakām, ka tagad esam gatavi 
cīnīties par zināmu ideju līdz beidzamai asins pilītei. Tad 
mums izliekas, it kā mēs paši esam radītāji.

Ļaudis, kuri nodarbojas ar zinātnēm un mākslām, nespēj 
saprast tos ikdienas ļaudis, kuri visu savu peļņu ziedo apģēr
bam un uzturam. Bet ir ļaudis, kuri kā uz savādniekiem skatās 
uz tiem, kuri visu mūžu staigā noplīsušā mētelī, sapņo par 
nepiepildītiem ideāliem un cenšas tos piepildīt.

1929. gads.

KAMDĒĻ C ILV ĒK A M  RODAS 
ĻAUNUM S NO C ILVĒKA?
• ,

Varbūt patiesi būtu labāk, ja es pavisam šo runu nebūtu 
noturējis. Ja fleitas pūtējs dod skaistas skaņas, tad klausītā
jiem ir prieks, bet, ja iznāk kautkādi, tad atstāj smīnu.

Lekcija jeb runa ir patiesība. Un lai Dievs pasargā no daudz- 
runāšanas. Un visu arī nevar izteikt ar valodu.

Man šoreiz jārunā, kamdēļ cilvēkam rodas ļaunums no cil
vēka. Vai patiesībā maz vajadzētu runāt par ļaunumu, jo cil
vēks cilvēkam dara labu. Es tomēr uzsvēršu, ka ļaunums ir.
Ja mūsu zemē iebrūk ienaidnieks, tad mēs sakām —  tas ir 
ļauns. Tāpat ir ļaunums, ja viens otru traucē darbā. Darbi arī 
atdalās, jo ir dienas un nakts darbi. Sai runai es pielikšu kā 
mērauklu to, ko es apzīmēšu par trešo. Vispirms es piegrie
zīšos literatūrai. Literatūra ir fantastiska un reāla. Ņemsim kā 
piemēru iz latvju tautas dainām bārenīti. Nekad karalim ar 
karalieni nav iznācis naids, bet viņš vienmēr tiek dibināts uz
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trešo, uz bārenīti. Tāpat pasakās par 3 brāļiem nav ienaida 
starp 2 brāļiem, bet vienmēr vainīgs ir trešais brālis.

Tāpat, ja ņemtu piemēru iz bībeles —  Kainu un Ābeli. Ka
mēr viens gana avis un otrs ir zemkopis, naida nav. Bet, kad 
nāca klāt upuri —  trešais, tad radās naids. Kristus patiesībā 
arī gribēja cilvēcei tikai labu. Bet vai viņš arī nebij it kā jau
cējs darbā? Viņš bij patiesi tas, kas noslēpumus ārdīja, bet 
pats dibināja vislielāko noslēpumu, kas nav vēl tagad izpētīts. 
Un Kristus nāve! Es būtu gatavs atdot rokas vai acis, bet neietu 
tik ātri nost no šīs pasaules. A rī Kristus nāvi es dibinu uz trešo. 
Kristus bij viens, zeme, pilētus bij otrs, un trešais bij augšā —  
tēvs. Varēja arī teikt, ka Kristus bij viens, Dievs —  otrs un 
pasaule un ļaudis trešais. Vai arī: viņš kā cilvēks bij viens, 
zeme otrs, bet ļaunums nāca no Dieva —  trešais.

Iemīlējušies cilvēki, piemēram, vienmēr uzsver pirmo mī
lestību. Viņi nepielaiž atkrituma, viņi ir stipri.

Ir stāsts, varbūt tas ir vienkāršs stāsts, par ebreju, kas uz
sver, ka nav skaistāka cilvēka pasaulē kā viņa sieva.

Tagad ņemsim piemēru no latviešu literatūras —  «Indrā
nus». A rī te var ņemt šādi: tēvs ar savu darbu ir viens, bet 
trešais nāk traucējums, tas ir viņa dēls, kas jauc visu to iekārtu.

Heinriham Senkevičam ir stāsts par podnieku Jermalu. Viņš 
dzīvojis viens pats savā būdiņā un atrod zēnu, noliktu pie 
viņa durvīm. Viņi strādājuši kopā līdz 14. gadam, bet tad 
nāk tēvs un atņem to nost. Nāca lūzums, zināma nelaime, kas 
nesa zēnam nāvi.

Varētu ņemt arī Deglava Lielo Lavīzi. Lielā Lavīze varbūt 
bija sabiedrībai neparasts tips. Viņai bij meitiņa Elizabete. 
Visu savu dzīvi viņa dibina uz to, lai būtu atspaids. Bet, kad 
Elizabete nāk lielāka, sāka iet skolā, tad notika lūzums: viņa 
redzēja, ka māte ir netīra. Lielā Lavīze redzēja meitas atkri
šanu. Bērns bēga no mātes, un saimnieks paslēpa to. Bet nu 
nāca traģēdija —  Lielā Lavīze nosala aukstumā.

Tālāk vēl es gribēju teikt par savaldīšanos. Kāds katordz
nieks bij notiesāts uz 12 gadiem katorgā un tādējādi kā tēvs 
atšķirts no savas ģimenes. Beidzot, izticis no katorgas laukā, 
viņš nāk noguris uz sādžu un redz: sēd pie galda sieva, bērni 
ir lieli, bet vēl redz ceturto. Viņam it kā stājas kaut kas priekšā 
un saka: «Neej iekšā! Ja tu esi bijis 12 gadus nederīgs, tad 
neej.» Un viņš neiet. Tāpat Tolstoja «Dzīvā mironī» barons 
nonāvējas, lai neietu jaukt sievas laimi.

Ir stāstiņš, kurš pirms kara nāca «Latvijas Vēstneša» feļe
tonā. Tur iet runa par 2 māsām. Viena māsa uz laukiem dzīvo, 
viņai ir mīļākais. Atbrauc no Rīgas māsa un, kā jau sieviete, 
cepurē. Iet pastaigāties, bet, trijatā iedami, sāk zobot —  ceļš 
nesaietas. Viņa, kā naivāka, sāk raudāt, un nu nāca lūzums — 
vecākā māsa pievīla. Ir daudz tādu stāstu.

Ņemsim piemērus iz vēstures, —  Jānis Briesmīgais. Jānis 
Briesmīgais ir atzīmēts par ļaunu. Bet viņš bija tik varens, ka 
varēja visā savā briesmīgumā pie dzīru galda dot ģifti. Dēls 
bija gaišais, pabalstīts no ienaidniekiem, un nāca lūzums.

Ņemsim kā piemēru Mārtiņu Luteru. Viņš nesis patiesu 
reliģiju, atpestījis no visa, bet priekš īstiem katoļiem viņš 
paliks atkritējs.

Nav necik ilgi atpakaļ, kad brauca Nikolajs. Tēvs un māte 
atnākdami priecājās, ka redzējuši lielu prieku. Bet vēl nesen 
atpakaļ nāca cilvēki un teica, ka Nikolajs ir dumjš, viņš ir pie
dzēris. Tāpat Rasputins no vieniem tika skaitīts par svētu, bet 
nāca brīdis, kad teica, ka tas ir vislielākais bezgodis.

Krievijā ir daudz mocekļu, kuri nāk taisni no garīdzniecī
bas. Bet tagadējais mitropolits Tihons saka, ka diezgan asinis 
lietas. Viņš būtu it kā atkritējs, jo saka, ka mēs esam viens, 
valdība ir no Dieva, otrs, un negrib ātru nāvi.

Ņemsim Ļeņinu un Trocki. No vieniem viņš tiek uzskatīts 
par velnu, bet no otras kārtas, kas agrāk mocīti —  no zemā
kās kārtas —  zaldātiem viņš tika dievināts.

Es gribētu kaut ko ņemt no tā laika nostāsiem. Nav ilgi 
atpakaļ, kad lielinieku laikā atbrauca pie manis zaldāts un 
stāstīja, cik Krievijā dzīvojot netīri, kopā ar cūkām. Baznīcā 
esot pielipušas siļķu asakas, bet mēs gājām un iztīrījām Priekš 
viņa tie bija trešie.

Tagad es gribētu sacīt par strādnieku. Strādnieks vienmēr 
tiek apzīmēts par tādu, kas iet pie darba devēja un ir 
paklausīgs. Manā zīmēšanas izstādē atnāk kāds strādnieks, 
gribēdams meklēt patiesību. Ja viņš nāk pie kunga un lūdz

darbu, tad viņš ir paklausīgs. Bet ņemsim šādu piemeru. Strād
nieks sajūt, ka ir pareizi sajūdzis. Ja to stāstītu trešais, viņš 
sviestu pātagu un ietu projām, bet kungam —  pirmām viņš 
paklausa. Uzņēmējs ir cilvēks, kas kaut ko sakrājis, kam ir 
sava manta. Pie tā paša būtu vēl jāsaka par strādnieku. Zīm ē
dams ēdienu namā, es redzēju bālu strādnieku. Es prasu, 
kāpēc viņš neiet strādāt uz laukiem? Viņš atbild, ka tad ir 
nepatīkama sajūta, ka viņš vēl gribot redzēt brīvību. Nav 
ciešams, ka mūžīgi ir viens, kas aizrāda. Tāpēc viņš ir labāk 
apmierināts ar savu dzīvi, nekā kad būtu paēdis un nebrīvs.

Tad par Andrievu Niedru. Es beidzamā reizē, viņa prāvā, 
tiesā nebiju, bet lasīju avīzēs. Tur viņš uzsvēra, ka tas darbs, 
ko viņš padarījis, bij vislielākais darbs, jo viņš bija sabiedrisks 
darbinieks. Viņš uzsver, ka būtu gatavs saņemt mūža katorgu 
par to. Viņam darbs ir viens, bet mēs, tiesātāji, paliksim trešie.

Es vēl gribēju pastāstīt no sevis. Kad es biju maziņš, es 
spēlējos, krāvu mantiņas un runājos pie sevis; bet mana tante 
sēdēdama vērpa un teica: «Ko tu dīc, vai būsi mierā?» Toreiz 
es biju viņas traucētājs. Tagad es esmu liels un stiprāks, un es 
savā izstādē skaitu līdz simtam. Kad es esmu viens, tad es 
turpinu to pašu runāšanu, un neviens nevar manis noklusināt.

Man ir atmiņas no skolas laikiem. Kad mēs, brālēni, bijām 
mājās, mēs bijām saticīgi. Bet, kad nonācām skolas telpās, 
tad mēs bijām naidnieki.

Mans tēvs vienmēr mēdza stāstīt, ka viņš, būdams jaunākais 
brālis, sastādīja ābeles, sastādīja visu, bet viņam nekas nepa
lika. Es negribu apvainot vecāko brāli, kuram palika māja, 
bet viņš nevarēja ciest trešā, un mans tēvs tika izraidīts.

Pie manis atnāk kāda konservatorijas audzēkne un saka, 
cik slikti baznīcā dziedot. Es prasīju, vai viņa dziedājusi līdzi, 
un teicu, ka tad viņa bijusi trešā. Bet, ja būtu dziedājusi līdzi, 
tad nedzirdētu sliktā.

Tad par zīmēšanu. Ja es kaut ko zīmēju un ja man skatās 
virsū, tad es jūtu traucējumu. Uz tirgus sēdēja vecs vīriņš, 
un es viņu zīmēju. Es manu, ka salasās daudz cilvēku. Vecītim 
nosarka vaigi, jo es biju viņa traucētājs. Pagātnes un nākotnes 
zīmēšana glezniecībā nav pareiza. Viņai pieder tikai tagadne. 
Ir jāuzsver, ka tā glezniecība, kas ir zem literatūras jeb kris- 
ticisma, ir nelaimīga, ja viņa ir bez modeļa.

Mums ir 5 jūtekļi, dzirde, redze, tauste, oža un garša. Futū- 
risti saka, ka viņi zīmējot tā, kā var dzirdēt. Vai var teikt, ka 
akls var redzēt vai kurls var dzirdēt?

Vēl es gribēju sacīt par noteiktību. Vai ir vajadzīga noteik
tība? Noteiktība ir vajadzīga, jo viss darbā ir noteikts, arī 
pasaule noteikta. Trešo es dibinu uz nenoteiktību.

Es vēl gribēju sacīt par gaiskuģošanu. Vai viņa ir priekš 
cilvēka laba? Viņa nav laba. Bet cilvēki tomēr cenšas uz to. 
Kādreiz ejot pa Merķeļa ielu, es redzēju, ka bērni rāpās gar 
malkas vedēja vāģīšiem, kamēr viens tika augšā. Un viņš pie
rādīja, ka ir augstāks par citiem. Bet patiesībā gaiskuģniecība 
prasa vislielākos upurus.

Vēl es gribētu teikt kādus vārdus par darbu. Dažreiz saka, 
ka baznīcas ļaudis nestrādā, restorānu ļaudis nestrādā. Bet 
tomēr arī tie katrs savu darbu izpilda ar vislielāko darba 
mīlestību.

Tolstojs bija tas, kas bēga no visa, arī no ģimenes. Bet viņam 
mirstot bij traucējums.

Man palika nepatīkami, redzot mūsu lielo rakstnieku Kriš
jāni Baronu, uzņemtu pirms nāves slimības gultā, kur viņš vēl 
nav nomiris. Arī te ir dibināms trešais. Tolstojs bēga no visa, 
bet Krišjānis Barons vēl palika trešā stadijā.

Kas nu patiesībā ir? Lai tiktu no visa tā vaļā, mēs nonākam 
pie Robinsona Krūziņa.

Es eju basām kājām un skrienu. Bet tie, kas iet lēnām, saka, 
lai es neskreju tik ātri, dažreiz ar Humoru un dažreiz ar ļau
numu. A rī šeit pie savām kājām es dibinu trešo. Bērnībā man 
māte uzlika galvā lielu cepuri un teica, ja es nenesīšot, tad 
es dabūšot pērienu. Es tomēr, iziedams ārā, cepuri noņēmu 
nost.

Vislielākā laime cilvēkam būs ar Diogenu. Pie viņa pienāk 
lielais ķeizars, bet viņš atraida, lai noietu no saules.

Beigās, kas mūs glābs no trešā? No trešā mūs glābs darbs,
tas būtu viens, un īsta reliģija, kāda bija Indrānu mātei, tāda,
kas var ziedot visu dēļ cilvēka. Cilvēkam ir uz mantas, bet tā
nav īstā, tikai Indrānu mātes mīlestība ir īstā. __1925. gads.
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HELENA DEMAKOVA

MĀKSLAS PILSĒTĀ, KURAI VISAPKĀRT

V ēl arv ien  R ie tu m berlīn e i apkārt ir Austrum i. 
Taču . . . K ad  tapa pirm ais raksts («A vo ts» , 
1990, N ° 2), M ūris vē l stāvēja  tā, kā b ija 
stāvējis kopš 1961. gada. Be t m ēneša laikā ir noticis 
kaut kas tāds, ko visi tie, kas ir stāvējuši M ūrim  abās 

pusēs, neva rē ja  iedom āties savos v isd rosm īgāka jos 
sapņos. V a i vēlam ais īs ten o jies? A r ī  es tagad  varu 
rakstīt tikai ar šīm pirm ajām  eiforiskajām  izjūtām par 
M ū ra  krišanu, cenšoties a iz ra id īt dom as par to, ka —  
kam ēr tas nav kritis p iln īg i un g a līg i, kam ēr vē l 
eksistē dažādas Be rlīn es , e iforija i nav īsti reā la  pam ata. 
N ev iens dom ājošs c ilvēks nav šaub ījies par to, ka 
V āc ija i ir jābū t v ienota i, ka š ī ir v ienas tautas, vienas 
va lodas, v ienas trad īc ijas zem e. Ka tās vēstures d iž e 
nums un kauns ir jānes visai V āc ija i. Ka B e r līn e  
var būt īsta m etropo le  tikai tad, ja viņa ir vesela 
Be rlīn e .

Un tom ēr . . . C ik ilgs laiks paies, kam ēr varēs 
runāt par patiesi v ienotu  V āc iju  un v ieno tu  B e rlīn i?  
N evaru  aizmirst kādre iz  lasītos H e ine ra  M ille ra  vārdus:

«K ad  no Frīd rihštrāses pārejas braucu uz Z o o  staciju 
R ie tu m berlīn ē , es izjutu lielu atšķ irību , atšķ irību  starp 
c iv ilizāc ijām , laikm etiem , laikiem . Te redzam  dažādus 
laika līm eņus, dažādas laika te lpas. C ilvēks  patiesi 
te brauc cauri laika m ūrim .»1 V D R  pavalstn ieks, d ra 
m aturgs H e iners M ille rs  ir v iens no tiem  retajiem  
vāc ieš iem , kurš p ēdē jos gados d rīkstē jis d z īvo t 
V āc ija s  abās da ļās. V iņ a  izcila is talants ir b ijis v iņa  
p riv ilēģ ija . Ne ve lti viņu R ietum os sauc par M ü l le r 
D e u ts c h la n d  (M ille rs- V āc ija ), un tas ir c ild inošs 
apzīm ējum s d iženam  garam , kura priekšā pašķiras 
M ūri. Tālāk tajā pašā sarunā, no kuras tikko kā citēju
H. M ille ra  izteikum u, viņa sarunu b ied rs filozofs 
S. Lo tringers uzdeva  dram aturgam  jautājum u, kuru 
varētu  uzdot ikviens, kurš savu d z īv i ir izjutis kā 
ā rē jo  apstākļu pārlieku  determ inētu :

«B e r līn e s  M ūris  jau nav v ie n īg a is  M ūris . Ir m ilzu 
skaits citu mūru.»

Un H. M ille ra  a tb ilde :
«M an i saista p ie  šī M ūra  tas, ka viņš ir reā lās situ

ācijas zīm e, tās reā lās situācijas, kurā pašre iz atrodas 
pasaule . Un šeit jūs to redzat, iem iesotu betonā .»

5 ī z īm e tagad  iegūst citu nozīm i, b e t pasau lē  ārē ji 
nekādas kard inālas pārm aiņas vē l nav notikušas. 
N ozīm ju  m aiņa norisinās pakāpen isk i. V a rb ū t pēc 
p iecdesm it gad iem  mūsu paaudze  ap sp ried īs  šod ien  
parakstītos s lepenos protokolus?

Šore iz mūsu uzdevum s nav apcerē t spēku samērus 
pasau les po litiskajā  arēnā, lai gan pat visabstraktākajās 
sarunās šķietam i tīr i estētiskajā sfērā kļūst a rv ien  grūtāk 
izva irītie s  no politikas. Taču laika līdz  lielajam  izstāžu 
projektam  « In te rfe ren ces»  (R ie tu m berlīn es  māksla R īg ā ) 
nav palic is pārāk daudz, jo  pa šo laiku atkal R īgas 
puses pārstāvji ir bijuši R ie tu m berlīn ē  un ir ko p īg i 
noteikts izstādes atklāšanas datums —  1991. gada
18. maijs. G ad s  tāda projekta rea lizēšanai ir ne lie ls 
laika periods, un bez tam —  vai var paredzēt, ko 
nesīs šis gads mums un ko —  R ie tu m berlīn e i? 
V a i kādas c ie ts ird īgas vēstures spēles neie jauksies 
kultūras akcijas īstenošanas gaitā? Šo b r īd  atliek tikai 
trīsre iz  nosp ļauties pār kreiso p lecu  un tu rp ināt stāstīt 
lasītājiem  par to, kas šķiet būtisks a ttiec ībā  uz R ie tum 
b e rlīn e s  mākslu.

Izstādes koncepciju  koriģējusi pati d z īve . Sākotnējā  
N G B K  iecere  par vienas pilsētas mākslas skati ir iegu 
vusi konkrētākus ietvarus. Proti, māksla 1961.— 1990. 
No M ū ra  uzcelšanas līdz  M ūra  nojaukšanas sākumam.

V a i šādi «rām ji» nesašaurinās gaidām o m ākslin ie 
cisko spektru? V a i tas nenoz īm ē, ka visas ekspo 
z īc ijas iegūs izteiktu politisku nokrāsu? A cu  priekšā 
a izs līd  R ie tum berlīnes m uzejos un ga lerijās redzētais, 
un atb ilde  var būt v iena —  nē, po litika  ir po litika  un 
māksla ir māksla. Un mākslas vēsture  ir tom ēr pati 
māksla, a r ī nep ilnu  trīsdesm it gadu  ilgā laika n og riezn ī. 
P ēd ē jā  gada notikumi nevar izm ain īt to, kas ir radīts 
trīsdesm it gadu  garum ā. Tādē ļ, neskatoties uz konkre
tizējušos izstādes projekta konceptu, mēs, pam ato jo 
ties uz gaidām ās izstādes m ateriālu , varam runāt par 
trīs gadu desm itu vācu mākslu v ispār jeb , vē l plašāk, 
par R ietum u mākslu kopum ā. Jo  tas ir b ijis, kā jau 
m inēju pirm ajā rakstā, slēptākais šīs izstādes ve idošanas 
nolūks no mūsu puses —  rād īt netraucētu mākslas attīs
tīb as procesu , par pamatu ņem ot vienas Rietumu 
p ilsētas mākslu. Tādēļ konkrētos ietvarus —  v irz ību  
no 1961. līdz  1990. gadam  var, sākot aprakstīt, aizstāt ar 
abstraktiem  jēdz ien iem , proti, ar v irz īb u  no pēckara 
avangard ism a kustībām  līdz  postm odernism am .

Sis un tas (un nemaz ne tik m az) par R ietum u 
60. gadu mākslu un par pēdē jām  desm itgadēm  vē l 
nesen rakstīts mūsu p e rio d ik ā .4 Dažādos «ism us» un 
starpparād ības gad a  laikā vē l pagūsim  iepaz īt. Būtiskāk 
iesākum ā šķiet apzināt to kultūrsituāciju, kurā šo b rīd  
Rietum u m āksla rodas vai tiek  sag labāta. Un tad 
no šodienas pe rspek tīvas vē lre iz  palūkoties uz a izva 
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dīta jām  desm itgadēm . Šajā kultūrsituācijā māksla ir 
tikai v ien a  no kopējā  kultūras tipa izpausm ēm , un 
tās tēm ās un ve ido lo s  ir ob jek tiv izē jie s  šis mūsu 
laikm eta kultūras tips. Kultūras, kura eksistē ā rkārtīg i 
strauji m ain īgā  pasaulē.

L ie lā  mērā par jauna kultūras tipa  ve idošanos 
Rietum os var runāt, pate ico ties tiem  procesiem  sab ied 
rībā , kurus izraisījuši p ē d ē jo  d ivu  desm itgadu teh n o 
loģ isk ie  jaun inājum i. Tīši te nem inēju p ie  mums tik 
p ierasto  vārdu  savienojum u «tehnikas progress», jo 
jaunu a ttiec ību  ve idošanos kultūrā, tāpat kā c ilvēka  
jauno situāciju kom unikāciju tīk lā , nosaka a rī atteikšanās 
no trad ic ion ā lā  «p ro g resa»  jēd z ien a  izpratnes. Uzlūkot 
vēsturi kā nem itīgu  p ro g res īvu  v irz ību  vē l varē ja  
gadsim ta pirm ās puses m odernism a strāvojum i. Tagad 
ga lvena is  topošās kultūrsituācijas (un to var saukt par 
postm odernu vai postindustriā lu , vai varbū t kāds vē l 
izdom ās ve iksm īgāku  term inu) argum ents ir atteikšanās 
no šīm ilūzijām . Bet labāk šai v ie tā  ļaut runāt v ienam  
no aktīvāka jiem  postm odernism a id eo lo g iem : «Moder
nisma projekts tika rad īts, lai c ilvēc i a tb rīvo tu  no 
neziņas, pak ļau tības un posta: tādē ļ tika attīstītas un 
izp latītas zināšanas un tehniskās iem aņas, mākslas un 
b r īv īb as . V a i šod ien , 20. gadsim ta be ig ās, šis pro jekts ir 
vē l aktuāls?

Par to ir jāšaubās. R ietum u dem okrātijas, kuras 
izaugušas no Apgaismības laikmeta, ir p ie ļāvušas un 
sekm ējušas im periālism u un to tā lo  karu. Nacism s ir 
forsējis v isp ro g res īvāko s  pētījum us, da ļē ji —  v is 
šauša līgākajos apstākļos. M ākslin iec iskos avangardus 
sab ied rīb a  nav iepazinusi un nav izpratusi . . . R ietum u 
b ag ā tīb a  rada bezdarbu  Z iem eļo s  un postu D ienv idos. 
M e d iju  tirgus p roducē  v iedo k ļu  tirān iju , un «p an ā 
kumu» kritērijs p a z u d in a  jebkuru  g o d b ijīb u : g o d b ijīb u  
pret d z īv i, nāvi un darbu, pret jūtām un zināšanām  —  
g o d b ijīb u  pret cilvēku .

Un tom ēr c ilvēka  vara aug ac īm redzam i un nem i
t īg i —  sākot no v iņa  ķerm eņa līdz  galaktikām . Taču 
kādam nolūkam ? M odern ism a projekts turp ina eksistēt, 
taču nem ierā un rūpēs. N ez iņa rada vēlm i pēc  d ro 
šības, stab ilitātes un identitātes. Š ī vē lm e  izpaužas 
tūkstoš form ās un reizēm  arī vā rd ā  «postm odern ism s»!»5

Dom āšana, kura dom inē pēcm odern ism a laikm etā, lai 
cik tas nebūtu paradoksāli, ir es tē tisk a  d o m ā š a n a ,6 
V arē tu  jau iet v ieg lāk o  ceļu  un ilustrēt «apgriez tās»  
p a rād īb as  esam ību , proti, ka m ākslin ieciskā dom āšana 
tuv inā jusies filozofiskajai, taču, šķiet, a r ī mūsu lasītājam

jau pasen kļuvis skaidrs, ka eksistē tādas kopsakarības 
kā māksla +  tās komentārs-)- kontekstā iegūtā mākslas 
darba  nozīm e un jēga.

Nē, šoreiz ar noteiktu nolūku g ribu  uzsvērt ko citu, —  
tieši lie lo  pasau les dom ātāju  (la i tie  būtu tā saucam ie 
jaun ie  franču vai daži sirmi un ievēro jam i vācu  filozofi) 
p ievē ršanos estētiskajai sfērai, un šī aizraušanās nav 
izskaidro jam a ar pašas jaunās mākslas filozofisko rak
sturu.

G an  māksla, gan filozofija, gan literatūra, gan 
teātris utt. šod ien  bū tīb ā  līd z īg i reaģē  uz tām 
izmaiņām Rietum u c iv ilizāc ijas  raksturā, kuras p iem in ē 
jām , proti, tehniskajiem  jauninājum iem . Jaunajā  kultūr
situācijā šie jauninājum i pirmām kārtām noz īm ē īs te n ī
bas p ieņem šanu, uztverot to  caur procesiem , kurus for
mē m ediji, visu ve idu  inform ācijas nesēji. Tad, kad te lpa  
kļūst inform ācijas p iesātināta, v ie n d a b īg i b līv a  ar v is 
dažādāka jiem  jēg ve id o ju m iem , var sākt likties, ka 
zūd jeb kād a  jēga . Plusi un m īnusi sum m ējoties rada 
nulli. Var, protams, dom āt, ka jaunās inform ācijas 
tehno loģ ijas  spēj apkopo t visu līd zš in ē jo  p ie red z i, 
taču tas nav pamats secinājum iem  un stratēģ ija i. 
Šādā  situācijā, kad eksistē tikai dažādu  drum stalu 
(b iež i —  saturīgu un m irdzošu) kopum s, kuras p ie  
tam visas —  ar antic ilvēcisk iem  izņēm um iem  —  uzskatām 
par v ie n līd z  eksistēt ties īgām  (la i d z īvo  p lu rā lism s!), 
kad tiek izjusta pasaules sašķe ltība  un fragm entārism s, 
tad  nepavisam  nem azinās ilgas pēc «tā cita» L ie lā  
un V ien o jo šā , kas R ietum u kultūrai b e id zo t tika atņemts
19. gs. be ig ās. 20. gadsim ta avangard i A b so lū ta  (šoreiz 
iz vē los šo apzīm ējum u, ja vē l nedaudz tiek atļauts 
sekot racionālism a trad īc ijām ) trūkumu kom pensēja ar 
savām  utopijām , un tās c ieta  sakāvi ne tikai tādē ļ, ka
20. gadsim ta m asveida šausmas izraisa racionālism a 
pretreakciju , kura nokauj a r ī t ic īb u  utop ija i. Ne 
mazāk svarīgs cē lon is program m atisko avangard ism u 
apsīkum am  ir m eklējam s atkal šķietami paradoksālā  
situācijā —  bū tīb ā  jau m ākslin ieciskās utop ijas ir 
realizējušās, īstenojušās, bet īs teno jušās visas. V iņ u  
sakāve  slēp jas viņu koeksistencē, kura ir tas pats 
daudzslavē ta is  plurālism s. Š ī iem esla dē ļ mēs neru 
nājam  par antim odernism u vai vē l kaut kādu strāvojum u, 
kurš no liedz  visu 20. gadsim ta destruk tīvo  p ie red z i, 
nē, runa var b ū t tika i p a r  p ē c m o d e rn is m u , kurš  ie tver 
se v ī a r ī visu gadsim ta gaitā gūto p ie red z i. P ie  kā 
tad var vērsties veselum u un v ien o tīb u  m eklējoša 
dom a ar šīs ko pp ie redzes  nastu? Tagad —  ar v isd ažā 
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dāko  kultūras tipu  izpratnes nastu, no kuriem  nevienam , 
gan lineāri atpakaļ skatoties, gan apzinot to, kas sinhroni 
notiek apkārt pasau lē , nevar do d  prioritāti. Kas būs tas, 
kas dos «d ro š īb u , stabilitāti un iden titā ti» ? Lūk, šeit ir 
m eklējam a a tb ilde , kādēļ tik daudzi m ūsdienu dom ātāji 
p ievē ršas estētiskajai sfērai un tur atrod atb ild i. 
M āksla  ir k ļuvusi (va rbū t tas ir pāre joši, kam ēr atlabs 
sakom prom itētie v ā rd i) par iespējam o līdzek li to tā la i 
pasaules ap g u ve i, sintēzes ve idam , kurš var re izē  
atklāt gan mūsu konstruktīvo, gan destruktīvo , gan 
m ītisko, gan rac io nā lo  p ie red z i. Un a rī tik n e p ie c ie 
šamo p e rso n īg o  un nacionā lo  identitāti.

Jau  apg a lvo ju , ka tas nav tīr i pašas jaunās mākslas 
ve ido ls , kas rosinājis jo daudzus dom ātājus m eklēt 
veselum u estētiskajā. Taču mākslai šādi o rien tētā  pasau
les ap g u ves  situācijā tiek uzlikta šī te  a tb ildē tā ja  
p ienākum a nasta, un v iņa  atb ild , —  ar saviem  lab ā 
kajiem  darb iem . Dabiski, ka uzkrautās pap ild funkcijas 
mākslu novirza vairāk  uz antropo loģ iskām  studijām  
nekā uz sfēru, kur dom inē mākslu v ien  interesējošas 
lietas.

Tādē jād i jaunā fo rm ve ide  likum sakarīg i atbilst citādai 
dom āšanai, un mēs, ja kādreiz nespējam  izprast un b au 
d īt v ispāratz ītus Rietum u mākslas šedevrus, varam 
va ino t tikai sevi (v ieg lāk  ir va inot apstākļus, proti, 
vē l nesenos grām atu un g leznu  specfondus . . .). 
V a i m ēģ ināt vism az nenope lt to, kas ir c itāds. Jo  
c itāda ir dom āšana un p ie red ze , kas rad ījusi attiec īgus 
darbus.

Šeit un tagad  laikam ir b e z jēd z īg i daudzus p ā r l ie 
c in ā t m ē ģ in ā t  p ie tu v o t ie s  V e s e lu m a  iz jū ta i a r m ākslas  
tē lu  p a l īd z īb u ,  jo  tas ir p ro c e ss , kurš p ra sa  p iep ū li. 
V ie g lā k  ir se v i p ā r lie c in ā t  p a r  p ie k ļū ša n u  V ie n o t īb a i ,  
iekrīto t m istic ism ā  . . .

Te nu v ie tā  varētu  būt jautājum s, kurš izrietētu  no 
2. F. L io tāra  te iktā, proti, ka «m ākslin ieciskos a van 
gardus sab ied rīb a  nav iepazinusi un nav izpratusi» . . . 
Jautājum s par elitārism u. Izsm eļoši to nokom entēt 
(iz te ik ties «par»  un «p re t» ) labāk par mani spēs pati 
māksla. V is la ikm etīg ākā  māksla. Jo , kā jau te icu, 
rād īti tiks visu p ē d ē jo  30 gadu  B e rlīn e s  mākslas v ir 
z ienu sasniegum i, a r ī paši jaunāk ie . Ied roš in os apga lvo t, 
ka pats jaunākais v issp ilg tāka jās savās izpausm ēs ir 
ve iksm īg i uzcēlis tiltu starp e litārism u un izk la idējošās 
mākslas v e id ie m 7, jo  lieli m ākslinieki ir jutuši jauna 
laikm eta tuvošanos ar tā jaunajām  prasībām  pārva rē t 
e litārism u —  tuvo ties masām. Kas gan to spēj labāk 
par jaunajiem  m edijiem ? V id eo m āks la  ir Lorijas A n d e r 
sones un Roberta  V ilsona  izteiksm es ve id s  līdzās v a i
rākiem  citiem . V ā c ijā  Jozefs Boiss savu mākslu nem itīg i 
skaidroja un po pu la rizē ja  ne v ien  neskaitām ajās TV  
un preses in tervijās, bet viņš turklāt a r ī d ib in ā ja  v is 
dažādākās b ied rīb as . Am erikā  End ijs V o rho ls  droši 
v ien  ir b ijis pats konsekventākais elitārism a -j- izk la i
dēšanās sap lūd inātājs . K ino , foto, žurnālistika v iņa  
da rb īb ā  eksistēja cieši līdzās s ie tsp iedes tehn ikai. 
N ev iens no šiem nosauktajiem  m ākslin iekiem  nav zau
dējis ne kripatu no sava «elitārism a», p ie ļau jo t re izē  
a rī savas mākslas nokāpšanu no «m elnkoka torņa».

A r  prieku  dažas d ienas atpakaļ uzņēm u ziņu, ko no 
Be rlīn e s  a tved a  P. Bankovskis —  ka par topošā R ie tum 
b e rlīn es  M o d ern ās  mākslas m uzeja d irektoru  (m uzejs 
izv ie tos ies milzu te lpās, b ijušajā Ham burgas stacijā) 
iecelts Vu lfs  H ercogenrāts, pro fesionā lis , kurš savā 
izstāžu ve id o tā ja  praksē ir centies pārva rē t šo te 
«nop ie tnās»  un «nenop ie tnās»  mākslas šķirošo barjeru. 
V iņ a  ve id o tu  redzē ju  pirm o pasaules re tro spek tīvo  
v ideo in sta lāc iju  izstādi, kas b ija  pasākums, kurš Rietum-
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b e r līn ē  p iesa istīja  lielu apm eklētāju  skaitu, a traktīvā 
(va r  te ikt —  atrakcion iskā) formā vēstot par v isn o p ie t
nākajām  m ūsdienu c ilvēka  esam ības problēm ām .

Lai šoreiz šis izklāstījum s nebe ig tos «tīras» teorijas 
gaisotnē, g ribu  te ikt dažus vārdus par izstādi, kura 
lie lā  mērā ilustrē visu iepriekšte ikto  par la ikm etīgu 
mākslu. Iz rād e  n o t ik a . . .  R īgā . 1989. gada 11. novem 
b r ī A iz rob ežu  mākslas m uzejā atklāja R ie tum berlīnes 
m ākslin ieka V a lte ra  G ram m inga izstādi «G ram m atika». 
A ttē lo s jūs redzat viņa ve ido tās  ekspoz īc ijas fragm en
tus. Teikšu ro d īg i, ka tādu in telektuāla  un em ocionā la  
spriegum a spēku kā R ie tum berlīnē  no viņa darbu kār
tojum a R īg ā  neizjutu, taču tā nepārpro tam i b ija  te lpu  
neatb ilstība . Bet Va lte rs Gram m ings ir v iens no tiem  
R ie tum berlīnes m ākslin iekiem , kuram ir sva rīga  tieši 
te lpas ap g u ve , atmosfēras uzburšana, lai atklātu dažādu 
priekšm etu kopsakarības. V ācu  m ākslinieks A iz ro b ežu  
mākslas m uzeja trijās zālēs b ija  iz ve id o jis  trīs  suverēnas 
v ides, kuras tom ēr v ieno ja  kopēja is —  v ispārē ja is  darbu 
rad īšanas mērķis —  atklāt ar mākslas p a līd z īb u  o b je k 
t īv o  realitāti, maksimāli izs lēdzot su b jek tīvo  m om entu. 
P irm o reizi, kad V . Gram m ings izk lāstīja  šo savas 
«o b jek tīvā s»  mākslas koncepciju , klāt b ija  mūsu m āk
slinieks O ļeg s  T illbergs, kurš, protam s, būdam s v ie n 
m ēr caur un caur sava pasaules pārdz īvo ju m a pārņem ts, 
n evarē ja  p ieņem t G ram m inga mākslas misijas izpratni 
(a r ī man, jāatz īstas, vārdu  salikums «o b jek tīvā  rea li
tā te» asociējas ar vē l nesenās pagātnes dogm ām ). 
Be t interesanti, ka Gram m ings saka: «T illbergs ir labs 
m ākslin ieks», un T illbergs saka: «G ram m ings ir labs 
m ākslin ieks», abi būdam i šķietami p retē jās  ko n cep 
tuālās po z īc ijās . Šķietam i, —  jo viņ i abi ir 80. gadu 
mākslas bērn i, kuri p ieņem  pasauli tās d a u d z ve id īb ā . 
A r ī  G ram m inga ekspoz īc ija  R īg ā  b ija  neparasti d au d z 
v e id īg a  p ie lie to to  m ateriālu ziņā, —  līdzās koka un 
m etāla konstrukcijām , riepu kamerām, poro lonam  b ija 
a r ī vairāk i kom pjūteri un v ideoaparatū ra , kurā varē ja  
redzē t V a lte ra  G ram m inga ve id o to  8 minūšu garo 
v ideo film u  «Strādn ieku  dze ja» . M ākslin ieks centās ar 
šo kopē jo  ekspoz īc iju  rad īt tādas pasau les izjūtas 
pārdz īvo jum u , kurš sintezētu z inātnes un mākslas jau 
nākās atziņas, re izē  ne izda lo t c ilvēku  rad ītos faktus no 
kopē jā  dabas rituma. Pirm ajā zā lē  (ek sp o z īc ija  « G ra m 
m a tik a » )  koka konstrukcijās « ie s lo d z ītā »  gum ijas kam era 
re izē  juteklisk i un racionāli dem onstrē ja  d a rb īb as  un 
p re td a rb īb as  principu  —  visos līm eņos un sfērās. 
Iz ra is īto  asociāciju  gamma varē ja  ved in ā t gan uz soci
ālu, gan dabaszinātn isku, gan filozofisku skaidrojum u 
(p ēd ē ja is , šķiet, vēl a rv ien  attiektos uz to pašu 
gara ie ro b ežo tīb as  (? ) un izp lešanās sfēru). Šādas 
iekšēji (gum ijas kameru iekšējais sp ied ien s ) un ārēji 
(koka un m etāla skavas) nospriegotas v id es  daļiņas b ija  
redzam as visās trijās zālēs. O tra jā  zālē  (ek sp o z īc ija  
« S trā d n ie k u  d z e ja » )  lielajam  objektam  gan par ie d ve s 
mas avotu, gan par uzbūves paraugu kalpojis Leonardo  
da V in č i anatom iskais c īpslu  zīm ējum s (tas, tāpat 
kā citi p ag a tavo tie  izstādes ob jekti, tika m odelēts 
ar kom pjūtera p a līd z īb u , tā vē l vairāk  p asv ītro jo t 
darbu šķietam o ob jektiv itā ti). Šis darbs ve ido ts  kā 
v ien o ta  v ides sastāvdaļa kopā ar v ideo film u  « S trād 
n ieku dze ja» , kurā ļoti atsvešinātā v e id ā  pausts par 
sociā lo  de fin īc iju  absurdum u un, kam ēr d iktora teksts 
m onotoni lasīja priekšā en cik lo pēd ijas  skaidrojum u, 
kas ir strādnieku dzeja, tikm ēr ekrānā bija redzam as 
c ilvēku  figūras ritualizētā autom ātiskā de jā. M ā jien u s  
par nepam atotu sociā lo  akciju b e z jēd z īb u  d e v a  filmā 
iestarp inātie  dokum entā lie  kadri par hu ligān isko
1. M a ija  dem onstrāciju  R ie tu m berlīn ē . V isg rū tāk  laikam



VALTERA GRAM M INGA  

IZSTĀDE RĪGĀ, 

AIZRO BEŽU  M ĀKSLAS MUZEJĀ

G V ID O  K A JO N A  foto

47





R IN D A  PĒC M Ā K SLA S  R IETU M BERLlN Ē

mūsu skatītājam  b ija  uztvert trešo ekspoz īc iju  (« M e ž o 
n īg a is  v īr s » ) ,  kur liela koka konstrukcija ar savu 
svaru sp ieda  uz p iepūstām  gum ijas kam erām . A r ī  te 
skaidrojum s v a rā  ja būt līd z īg s  kā iep riekšē jiem  d a r
b iem , v ie n īg i g a r īg ā  im pulsa p ā re jam īb u  un trauslum u 
pap ildus s im bo lizē ja  akvārijā  iev ie to tā  z ivtiņa jeb , p re 
c īzāk  —  tās ēna uz sienas. Dom āju, ka V . G ram m inga 
izstādi var uzlūkot par p irm o « lakstīg a lu»  pirm s lie lā  
izstāžu pro jekta, tādu , kāda v isva irāk  b ija  nep iec iešam a, 
lai rad ītu  priekšstatu par īsti la ikm etīgu Rietum u 
m ākslu. N ezinu, ko dom āja daudz ie  izstādes apm ek
lētāji, taču vism az jauno paaudzi (un te es dom āju  —  
top ošo  m ākslin ieku paaud z i) tā ie in te resē ja . Lika saprast, 
ka var bū t nop ie tna  un m eklējoša c itād ā  māksla.
1990., ja n v ā r is
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PĒTERS SLOTERDIJKS

PĒC VĒSTURES
EPILOGA LAIKMETS

Pēdējā laikā priedēklis «pēc» (post) taisījis visai ievē
rojamu karjeru. Diez vai bez tā klātbūtnes kāds sacerējums 
vispār nokļūtu sava laika sabiedrības ievērības lokā. Latīniskā 
«post» veidā tas izraibinājis jaunāko kultūras kritiku, izpla
tījis ap sevi eleganta apcerīguma gaisotni, suģestējoši aplie
cinot, ka pašlaik kaut kas notiek, bet kaut kas cits jau ir 
uzskatāms par pagātni. 5is priedēklis apzinās, ka aiz tā ir 
palikušas daudzas pasaules, arī tās, kuras tiekušās kļūt par 
skaistu, jaunu pasauli (brave new world). Pievienots īstajā 
vietā, priedēklis atsakās no pagājušā kā no stāvokļa, kas 
kļuvis neciešams. Ar vienu lēcienu priedēklis «pēc» ielec 
tagadnē, kura par sevi vienmēr var sacīt, ka seko pagātnei. 
Par pagātni nav visai daudz zināms, un tomēr pārņem īpaša 
sajūta, kad tā jau ir aiz muguras. Viens maziņš «pēc» —  un 
veseli laikmeti nogrimst novecojušo kategorijā. Postmoder
nisms —  tas skan tik brīnumaini! Vēl nekad neesam tik 
vēsā mierā atvadījušies no vakardienas. Ar vienu priedēkli ir 
apsteigts savs laikmets. Par ko tas liecina?

Priedēkļa «pēc» izvirzīšanās liek saprast, ka, lai gan notiek 
kaut kas briesmīgs, mūsu rīcībā vairs nav vēstures ainas, 
kas tagadnei ļautu sevi datēt. Kopš izplatījies viedoklis, ka 
vēsturei nav noteikta kustības grafika, mēs taustāmies uz 
priekšu neitrāli. V ienlīdz grūti ir gan atstāstīt, gan prognozēt 
atraisītās realitātes, nemaz nerunājot par to kārtojumu pēc 
vēsturiski filozofiskas shēmas. Tagadnei, šķiet, nav rodams 
arī precīzs laikmeta apzīmējums, pat starp laikmetiem un 
modēm nav skaidru atšķirību. Var rasties iespaids, ka mainās 
pats īstenības agregātstāvoklis, pārvērzdamies neattēlojamajā.

Tādēļ postmodernisms nevar būt laikmetu apzīmējošs 
jēdziens ar pretenziju uz vēsturiski filozofisko būtību, bet —  
vienīgi refleksijas kāpinājuma rādītājs. V ienīgais, ko izraisa 
refleksija, ir apceres atskurbinošā iedarbība. Postmodernisma 
apcerīgums neved uz virsotnēm, no kurām smagi izcīnītā 
apziņa spētu sintēzes veidā un intensīvi atskatīties uz savu 
laiku. Kuram gan nepatiktu plaši skati, šķērsgriezumi un pano
rāmas —  kopsakarību skurbums, virsotnes izjūta, kas domās 
aptver savu laiku. Šodienas domāšana, kad tā tiešām ir domā
šana, neskar virsotnes. Tā paliek visai pēcapcerīga un pēc- 
kulminatīva, tā apstrīd senās augšupejas fantāzijas, kurām 
sekojot procesu sociālajā un loģiskajā realitātē nāktos rakstu
rot ar progresīvi kāpinātām metaforām. Process un progress 
veido vienīgi mānīgu atskaņu, postmodernismā tie neko 
daudz neizsaka. Attīstība norit virzienā uz priekšu, bet ne uz 
augšu —  tāda ir kvintesence pēcprogresa pārdomām par 
gara un laika attiecībām, ar ko tiek apliecināts, ka post
modernajā burzmā apkārt klīst arī pirmsmodernisma gari, 
kam laimes rats kā vēsturiskā laika simbols ir saprotamāks 
nekā progresa kāpnes. Vēlākos laikos dzīvojošie neuzzinās 
vairāk —  ar šādu rezultātu beidzas vēsturiskais eksperiments, 
kas laika gaitā gribēja patiesību piespiest arvien vairāk «iz
pausties». Taču eksperimenta laikā izpaudās tieši tas, ka vēlāk 
iegūtās zināšanas ne vienmēr it tās labākās.

Postmodernā procesa izjūtas nepiemīt cilvēkiem, kas tic, 
ka piedalās vēsturiskajā augšupejā. Tās drīzāk ir uz lejup 
slīdošām kāpnēm stāvošo garāmbraucēju izjūtas, kad kāpnes 
automātiski virzās uz priekšu neatkarīgi no tā, vai cilvēki 
ievēro vai neievēro priekšrakstu —  stāvēt pa labi vai iet

Pēters Sloterdijks — vācu filozofs, kulturologs

Ja k o b a  T aubes p iem iņai
pa kreisi (kā tas paredzēts ar eskalatoriem bagātā Minhenes 
metro ekspluatācijas reglamentā). Kamēr cilvēks atrodas uz 
kāpnēm, viņš virzās uz priekšu —  vienmēr vienā virzienā. 
Bet, ja vēlētos slīdkāpņu kustībām rast kopsakarību ar 
progresa ideju, tad tā būtu, maigi izsakoties, pārāk brīva 
interpretācija. Te vairs neiederas vecās apgaismības telpiskās 
un kustību metaforas, arī domas par augšupeju nav piemēro
tas, lai ar tām apzīmētu atšķirības starp atrašanās vietām 
uz slīdkāpnēm. Ja viens slīd lejup, bet otrs —  augšup, atsta
tumam starp abiem taču nepiemīt evolucionāra nozīme, un 
tas nevar nozīmēt, ka augstākesošam ir būtiska priekšrocība, 
kaut arī šķietami viņš ir nokļuvis «tālāk» —  tālāk sava laika 
augstumos, viņa atrašanās virsotnē aprobežojas ar šo vietu 
un šo brīdi, un citādi tā nav itin nekas vairāk.

Kopš progress ir nonācis pašplūsmē, optimistiska ticība 
nākotnei ir pārvērtusies melanholiskā procesa vērtējumā. Mēs 
vairs neatstājam Dženovu, lai dotos uz jaunajiem laikiem, 
mēs slīdam pa konveijeru uz nepārskatāmo. Turklāt diez vai 
mūsu paškustībai ir kāda nozīme kustības daudzuma summā, 
un soļi, ko atsevišķs indivīds spēj spert savā slīdkāpņu 
nodalījumā, tikpat kā bez pēdām pazūd rotējošajā veselumā. 
Neviens cilvēks nevar zināt arī to, kurp ved kāpnes. Sagla
bāties spēj vienīgi doma, ka arī visgarākajam konveijeram 
reiz jābeidzas, un braucēji no tā tiks nomesti.

Kopš tas viss ir nostiprinājies kā moderna «lietu kārtība», 
situācijas apspriešana uz slīdkāpnēm ir kļuvusi par masu 
nepieciešamību. Jābaidās, ka mūsdienu kultūrdarbība nav 
nekas daudz vairāk kā slīdkāpņu braucēju gara darbības 
summa. Taču arī šī darbošanās laikā kļuvusi tik piesātināta 
ar vērtību, ka diez vai ir starpība, ja kāds slīd apstiprinoši 
vai kritizējoši —  var taču slīdēt pat revolucionāri! Jau sen 
starp slīdkāpņu kustību un kultūras manifestācijām uz tām 
vairs nepastāv būtiska atšķirība, jo pati kultūras joma kā 
atšķirību tirgus visnotaļ ir organizēta pēc slīdkāpņu principa. 
Kultūras slīdkāpņu dinamika nemitīgi deaktualizē jau noti
kušo, pats deaktualizēšanas žests paver ceļu jaunajai ak
tualitātei, lai tā pakluptu jau projekta gaitā; viena paviršība 
seko citai.

Slīdošajai ierīcei atbilstošs žests ir atvadu runas (vāc. —  
Nachruf —  burtiski, «pēcruna»). Atvadu runa ir galvenā 
izpausmes forma kultūrai, kas pilnībā dzīvo no aktuālā 
deaktualizēšanas rotaļas. Sī iemesla dēļ postmodernisma 
«post» pirmām kārtām nozīmē to «pēc» (vāc. —  «nach»), 
kas sastopams atvadu runā apzīmējumā (Nachruf). Neviena 
runas forma nav tik adekvāta slīdkāpņu principam kā atvadu 
runa, kas nepārtrauktas kustības un hroniskas neskaidrības 
laikā atgādina par pēdējo drošo faktu: pagātne nav tagadne. 
Kad neviens vairs nevar zināt, kam rīt būs kaut kāda vērtība, 
tad gandrīz kā dāvana šķiet apziņa, ka vismaz pagājušais jau 
ir garām. Tā rodas kritērijs, kas pārcieš visas vētras. Tagadnes 
kultūra ir liela epilogu mašīna, kas izlaiž pēcvārdus (Nachre
den) un, pasludinot vakarējo par neesošu, izraisa nojausmu par 
taustīšanos tagadnē. Laikabiedru smadzenes šajā acumirklī 
vēl ir siltas —  tās apskalojušas plūsmas —  gluži visi šie 
postfreidiāniskie, postmarksistiskie, postmetafiziskie retorikas 
viļņi, kuri ikreizējos runātājus uz ceturtdaļstundu uznes iespēju 
augstumos. Jo vairāk pēcvārds ir vērsts uz pagātni, jo drīzāk 
tagadnē paveras telpa jauniem sakārtojuma veidiem. Lai arī 
tie būtu tikai telpas šķietamība. V ienīg i ar epiloga palīdzību
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tendenču pārvarēšanas slīdkāpņu lietotājos raisās tik kārotā 
sajūsma par tagadni, bez kuras neviena moderna paaudze 
nespēj ciest pati sevi. Kā piespiedu kārtā skats vēršas atpakaļ, 
bet nekādā gadījumā ne uz priekšu, kur konveijera brauciens 
izrādītos par braucienu bezcerībā. Cilvēks aiz sevis labāk 
atstāj modernismu, nekā savā priekšā ierauga slīdkāpņu mūžī
bu, viņš labāk spēlējas postmodernismā nekā vienveida civi
lizācijas elles priekškambarī, labāk stāv pie progresa laikmeta 
atvērtā kapa nekā pie šī laikmeta pavērsiena uz nākamību, 
uz ko mūs cenšas pierunāt konjunktūriski noskaņoti padom
devēji. Laikmetīgai apziņai nāve vairs nenozīmē «neiespēju 
kaut ko plānot», kā toreiz ir formulējis Levinas1, bet gan 
neiespējamību teikt atvadu runu (Nachrede). Varētu būt, ka 
mēs ar šādām runām neko daudz nesasniegsim, taču ar savu 
epiloģisko ģenialitāti daudzpaļātais postmodernisms visiem 
par spīti sasniedz šodien iespējamo garīguma optimumu. 
Ta nu tas reiz ir, programmas spēj sastādīt katrs nesakarīgs 
sapņotājs, taču pēcvārdu sastādīšanai vajag kaut kripatu 
skaidra prāta.

«Pēc» postmodernismā nāk ne tikai no epiloģiskās civi
lizācijas pēcvārdu (Nachrede) mākslas, tas, dabiski, nāk arī 
no runātā atkārtošanas, nedomājot (Nachplappern), kas valda 
uz skatuves, kurā nav epiloģikas, bet ir vienīgi epigonisms. 
Tur karš ir pasludināts tikai atdarināšanai, mimēzē ir atzīta 
ontoloģiskā grēkā krišana un izsludināts atšķirību laikmets, 
un tomēr visi runā vienu un to pašu . . .

Turklāt «pēc» radies arī no pēcstundu (Nachsitzen) «pēc»: 
pēcstundās mēs esam spējuši iedzīt vienīgi pārāk bieži 
nokavētos modernisma skolas uzdevumus. Ir pamats pieņē
mumam, ka līdz lielam laikabiedru vairākumam būtiskais 
modernisms nemaz nav nonācis un ka, tikai nokavēto panākot 
un atjaunojot, tas vēl spētu gūt savas tiesības (Sal. Arnold 
Gehlen. Zeit-Bilder. Šķirklis «Atjaunošana»). Turklāt šobrīd 
redzami daudzi aizdomīgi stāvi, kas klīst apkārt kā spoki 
un tieši no džungļiem vai no bīdermeijera laikiem grib 
pārcelties uz postmodernismu bez vismazākās modernisma 
apguves. Viņu piemērs parādīs, vai postmodernismam pietiek 
iedarbības spēka šos jaunos džungļu cilvēkus atstāt uz pēc- 
stundām.

Postmodernisma (Nachmoderne) «pēc» piemīt vēl viena 
plašāka nozīme, kas pārsniedz epiloģisko un nekroloģisko. 
Ar epilogu un ar vakarējā pasludināšanu par mirušu vien 
tā vēl nav izsmelta. Pašlaik vismaz vienā savas apziņas nostūrī 
katrs zina, ka pasaules attīstības procesa pašplūsmā bez slīd
kāpņu brašās tālāktraukšanās ir vēl citas perspektīvas. Turklāt 
norisinās arī kaut kas katastrofisks un pirmreizējs, kam ar 
slīdkāpnēm kopīga ir vienīgi pašplūsma, taču mūs tas dzen uz 
priekšu ar gluži citu kustības veidu. Kā subjektīvi elementi 
mēs esam iekļauti vēsturiski planetārā ķēdes reakcijā, kuru 
tās relatīvi lēnajā fāzē mēs saucam par vēsturi un kas tagad 
šķiet drāžamies pretī eksplozijai. Raugoties uz tik draudīgām 
lietām, mūsu sakāmais pirmajā acu uzmetienā vairs nešķiet 
epilogs, bet gan prognoze, jo runa ir par katastrofu, kas 
norisinās jau sen, taču tās lielākie triecieni mūs vēl sagaida. 
Patiesībā šī prognoze saistāma ar pēcvārda (Nachrede) radi
kālāko formu —  proti, ar pravietisku epiloģiku, kas no kādas 
vietas pēc iznīcības mūs uzrunā, lai vēstītu to, kas par mums 
sakāms. Tādējādi aktuālā epiloģiskā apokaliptika izlaužas cau
ri laika mūrim, runā it kā no likteņa otras puses par norisēm 
šaipus mūra. Turklāt rodas ne tikai priekšlaikus teikti nekrologi 
cilvēcei, bet arī mirušo runas tajā ļoti savādajā nozīmē, kad 
runātājiem pašiem sevi jāuzskata par mirušiem, lai rastu to 
viedokli, kurā balstoties viņi teiks patiesību. Postmodernisma 
«pēc» šeit atsedzas kā «pēc» pašpēcvārdā (Selbstnachrede), 
ar kuru par savu nepamatotību pārliecinātā civilizācija sniedz 
sev norēķinu par savām izredzēm. Apgaismība beidzas, sakrī
tot prognozei un nekrologam (Nachruf), tā vainagojas abso
lūtajā nekrologā, kas pārspēj jebkuru iespējamo nākotni un jau 
tagad bojāeju izsaka kā zinību pēdējo vārdu. Tādēļ tagadne, 
pārbaudīdama savu nākotnes perspektīvu, ir spiesta runāt 
par sevi pašu traģiskā nākotnes formā un jau iepriekš teikt 
sev atvadu runas (Nachreden), kurām noliktajā laikā pietrūks 
runātāju.2

Šeit spēlē iesaistās kāds iepriekš neparedzēts «pēc». Tas 
nāk no apziņas, kurai minētie pašpēcvārdi (Selbstnachreden)

jau ir aiz muguras —  vismaz tajā nozīmē, ka tās tos ir sadzir
dējusi un realizējusi, un tomēr tai ar tiem nepietiek. Acīm 
redzami arī rutinētāko pesimismu ierobežo tas, ka slikti pare
ģojumi izplatās ātrāk par sliktiem notikumiem. Pirms to p ie 
pildīšanās patiess pali«k novērojums, ka, neraugoties uz visu, 
mēs vēl eksistējam. Arī augstāk minētās atvadu runas (Nachre
den) neko nemaina tajā apstāklī, ka līdz turpmākajam aust jau
nas dienas, trauslas un aizejošas kā visas agrākās. Modrais 
gars reizēm pārdzīvo sarkani kvēlojošu izmisumu par savu 
galīgumu. Uz bojāeju fona mūsu uzturēšanās realitātes pagai
du mītnē sāk kļūt dīvaini skaidra —  rūpes kļūst caurspīdīgas, 
nedrošība —  pašapzinīga. Varbūt cilvēka briedums nekad 
nav bijis nekas cits kā šifrēts apzīmējums tam, kas seko izmi
sumam. Mēs vēl elpojam, saule vēl lec, jaunākajās ziņās mēs 
vēl uzzinām par svarīgākajiem dienas notikumiem. Vispēdē- 
jie Notikumi paliek apslēpti, apokalipse pirmā novietojas 
plauktā līdzās pārējai netīkamajai literatūrai, melnā fraka, kas 
domāta cilvēces apglabāšanas ceremonijai, paliek skapī, Esha- 
tons3 izrāda pacietību. Sī pēcizmisīgā dzīve mats matā līdzi
nās bezbēdībai un no akluma atšķiras vienīgi tikko manāmas 
detaļās. Mēs sakām —  «pēcmodernisms» (Nachmoderne) 
ar apjukušu smaidiņu, it kā zinādami, ka to vajadzētu saukt 
par «vēljoprojāmmodernismu» (Nachmoderne).

Raksturojot šodienas dzīves specifiskā laika struktūru, mēs 
nonākam pie jēdziena «starplaiks starp visļaunāko prognozi 
un prognožu patiesuma pārbaudi ar realitāti». 5im stāvoklim 
nav atbilstošāka jēdziena par laika brīdi (Frist)4. Tā kā mūsu 
brīdis neiekļaujas precīzā termiņā, bet atstāj neizlemtu 
katastrofas dienu, stundu un cēloni, tad dzīve, kas apzinās 
savu riskantumu un godīgumu, spēj iekārtoties un izvērsties 
ieilgušajā brīd ī tā, it kā justos drošībā. Brīža nenoteiktībā 
savu darbības telpu pirmā atrod cerība. Tādēļ cerība nav 
princips, bet gan sekundārprodukts neziņai par vēstures 
gaitas bēd īgo galu. Cerība kā vēsturi veidojošs spēks gan 
ir kļuvusi iedarbīga, taču tās iedarbība eshatoloģijas un mūsu 
zināšanu nenoteiktības apstākļos sniedzas pāri brīža robežām. 
Ar to izskaidrojams, kādēļ vārds «cerība» ne tagad, ne arī 
nākotnē nedrīkst tikt rakstīts ar lielo burtu. Tā īstā vieta 
ir aizkulisēs, tā piemērotākā toņkārta —  pianissimo. V ienīg i 
Blohs5 drīkstēja pacelt savu balsi par cerību tēmu, jo viņš, 
to nezinādams, rakstīja cerībām nekrologu (Nachruf) —  v ie 
nīgais likumīgais iemesls pasludināt efektu par principu. 
Šodien visu pārējo skaļās runas par cerībām ir vienīgi ciniski 
fabricējumi. Tas, kas vēlas uzsākt agresīvas cerību kampaņas, 
līdzinās kādam vācu avīzes ievadrakstam, kas pēc Černo
biļas traģēdijas esot paudis: «Dzīve ir bezgaumīga. Tā vien
kārši rit tālāk.» To pašu pamatoti var teikt par cerību, par 
kuru taisnīgi tiek apgalvots, ka tā piederoties dzīvei. V ien ī
gais, kas turpina palīdzēt cerībai tās drūmajā aliansē ar 
nelabojami turpinošos dzīvi, ir nepiekāpīga diskrēcija. Tur
klāt privātās cerības mums jāpakļauj grēksūdzes noslēpumam 
un par atklātu cerēšanu jāpiedraud ar brīvības atņemšanu. 
Ja kāds patiesi sev rada cerības, tam tās sevī jānorok, cik dziļi 
vien iespējams, —  jo tikai kā rāmi spēki tās spēs palīdzēt, 
tikai tādā veidā neiekļausies cēloņu virknē, kas noved pie 
katastrofām, tikai tā nesekmēs nesaprātīgu darbību uzsākšanu, 
tikai tā kļūs par dzīvības spēkiem, kas iedarbojas uz indi
vīdiem un nes tos pāri bezdibeņiem, pār kuriem ir uzceltas 
viendienīgās pasaules.

1 Imanuēls Levinas —  franču filozofs.
2 Vai nav tā —  ja meklē analoģijas — , ka vairums filmu par dzīvniekiem 
mūsdienās ir sava veida atvadu runas, ir nekrologi? Un tam atbilstoši —  
vai antropoloģija šodien nav nekroloģiskā dzīvnieka zooloģija!
3 Eshatons —  pasaules gals.
4 Sal. Günther Anders. Endzeit und Zeitenende. Gedanken über die atomare 
Sittuation. —  München, 1972.— S. 1 70 ff.
5 Ernests Blohs (1885.— 1977.) —  vācu filozofs, kas, balstoties uz Aristoteļa 
un Hēgeļa mācībām un uz eshatoloģiju, radīja cerību filozofiju, p*c kuras 
daba un sabiedrība, pārvarot savas nepilnības, tuvotos utopiskai materiālā 
un garīgā kosmiskai vienībai.

No vācu valodas tulkojusi 
IEVA AUZIŅA.
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Ulda Ģērmaņa (dzimis 1915. gada 4. oktobrī) kalsnā, Ironiskā seja ir pavīdējusi no daiu trimdas apgādu  
izdoto grāmatu lappusēm, kas lielākoties diezgan nejauši nonāca Padomļu Latvijas lasītāja rokās. Tikpat fragmen
tāra iznākusi iepazīšanās ar avīzi «Brīvā Latvija», kur Ģērmanis biežāk publicējies ar dr. Ulafa Jāņsona vārdu, 
ar apskaužamu un neizsīkstošu neatlaidību atreferējot Padomju Latvijas presē izlasīto. Protams, personiskajā Interpretā
cijā (kura balstīta uz pedantiski savākto faktu kopumuj, un diemžēl šo Ģērmaņa darbības sfēru nav iespējams 
pārstāstīt. Nezinātājiem atliek tikai notēlot. Varbūt tieši viņa neatlaidība un spirgtais prāts arī visvairāk tracinājis 
Ģērmaņa «pētniekus» Rīgā — tā saucamajos «orgānos» un Kultūras komitejā sakariem ar tautiešiem ārzemēs, kuru 
Uldis racionāli dēvē par «kultkomu» un kura salīdzinoši nesen pārdēvējusies ikviena latvieša sirdij tuvajā vārdā 
«Tēvzeme». Sevišķi interesanti man likās pārspriest šīs komitejas, arī laikrakstu «Dzimtenes Balss» un «Atbalss» 
lomu «orgānu» darbībā ar latviešu trimdu: pieminēt Imanta Lešinska vārdu un daudzu Padomju Latvijas kultūras 
misionāru darbību ārzemes. Taču Uldis Ģērmanis deva priekšroku citiem jautājumiem. Turklāt grāmatā «Zināšanai» 
viņš par to visu ir uzrakstījis. Ja jau trimdai šobrīd iedegta «zaļā gaisma», kāpēc gan nepublicēt fragmentus no 
šīs grāmatas)

. i. - .»'• «'’ (V «.

NAV 
KO RAUDĀT?

Trimdā izdotas šādas Ulda Ģērmaņa grāmatas:
«Pa aizputinātām pēdām» — 1956.
«Latviešu tautas piedzīvojumi» — 1959.
«Zili stikli, zaļi ledi» — 1968.
«Tā lieta pati nekritīs» — 1971.
Disertācija «Oberst Vācietis und die lettischen Schützen im 
Weltkrieg und in der Oktoberrevolution» — 1974.
«Tālu tālumā, lielā plašumā» — 1977.
«Divi portreti» — īsā proza — 1985.
«Zināšanai» — 1985.
«Pakāpies tornī», I daļa — 1987.
Ulafs Jāņsons. «Laikmeta liecības», 10 gadi (1977.— 1986.j

— No kādas ģimenes tu esi cēlies! Kas «sēi» tavos gēnos un 
ko nosaka iedzimtība! Vide, laiks, cilvēki!

—  Esmu rīdzinieks trešajā paaudzē, abi mani vectēvi ir 
ienākuši pilsētā. Mans tēvs Jānis Ģērmanis bija aktieris, 
viens no pieciem Nacionālā teātra dibinātājiem. Atklāšanas 
izrādē viņš spēlēja Edgaru Blaumaņa «Ugunī». Vēlāk visas 
galvenās lomas daudzās Raiņa lugās —  viņš bija pirmais 
Jāzeps, Tots, Vents, Iļja Muromietis. Tagad lielā mērā no
klusēts, kaut viņa simtgadei par godu «Literatūrā un Mākslā» 
bija raksts. Māte dziedāja Operas korī, dažreiz arī mazākas 
altu partijas. Mātes vecākā māsa Alise Brehmane bija Nacio
nālā teātra aktrise, visu laiku labākā Silmaču saimniece un 
Raudupiete. Mātes jaunākā māsa —  M ilda Brehmane-Sten- 
gele. Mēs dzīvojām Dzirnavu ielā. Es augu abās mājās. 
Sabiedrība —  aktieri, dziedātāji, mākslinieki. Būdams mazs 
puika, pat lasīt vēl nepratis, esot kāpis uz krēsla un dekla
mējis monologus no «Jāzepa» un «Hamleta». Tā ir tā vide. 
Bet es nekad neuzdrošinājos uzstāties pat skolas teātra iz
rādēs, jo tēva dēļ baidījos izgāzties.

Es negāju to ceļu, ko visi mani tuvākie radi. Kad bei
dzu ģimnāziju, man bija jāizvēlas, kādā virzienā mācīties 
tālāk. Mēs ar tēvu runājām par visām —  ne par mākslas 
lietām vien. Par politiku, vēsturi —  revolūcijas laikā viņš bija 
Krievijā rīkojis izrādes latviešu strēlniekiem un ļoti daudz 
stāstīja par viņiem. Teicu, ka mani interesē vēsture, tēvs 
piekrita manai izvēlei. Tā es universitātē studēju vēsturi. 
Uz diviem gadiem studijas nācās pārtraukt, bija jāiet obligātajā 
karadienestā.

— 1940. gadā tu vēl biji LVU students.
—  Jā, biju gandrīz nokārtojis valsts eksāmenus, kad nāca 

Latvijas okupācija. Staļina saulīte atspīdēja arī pie mums. 
Mūs, pēdējā kursa studentus, salika tādā diplomandu kursā, 
bija jāiemācās klāt marksisms-ļeņinisms. Sarkanais profesors 
Miška un Staļina konstitūcija —  сталинский закон1 —  bija klāt.

Nebijām jau raduši pie tādas kārtības, patika brūķēt muti, 
spīdēt ar asprātībām, semināros uzdevu dažādus jautājumus 
un galu galā biju sapelnījis sliktas atsauksmes. Es esmu 
beidzis divas universitātes, bet nekad neko neesmu samācī
jies tik labi, kā toreiz marksismu-ļeņinismu. Taču es ne
dabūju augstāko atzīmi. Eksāmena komisijā bija pieci pro
fesori, starp viņiem arī Jekaterina Ripa, vēlāk profesors 
Svābe man teica, ka viņa ne par ko nav gribējusi likt 
augstāko atzīmi. Tā 1941. gadā saņēmu padomju diplomu. 
Savācu no citiem profesoriem labas atsauksmes un pēc mē
neša sāku strādāt Vēstures institūtā par научный сотрудник2. 
Tur nostrādāju līdz vāciešu ienākšanai. Vācu okupācijas 
laikā uzrakstīju maģistra darbu un tad dabūju citu LU 
diplomu, bet man ir abi, gan padomju laika, gan īstais. 
Vācieši institūtu aiztaisīja ciet, tad es mazliet mētājos —  
mēnesi nostrādāju pieminekļu valdē, divus gadus —  pilsētas
2. ģimnāzijā par vēstures un latīņu valodas skolotāju. 
Bet, kad vāciešiem sāka klāties sliktāk, viņi atjaunoja Vēstures 
institūtu, tikai ar citu nosaukumu. Profesoru Švābi iecēla par 
direktoru, un viņš mani uzaicināja par asistentu. Otrs asistents 
bija Teodors Zeile, viņš palika Latvijā.

— Ko tava gadagājuma cilvēkiem nozīmēja latviešu leģiona vei
došanai Jūs visi bijāt jauni. . .

—  Es piederēju pie tiem retajiem, kam nebija nekādu 
ilūziju par iznākumu. Mobilizācija man draudēja jau četr
desmit trešajā, bet izdevās izvairīties, es mazliet simulēju, 
mazliet kā sportists . . Taču 1944. gada augustā vairs ne
bija nekādu iespēju tikt vaļā. V ienīg i varēja izteikt vēlē
šanos, kādā karaspēka daļā dienēt. Latvijas armijā biju arti
lērijas kaprālis. Taču teicu, ka gribu strādāt par kara 
ziņotāju. Bija svarīgi nodrošināt sev kustības brīvību, lai 
attiecīgajā mirklī varētu brīvi rīkoties un laisties, kur 
vajag. Taču vāciešiem tolaik vajadzēja grāvju racējus, ne
vis kara ziņotājus. Un tomēr man izdevās pierunāt viņus

1 Staļina likums.
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tiktāl, ka viņi sarīkoja mazu rakstisku pārbaudi —  vai jūs 
varat ar vēstures piemēriem uzrakstīt par vienu lielu valsti, 
kas atrodas joti grūtā situācijā, tomēr beigās izkuļas cauri? 
Viņiem bija svarīgi pārliecināties, kā es rakstītu avīzēm. 
Es teicu —  protamsl Tā no 1944. gada augusta līdz V ā 
cijas kapitulācijai biju kara ziņotājs. īsu laiku sabiju Igaunijas 
frontē, tad pie Rīgas, tad Baldones frontē. Kopā ar armi
jas grupu atkāpos uz Kurzemi un tur arī pavadīju atliku
šo laiku, izņemot mēnesi Vācijā. Beigās mani piekomandē- 
ja leģiona ģenerālinspektoram Bangerskim, pavadīju veco 
ģenerāli braucienos.

Kad no Rīgas aizgāju karā, man mugursomā līdzi bija 
civilais uzvalks. Biju gatavs ātri pārģērbties, dokumenti 
kabatā, arī viena Svābes grāmata. 8. maija vakarā es sē
dos laivā un pārbraucu pāri. Pašā pēdējā dienā.

— Izklausās ļoti vienkārši — iesēdos laivā un pārbraucu pāri. 
Cik dzīva vēl bija laivu satiksme pēdējās dienās pirms Vācijas 
kapitulācijas)

—  Uz Zviedriju bija noorganizētas laivas jau 1944. gadā, 
daļa latviešu inteliģences aizbrauca toreiz. Bet man tajā 
b rīd ī mugurā bija forma un es pats —  frontē. Es rēķināju —  
kad būs piecas minūtes pirms divpadsm itiem , jātur acis un 
ausis vaļā. Tajā pēcpusdienā no Liepājas atgādāja kādas 
trīs laivas. Mums teica —  ir desmit procenti šanses, ka tiksim 
pāri. Es sacīju —  labi, mēs ņemam tos desmit procentus. 
Mēs pārbraucām pāri sveiki un veseli. Tā no 1945. gada
10. maija līdz pat šai dienai dzīvoju Zviedrijā.

— Kā jūs sagaidīja Zviedrija — vienīgā no Skandināvijas valstīm, 
kurai otrā pasaules kara laikā bija izdevies saglabāt savu neitra
litāti!

—  Toreiz bēgļiem nebija tādas aprūpes kā šodien. Mēs 
bijām jauni, zviedriski nepratām, mūs tūlīt lika darbā, strādā
jām vienkāršus fiziskus darbus. Pusotra gada nostrādāju 
Vermlandē, tas bija ļoti romantisks laikmets, vēlāk par trans- 
portstrādnieku. Es izrēķināju tā: lai es tiktu atpakaļ savā 
vēsturnieku brandžā, man vajadzētu vēlreiz studēt, taču 
studēšanai nepieciešams brīvs laiks. Kāda nodarbošanās to 
var dot? Ietaisījos par viesmīli. No sākuma stipri b le
foju, ka protu to lietu. Divreiz mani izsvieda no resto
rāniem kā neveiklu, trešajā reizē laimējās. Kad biju jau 
iestrādājies, dabūju darbu deju restorānā, no astoņiem  līdz 
divpadsmitiem vakarā, katra piektā diena brīva. Tā izstudēju 
no jauna, vēsturi man bija ļoti viegli nokārtot, bet es kār
toju arī tādu kombinētu maģistra eksāmenu —  ģeogrāfija, 
valsts zinības, vēsture. Tad pārgāju strādāt izglītības re
sorā, vēlāk ieguvu licenciāta grādu vēsturē un doktora 
grādu. Un tā kļuvu par zviedru vēstures doktoru.

— Šobrīd trimdā ir izdotas desmit tevis sarakstītas grāmatas. 
Kā tu pats komentētu savu rakstīšanas kāri)

—  Man bija tāda doma —  es esmu pieredzējis vienu no 
mūsu tautas traģiskākajiem vēstures posmiem, vajadzētu 
vēsturiskā romāna veidā aprakstīt pieredzēto. Taču no sā
kuma bija darbs, tad studijas, sieva, divi mazi bērni, tur
klāt bija jāraksta par aktuālākām lietām, un tā lielā ie
cere vienmēr atbīdījās sānis. 1983. gadā beidzot ķēros 
klāt un trīsarpus gadu laikā uzrakstīju pirmo daļu «Pa
kāpies tornī». Valtera Skota romānā «Aivenho», ko zēna 
gados mīlēju lasīt, vienai nodaļai kā moto likts Sillera 
teksts: «Pakāpies tornī, drošsirdīgais karavīr, un paziņo, 
kā norisinās cīņa!» Tur iekšā ir tāds zināms humors, ne
vajag jau būt pārāk drošsirdīgam, lai pakāptos tornī, vai 
ne? Tu saproti? Tāpēc romānam šāds virsraksts. Pirmā daļa 
ir galvenā, tā aptver laiku no 1944. gada augusta līdz 
1945. gada februāra sākumam. Otrā daļa, ko rakstu ta
gad, ir par laiku no 1945. gada februāra līdz kapitulā
cijai. Savā ziņā tā ir vēstures grāmata, tikai rakstīta no 
vardes perspektīvas —  par diviem kara ziņotājiem, viens fo
tografē, otrs raksta, kā viņi uztver notiekošo un kas no
tiek ar viņiem pašiem. Domāju, tas ir pirmais un vien ī
gais romāns pa visu pēckara laiku abās pusēs, kas ir 
absolūti īsts, patiess un autentisks.

Mana lielākā interese ir par revolūcijas laikmeta vēsturi. 
Vēl kā puiku mani aizrāva tēva stāsti par strēlnie
kiem. Es piedzimu laikā, kad pirmie strēlnieku bataljoni

izgāja frontē, varbūt tāpēc kļuvu par viņu aprakstītāju. 
Mana disertācija ir par latviešu strēlniekiem un pulkvedi 
Vācieti.

Esmu rakstījis īsprozu, bet samērā maz. Vairāki literāri 
darbi radušies pēc ceļojumiem. Pēc tam, kad 1966. gadā 
divas reizes apmeklēju Rīgu, uzrakstīju grāmatu «Zili stikli, 
zaļi ledi». Ļoti pazīstama grāmata. Akadēmiķis Vilis Sam
sons, rakstot par Kurzemes partizāņiem vai reakcionāro 
latviešu emigrāciju, gandrīz vienmēr kaut ko citē no šīs 
grāmatas. Ir vēl divas līdzīga stila —  viena par Ameriku 
«Tā lieta pati nekritīs», otra par Austrāliju —  «Tālu tālumā, 
lielā plašumā».

— Jautājumu — kā un kāpēc radās dr. Ulafs Jāņsons — tu pats 
tālredzīgi esi uzdavls un uzreiz arī atbildējis grāmatas «Laikmeta 
liecības» Ievadā. Atļaušos pagaru citātu: « . . atbilde skan varbūt 
mazliet dīvaini: «Viņš radās šķietamas vajadzības jeb iedomātas 
nepieciešamības dēj.» Kādā latviešu bēg|u nometnē Dienvldzviedrl- 
jas miestiņā Sederokā 1945. gada maija beigās daži jauni cilvēki 
sadomāja Izdot nometnes laikrakstu «Sederokas Sensācija», ko viņi 
apzīmēja par sociālpolitiski erotisku avīzi pieklā|ības robežās. Bet, 
kad nometnes vadība, kur dominēja vecākā paaudze fred. Arturs Kro- 
ders u. c.) gribēja laikrakstu pak|aut savai cenzūrai, viņi no sava 
nodoma atteicās. Taču atteikšanās bija tikai šķietama. Nometnes 
avīzes vietā viņi izdeva «istabas avīzi» ar nosaukumu «Sederokas 
Smaids».

Tā kā Zviedrijā laikrakstu atbildīgajiem redaktoriem |izdevējiem) 
bija jābūt šīs valsts pavalstniekiem, tad . . .  (. .) atbildīgā redak
tora tēlu nolēma veidot uz bijušā kara ziņotāja Ulda Ģērmaņa 
personības bāzes. Tā kā viņa tēvs bija iānis, tad redaktors gluži 
dabiski dabūja uzvārdu «iāņsons» (Jāņdēls); «Uldi» steigā zviedrisko- 
ja par «Ulafu» un Ģērmaņa maģ. hist. grādu paaugstināja par 
«dr.» pārliecībā, ka ar laiku viņš tik un tā par tādu kļūs.» Kāds 
ir un pēc kā cenšas dr. Ulafs Jāņsons) « . . Var teikt, ka zināmā 
mērā viņš ir Pietūka Krustiņa modernizēts un urbanizēts variants. 
Ulafs, tāpat kā Pietūks, grib «vest tautu caur attīstības tuksnesi 
uz izglītības saules kalniem». ( ..)  Un tomēr, būdams dialektiskas 
attīstības rezultāts, dr. Ulafs Jāņsons tai paiā laikā vēršas pret to 
tautiskumu, ko reprezentē viņa iemī|otais sencis . . .  Ulafa ideāls 
ir tautiskums, kas sakņojas latviešu kultūras un vēstures izpratnē 
un tāpēc ir tik nesatricināms un pašsaprotams, ka latvietim par 
to vispār neklājas lieki runāt un ar. to vairs nav ne jālepojas, 
ne no tā jākaunas. Citiem vārdiem sakot, tas ir stabils, ap
zinīgs kultūras nacionālisms, no kura savukārt izriet noteikti un ne
pārprotami nacionālpolitiski mērķi un prasības.

Tālāk jāievēro, ka dr. Jāņsons dzima lielas nacionālas katastrofas 
un posta laikā — 1945. gadā. Mūsu ļaudis bija satriekti, apjukuši, 
dezorganizēti un dezorientēti. Mūsu sabiedrībā plauka vēlmju do
māšana, mūsu literatūrā dominēja sāpju, ciešanu un vaimanu motī
vi. To visu varēja saprast un izskaidrot. Bet Ulafs negribēja ar 
to samierināties. Un tā no paša mūsu trimdas jeb izdzītības 
sākuma viņš vērsās kā pret vēlmju domāšanu, tā pret asarošanu 
un vaimanāšanu. Tādā veidā viņš nostājas opozīcijā pret sabiedrī
bas vairākumu. Nekādu piekrišanu un atzinību tas viņam, protams, 
nevarēja sagādāt. Viņš pats to labi apzinājās, bet daudz par to 
nebēdāja. Viņš toreiz bija jauns, nesalauzts, iecietīgs un par «savu 
lietu» pārliecināts.

Dr. Jāņsons domāja, ka kritiski jāizvērtē mūsu pagātne, reāli 
jāskatās uz «tekošo momentu» un jāizdara loģiski secinājumi, 
jāapkaro amatierisms trimdas darbībā, jā vāc informācija par noti
kumiem dzimtenē un jāplāno tālai nākotnei. Žēlabām, gaudām un 
rezignācijai te nebija vietas. Lai to varētu veikt, latvieši ne
drīkstēja zaudēt spēju smieties un zobgaļoties, jo ļaudis, kas pa
ši var pasmaidīt par savām vājībām un smīnēt par varmākām, nav 
uzvarēti un nav uzvarami.

|. .j Dr. Jāņsons ir vārdu un izteicienu mednieks. Viņš tos vāc, 
izvērtē, kombinē un pretstatī ar lielu rūpību un nopietnību, jo 
būtībā viņš ir Joti nopietns cilvēks.

Daudz pūļu viņš ir veltījis latpadvalodas studijām un ir to ap
guvis tiktāl, ka var tajā brīvi izteikties vārdos un rakstos.

Ar visiem saviem pūliņiem un dzijo nopietnību dr. Ulafs Jāņ
sons tomēr nav nekāds «pozitīvs varonis». (. .) Viņa raksturā pa
stiprinātā veidā izpaužas visas tās vājības un smieklīgās parādības, 
kas palaikam vērojamas mūsu tautas darbinieku, daijgaru («Geis- 
tesfūrst») un vairāk skoloto ļaužu aprindās. Viņš reprezentē aka
dēmisku iedomību un uzpūtību, llekujotu pazemību, vāji maskētu 
godkārību, lepnību un augstprātību, kā arī lielu pašslavēšanas 
un pašcildināšanas tieksmi. Tas viss jo uzskatāmi parādās tai vei
dā, kā viņš paraksta savus sacerējumus.» Dail piemēri:

«Latvju tautas dižais dēls un daudz cildinātais patriots . .  .», 
«Dižais trimdas llkteņozols . .  .»,
«Zīmju gudrais tulks, lielais humānists ..
«Tautas vainaga vijējs, vledais vaidelotis . . .» ,
«Latvju tautas garīgās augstceltnes mūrnieks . .
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«Klostera drupu racēji», 1946. g.
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«Atbildīgais zln-kult-lit-darblnieks . .
«Vēl nenokistais, labi pārtikušais . .  .»,
«Hlstomāta klasiķis . .
«Padomju pretrunīgo procesu prokūrists (pilnvarotais pārzinā

tājs) . ..»,
«Starpnacionālais etnoflls ..
«Internaclsma atmaskošanas pionieris . .  .»,
«Iejūtīgais dzimtenes vēsmu vērotājs . . .»,
«AktuilS momenta tulks un vēstures precīzais montieris . . .» .
—  Faktiski Ulafs Jāņsons izvelk būtisko un nereti to arī 

ritmizē, viņš aizraujas ar politdzejām. Jo iegaumēt gen- un 
citu -seku vārdus, atcerēties viņu garās runas ir grūti. Jāņ- 
sons palīdz. Lūk, kā piemērs Politbiroja locekļa un CK sekre
tāra b. Konstantina Ustinoviča Čerņenko referāts PSKP CK 
plēnumā 1983. gada 14. jūnijā. Ritmizējis politdzejnieks 
dr. U. J.

«Biedri!
Seit, kur kopā 

veci ciedri, 
teikšu partejiski 

un tieši: 
bez jauna komcilvēka 

izveides nav spēku 
uzcelt komunisma ēku.
Sis jauncilvēks jau 
it kā ir un tomēr nav.

Pastāvīgi nāk klāt 
jaunas audzes 

bez pietiekamas 
politraudzes.

Imperiālisms pašlaik
ar neredzētu vērienu 

iesācis jaunu agresijas 
cēlienu —  

izķēmo reālsocism a būtību, 
nonicina mūsu klasiķu 

sūtību,
(••)
Globālā divu ideoloģiju 

lielkauja 
liek mums saspļaut 

saujās,
(■ ■)
Nedrīkstam vairīties no 

problēmām asām, 
kad masām priekšā lasām.
Komunistisko asnu 

dīgšanu 
kavē mūsu saimnieciskā 

nīkšana.
(■•)
Mūsu kontrpropagandas 

darbs 
jāizvērš saskaņots 

un skarbs.
Jāgādā, lai miera 

cīņa sokas, 
jāuzlabo ieroči mūsu 
zaldātu rokās.
(■ .)» '
Un tā tālāk un tā joprojām.
— Vienā no savām populārākajām grāmatām «Zināšanai» tu raksti: 
«Mēs nu reiz esam tādi, kā vēsture un nemitīgie likteņa trie

cieni mūs veidojuši. Ja būtu kāda «vēstures tiesa», tā, droši vien, 
mūsu tautu par daudz ko attaisnotu. Taču tas mums maz ko lī
dzētu kā nācijai. Daudz svarīgāk ir savas k|ūdas un vājības ap
zināties, pārdomāt un izdarīt saprātīgus secinājumus.»

—  Kā klājies tautiešiem Latvijā, gan tu, gan es ļoti labi 
zinām. Tur ir noticis milzīgs kultūras pārrāvums, cilvēkiem 
trūkst zināšanu pašiem par savu kultūru, vēsturi. Tas nav 
domāts sliktā nozīmē, taču tas apbēdina, tiekoties ar cie
miņiem no Latvijas. Protams, mazvērtības komplekss apzinā
ti tika potēts —  jūs nekad nekas neesat bijuši un nebūsit, 
vienīgā izeja —  saplūst kopā. Reizēm es uzdodu atbraucējiem 
dažus nevainīgus jautājumiņus, piemēram, par literatūru.

Un par nožēlošanu jāsaka —  arī šodien Latvijā atzītu kul
tūras darbinieku zināšanas ir samērā vājas.

Es piederu tai ārkārtīgi laimīgajai paaudzei, kas visu 
izglītību, sākot no pamatskolas un beidzot ar universitāti, 
ieguvusi brīvajā Latvijā. Mūsu vairs nav daudz. Mums nebija 
nekā no krieviskā, ne vāciskā, mēs bijām daudz iecietīr 
gāki, tolerantāki nekā vecākā paaudze, kas bija cietusi un 
cīnījusies, kurai joprojām bija nāvīga cemme pret vācie
šiem vai krieviem. Mēs augām brīvi un varējām iegūt 
pilnīgi latvisku izglītību.

Tagad vispirms jēapzinās pašreizējā situācija —  kāpēc mēs 
esam tādi, kādi esam, kāpēc mums ir šie trūkumi (ta
jos gan nevienu nevar vainot, tā ir vēsturiskā attīstība). 
Manuprāt, pēc iespējas lielākam latviešu skaitam būtu jā
dod šī vēsturiskā apziņa kritiskā izvērtējumā. Un, tik
līdz kāda lieta kļūst skaidra, mainās cilvēku apziņa un iz
turēšanās. Esmu pūlējies to paust trimdā, un tas ir ārkārtī
gi daudz nozīmējis, domāju, ka attīstījusies trimdas latviešu 
devība dažādām kultūras lietām —  cilvēks nedz īvo  no maizes 
vien, viņam nepieciešams arī garīgs apmierinājums. V is
nozīmīgākais pašlaik Latvijā ir apgaismības darbs.

Esmu centies uzsvērt, ka bieži vien mēs dažādas lietas 
neizvērtējam no latviešu viedokļa. Tad vēl šis muļķīgais 
respekts pret svešajiem kungiem —  ka tiem tās lielās gudrī
bas . . . Kad Gustavs II Ādolfs ap 1617. gadu mantoja Zviedri
jas troni, viņam bija kādi septiņpadsmit gadi, un viņš bija 
nobijies, kā nu to valsti valdīs. Valsts kanclers Alsels Unšels, 
kas bija vienpadsmit gadus vecāks par viņu, teica tos sla
venos vārdus: ja tu zinātu, mans kungs, ar cik mazu gud
rību pasaule tiek pārvaldīta!

— Vai tu joprojām domā, ka, «būdami vāji politiski domātāji 
un vērtētāji, vairums latviešu nododas vēlmju domāšanai»!

—  Teorētiski vāji mēs esam tāpēc, ka nebija iespējams 
šīs lietas agrāk attīstīt. Tas ir vēsturiski nosacīts. A rī brī
vākos apstākļos, sākot ar pagājušā gadsimta otro pusi, vien
mēr bija jādomā, kā praktiski iekārtoties. Studēt teorētiskus 
priekšmetus —  humanitārās zinātnes, filozofiju, politoloģiju —  
nu, tas tiem smalkajiem kungiem, tie varēja to atļauties. 
Latviešu pirmie «akadēmiķi» bija mācītāji un dakteri. Tad 
vēl aptiekāri un inženieri. Mēs esam izdarīgi un ļoti aktīvi. 
Ja mūs palaiž vaļā cik necik brīvāk un mums ir iespējas 
darboties, latvieši panāk ārkārtīgi lielu efektu. Bet, ja mūs 
nostāda sarežģītā situācijā, dažkārt apmulstam. Ir situācijas, 
kad neko nevar darīt, kad gudrāk ir būt pasīvam. Taču 
daudzi ieskrējuši nelaimē nepārdomātas rīcības dēļ. Hamle
tam ir lieliska replika: lieks darbīgums bieži vien ir ļoti 
bīstams.

Situācija otrajā pasaules karā man bija pilnīgi skaidra, 
un es atteicos piedalīties jebkādās lietās. Bet daudzi lat
vieši nodevās vēlmju domāšanai un paši sevi nevajadzīgi 
upurēja. A rī pēc atbraukšanas šeit nereti varēja dzirdēt: 
tūlīt brauks mājās un tā tālāk. Es viņiem teicu —  mājās 
jūs varat braukt, bet neaizmirstiet, ka jūs braucat uz oku
pēto Latviju, nekāda trešā kara nebūs.

Šādām runām tolaik tiku uzskatīts par pārāk jaunu, un 
pārējie man teica —  ko tas bijušais kara ziņotājs muld! 
Es atbildēju, ka acīmredzot mums nāksies mūsu laiku no
dzīvot šeit, taču mēs varam strādāt un darboties nākotnes 
labā. Tikai bez muļķībām!

īsi sakot, mēs esam stipri tur, kur var brīvi, praktiski 
strādāt, rīkoties. Bet teorētiskās lietās, viltībās un žuļicībās 
esam vāji. Mani tas ļoti kaitinājis. Esmu uzrakstījis tādu 
nelielu brošūriņu «Vai latvietim jābūt vientiesīgam?». —  
Nekur nav teikts vai rakstīts, ka obligāti. Tāpēc tie špiceri 
un stukači Rīgā ir dusmīgi, ka esmu diezgan pareizi rakstī
jis par daudzām lietām. To, kas regulāri analizē un vērtē 
situāciju Latvijā, šaipusē nav daudz, mēs esam kādi trīs 
četri, bet pietiek. Starp citu, žurnālu «Padomju Latvijas Ko
munists» lasu no 1956. gada, esmu abonents. Taču viens 
labums ir —  pagātnes kļūdas un nelaimes ir zināmas. Jā 
mēģina no tām mācīties. Cilvēks, kurš nezina savas tautas 
vēsturi, mūžam paliek bērna prātā.

— Un ar viņu tad arī attiecīgi var apieties kā ar bērnu . ..
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—  Jāapzinas, ka pret mums ir strādāts ar ārkārtīgu bez
kaunību un viltību, un tas turpinās.

— Kādas Ir tavas domas «ticības jautājumā»! Vai tevi ne
mulsina (akts, ka pēc visa pār- un piedzīvotā vidusmēra lat
vietis gatavs ticēt tā saucama|lem gaišajiem spēkiem Komunistiska
jā partijā I Tiklīdz kungs pārstāj zvetēt ar pātagu, tā kungs Ir 
labs . . .

—  Latvijā, kā ikvienā sabiedrībā, starp komunistiem bijuii 
|oti godīgi un patiešām gaiši cilvēki. Ir |oti grūti atzīt 
savas kļūdas, kur vēl, ja tās vilkušās visu dzīvi un faktiski 
bijušas dzīves saturs. Ja cilvēks spēj to atzīt, tas liecina, 
ka viņš ir ārkārtīgi spēcīga personība. Tāds ir Eduards 
Berklavs.

Zviedriem ir bijuši tādi jūsmīgi komunisti. Viens no vi
ņiem nupat izdeva grāmatu, un viņš atzīst, ka dzīve ir 
izcūkota, ka kalpojis ļaunai varai.

V iena cilvēku daļa mainās kā vēja rādītājs, par viņiem 
nekad nevar būt drošs. Par kļūdīšanos cilvēkus nav ko 
tiesāt, viņi grib strādāt citā virzienā, lai strādā. Tikai vien
mēr pastāv šis jautājums —  ko viņi darīs, ja laiki mainī
sies? Jo ir cilvēki, kas vienmēr grib peldēt pa virsu.

Latviešiem jāatgūst pamatota pašapziņa un jāsaprot, ka, 
ja mēs savā starpā lojāli sadarbosimies, tad paši saviem 
spēkiem varam izdarīt lielas lietas. Izmantot vajag visus! 
Es neesmu ulmanists, bet Ulmanim bija labi teicieni: kādi 
māli, ar tādiem jāmīca.

— Latvieši lielā mērā iedragāti ticībā pašu spēkiem, tāpēc lab
prāt ļaujas domām par Baltijas jautājuma supersvarīgumu Rietumu 
acīs — atkal cerēšana un gaidīšana no citiem.

—  Tā ir liela nelaime, no citiem nevajag cerēt neko. 
Taču mēs nedrīkstam arī padoties. Mums mēģināts iepotēt 
nevarības sajūtu —  jūs, maza tautiņa . . .  Es par savu tautu 
nekad nesaku —  maza tautiņa. Mēs esam tauta. Mazs un liels 
ir ļoti relatīvi jēdzieni. Tas atkarīgs no apstākļiem. 1917. un
1918. gadā latvieši pārvaldīja visu Krieviju, visas valsts 
liktenis bija atkarīgs no viņiem. Tādas lietas nemēdz at
kārtoties, bet atkārtojas citas sakarības. Ja mēs paši strādā
jam —  un tas redzams trimdā — , ar diezgan maziem spēkiem 
esam spējīgi realizēt lielus pasākumus, neko negaidot no 
malas. Gadiem ritot, latviešiem Zviedrijā, piemēram, dažā 
ziņā ir ļoti liela ietekme. Kas varbūt neparādās uz āru, 
bet faktiski eksistē.

Attiecīgie orgāni visu laiku sūtījuši «kultūras sūtņus» pie 
mums, fcii mūs apklusinātu, sak, nekritizējiet, tas nenāk par 
labu, esiet lojāli, propagandējiet padomju sasniegumus Rie
tumos! Vot, kā mūsu kultūra zied un zeļ, lasa panti
ņus vai uzdzied. Bet, kad ar kādu parunājas divatā, kāpēc 
jūs tā un tā, tad viņi sašļūk —  nu, ko nu mēs, mēs jau 
neko nevaram, mēs maziņi . . . Man gadījies —  no jūsu sla
venajiem korifejiem . . .

Bet jautājums jau ir tīri praktisks: kā atgūt to pašapziņu? 
Mēs trimdā esam spējuši saglabāt savu pašapziņu. Mēs 
esam ārkārtīgi grūti un sistemātiski strādājuši, mēģinājuši 
padziļināt zināšanas visos mums svarīgos jautājumos. Mēs 
esam ieguvuši respektu cittautiešu acīs. Bet tikai zināšanas 
dod apziņu un spēku.

—  Tajā pašā laikā nevar ignorēt saimniecisko situāciju — un 
tā mudina latvieti paturēt veco ideālu — vienkārši pārtikušāku 
dzīvi. Tur neko nevar pārmest. Senās ilgas — «savs kaktiņš, savs 
stiirītis zemes» ieguvušas 20. gadsimta beigu prasību līmeni.

—  Latvieši visu laiku ir dzīvojuši nabadzībā. Mūs ap
bēdina tas materiālisms, kas tik klaji spiežas no mūsu ciemi
ņiem. Visu laiku pa veikaliem, meklē mantas, ko, piemē
ram, mēs nepērkam. Viņi brīnās —  kā, jums nav mašī
nas? Es atbildu —  auto mani nekad nav interesējis, man ir 
grāmatas!

Mēs nedabūjām «atēsties» tai Latvijas laikā, tas bija par 
īsu. Un izsalkums pēc materiālās labklājības sēž iekšā 
dziļi, dziļi. Kaut tas atkarīgs no cilvēkiem. 1945. gadā, 
kad mēs izkāpām Kalmārā, veikali bija pilni, neskatoties 
uz to, ka arī zviedriem bija tā grūtāk ar precēm. Mēs 
gājām pa ielām, un dažas sievietes aizgrābtas apstājās

pie skatlogiem, jūsmoja un lauzīja rokas. Man sanāca dus
mas, es teicu'— nu, ko jūs brīnāties, mums Rīgā taču arī 
bija pilnas bodes, kas tur sevišķs, viņiem karš nav bijis. 
Materiālisms ir bīstams, ja tas ir vienīgais, pēc kā cil
vēks cenšas. Faktiski latvieši savā attīstībā ir atsviesti at
pakaļ vairāk kā par simts gadiem.

— Un latviešu apziņa zināmā mērā kavējas 19. gs. romantismā.
—  Vajadzīgi arī emocionālie resursi, bet tie nedod to īsto 

saturu, kas vajadzīgs vienai tautai un valstij. Mums, lat
viešiem, no vienas puses, ir tas liriskais varonis, kas dzied 
un tā tālāk, no otras, tas darbonis —  kā ieraut vairāk tos 
sieciņus! Katrai tautai vajadzīgs zināms laiks, lai attīstītu 
dziļāku kultūru. A rī politisko. Valstis, tautas, kurām bijusi 
tā laimīgā iespēja attīstīties mierīgākos apstākļos, parasti 
sasniedz zināmu labklājības līmeni, uz kura pamatiem tiek 
celts pārējais. Tad rodas attīstīta garīgā puse. Tādās valstīs 
parasti ir vecā pilsonība —  patricieši, kuri kā mecenāti at
balsta visu tālāko. Mūsu laiks bija par īsu, lai mēs pa
gūtu nonākt tik labvēlīgā situācijā. Tur nav, ko žēloties 
vai uztraukties, tā tas ir.

— Kādas, tavuprāt. Ir tuvākās un tālākās nākotnes izredzes!
—  Padomju Savienībā pašlaik ir ekonomisks, finansiāls 

un ekoloģisks sabrukums. Tādā veidā kā agrāk šī sistēma 
vairs nevar pastāvēt. Es nedomāju, ka Maskava var at
ļauties reakcionāro spēku tīkojumu realizāciju pret Baltiju. 
Kad zviedriem lasu lekcijas un viņi man vaicā par nā
kotnes izredzēm, es, kā vecs marksists-ļeņinists, saku: marksis
ma klasiķi māca, ka sabiedriskā sistēma, kas kļūst par kavēkli 
ekonomiskajai un līdz ar to arī citai attīstībai, ir lemta 
bojāejai, tur nekā navar darīt. Tas nenotiek pēkšņi un 
sīkumos to grūti prognozēt. Kad atvadījos no Ulafa 
Jāņsona, uzrakstīju pēdējo rakstu «Kas notiks?». Tā kā neko 
būtiski mainīt nav iespējams, turpināsies rosīšanās pustukš- 
gaitā, un strupceļā iedzītā anticivilizācija raustīsies agonijas 
konvulsijās. Mēs to piedzīvosim, tikai tas viss prasa laiku. 
Jau 70. gados bija skaidrs, ka Padomju Savienība iet pretim 
sabrukumam. A rī Imants Lešinskis, kurš pārbēga, viņš tei
ca —  tā lieta nav glābjama. Bet to pārdzīvot un gudri 
pārdzīvot . . .

— Vai trimda apzinās reālo latviešu tautas stāvokli Latvijā!
—  Trimda ir abstrakts jēdziens.
— Bet tu!
—  Jā, domāju, ka apzinos.
— Un tu kā izeju piedāvā . . .
—  . . .  apgaismību. Tas ir tas, ko praktiski var darīt.
— Tādi cilvēki, kas pašlaik veido latviešu tautu, zināmā mērā 

kalpo par izolācijas lentu starp sarautajiem vadiem — tautai la
bākiem un labvēlīgākiem laikiem!

—  Diemžēl ir paaudzes, kurām lemta šāda situācija. Mana 
paaudze —  es dabūju savu jaunību nodzīvot ļoti labi. Pēc 
tam mums bija ārkārtīgi smagi. Tornēr es personiski esmu 
centies strādāt ar priecīgu prātu, ne ar naidu vai sa
spīlējumā izvalbītām acīm. Gluži otrādi —  ar baudu, ar prie
ku! Tas arī veicina garīgo spēku.

Taču esmu cīnījies pret vaimanāšanu, žēlošanos. Uz Ameri
ku aizbrauc tie kori un dzied, un daudzi no trimdiniekiem 
raud. Es prasu —  par ko jūs raudat? Velns ar ārā! Man 
asaras nenāk. Kad pēc pirmā Rīgas apmeklējuma 1966. ga
dā braucu prom —  uz kuģa «Miša Kaļiņins» stāv latvieši 
un slauka asaras, un tie, kas krastmalā, tie arī raud. Man 
bija tāda cemme! Es tikko biju redzējis visu to cū
cību . . .  Meita pienāk man klāt un saka —  tētiņš ciets, ne
raud nemaz! Es atbildēju —  Gunīt, te nav, ko raudāt! Te 
tikai pa purnu! Tikai pa purnu!

U LD I Ģ Ē R M A N I
1989. gada sep tem b rī Stokholm ā in tervē ja

RUDĪTE KALPIŅA
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ULDIS ĢERMĀNIS 
PADOMJU TAKTIKA PRET TRIMDINIEKIEM GADU GAITA

(1945- 1975)

1. LIELAS SAVAKSANAS LAIKS. 

(Tēvs un Skolotājs savāc savus izklīdušos bērnus — 
klausīgos un neklausīgos.)

Otram pasaules karam beidzoties, vairāki m iljoni c il
vēku, kurus Padom ju  Savienība uzskatīja par saviem pa 
valstniekiem, dažādu iemeslu dē j atradās ārpus Darbaļaužu 
Tēvijas robežām. Laba daļa no viņiem bija vācu gūstā 
kritušie padom ju karavīri un uz Vāciju  spaidu kārtā aiz
vestie «austrumzemju strādnieki». Pārējie  bija politiski vai
rāk vai mazāk apz in īg i bēg li un v īr i un jaunieši, kas vai 
nu b rīvp rā tīg i, vai nelikum īgas m obilizācijas ce ļā  b ija  no
kļuvuši un c īn ījušies vācu armijas un policijas v ien ību  rin
dās. Pēc padomju vērtējuma, m inētajā laikā apm. 250 000 
latviešu bija aizdzīti un aizbēguši no Latvijas.

Padom ju va ld ības interesēs b ija pēc iespējas ātri savākt 
un «repatriēt»  kā aizvestos, tā aizbēgušos. 5iem centie
niem galvenokārt b ija d iv i ob jek tīv i iemesli. Padom ju  Savie
nība, pirmkārt, bija cietusi lielus dzīvā spēka zaudēju 
mus, un tur bija ārkārtīgs darbaroku (it īpaši v īriešu ) 
trūkums, ko vēl saasināja tas, ka p ad va ld īb a  arī pēc kara 
beigām  paturēja aktīvā d ienestā m ilzīgu armiju, lai varētu 
īstenot savus ekspansijas plānus Austrum eiropā. Tātad c il
vēki b ija va jadzīg i. Otrs iemesls bija politiskas dabas —  
Kremlis negribēja pie/aut, ka Rietumos paliktu lielāks skaits 
«pretpadomju elementu», kas tur varētu izvērst «kaitniecisku 
darb ību» . K lāt nāca a r ī vēlēšanās sodīt tos, kurus padvara  
apzīm ēja par Dzimtenes nodevējiem , kollaborantiem un kara 
noziedzniekiem .

Savākšana bija pavisam  vienkārša tais apgabalos, kurus 
bija okupējusi padom ju armija. Tikai samērā nelielam  skai
tam bēg/u izdevās izmānīties un izšmaukt no turienes uz 
Rietumu sab iedroto  okupācijas zonām. V isus pārējos caur 
dažādām  savākšanas un filtrācijas nometnēm  nogādāja at
pakaļ uz plašo Dzimteni. Kam  laimējās, tie nok|uva agrā
kajā dz īvesv ie tā , kam nelaimējās (un tādu b ija liels lē 
rums), tos nosūtīja «attīrīties» no kaitīgās svešatnes ietek
mes uz attālākiem  padzem es apgabaliem .

Jāievēro, ka, pēc  G udrības Tēva Josita V isarionoviča  
nodib inātā uzskata, ikviens, kas bez va ld ības ziņas un atvēlēs  
bija atstājis sociālisma Tēviju, b ija izdarījis smagu noziegumu. 
Principā noziedznieki b ija arī karavīri, kas bija padevušies  
vācu  gūstā, un faudis, kas bija ļāvuši sevi a izdzīt darbā uz V ā 
ciju. Par pārējiem vispār nebija, ko runāt. Izsakoties ar kāda 
padom ju autora vārd iem , a izdzītie v ien īg i varēja pazem īg i 
jautāt: «Vai Dzimtene piedos?» (sk. Jānis Jaunrodziņš. 
«Lēnās nāves dzirnavās. Atm iņu stāsts», izd. «Liesm a», R ī
gā, 1971, 224. Ipp .). Staļinam par godu jā liec ina, ka viņš 
šai lietā b ija  konsekvents un princip iāls  —  arī savu vācu 
gūstā kritušo dēlu  viņš nebija centies g lāb t un vēlāk viņu 
vispār nepiem inēja.

Kaut arī pēc  būtības visi «a izk līdušie» bija stingri so
dāmi, taču viņiem  par labu nāca lielais darbaroku trū
kums. Tādā kārtā dala tika mājās ar puslīdz veselu  ādu, 
kas gan bieži vien nozīmēja tikai to, ka viņu pāraudzinā
šana un pārlabošana atlikta uz nedaudz vēlāku laiku, jo  
attiec īg ie  patriotiskie orgāni toreiz bija loti pārslogoti. 
A r ī lielāks skaits latviešu drīz  pēc  kara beigām  tika «re 
patriēti» no padom ju okupētajām  zemēm.

Tā kā Padom ju Sav ien ība  tai laikā Rietum u sabiedroto  
vadītajās aprindās baud īja  ievērojam u «g o o d w ill» , tad 
«repatriāc ija»  sekmīgi attīstījās arī no rietumvalstu okupēta
jiem apgabaliem . Pēdējos gados par to ir parād ījušies  
vairāki pētījum i un apraksti, kas rāda, ar kādu nežēlību  
lie lo  dem okrātiju m ilitārā vad ība  nodeva padom ju rokās gan

«K a s  b ij v a k a r, n a v  va irs  š o d ie n ;  
Kas ir šod ien , nebūs r īt .»

(A lf r ē d s  V in te r s )

vlasoviešus, gan kazakus, gan citu nacionālo v ien ību  ka
ravīrus, kas bija cīn ījušies pret padom ju armiju.

Padvara izmantoja šo izd ev īgo  situāciju, lai p ievāktu  ne 
vien savus aizklīdušos un neklausīgos bērnus, bet a r ī dažu 
labu veco krievu em igrantu no revolūcijas un pilsoņu kara 
laikiem. Tādā ve idā tās rokās krita, piem ēram , vecais Donas 
kazaku atamans, ģenerālis Pjotrs Nikolajevičs Krasnovs, kuru 
atrieb īga is Tautu Tēvs lika pakārt 1947. gada 17. janvārī. 
Krasnovs toreiz  bija septiņdesmit astoņus gadus vecs.

5ajā «labas gribas» un sadarb ības posmā notika a r ī baltiešu  
leģ ionāru  izdošana Zvied rijā  1946. gada janvārī. Visumā 
tom ēr «repatriācijas» spaidi baltiešus skāra samērā maz. Šai 
sakarā savi nopeln i b ija latviešu diplom ātiem  un politiska
jiem  darbin iekiem . Tomēr zināms skaits latviešu tai laikā 
no rietumvalstu okupācijas zonām b rīvp rā tīg i p iete icās  re
patriācijai. 5im lielās savākšanas posmam (1945146) bei
dzoties, «a izk līdušo» latviešu skaits bija uz pusi sarucis.

2. «DZIMTENE SAUC».
Ap  1947. gadu Rietumu un Austrumu sadarbībā jau bija  

iestājusies atklāta krīze. Baltiešu trim dinieku stāvoklis sāka 
nostabilizēties. Padvaras orgāniem  bija jām aina taktika un 
m etodes. Sākās aicinājumu laiks.

1947. gada  5. a p r īl ī pad latvju  presē parād ījās LPSR  A u g 
stākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja profesora Dr. A. Kir- 
henšteina «atklāta vēstule», kas bija m otivēta kā atb ilde  uz 
latviešu DP (p ārv ie to to  personu) vēstulēm. To pārra id īja  
arī padom ju radio, un tajā teikts, ka «latviešu DP ir pad- 
p ilsoņi, kuri pa  lielākai daļai ar varu un viltu atrauti no savas 
dzim tenes». Šajā aicinājumā vēl paskaidrots:

«V iņ i p iln īg i baudīs visas padpilsoņu tiesības un 
b rīv īb as , līdzko  pārbrauks savas zemes robežu (. 
un nevienu  nevajās tikai par to, ka viņš kalpojis 
vācu  armijā.»

Drīz vien pēc tam Kirhenšteins un M inistru Padom es priekš
sēdētājs Vilis Lācis Padomju Latvijas valdības vārdā publicē
ja «Uzsaukumu visiem latviešiem  okupētās Vācijas un Austri
jas rietumu zonās». Tur cita starpā teikts:

«V a i tiešām g o d īg iem  latviešu tautas dēliem  un meitām  
šodien jābūt bezpajum tniekiem , kas spiesti meklēt 
bāru maizi svešās zemēs? (. .) V a i tiešām viņu ceļu 
nosaka dažu hitleriešu rokaspuiši —  Dankera, Bangerska, 
Valdm aņa  un citu —  vaina? (. .)
Tūkstošiem repatriantu jau atgriezušies Latvijā.
(. .) A rī jums iespējams iet šo ceļu.
Griez ie ties p ie  padomju sakaru virsniekiem , lai 
jūs sūta atpakaļ uz Latviju! (. .)
Dom ājiet par saviem bērniem , kuri grib augt un dzīvot 
dzimtajā zemē, grib m ācīties tēvu va lodā ! Pārdom ājiet 
un izlem iet, kamēr nav par vē lu ! Padom ju  valdība 
garantē jums b rīv īb u  un neaizskaram ību. Latviešu  
tauta un zeme jūs aicina atgriezties dzimtenē.»

ša i uzsaukumā jau skaidri noformēta padom ju  oficiā
lā koncepcija par latviešu bēgļiem: 1) ir neliela grupa 
hitleriešu rokaspuišu, negodīgu propagandistu  un kara no
ziedznieku, un 2) lielais vairums godīgu, bet apmānītu 
un aizvilinātu latviešu. Vēlāk  šo grupu samēru nosaka p ro 
centos: pirm ajā grupā esot 5— 7 % ,  otrā grupā 93— 9 5 %  
klaida latviešu (sk. Roberts levkalns. « Jo  d ivu  dzim 
teņu nav», izd. «Liesm a», R īg ā , 1966, 3. Ipp .).

1948. gadā iznāk grāmata «Dzim tene sauc» ( L V I ,  R īgā , 
205 Ipp., ilustr.), ko cenšas izplatīt trim dinieku vidū. 
Tur iespiesti minētie 1947. gada aicinājum i, repatriantu  
liec ības, vairāku latviešu kultūras darb in ieku (prof. J. Endze- 
līna, prof. P. Stradiņa, režisora V . Pūces, operas māksli
n ieku), inženieru un tehnisko darbin ieku uzaicinājum i saviem
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agrākiem darbab iedriem  atgriezties Latvijā (jāpiezīmē, ka 
Voldem āru  Pūci vē lāk  uz ilgāku laiku deportē ja ). Šis Sta
ļina laika izdevums ir iespiests uz laba pap īra , ir labāk 
un rūpīgāk «noformēts» nekā daudzas vēlāko gadu p ro 
pagandas publikācijas. A r ī grāmatas izteiksmes veids ir sa
mērā korekts un visumā latviskāks par to, ko vērojam  turp 
māk. Bet Latvija toreiz arī vēl nebija tādā mērā p ā rp lū d i
nāta ar «b rā līga jiem », kā tas ir tagad.

A icinājum iem  tom ēr b ija mazi panākumi. Notikumu attīstība  
Latvijā arī nevarēja veicināt repatriāciju . 1949. gadā notika 
varm ācīga kolektivizācija laukos un masu deportācijas, kas 
skāra arī pilsētas un aizrāva no Latvijas arī dažu labu 
repatriantu .

Jāp ieb ils t, ka 1947. gada 12. martā Rīgas radio sāka 
«raidījum us latviešiem  ārzem ēs» (d iv re iz  nedē ļā ), kur lika 
uzstāties repatriantiem , kas bija vairāk vai mazāk pazīstam i 
(atviešu sabiedrībā, kā arī atsevišķiem cilvēkiem, kuri ai
cināja mājās savus radus vai darbabiedrus, š ī aktivitāte  
pamazām apsīka, un 1951. gada  30. nocem brī raidījum us 
izbeidza.

Staļina laikā arī vairs nem ēģināja rast jaunas metodes 
aizklīdušo aprūpei un ietekmēšanai. Kas b ija maisā, tie bija  
maisā, un, kas bija ārā, tie bija ārā. A r ī repatrianti p rin 
cipā b ija un palika a izdom īg i elem enti. Viņu pamācīšanai 
tai laikā cita starpā tika pub licēta (a rī nolasīta radio p ā r
ra idēs) m oderna pasaciņa par mazo sivēnu, kas p riec īgs  
dzīvojies un rukšķējis savā aizgaldā, bet tad gadījuma pēc 
kādu dienu izsprucis laukā un dev ies pasaulē. Kad sivēns 
pēc kāda laika atgriezies, tas jau bija kļuvis par lielu  
cūku. Vecajā aizgaldā šai cūkai vairs nekas nav bijis pa 
prātam. Tā visu noniecinājusi un staigājusi apkārt, b ez 
kaunīg i rukšķēdama. G alu  galā saimniekam neatlicis nekas 
cits, kā bezkauņu nokaut.

3. 1955. G A D A  A M N E S T IJA  UN  K O M IT E JA  «PA R  
A T G R IE Š A N O S  D Z IM T EN Ē» .

Jauna rosība attieksmē pret svešatnes tautiešiem  sākās at- 
staļinizēšanas periodā. 1955. gada 17. septem brī PSRS A u g 
stākās Padom es Prezid ijs izdeva dekrētu par amnestiju pa 
domju pilsoņiem , kas Lielā Tēvijas kara gados sadarboju 
šies ar okupantiem . Šis dekrēts attiecās a r ī uz tiem, kas 
kara laikā bija atstājuši padzemi. No kriminālatbildības un 
soda tika atb rīvo ti bijušo hitlerisko okupācijas iestāžu dar
b inieki, personas, kas kalpojušas ienaidnieka karaspēkā, p o 
licijā un drošības orgānos. Amnestija neattiecās vienīgi uz 
tiem, «kas p ieda lījuš ies m ierīgo iedzīvotāju  noslepkavošanā  
un spīdzināšanā».

«Lai atjaunotu sakarus ar kara gados svešumā aizrautajiem 
vai aizviltajiem  pilsoņiem », tai pašā 1955. gadā d ro š ī
bas orgānu ietvaros sāka darboties komiteja «Par atgriešanos 
dzim tenē», kuras sēdeklis bija Austrum berlīnē. Komitejai 
bija arī savs latviešu sektors, kur strādājuši un trenē ju 
sies vairāki vēlāk pazīstam i kultsakarnieki un atašeji (Ž a 
nis Zakenfelds, Bruno Zēbergs, Ādo lfs Talcis u. c.).

Komiteja 1955. gadā sāka izdot propagandas laikrakstu 
krievu  valodā, ko nosauca savā vārdā, t. i., «Par atgrieša
nos dzim tenē». 1956. gadā sāka iznākt šīs av īzes latviešu  
versija. Tai pašā laikā uzsāka arī radio raidījumus lat
viešiem ārzemēs no Austrum vācijas. M ērķis bija ve icināt 
repatriāciju, apkarot trimdas organizācijas un ietekmēt trim
diniekus padvarai labvēlīgā virzienā. Laikraksts publicēja 
reportāžas par repatriantu labiekārtoto d z īv i dzim tenē, rakstus 
par padom ju jauncelsmes sasniegumiem  dažādās nozarēs, 
aprakstus par personām , kuras apvainoja kara noziegumos, 
kā arī uzbrukumus trimdas organizāciju  un preses dar
biniekiem .

Komiteja īpaši centās nodibināt sakarus ar redzamiem  
latviešu kultūras darbiniekiem . Tā, piemēram , kā liels pa 
nākums tika aprakstīta J. Jaunsudrabiņa ierašanās p ie kult- 
sakarniekiem Austrum berlīnē 1958. gadā. Cerības, ka rakst
nieks repatriēsies, tomēr nepiepildījās.

Piecdesm ito  gadu otrā pusē ak tīv i sāka rīkoties latviešu  
kultūras atašeji, kas bija p iekom andēti dažām Padom ju  Sa

vienības vēstniecībām. Sevišķi rosmīgs un samērā sekmīgs 
bija Leon īds Rimjans Stokholmā. V iņš b ija uzņēm īgs —  no- 
d ib ineja kontaktus ar daudziem ' latviešiem , izp latīja padlatvju  
grāmatas un žurnālus, vāca informāciju, sāka rīkot «dzimte
nes filmu» izrādes un meklēt piemērotus kandidātus repatriā
cijai. Var atzīmēt, ka pirmā Rim jana sarīkotā filmu iz
rāde notika 1959. gada 18. septem brī Stokholmā. Program 
mā b ija  «Zvejnieka dēls», un skatītājus sagaidīja ar kara 
laika šlāgeru —  «No dzimtenes sveiciens, cik mīļš sirdij 
tas . . .».

1958. gadā Rimjanam izdevās nogādāt atpakaļ Latvijā 
jauno d iriģentu  Leonu Reiteru ar sievu (ģen. J. Tepfera 
meitu), kā a r ī tēva  Teodora Reitera m irstīgās atliekas, kas 
tika guldītas dzimtenes smiltājā. Taču Stokholmā bija arī 
dažas neveiksm es —  par neatļauto okšķerēšanu no Zviedrijas 
bija jāpazūd atašejam Gunāram  Lapiņam  (ziķerd ienesta darb i
n iekam ) un ziņu sniedzēju (šp ice li) J. Sau līti 1961. gadā  
sod īja  ar vienu gadu cietumā. Pēc  soda izciešanas Sau- 
lītis d rīz  mira.

Jā ie vē ro , ka L. Rimjans darbojās Stokholm ā laika posmā 
pēc PSK P  XX kongresa, kad nacionālo attiecību jautājumā 
nekrievu republikās notika manāma liberalizācija. Tas sevišķi 
sakāms par laiku no 1956. līdz  1959. gadam  jeb  t. s. Ber
klava laikmetu Latvijā. Sis apstāklis, protams, lielā mērā 
atv ieg lo ja  Rim jana darbu. V iņš varēja aprād īt, ka Latvijā  
tiek izlabotas personības kulta laikā pieļautās kļūdas un iz
kropļojumi nacionālajā jautājum ā, un latviešu kultūras dzīves 
attīstībai rad īti la b vē līg i apstākļi.

Blakus minētās komitejas un atašeju rosmēm, sākot ar 
1955. gadu, attīstījās arvien plašāka sarakste starp trim di
niekiem un dzim tenes latviešiem  —  radiem, draugiem, bijuša
jiem darbab iedriem . Daudzi trimdas latvieši sāka saņemt 
grāmatu sūtījumus no Latvijas. Bez sevišķas atļaujas toreiz 
varēja sūtīt uz ārzemēm arī Latvijas neatkarības laikmeta 
izdevum us, kas šodien ir g luži neiedom ājam s «liberālism s». 
Tādā kārtā viens otrs klaida latvietis toreiz paguva sakom
plektēt vērtīgu bibliotēku. A rī dažu labu trimdā izdotu 
grāmatu p iecdesm ito  gadu otrā pusē varēja gluži legā li 
nosūtīt uz Latviju.

Taču arī šajos «brīvesfības gados» nekāda plašāka repatriā 
cija nenotika.

1964. gada ruden ī d ib inātās Kultsakaru komitejas darbs 
ir risinājies p e lē c īg a jā  un rep res īv i birokrātiskajā Iļjiča  
II (Brežņeva) valdīšanas laikā, kad notika arī zināma Sta
ļina rehab ilitācija. Šai laikmetā sistemātiski ir pastiprināti 
spaid i pret jebkādām  spirgtākām  domu un radoša darba  
izpausmēm, pret jebkādiem dzīvākiem un vispusīgākiem  
kultsakariem. Ir noslēptas visas cik necik atklātākas d is
kusijas, dažādā ve idā  represēti (apcietināti, izsūtīti, izraid īti 
un trako mājās iev ie to ti) daudzi kultūras un zinātnes dar
b inieki, ierobežotas padļaužu iespējas apmeklēt ārzemes, pa
lielināta ārzemju tūristu kontrole un apčam dīšana, kāpināta 
iekšējā izspiedze, ļaužu iebaidīšana.

Tātad, kamēr ārpolitikā sludināta dažādu polifsisfēmu mie
rīgā līdzāspastāvēšana, sadarb ība un atspriegum s, iekšpoli
tikā izvērsta viskonsekventākā apspiešana kopš G udrības  
Tēva laikiem. C īņa pret f. s. ideoloģisko atmiekšķēša- 
nos sevišķi pastiprinājās, sākot ar 1968. gada pavasari, kad 
Čehoslovak ijā notika mēģinājums izveidot mazliet c ilvēc īgāku  
un jēdzīgāku sabiedrisko iekārtu.

Šie reakcijas uzplūdi, protams, stipri ietekm ēja trimdas 
latviešu sakarus ar tautiešiem dzim tenē, kā arī Ku lt
sakaru komitejas darb ību , mērķus un uzdevumus. Kopš  
sešdesmito gadu beigām  svešumā aizk līdušie pa dažādiem 
kanāliem  (gan ar padomju propagandas izdevum iem , gan 
tiekoties ar R īgas kultsakarniekiem ) saņēma jaunus stingrākus 
norādījum us, kas ob ligāti jāievēro, ja vēlas uzturēt sakarus 
ar dzimteni, šīs prasības tiek neatla id īg i paustas un p iln īg o 
tas līdz pat šai d ienai. Tās ir šādas:

1) svešatnes latviešiem jāatmet jebkādas politiskas ambīci
jas, jākļūst par padom ju sasniegumu cild inātājiem  un padom ju  
«kultūras sūtņiem» (t. i., bezalgas kultūras atašejiem ) 
savās patvērum a zemēs. Tad viņi būs gaidīti ciem iņi 
dzim tenē (sk. « Svešum a Balss», 1972, №  4);

2) viņiem  jānorobežojas no padvara i naid īgajām  em igrantu



organizācijām, it īpaši no m eņševiku (sociā ldem okrātu ) 
ideo loģiskās diversijas centra Stokholm ā (sk. R. Ievkalns. 
«LSD SP. Partija vai burtu kopa», nelegālā publikācija, 
izd. «Liesm a», R īgā , 1973; tas pats angļu valodā 1973. g. 
un vāciski 1975. g .), jo  ar šādām organizācijām  nekādi 
sakari nav iespējami;

3) viņiem  jācenšas d ib ināt lojālas «patriotiskas» organ izāci
jas, kas tad varēs stāties sakaros ar komiteju R īgā . Pa 
raugam tiek minēta «Latviešu kultūras veicināšanas b ied rīb a» , 
kas 1972. gadā noformēta Rietum vācijā (F īrz en ē ) un kas 
izdod savu informācijas b iļetenu «Jaunā Balss» (sk. rakstu 
« Ja  sird ī dzim tene», publ. «Dz. B.», 1975, №  32);

4) vēl labāk un lie tderīgāk  būtu, ja klaida latvieši ie
stātos tieši PSRS un savas patvērum a zemes draugu jeb  
tuvināšanās biedrībā, ko pārrauga padomju drošības orgāni, 
un tās ietvaros izvērstu sakarus ar lie lo  Soctēviju  un savu 
mazo dzimteni. Taču ar to vēl nep ietiek  . . .

5) svarīgākais un patriotiskākais lo jālo  klaida latviešu 
uzdevums ir atbalstīt savās patvērum a zemēs PSRS m ierm ī
līg o  starptautiskā atspriegum a un uz abpusīga izdevīgum a  
pamatiem ve ido to  sadarb ības politiku ar rietumu kapvalstīm , 
atmaskot vu lgārā  antikomunisma un antisovjetisma sludinātā
jus, ideo loģiskos diversantus un «aukstā kara» kūdītājus. 
Vārdu sakot, visiem labgribas latviešiem jākļūst par sava 
ve ida  padom ju politinformatoriem  un aģ itp ropa darbin iekiem . 
Nepietiek ar neitrālu vai labvēlīgi pasīvu nostāju, bet 
ir jā iet tālāk pa kultsakarnieku norād īto  ceļu un aktīvi 
jāiesaistās padpatriotiskā darbā, visnotaļ sekojot attiecīgo  
padvaras orgānu d irektīvām , ko savukārt nosaka «tekošā 
momenta» prasības. K la ida latviešiem  tātad tiek teikts: 
«Ej tālāk pa šo ceļu , mans dēls, resp. meita, tad mēs 
tev dosim savu svē tību !»  (Sk. Kultsakaru komitejas valdes  
priekšsēža Imanta Lešinska runu 1974. gada 3. decem bra  
konferencē R īgā , kur tas viss izteikts expressis verbis, 
kā to atreferē «Dz. B .» .)

Tās ir tik augstas prasības un tik uzbāzīg i izteiktas, 
ka var jautāt, vai tas ir gudri darīts? Bet tās jau arī 
nav izdomātas R īgā , bet uzstājīgo un rupjo krievu  pavēl
nieku diktētas. A r ī Kultsakaru komitejas a tb ild īg ie  darb in ieki 
Latrepublikā nevar būt par tt> iepriecināti. Patriotiskais 
sirmgalvis A lain is savā laikā koklēja:

«Kas (ar) pliku āķi makšķerēs,
Ne asakas tas neredzēs.»

Š ī prātula tom ēr nav g luži pareiza. P iedz īvo ju š i makšķer
nieki zina, ka viena otra zivs uzķeras arī uz plika 
āķa. L īdz  ar to rodas jautājums: kādas zivtiņas tad padvara  
cenšas un cer noķert ar savu bada pātagu? Ķer, protams, 
visas, kas copē, bet kopš sešdesmito gadu  beigām ša
jās nodarbībās var vērot skaidri izteiktu prioritāti —  «uz 
co p īti»  ga lvenokārt pūlas dabūt kurkuļus un jaunās zivtiņas. 
Tam ir savi objektīvi iemesli.

Kultsakarnieki ir atzinuši, ka ar veciem, stīviem  bukiem  
nav vērts daudz noņemties. Tie jau arī tuvākā nākotnē 
tāpat noies no skatuves. No otras puses, p retē ji p ad va 
ras orgānu prognozēm , trimdā ir izaugusi jauna latviska 
paaudze, kas nākotnē joprojām  var sagādāt raizes sar
kanajiem cariem M askavā. Tāpēc Kultsakaru komiteja ir 
centusies apstrādāt trimdas jaunatnes sektoru un it īpaši tos, 
kas aktīvi darbojas E L JĀ . Ir  maksāti b raucien i uz R īgu , 
ir pacienāts, izskaidrots un iestāstīts. Ir makšķerēts da 
žādos ūdeņos, bet co p īte  gadījusies tikai V āc  zemes d ī 
ķī. Un tā nav nejaušība, bet skaidra likumsakarība.

Kad sākās «lie lā  izklīšana» uz dažādām  zemēm un konti
nentiem, Vācijas latviešu sab iedrība tika ārkārtīg i nop lic inā
ta kā fiziski, tā garīg i. Tur neglābjam i iestājās apsīkums 
un stagnācija. G arīg as aktivitātes un radoša darba laukā 
tā stipri vien atpalika no citām latviešu trimdas sabiedrī
bām. Bet daba necieš tukšumu. Spirgtākām  domām un 
vispusīgākām  debatēm  trūkstot, tur varēja ielauzties mums 
svešas strāvas.

Vāc ija  turklāt politiskajā laukā ir bijusi destruktīva eksrē- 
misrrra un dažādu politisku murgu p e rē k lis— tur dzima 
marksisms un nacisms, tur pēdē jā  dekādē  radusies vis
murgainākā studentu kustība R ietum eiropā, un reizēm  pa
rādās infantils, bez jēdz īgs terorisms. Kaut gan vācu tau

ta ir devusi ievērojam u  ieguldījumu kultūras un zinātnes 
novados, tai trūkst dziļāku dem okrātisku trad īciju  un plašām 
aprindām  tur visai pagrūti p ierad ināties p ie  pragmatiskas 
(labākā  nozīmē) un niansētas politiskas domāšanas. Vācieši 
visumā vienm ēr svaid ījušies starp dažādām  galē jībām  savās 
izjūtās un nosliecēs: starp m ežonīgu  brutalitāti un visbanā
lāko, salkanāko sentimentālismu, starp sausu, aprobežotu  
pedantism u un rēgainu misticismu, u. tml. Sakarā ar savu 
centrā lo  pozīc iju  Veca jā  kontinentā, vācieši, būdam a liela, 
nestabila un nervozi darbīga tauta, ir mūsu gadsimtā at
kārtoti sagādājuši neizmērojamu postu Eiropai, līdz ar to 
izraisot kļūm īgas pārmaiņas globālā mērogā, it īpaši Padom ju  
Savienības agresīvo ekspansiju. Paši viņi vienmēr galu galā 
ir kļuvuši neglābjam i zaudētāji. V a r p ieb ilst, ka šī katastrofālā 
notikumu attīstība sākās pēc tam, kad b ija izveidojusies  
Vācijas lielvalsts.

A tcerēsim ies, ka tieši V āc ijā  sešdesm ito gadu sākumā 
radās pirm ie padpatriotiskie latviešu preses izdevum i. Turpat 
un nekur citur sešdesmito gadu beigās izšķīlās mūsu «jau
nie kreisie». V iņus var uzskaitīt uz vienas rokas pirkstiem — 
Vald is Ā bo liņš, Andris U rdze, M ārtiņš Būmanis un Ojārs 
Rozītis. Bet nav jau teikts, ka viņu «dialektiskā attīstī
ba» apstāsies pašreizējā punktā. V iņ iem  par godu jāsaka, 
ka viņ i prot izteikties latviski vārdos un rakstos, in teresē
jas par savu tautu un tēviju . Tāpēc būtu pāragri viņus 
jau tagad norakstīt zaudējumos. Jāatzīm ē, ka nevienu «jauno 
kreiso» nav devušas t. s. kreiso jeb  radikālo intelek
tuālu ģim enes, kur kultūras un politiskie jautājum i v ien 
m ēr b rīv i, atklāti un vispusīgi pārrunāti.

Septiņdesm itajos gados padvaras orgāniem  lielas raizes 
sāka sagādāt jaunie baltiešu zinātnieku kadri, kas gadu  
g aitā b ija izveidojušies Rietumos. Kā jau varēja pare 
dzēt (sk. «Tā lieta pati nekritīs», 138. Ipp .), šie /audis 
arvien  vairāk koord inēja  un aktivizēja savu darbu, iesaistot 
tajā daudzus sveštautiešu zinātniekus. Lai apkarotu baltiešu  
zinātniskās organizācijas —  it īpaši Association for the A d 
vancem ent of Baltie Studies (A A B S )  Am erikā un Baltijas 
institūtu Stokholmā —  visu trīs Baltijas padom ju  republiku 
Zinātņu akadēmijas noformēja speciālas komisijas. Vairāki 
raksti ar uzbrukumiem baltiešu zinātniskajām organizācijām  ir 
pub licē ti gan padom ju centrālajos preses izdevumos un p ro 
pagandas avīzēs, gan arī Zinātņu akadēmiju žurnālos.

Nobeidzot šo pārskatu, jākonstatē, ka Kultsakaru ko
mitejas propagandas darbs nav viegls. V iens no iem īļo ta
jiem  paņēmieniem ir bijis apelēt p ie  trimdinieku sentim enta
litātes, kaut latvieši visumā nav sentim entāli ļaudis. Tāpēc  
prop izdevum os reproducē banālas b ild ītes ar tautumeitām  
un tautudēliem , ar bērzu birztalām, Gaujas līčiem  u. tml. 
Tāpēc tur va loda p iebārstīta  ar tādām klišejām kā «dzim te
nes āres», «dzintarkrasts», «Dzintarzeme», «Dzintarjūra» u. c. 
Bet visa šī pseidopatriotiskā māžošanās sabrūk dz īves  īste
nības priekšā, saduroties ar «trešās Romas» (Maskavas) rupjo 
koloniālo  un im periālistisko politiku tai pašā Dzintarze- 
mē, ko tā okupēja kaunpilnā sadarb ībā ar « vācu  nacistis
kajiem cilvēkēdā jiem » (padom ju termins).

Dažreiz krieviskotāju pārcen tība  izpaužas gaužām sm ieklīgā  
ve idā. Tā, piemēram, 1975. gada vasaras sākumā «Intūrists» 
Stokholmā izplatīja tūrisma brošūru par R īgu , kas sacerēta 
neticami kroplīgā zviedru valodā un kur starp dau
dzām citām m uļķībām  lasāms: «Pāri visam Brāļu kapu p ie 
minekļu izveidojumam lepni paceļas Mātes Krievijas tēls» 
(sk. Dr. U. J. rakstu «M āte  K riev ija  Brāļu kapos», B r īv īb a , 
1975. №  6, 6. Ipp .). Ir  vajadzīgas gluži fantastiskas d ia lek 
tiskas akrobātikas spējas, lai kāds svešatnes latvietis šīs 
pretrunas spētu sagremot. Šo ķēm īgo situāciju vērojot, nāk 
prātā padlatvju  dzejnieka Jāzepa Osmaņa vārsmas:

«Brīnum s gan,
Kāpēc man
N eaug  vē l uz pēdām  spalvas!
K āpēc  nestaigāju vēl
Es uz ga lvas!»

U. Ģermānis. «Zināšanai», raksti par mūsu un padomju lietām, 
3. iespied. Izd. «Ziemeļzvaigzne», Stokholma, 1986.

59



LATVIEŠI ĶĪNĀ
Latvijas republikas un 
Ķīnas attiecības

Ko gan mēs zinām par Latvijas un 
Ķīnas attiecībām? To, ka Ķīnā ilgāku lai
ku dzīvojuši daudzi mūsu tautieši, strā
dājuši latviešu misionāri, uz turieni 
braukuši latviešu jūrnieki . . . taču par 
oficiālajiem abu valstu kontaktiem infor
mācijas ir gaužām maz. Manuprāt, pēdē
jais laiks sniegt latviešu lasītājam ne
lielu ieskatu Latvijas konsulātu darbībā 
Ķīnā, kā arī pastāstīt par mūsu tautiešu 
dzīves apstākļiem šajā zemē.

1918. gadā, tūlīt pēc Latvijas brīv
valsts nodibināšanas, Ķīnā atvēra divus 
Latvijas konsulātus, Sanhajā un Harbinā. 
Taču Ķīnas attieksme pret jaunizvei
doto valsti bija noraidoša. Visas valstis 
tika dalītas divās grupās: tādās, kam ir 
līgumi ar Ķīnu, un tādās, kam šādu lī
gumu nav. Latvija, protams, ietilpa ot
rajā grupā. Tādu valstu pilsoņu tiesības 
Ķīnā bija stipri ierobežotas —  viņiem 
vajadzēja pakļauties visiem Ķīnas val
dības likumiem un nebija tiesību at
rasties kādas citas valsts protektorāta 
sfērā. Sāda valdības nostāja padarīja 
latviešu stāvokli Ķīnā ļoti sarežģītu. V i
ņiem faktiski nebija tiesību atvērt savus 
konsulātus, ceļot pēc pašu izvēlēta 
maršruta utt.

1919. gada 14. jūnijā konsuls Sanhajā 
Roberts Valdmanis iesniedza paziņo
jumu par Latviju Ķīnas Ārlietu ministri
jas sūtnim Sanhajā, taču Ķīnas attieksme 
nemainījās.

1919. gada augusta sākumā Ķīna pa
ziņoja, ka, balstoties uz 27. aprīlī izdoto 
mandātu, tā turpmāk neuzskatīšot tur 
dzīvojošos latviešus par krieviem, bet 
par tādas valsts pilsoņiem, kam nav 
līguma ar Ķīnu.

1920. gada 27. martā Latvijas Ārlietu 
ministrija nosūtīja Latvijas priekšstāvim 
Londonā Biseniekam sekojošu tele
grammu: «Lūdzam griezties pie Lielbri
tānijas valdības ar lūgumu ņemt Ķīnā 
dzīvojošos Latvijas pilsoņus savā aiz
bildniecībā, lai izbeigtu pakļaušanos Ķ ī
nas prezidenta mandātam no 22.06. 
p.g., kas piespiež jauno bezlīguma 
valstu pilsoņus padoties Ķīnas liku
miem.» Bisenieka pūles bija veltīgas. 
1920. gada 21. jūnijā viņš saņēma te
legrammu no Ķīnas sūtniecības, kas 
vēstīja, ka, pamatojoties uz to, ka Lat
vijai neesot līguma ar Ķīnu, tās pilso
ņiem tiekot liegta citas valsts valdības 
protekcija.

Abu Latvijas konsulātu pūles mainīt 
savu pilsoņu statusu bija neveiksmīgas.

Tikai 1923. gada 16. augustā Ķīna at
zina Latviju de jure. Taču tam nebija bū

tiskas nozīmes, jo Ķīna turpināja vei
dot savas attiecības ar citām valstīm uz 
līguma pamata.

Dažus gadus vēlāk, 1926. gadā, Lat
vijas priekšstāvis Harbinā ģenerālis 
Mežaks norādīja, ka brīdis esot ļoti 
piemērots, lai izstrādātu līgumu abu 
valstu starpā, jo « . . pašlaik beigušies 
un drīzumā beidzas vecie līgumi ar 
lielvalstīm. Uz vecajiem noteikumiem 
Ķīna tos vairs neatjauno . . Ķīna tagad 
ir ieinteresēta vienlīdzīgu līgumu no
slēgšanā —  kaut ar mazām valstīm.» 
Visnotaļ atzīmējami ir ģenerāļa Meža- 
ka nopelni līguma slēgšanā starp Lat
viju un Ķīnu. Sava nozīme varbūt bija 
arī viņa labajām attiecībām ar vietē
jās valdības pārstāvjiem, kuri ģenerāli 
ļoti ieredzēja . . . Kopš Latvijas atzīša
nas de jure 1923. gadā, latviešu stā
voklis nemainījās un Mežaks norādīja: 
«Tagad Latvijas nacionālās pases Ķīnā 
netiek oficiāli atzītas un latvieši piespies
ti ņemt Ķīnas pases. Ja tie izbrauc kaut 
kur no savas pastāvīgās dzīvesvietas —  
tiem jāizņem vēl īpaša izbraukuma pa
se, pie kam pat viņu nacionālās pases 
tiek bieži atņemtas . . .  Uz ārzemniekiem 
ar tādu pasi ķīniešu ierēdņi skatās kā 
uz kaut ko beztiesisku, neaizsargātu, ko 
var lamāt, apvainot, neievērot, stumdīt 
un grūstīt bez kādas atbildības.»

Ģenerāļa Mežaka turpmākajā sarakstē 
ar Latvijas valdību par iespējamā līguma 
slēgšanu ar Ķīnu viņš norādīja, ka, lī
gumu nenoslēdzot, Latvijas precēm šeit 
nebūšot vietas, jo tās ievedīšot un iz
platīšot ārzemju firmas zem citu valstu 
karogiem.

1929. gadā Latvijas pilsoņiem izdevās 
iegūt Somijas konsula Ķīnā Vehemeki 
(VVāhamāki) protekciju. Tas bija solis uz 
priekšu, tomēr apmierinājumam nebija 
pamata, jo: kāda varēja būt Latvijas in
terešu aizstāvība, ja Somijas konsulātā 
nav neviena, kurš saprastu latviešu va
lodu.

Neapskaužamā situācija turpinās. Pie
mēram, 1930. gadā, kad par Latvijas 
konsulu Sanhajā kļūst P. Rušens, viņš 
nesaņem oficiālu Ķīnas valdības atļauju 
uzsākt savu darbību šajā amatā.

1931. gada jūnijā tika izstrādāts Ķ ī
nas —  Latvijas savstarpējās tirdzniecības 
un kuģniecības līguma projekts. Tajā 
laikā Ķīna prasīja Latvijas atbalstu savai 
kandidatūrai uz brīvo vietu Tautu Sa
vienības padomē. Latvija piekrita to 
sniegt.

1931. gada 7. augustā Latvijas valdība 
saņēma Ķīnas ārlietu ministra Vana te
legrammu, kurā norādīts, ka Latvijas 
sastādītais līguma projekts principā sa
krīt ar Ķīnas priekšlikumiem un viņš esot

ar mieru darīt visu iespējamo, lai pa
ātrinātu šī līguma noslēgšanu.

Tieši pēc mēneša, 1931. gada 7. sep
tembrī, Latvijas valdības pārstāvis 
Kārlis Ulmanis Zenēvā tikās ar iepriekš 
minētās telegrammas autoru Vana kun
gu.

1936. gada 30. decembrī Ķīna rati
ficēja Latvijas— Ķīnas savstarpējo Drau
dzības līgumu, kurš tika publicēts 
1937. gada 15. martā.

Turpmākās ziņas par konsulātu darbī
bu Ķīnā arhīva materiāli nesniedz, tie 
beidzas ar 1936. gadu. Nododot šos 
materiālus atklātībai, paveras iespēja 
uzzināt, kā veidojušās Latvijas Repub
likas un citu valstu diplomātiskās attie
cības. Ir laiks pacelt priekškaru, lai at
gūtu aizmirsto pagātnes mantojumu.

Turpinot ieskatu Latvijas— Ķīnas attie
cībās, gribētu pievērsties latviešu dzīvei 
tālajā Austrumu zemē, lielāko uzmanību 
veltot Sanhajai un Harbinai, kur lat
viešu bija visvairāk.

Latviešu dzīve un darbība  
Sanhajā

No Latvijas saņemtajā telegrammā 
varam lasīt sekojošo: «Ministru kabineta 
15. decembra sēdē 1919. gadā par Lat
vijas priekšstāvi Sanhajā tika iecelts 
Krievu— Āzijas bankas galvenais grā
matvedis Roberts Valdmanis.» Nevar ru
nāt par latviešu dzīvi Sanhajā, nepiemi
not šo cilvēku, kurš devis milzu iegu ld ī
jumu Latvijas labā. Par apliecinājumu 
nupat teiktajam minēšu dažus faktus no 
viņa biogrāfijas.

Roberts Valdmanis dzimis 1873. ga
dā. Dažus gadus strādājis Jekaterinodarā 
un Novorosijskā, viņš 1905. gadā nonā
ca Mukdenā un 1913. gadā Sanhajā. 
Viņa sieva šeit dibināja Dāmu komite
ju un bija iniciatore tirdziņa izveidoša
nai, kurā saņemtie ienākumi tika no
doti latviešu strēlnieku pulkiem.

Roberta Valdmaņa vārds noteikti mi
nams Imantas pulka izveidošanas inicia
toru vidū. 1918. gada 17. septembrī 
Roberts Valdmanis vērsās pie franču 
sūtniecības Pekinā, lai lūgtu atbalstu 
veidot latviešu strēlnieku vienības c ī
ņai pret vāciešiem. Par šī pulka kaptei
ni kļuva Jānis Ozols, kurš 1918. gada n 
20. septembrī devās uz Pekinu, lai sāktu 
sarunas ar franču un krievu sūtņiem. 
Roberts Valdmanis nosūtīja telegrammu 
uz Vladivostoku profesoram Pēterim 
Smitam, kurš arī aktīvi piedalījās Iman- n 
tas pulka veidošanā.

Par savu darbību Ķīnā Valdmanis sa
ka: «Tas darbs, kuru mēs šeit esam vei
kuši kā mazu daļiņu Latvijas brīvoša-
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nas lietā, ir bijis tikai mūsu pienākums 
dārgās dzimtenes priekšā, par ko arī 
esam tagad visi bijušie Krievijas pavalst
nieki —  cittautībnieki palikuši par Lat
vijas Republikas brīviem pilsoņiem.»

Dodoties uz Latviju, Valdmanis lūdza 
E. Silgalvu, kurš dzīvoja Harbinā, uz
skatīt sevi par oficiālo Latvijas valdības 
priekšstāvi Ķīnā, bet, labi pārzinādams 
vietējos apstākļus un Ķīnas valdības 
attieksmi, viņš Silgalvim ieteica nesaukt 
savu iestādi par Latvijas konsulātu, bet 
gan reprezentēties kā Latvijas priekš- 
stāvim Ķīnā un nestāties oficiālos saka
ros ar Ķīnas valdību, kamēr tā nav at
zinusi Latvijas valstiskumu.

1930. gadā par Latvijas konsulu San- 
hajā tika iecelts Pēteris Rušens. Atcerē
simies, ka no Ķīnas valdības viņš tā 
arī nesaņēma oficiālu atļauju uzsākt 
savu darbību.

Tiem latviešiem, kas vēlējās saglabāt 
nacionālo identitāti, radās daudz problē
mu, kuru risināšanā konsulāts nespēja 
sniegt nepieciešamo palīdzību. Tādēļ
1928. gadā Sanhajā nodibinājās Lat
viešu biedrība. So faktu atzīmēja arī 
«North China Daily Press» 1928. gada 
28. aprīļa numurā. Ziņas par biedru 
skaitu ir stipri atšķirīgas: konsulāta ma
teriāli norāda, ka «Sanhajas latviešu ko
lonija ir maza un vāja, viņa sastāv apmē
ram no 30 cilvēkiem.» Laikraksts «Brīvā 
Zeme», kuru izdeva Latvijā, savukārt 
raksta, ka biedru skaits svārstoties ro
bežās no 10 līdz 40, turklāt avīze kri
tizē biedrības locekļu attiecības, kuras 
balstoties uz «sīku provinciālismu un 
nopelnu karjerismu».

Nacionālās identitātes saglabāšanas 
problēma bija ārkārtīgi sāpīga. Sanhajas 
Latviešu biedrība bija vienīgā vieta, 
kur tautieši varēja sanākt kopā un runāt 
savā mātes valodā. Jauktajās laulībās, 
kuru bija diezgan daudz, latviešu valodu 
par ģimenes valodu neizvēlējās —  to 
izspieda angļu vai krievu valoda. Dau
dzas ģimenes runāja valodā, kādu lie
toja sķolā, kur mācījās viņu bērni. Lat
viešu skolas Sanhajā nebija, tādēļ iz
veidojās situācija, ka «latviešu jaunat
ne no jauktajām laulībām sevi neskaita 
par latviešiem. Pārtautošanās izskaidro
jama ar to, ka latviešiem savu skolu un 
baznīcu, kur dzirdētu latviešu valodu, 
par nožēlu nav. Tā, piemēram, Sanha
jas latviešu bērni mācās angļu vai fran
ču, un daži arī vienīgajā vācu —  ķeizara 
Vilhelma skolā. Sanhajā ir arī daudzas 
universitātes, kurās mācās arī viens 
otrs latviešu students.» S ī iemesla dēļ 
Sanhajas Latviešu biedrības rašanās bija 
ne vien likumsakarīga, bet vitāli ne* 
pieciešama. Par Sanhajas Latviešu b ied
rības priekšsēdi ievēlēja E, Silgalvu. 
Tās vicepriekšsēdis bija E. Strēl
nieks, sekretārs V. Kaktiņš, kasieris 
V. Rudzītis un pārstāvji: J. Karps, 
M. Vikmanis-Tšauns. Par biedrības goda 
priekšsēdi iecēla Somijas ģenerālkon
sulu Vehemeki, kurš jutās ļoti pagodi
nāts par viņam parādīto uzticību.

Sanhajas Latviešu biedrībai problēmu 
netrūka. Biedrību dibinot, «tās mērķis 
bija sprausts ļoti augsts, bet darbība

ir izpaudusies vienīgi latviešu pulcinā- 
šanas darbā». Latvijas Republikas no
dibināšanas gadadiena 18. novembrī un 
Jāņi bija vislielākie svētki, kurus b iedrī
ba atzīmēja. Par Jāņu svinībām vietējos 
iedzīvotājus informēja arī «Shanghai 
Times», ievietojot attēlu, kur Latviešu 
biedrības biedri redzami tautastērpos. 
Bez sava galvenā uzdevuma —  uztu
rēt latviešu kopienas nacionālo pašapzi
ņu sarežģītajos svešatnes apstākļos, 
b iedrība centās rast iespējas iepazīsti
nāt ķīniešus ar Latviju, tās kultūru un 
tradīcijām. Sajā nolūkā labs palīgs bija 
Sanhajas radio, kurš «noraidījis vairākas 
latviešu mākslinieku iedziedātas un ie
spēlētas skaņu plates».

1932. gadā to latviešu starpā, kas bija 
reģistrējušies konsultā, bija šādu pro
fesiju pārstāvji: 18 kapteiņi, 16 tir
gotāji, 6 mehāniķi, 4 muitas ierēdņi, 
2 ārsti, 7 sīktirgotāji, 19 pārdevēji, 
4 muzikanti, 2 medmāsas, 4 kalēji, 
2 mājkalpotāji, 3 istabenes utt.

1935.— 1936. gadā konsulātā bija re
ģistrējušies ap diviem simtiem latviešu, 
to skaitā 28 tirgotāji, 21 jūrnieks, 15 kal
potāji, 8 mehāniķi utt. Par latviešu dzī
ves līmeni šeit varam lasīt V. Krasnā 
grāmatā «Latviešu kolonijas», kur teikts: 
«Sakarā ar saimniecības krīzi, kas Ķīnā 
sasniegusi augstāko pakāpi, latvieši 
dzīvo samērā trūcīgos apstākļos.» A v ī
ze «Rīts» atzīmē, ka neviena no 52 
Ķ īnā dzīvojošajām tautām strādīguma 
ziņā ar latviešiem mēroties nevarot.

Situācija Ķīnā šajos gados ir saspring
ta: japāņi okupējuši Mandžūriju, Ķīnas 
valdības ienākumi katastrofāli krītas, 
kas, protams, ietekmē arī latviešu nau
das darījumus. Ķīna pat bija spiesta iz
ņemt no apgrozības sudrabu. Visturīgā
kie bija tirgotāji, jūrnieki un muitas ie
rēdņi, bet «pēdējām divām kategorijām 
gan dienas skaitītas. Labu jūrnieku Ķ ī
nai pašai radies pietiekoši, kādēļ vald ī
ba uzstāda nepārvaramas prasības. Liek 
viņiem turēt eksāmenus Ķīnas valodas 
prašanā, bet tas ir šķērslis, ko gandrīz 
neviens eiropietis nevar veikt.»

Jūrnieku vidū noteikti pieminams mūsu 
tautietis J. Freimanis, kurš no 1901. līdz 
1923. gadam bija ķīniešu kuģa kaptei
nis, kā arī An Henas Tvaikoņu Sabied
rības superintendents un padomnieks 
Saigonā. No jūrnieku saimes vēl mina
mi tādi uzvārdi kā Vaitnieks, Caune u. c. 
Vecie  eiropieši tika pamazām izspiesti 
no savām vietām, kuras ieņēma ķīnieši. 
Sajā neapskaužamajā situācijā nonākušie 
centās dabūt darbu uz kāda no eiropie
šu kuģiem, lai atgrieztos dzimtenē, taču 
tas nenācās viegli.

V iens no bagātākajiem Sanhajas lat
viešiem bija rūpnieks Jānis Eihlers, dzi
mis Bēnē. Sanhajā viņam piederēja kon
servu fabrika, kuras ikgadējā produkcija 
sastādīja vienu miljonu dārzeņu konser
vu gadā. 1936. gadā Jānis Eihlers ieņēma 
godpilno Sanhajas Latviešu biedrības 
priekšsēža amatu.

Cieši saistīts ar Ķīnu bija arī latviešu 
komponists Harijs Ore, kas absolvēja 
Ļeņingradas konservatoriju un bija mācī
jies pie Jāzepa Vītola. Harija Ores dzī

vesvieta pamatā bija Honkonga, bet 
viņš bieži devās braucienos arī uz Ja
pānu un Ķīnu. Harijam Orem Honkongā 
bija daudz skolnieku, un, ņemot vērā 
to, ka ķīniešu jaunatne neizrādīja lielu 
interesi par eiropiešu mūziku un kla
vierspēli, tas ir visnotaļ ievērības cie
nīgs fakts.

Vēlreiz atgriežoties pie sāpīgās lat
vietības saglabāšanas problēmas, jāatzī
mē, ka Sanhajā bija tikai divas ģimenes, 
kurās runāja latviski —  Pūres un Pol
kas, kam bija attiecīgi četri un pieci 
bērni. Par Jēkabu Puri atrodamas se
kojošas ziņas: «Latvijas tapšanas laikā 
viņš Ķīnā izpildīja konsula pienākumus, 
14 gadus bija Latviešu labdarības b ied
rības priekšnieks. Viņš dzīvo Ķīnā vai
rāk nekā 30 gadus. Strādāja Ķīnas pasta 
un telegrāfa resorā no 1905. līdz 1906. 
gadam, sakārtojot Pekinas— Sanhajas te
legrāfa līniju, kopā ar 3500 ķīniešu kū
lijiem būvēja ceļu Sansi provincē.» 
Jēkabs Pure Sanhajā atvēra somu un 
cimdu darbnīcu. Viņš pazīstams arī kā 
racionalizators un izgudrotājs. J. Pure 
iekārtoja nelielu spalvu un dūnu fabri
ku, kurā uzstādīja paštaisītas mašīnas. 
Mākslīgo dūnu ražošanas mašīna izpel
nījās vislielāko atzinību, jo tā spēja arī 
sasmalcināt kūdru, sacirst gaļu, kult la
bību utt. Jēkaba Pūres nodoms bija at
vest šo mašīnu uz Latviju, kur tā varē
tu tikt plaši izmantota.

Vēl pieminēšanas vērta ir Liepājas 
jūrnieka Ernesta Strēlnieka personība, 
kas kļuva slavens ar ķīniešu mākslas ko
lekciju, eksperta spējām mākslā, se
višķi Ķīnas porcelānā, un grāmatu par 
Ķīnas mākslu, kuras daži eksemplāri 
nokļuvuši arī līdz Latvijai. 1919. gada 
izsolē, ko Roberta Valdmaņa kundze 
sarīkoja strēlnieku pulku atbalstīšanai, 
Ernests Strēlnieks piedalījās, ziedodams 
vairākus mākslas darbus no savas vērtī
gās kolekcijas.

So nelielo ieskatu Sanhajas latviešu 
dzīvē gribu beigt, piedāvājot lasītā
jiem 1932. gadā Sanhajas konsulātā re
ģistrēto Latvijas pilsoņu sarakstu.
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Latviešu dz īve un darbība  
Harbinā

Rakstot par latviešu dzīvi Harbinā, 
mans uzdevums ir nesalīdzināmi grūtāks, 
jo baidos, ka nespēšu radīt tik pilnīgu 
latviešu dzīves ainu, kā mūsu ievēro
jamais sinologs Edgars Katajs rak
stā «Par latviešiem Mandžūrijas kal
nos» («Dzimtenes Balss», 1989. g. №  22., 
23.). Kataja kungs ir dzimis un uz
audzis Harbinā, desmit gadus tur strā
dājis Politehniskajā institūtā un tikai 
1955. gadā ieradies Latvijā. Nevar salī
dzināt aculiecinieka stāstījumu ar iespai
diem, kas rodas, sēžot pie rakstāmgal
da, tomēr mēģināšu nedaudz papildi
nāt Kataja kunga rakstu ar faktiem, kas 
galvenokārt iegūti Valsts arhīva fondos.

Pirmie latvieši ieceļoja Mandžūrijā 
reizē ar Ķīnas— Austrumu dzelzceļa bū
ves strādniekiem gadsimta sākumā. Kā 
to jau norādījis Kataja kungs, krievu—  
japāņu kara laikā šeit karojuši ģenerā
lis Jānis Balodis, valsts prezidents Gus
tavs Zemgals un pulkvedis Laimiņš. Pē
dējais šeit kritis un apglabāts. Jau 
1905. gadā, kad «Harbinā kā demobili
zācijas centrā uzturējās diezgan daudz 
latvju, tika ierosināts jautājums par lat
viešu biedrības celšanu. Tas nepiepild ī
jās, jo daudzi atgriezās Krievijā.» Aktī
vu darbību biedrības dibināšanā veica 
E. Jānītis, bet arī viņa pūles nevaina
gojās panākumiem.

Harbinas Latviešu biedrības rašanos 
varētu datēt ar 1911. gadu, kopš 1913. 
gada tā darbojās regulāri. Savukārt no 
1914. līdz 1917. gadam iestājās klusuma 
periods. Vēlāk biedrība sadalījās, iz
veidojot trīs dažādas organizācijas: 
Harbinas Latviešu biedrību, Latvijas 
Pašnolemšanās savienību un izglītības 
pulciņu «Stars». Par Latvijas Pašnolem
šanās savienību «Jaunākajās Ziņās» va
ram lasīt sekojošo: «Tā apvienoja un 
stiprināja visus latvjus Tālos Austrumos.

Viņa arī izdarīja pirmo latvju reģistrā
ciju.» A r ī Latvijas konsulātā atrodams 
cildinošs šīs biedrības novērtējums: 
«. . tā, ievērojot priekš visas pasaules 
deklarētos miera un pašnoteikšanās 
principus, modināja un stiprināja vietē
jos latviešos nacionāli valstisko ap
ziņu. .»

Atsauksmes par izglītības pulciņa 
«Stars» darbību nav viennozīmīgas: 
vieni «Staru» uzskatīja par komunistu 
grupu, kas radusies kārtības traucēša
nai un opozīcijai, citi, gluži pretēji, do
māja, ka izglītības pulciņš patiešām 
nesot izglītību un gaismu. Piemēram, 
Latvijas konsuls Harbinā Pēteris Mežaks 
atzīmē: «Tādi «saulesstari» liek aizmirst 
mūsu drūmo tagadni un paceļ mūs ga
rā uz mīļo, dārgo Latviju, liek atcerē
ties mūsu jautrās, bezrūpju bērnības d ie 
nas . . . Tādos brīžos mūsu sirdis jūt, ka 
visi esam vienas mātes, mīļās, dārgās 
Latvijas, bērni.» Lai gan kopš dibinā
šanas pulciņā dominēja komunistiskas 
idejas, divdesmito gadu vidū tas vairāk 
pievērsās kultūras tradīciju kopšanai, 
tādējādi ar savu darbību rosinot sirmo 
konsulu izteikties tik siltiem vārdiem.

Harbinas Latviešu biedrība galveno
kārt risināja kultūras problēmas, tās pa
sākumu klāstā ietilpa lekcijas, sapulces, 
koncerti utt.

1918. gadā, kad «. . Krievijas vaļa un 
iespaids bija pilnībā izzuduši, Ķīnas—  
Austrumu dzelzceļa joslā radās nepie
ciešamība pēc pilnīgi patstāvīgas, ne
atkarīgas no Vladivostokas, priekšstāv- 
niecības Harbinā.» Konsulāta izveide 
šeit bija daudz sarežģītāka nekā šanha- 
jā. 1918. gada rudenī notika latviešu 
pārstāvju tikšanās, kurā piedalījās arī 
tautieši no Sibīrijas, Urāliem un Tālajiem 
Austrumiem. Ar Latviešu biedrības un 
Latvijas Pašnolemšanās savienības at
balstu Latvijas konsulam Harbinā kļuva 
iespējams aizstāvēt šeit dzīvojošo lat-

Vlei^?(i)n*ga^fu S'var uzskatīt par Latvijas 
konsulāta Harbinā darbības uzsākšanas 
gadu. E. Silgalvs, kuram tika uzticēts 
p ild īt konsula pienākumus, atzīmē: 
«Pirmā oficiālā ziņa par manu iecelša
nu par Latvijas priekšstāvi Harbinā pie
nāca šeit 1920. gada marta vidū, un, 
lai gan pašas pilnvaras tika piesūtītas 
man vēl tikai septembrī, tad tomēr kā 
patstāvīgs priekšstāvis sāku darboties 
jau no aprīļa mēneša. Man uzticētā 
priekšstēvniecībā tika izlaistas periodis
kas skrejlapas un visos vietējos laikrak
stos tika ļoti bieži ievietoti ziņojumi un 
raksti par Latviju . .». Silgalvs norāda, 
ka viņš par savu galveno uzdevumu uz
skata informācijas izplatīšanu par jauno 
valsti ne tikai latviešu kolonijā, bet arī 
citu valstu priekšstāvju vidū. E. Silgalvs 
uzskatīja, ka nepieciešams «. . nodibināt 
šeit Harbinā visulabākās attiecības ar 
sabiedroto valstu priekšstāvjiem, kas 
man arī pilnīgi izdevies».

Gluži tāpat kā viņa pēctecis ģenerā
lis Mežaks, E. Silgalvs ziņoja Latvijas 
valdībai par latviešu stāvokli Ķīnā un 
lūdza darīt visu iespējamo, lai drīzāk 
varētu noslēgt līgumu ar Ķīnu.

E. Silgalvs bija Latviešu Nacionālās

Centrālās komitejas dibinātājs, viņš iz
strādāja šīs biedrības struktūru, statūtus 
un darbības principus. Komitejas uz
devums bija apvienot visus Ķīnā dzī
vojošos latviešus. 1920. gada oktob
rī notika Visķīnas latviešu sapulce, kura 
pieņēma komitejas statūtus un ievēlēja 
tās vadītājus. «Šādam latvju centram 
šeit, Ķīnā, ir ļoti liela nozīme, daudz lie
lāka nekā savā laikā Sibīrijas un Urālu 
Latviešu Nacionālajai Padomei. Seit 
tagad ir radīta droša iespējamība visus 
svarīgākos soļus pret Ķīnas valdības 
iestādēm spert . .». Centrālās komitejas 
Padomē ievēlēja 15 locekļus: E. Silgalvu, 
J. Dakteru, V. Krušuli, J. Kalaci, J. Grēvi, 
K. Sprenni, E. Līci, J. Gramkausu, N. Dīk- 
manu, E. Krušuli, J. Baltkāju, M. Mateusu, 
L. Goldbergu, V. Mateusu, J. Ezīti. 
«Visi pasākumi bija jāveic ļoti nelab
vēlīgos apstākļos: bez kaut kādām Lat
vijas valdības pilnvarām, instrukcijām, 
pat bez regulāras laikrakstu saņemša
nas.»

Latviešu Centrālās Nacionālās komite
jas struktūra bija sazarota. Tās biedri 
bija sadalīti sekojošās sekcijās: organi
zācijas, finansu, izglītības, informācijas, 
atpakaļatgriešanās, darba un aizdevumu. 
Finansu sekcijas sastādītais gada budžets 
bija 2650 dolāru. Izglītības sekcijas 
īpašumā bija bibliotēka, kas sākotnēji 
piederēja Harbinas Latviešu biedrībai. 
Nodibinājās jauktais koris un dramatis
kais pulciņš. Komitejas nodibināšanas 
svinības sakrita ar Latvijas Republikas 
divu gadu pastāvēšanas jubileju. In 
formācijas sekcija izdeva Latvijas past
karšu sēriju un Latvijas naudas foto
grāfijas. Sekcija piedalījās arī Tālo 
Austrumu avīzes «Новый мир» izdoša
nā, Atpakaļatgriešanās sekcija, balsto
ties uz Latvijas un Padomju Krievijas 
miera līgumu, palīdzēja latviešiem at
griezties mājās caur Sibīriju, kas bija 
daudz tuvāk nekā tālais jūras ceļš caur 
Sanhaju un Marseļu. Tika veikta arī lat
viešu reģistrācija Ķīnā. Komiteja centās 
stāties sakaros ar starptautisko kara gūs
tekņu un bēgļu reevakuācijas komisiju, 
lai palīdzētu latvju bēgļiem atgriezties 
Latvijā.

Aktīvi piedalīdamies Komitejas darbā, 
E. Silgalvs ziņoja Latvijas valdībai: 
«Par trūkumiem un grūtībām, ar kuriem 
galvenā kārtā ir saistīta mana darbība 
šeit, ir jāuzskata, pirmā kārtā, mūsu val
dības konsulārā reglamenta nesaņem
šana, kā arī vispārējs Latvijas valdības 
likumu, rīkojumu un aizrādījumu ‘.trū
kums.» Intervijā Latvijas avīzei «Latvis» 
E. Silgalvs norāda, ka «Latvijas konsu
lāts Harbinā dzīvo gandrīz pilnā pagrī
dē. Viņš nedrīkst izkārt ne savu izkārtni, 
ne uzvilkt Latvijas karogu.»

E. Silgalva darbība Latvijas korm>4ļātā 
Harbinā nebija ilga. Jau 1921. gade>>\»iiņa 
vietā stājās ģenerālis Pēteris Mežaks. 
Viņš dzimis Raunā, apbalvots ar vairā
kām Japānas, Mongolijas un Ķīnas val
dību medaļām un ordeņiem. Par humā
no darbību krievu— japāņu kara Jbikā 
viņam piešķirts mongoļu kņaza tiļtils. 
Ģenerālim piederēja austrumu mākslas 
kolekcija, no kuras daži eksponāti
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bija vairākus tūkstošus gadu veci —  tos 
viņam dāvājuši mongoļu augstmaņi. 
Liela vērtība bija kāda Ķīnas ģenerāļa 
pasniegtam senam zobenam ar uzrakstu 
uz spala: «visuzticamākajam no maniem 
kareivjiem». Mežaks bija ļoti norūpē
jies par savas kolekcijas likteni, kuru 
viņš gribēja pārvest uz Latviju, lai nodo
tu kāda muzeja īpašumā. Ģenerālis M e 
žaks arī centās pārliecināt Latvijas val
dību par Austrumu fakultātes nepiecie
šamību Latvijas universitātē.

Drīz pēc konsula misijas uzsākšanas 
Mežaks informēja Latvijas Ārlietu mi
nistriju par savu darbību: «Konsulāts 
strādā sastāvā —  konsuls un sekretārs. 
Konsuls vada konsulātu un pārzin re
prezentāciju, uzstādamies visos gadīju
mos, kur tas vajadzīgs, un cik iespē
jams uzturēdams sakarus ar Ķīnas ad
ministratīvajām personām un ārvalstu 
pārstāvjiem. Sekretārs ved un pārzin 
visu lietvedību konsulātā.»

Harbinā ieradās daudz bēgļu, kas ce
rēja pēc iespējas drīzāk nokļūt Latvijā, 
taču vairumam no viņiem nebija naudas 
tālajam ceļam. Brauciens ar kuģi maksāja 
325 zelta rubļus, un ceļā bija jāpavada 
četrdesmit trīs dienas. Ģenerālis Mežaks 
lūdza palīdzību Latvijas Ārlietu minis
trijai, jo Harbinas banka bieži vien ne
pieņēma Latvijas naudu un nosūtīja to 
atpakaļ, tādējādi liedzot iespēju tiem 
bēgļiem, kam naudu mājupceļam sūtī
ja p iederīg ie no Latvijas, atgriezties 
dzimtenē. Situācijai nedaudz uzlabojo
ties, 1923. gadā caur Sanhaju un Mar- 
seļu mājās atgriezās 21 latvietis. Ceļš 
caur Krieviju bija gan daudz lētāks 
(80 zelta rubļu) un īsāks (15 dienas), 
bet «. . no Padomju Krievijas pārstāv
jiem nav iespējams dabūt tranzītvīzas 
uz Latviju . .».

Mežaks stimulēja tirdzniecības attīstī
bu starp abām valstīm. Viņš aicināja 
latviešu firmas izrādīt lielāku interesi 
tirdzniecības sakaru attīstībā ar Tāla
jiem Austrumiem, piebilstot, ka «Rīgas 
zivju konservi Mandžūrijā iekarojuši 
izcilu vietu». Ģenerāli uztrauca tas, ka, 
lai gan Harbinā bija diezgan daudz lat
viešu tirgotāju, savas preces viņi bija 
spiesti pārdot zem svešu valstu karo
giem. Sajā sakarā viņš ziņoja Latvijas 
Ārlietu ministrijai: «Kamēr mums nebūs 
līguma ar Ķīnu, te nebūs arī Latvijas 
tirgotāju. Latvieši ir pilnīgi beztiesīgi, 
un, tikai pateicoties konsulāta labām 
attiecībām ar vietējām ķīniešu iestādēm, 
tām reizēm izdodas šo to darīt savu 
pilsoņu labā.»

1927. gada aprīlī Mežaks ziņoja uz 
Rīgu, ka latviešiem zudusi ticība nā
kotnei. Ik uz soļa bija jūtama ķīniešu 
ierēdņu nievājošā attieksme, kas lau
pīja drošības sajūtu. Bieži bija gadījumi, 
kad Latvijas pilsoņiem tika atņemtas 
pases, paskaidrojot, ka Ķīna neatzīst 
Latvijas valsti un tās pilsoņus. Tā, pie
mēram, «aizvakar konsulātā ienāca divi 
policijas ierēdņi un ievāca ziņas, uz kā
da pamata darbojoties konsulāts un vai 

,? tas esot reģistrēts».
No visiem Harbinā dzīvojošajiem lat

viešiem konsulātā bija reģistrējusies

tikai apmēram trešā daļa. Bez reģistrē
tajiem pilsoņiem «. . še ir arī liels skaits 
latviešu, kuri vai nu skaitās par emigran
tiem, vai arī pārgājuši PSRS pavalst
niecībā».

Pēdējie arhīva dokumenti, kas stāsta 
par Pētera Mežaka konsula darbību, da
tējami ar 1934. gadu. Tie neatspoguļo 
izmaiņas konsulāta darbībā, kad 1932, 
gadā japāņi okupēja Mandžūriju. Ģene
rālis Mežaks bija ļoti ieredzēts Harbinas 
latviešu sabiedrībā, ap viņu notika 
pulcēšanās svētku reizēs un dažādās 
sapulcēs, viņš bija latviešu sabiedrības 
dvēsele un viņu salīdzināja ar ciltstēvu —  
sirmu ozolu, kurš sev apkārt dzen neskai
tāmas kuplas atvases. Par sirmā ģenerāļa 
traģisko atgriešanos Rīgā varam lasīt 
augšminētajā Edgara Kataja rakstā.

Pie Harbinas eksteritoriālās kristīgo 
jaunekļu savienības 1926. gadā nodi
binājās vēl kāds latviešu pulciņš, kura 
priekšgalā atradās konsuls, sekretārs 
un bijušās Harbinas Latviešu biedrības 
priekšsēdis R. Zariņš. Sis pulciņš ik mē
nesi organizēja vakarus un lekcijas, 
informējot sabiedrību par notikumiem 
dzimtenē. Lekcijas lasīja ne tikai lat
viešu, bet arī krievu valodā, lai citu 
tautību pārstāvji būtu lietas kursā par 
notikumiem Latvijā. Pāris gadu laikā 
šīs grupas aktīvistu skaits sasniedza gan
drīz simtu.

1927. gada avīzes «Заря» 127. nu
murs informēja par jaunas nodaļas 
dibināšanu «Manchuria Merchant Trad
ing Со», kas zem Anglijas karoga at
vērta Harbinā. «Viņa reģistrēta Anglijas 
konsulātā, bet pats viņas Harbinas saim
nieks un rīkotājs V. Klevinska kungs ir 
Latvijas pilsonis, latvietis, rīdzinieks, 
plaši pazīstams vietējā latviešu koloni
jā.» Sajā uzņēmumā strādāja daudz ko
lonijas locekļu, un Klevinska kungs ne
kad neatteicās palīdzēt saviem tautie
šiem darba meklējumos. Turklāt V. Kle- 
vinskis tika uzskatīts par vienu no bagā
tākajiem latviešiem Harbinā.

1931. gada Harbinas konsulāta doku
mentos ir atrodams to latviešu saraksts, 
kas bija nodarbināti Harbinas Jūrniecī
bas Departamenta muitā: P. Priedītis,
i. Zakss, A. Balodis, J. Eglītis, A. Tre- 
pins —  kapteiņi, J. Ozoliņš, D. Burliņš —  
stūrmaņi. 1933. gada «Jaunākās Ziņas» 
informē par Ķīnas muitniekiem —  lat
viešiem, kuri atgriežas dzimtenē. Viņu 
vidū arī daži no konsulāta dokumentos 
minētajiem: «Vakar dzimtenē atgriezās 
piecas latvju muitnieku ģimenes no 
Ķīnas: kuģu kapteiņi Priedītis un Zakss 
ar sievām, tāpat Alekss Ķesiņš un Jānis 
Ozoliņš ar sievu цп septiņus gadus 
veco meitiņu.» Viņi nolēmuši doties mā
jās pēc Mandžūrijas okupācijas. Daži 
no viņiem saņēmuši izdevīgus piedāvā
jumus palikt darbā citos Ķīnas apvidos, 
bet tomēr labāk izvēlējušies atpakaļce
ļu uz Latviju. Tikai viens no viņiem —  
A. Ķesiņš —  nolēmis atgriezties Ķīnā. 
Dzimtenē viņš ieradies paciemoties, lī
dzi atvezdams savu jauno sievu man- 
džūrieti. Ķesiņš dzimis 1894. gadā, un 
1903. gadā kopā ar tēvu, kas arī bijis

muitnieks, aizbraucis uz Ķīnu. Kopš tā 
laika viņš Latvijā nav ciemojies.

Visi jūrnieki strādājuši uz Sungari 
upes un piedalījušies kuģu ceļu no
spraušanā. Kapteinim Priedītim bijis tad 
gods ar savu kuteri vest Tautu Savienī
bas komisijas pārstāvjus, kad tie iera
dušies noskaidrot Ķīnas— Japānas sa
dursmes cēloņus.

«Jaunais Kurzemnieks» stāsta par lie
liem plūdiem, kas piemeklējuši Harbi- 
nu 1932. gadā. Zem ūdens bijusi puse 
pilsētas, cilvēki dzīvojuši uz kāda kal
na, kurinājuši ugunskurus, nav darbo
jies ne pasts, ne telegrāfs, izcēlusies 
holēras epidēmija, taču briesmas tomēr 
gājušas secen. Ūdens pilsētā drīz kri
ties, un situācija normalizējusies. Var jau 
būt, ka šis notikums ir patiess, tikai man 
šķiet dīvaini, ka par to nevarēja atrast 
informāciju nevienā citā preses izdevu
mā, par konsulāta materiāliem nemaz 
nerunājot.

No sākuma šķita, ka latviešu dzīve 
Mandžūrijā pēc tās okupācijas mainī
sies uz labo pusi: «Jaunā Mandžuko 
valdība attiecībā uz Mandžūrijā dzīvo
jošiem nelīgumvalstu pilsoņiem, kā arī 
emigrantiem, izrāda diezgan lielu iecie
tību un pretimnākšanu. Sevišķi tas re
dzams pilsoņu biedrošanās un apvieno
šanās lietās. Tā neliek šķēršļus atseviš
ķu tautību politisko, labdarības, kultū
ras u. c. biedrību apvienību dibināšanai, 
un bieži pielaiž pat šādu apvienību 
uzsākšanu un atklāšanu vēl priekš viņu 
statūtu galīgas apstiprināšanas visās 
iestādēs.»

1933. gadā darbību atsāk Harbinas 
Latviešu biedrība, kas uzturēja ciešus 
sakarus ar Latvijas konsulātu un ģene
rāli Mežaku. Biedrība centās palīdzēt 
jaunatnei saglabāt savu tautību. Tās 
priekšsēdis bija R. Zariņš, sekretārs —
O. Sēnfelds. Atjaunotā biedrība nolēma 
stāties sakaros ar igauņu biedrību, or
ganizēt kopīgus pasākumus un apmai
nīties ar informāciju par notikumiem 
Latvijā un Igaunijā. Krieviski izdotā 
japāņu avīze neliedza nacionālajām 
biedrībām publicēt tajā informāciju par 
savām valstīm. Harbinas Latviešu b ie d 
rība ar prieku izmantoja šādu iespēju.

Harbinas latviešu luterāņu draudzes 
dzīvi vadīja mācītājs Jānis Drīzulis, kam 
kopš 1911. gada piederēja privātģim- 
nāzija, kur mācības notika krievu valo
dā. Par iemeslu tam minēts fakts, ka 
neesot latviešu skolotāju. Man tas liekas 
stipri apšaubāmi, un jābrīnās, ka ne 
viens no daudzo biedrību locekļiem 
nebija ar mieru uzņemties šo svēto mi
siju, kas bija tik svarīga latviešu tautas 
nacionālās pašapziņas saglabāšanā. Tur
klāt Mandžūrijā bija pietiekams skaits 
latviešu ar augstāko izglītību, lai kāds 
no viņiem varētu strādāt skolotāja dar
bu: inženieri Pauls Būmanis, Kārlis Bude, 
Jānis Gramkauss, Gustavs Kunstvics, 
juristi Jānis Ēķis, Jānis Mežraups, Kārlis 
Zēvalds, ārste Marija Zidonics, ķīmi
ķis Konstantīns Krāce. Pats mācītājs 
Drīzulis bija jau stipri gados, tādēļ viņam 
šāda papildu slodze nebūtu bijusi pa 
spēkam. Bez viņa nebija iedomājama
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Vēstule skarta Latvijas— Ķīnas līguma noslēgšanas praktiskā puse.

latviešu draudzes dzīve. 1934. gada 
18. aprīlī Drīzuļa kungam apritēja seš
desmit pieci gadi, no kuriem gandrīz 
trīsdesmit viņš pavadījis Harbinas drau
dzes vidū.

Ja sākumā Mandzugo impērijas izvei
došanās tika sagaidīta visai jūsmīgi, tad 
pēc gadiem trim četriem domas krasi

mainījās. Japāņi centās atsavināt eiropie
šiem piederošos uzņēmumus, tādēļ dau
dzi latvieši no Mandžūrijas devās uz 
Šanhaju, tie, kam bija nauda, centās at
griezties Latvijā. No Harbinas aizceļoja 
arī plaši pazīstamais Beļģijas Stikla tres
ta monopolists Kārlis Jēkabsons, kura 
pārziņā atradās arī baznīcas lietas.

Ja rodas kādas problēmas, kas skar Lat
vijas— Ķīnas līguma slēgšanu, vēlams 
griezties pie Latvijas konsula Sanhajā 
Rušena kunga.

1920. g. 20. oktobri.

1935. gadā 83 latvieši atstāja Man- 
džūriju, lai dotos uz Latviju. Konsulātā 
griezās latvieši, kas tur nebija spēruši 
kāju kopš 1918. gada, un lūdza pases 
un vīzas izbraukšanai.

Šajā gadā nodibinājās arī Latvijas 
Pilsoņu biedrība. Tās priekšsēdis bija 
J. Ēķis —  namīpašnieks. Biedrība cen
tās apvienot visus Latvijas pilsoņus, neat
karīgi no tautības. V. Krasnais gan no
rāda, ka šīs biedrības darbība redzami 
nav izpaudusies —  sēdēs un cita veida 
pasākumos lietota krievu valoda. Atzī
mējama ir biedrības ideja izveidot 
Latvijas banku Harbinā.

1930. gadā darbību uzsāka Labdarī
bas biedrība, kuru atbalstīja Dāmu ko
miteja. Tajā aktīvi darbojās Zeltiņa, 
Šenfelda, Molohovska, Kataja kun
dzes u. c.

Latvieši Mandžūrijā ar zemkopību un 
lopkopību nodarbojās maz. Bija dažas 
nelielas fermas (3— 12 govju), taču tās 
piederēja tikai trim četrām ģimenēm, to 
starpā minams piena fermas īpašnieks 
Veismanis.

Latviešu darba tikums pazīstams jau 
izsenis un nebija zudis arī, dzīvojot 
Ķīnā. Citu tautu vidū latvieši atzīti par 
visstrādīgākajiem. Panākumi neizpa
lika. Bagātāko Harbinas latviešu vidū 
jāmin aptieku īpašnieki Bankēvičs, Bēr
ziņš un Dreimanis.

Saites ar Latviju tika uzturētas caur 
konsulātu, daudziem Latvijā bija radi
nieki, kas sūtīja vēstules, šie sakari kaut 
nedaudz īsināja garo ceļu, kas pastāvē
ja starp abām valstīm,
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Latviešu dzīve un 
darbība citās Ķīnas 

pilsētās

«Latviešu Ķīnā vispārīgi ir ļoti maz. 
Vidusķīnā nav neviena latviešu tirgotā
ja, rūpnieka jeb zemkopja un amatnie
ka. Tjaņdzinā, Pekinā, Hankovā, Kanto
nā, Nankinā, kopā ņemot, ir tikai 5— 6 
latvieši, no kuriem divi atrodas Krievi
jas valsts dienestā kā pasta priekšnie
ki Pekinā un Hankovā,» Konsulātā do
kumentos atrodamas ziņas par P. Zā lī
ti, kurš darbojies Sanhajas Latviešu bied
rībā, tad pārcēlies uz Ninpo; Dzeni, 
kurš dzīvojis Tjaņdzinā, Grunduļu Jan- 
kovā; Kinu Aņtunā u. c. Siņdzjanā, Muk- 
denā un Dairenā dzīvoja apmēram trīs

desmit latviešu, kuru galvenā nodarbo
šanās bija tirdzniecība, jūrniecība, me
dības. So latviešu iespējas satikt tautie
šus bija minimālas, un pat Latviešu 
Nacionālā Centrālā komiteja, kas nodi
binājās latviešu apvienošanas nolūkā, 
nespēja līdzēt.

1936. gada 1. aprīlī Mukdenā reģis
trēti desmit latvieši. Bijušā Harbinas 
konsula E. Silgalva dzīvesvieta tajā laikā 
bija Kantona (tagad Guandžou).

Pekinā dzīvoja mākslinieks Lieknejs 
un vēl daži viesnīcnieki un komiji. 
Lieknejs latviešu sabiedrībā bija plaši 
pazīstams, viņš uzturēja tuvas attiecības 
ar Ernestu Strēlnieku, Ķīnas mākslas pa
zinēju Sanhajā. Lieknejs organizēja vai
rākas izstādes dažādās Ķīnas pilsētās.

Tjaņdzinā latviešu nebija daudz, taču 
tautiešu kustība caur šo pilsētu bija dzī
va, jo te krustojās daudz ceļu. Harbinas 
konsulāts no Latvijas saņemto periodiku

nosūtīja tikai uz divām pilsētām —  San
haju un Tjaņdzinu. Latvijas presē varam 
lasīt, ka: «No visiem mūsu turienes ko
loniju centriem Tjaņdzina var skaitīties 
par visturīgāko, jo te trūcīgu latviešu 
tikpat kā nav.»

Tjaņdzinā tika nodibināta Latviešu 
biedrība, kuras iniciatori bija Pēteris 
un Pāvils Mirkši un bijušais šanhajie- 
tis J. Gramkauss. Pēteris Mirkšs bija viens 
no pazīstamākajiem latviešiem Tjaņdzi
nā. Viņš nodarbojās ar augļkopību, un 
«ar vairākgadīgām pūlēm viņš panācis 
jauna, ātraudzēja vīnkrūma izveidošanu. 
Sis vīnogu krūms veģetē visai ātri un 
ir kā radīts arī mūsu klimatam, sevišķi 
svaigaugļu baudai.» Audzējot šo krūmu, 
Pēteris Mirkšs bija pārliecināts, ka izdo
sies to aizvest uz dzimteni.

Tjaņdzinas izdevīgā ģeogrāfiskā stā
vokļa dēļ latviešu sabiedrībā pat radās 
doma, ka te būtu vislabākā vieta vice
konsulam, arī tirdzniecībā šeit pavērtos 
milzu perspektīvas.

Dažādi ir likteņi, kas aizveda mūsu 
tautiešus svešumā. Par Ķīnā dzīvojošo 
latviešu gaitām ir zināms gaužām maz. 
Par tiem, kas atgriezās, arhīva materiā
li ziņas nesniedz, mazliet informācijas 
varam iegūt vienīgi no jau minētā E. Ka- 
taja kunga raksta.

Mana pētījuma mērķis ir kaut nedaudz 
pastāstīt par gaitām, kas veidojās starp 
mazo ziemeļu republiku un lielo, vēl 
šodien noslēpumā tīto austrumu valsti. 
Daudzi mūsu tautieši ir dzimuši tur un 
pavadījuši visu savu dzīvi, tomēr savā 
dziļākajā būtībā palikuši latvieši, patu
rēdami atmiņā savu vēsturisko dzimteni. 
Mēs visi esam viena koka zari, lai cik 
tālu pasaulē tie dažkārt neplestos. M ū
su ir pārāk maz, lai mēs varētu atļauties 
to aizmirst.

Tjaņdzinā mirušie latvieši

(Izraksts no L C V V A , 2574. fonds, 2. apraksts, 
4359. lieta 3. Ipp., Latvijas Konsulāts Harbinā)

1929. g. 10. jūnijs

Andzans Pēteris Jēkaba d., 1899. g., miris
12.10.1913., kaps Nr. 19
Oja Jekaterina Grigorija m,, no Vidzemes,
mirusi 21.06.1913., nogalināta
Legzdiņa Elizabete, no Rīgas, 28 g. v. mirusi
19.09.1915., nozāļojusies, kaps Nr. 73 
Sander Paulīne Kazimira m., 28 g. v., atstāja 
mazgadīgu dēlu, kaps Nr. 74
Lazdiņa Anna Mārtiņa m., 27 g. v., kaps Nr. 66 
Rozenberga Lidija Aleksandra m., dz. 13.
10.1899., mirusi 29.04.1921., nozāļojusies, 
kaps Nr. 114
Duve Juri», dzimis 1887., miris 7.12.1924., 
kaps Nr. 52
Bergs M iķelis Akim ova d., 38 g. v., miris
21.06.1925., kaps Nr. 70
Ozoliņi Teodors Jāņa d., 35 g. v,, miris
1927. g., kaps Nr, 155
Matok Eleonora Teodora m., mirusi 5.01.
1929., traka suņa sakosta, kaps Nr. 130 
Golokolosova Minna Kārļa m. (dzimusi Sleija), 
no Rīgas, mirusi 7.08.1928.
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PĒTERIS PILDEGOVICS
SALNA «PEKINAS PAVASARI»

Lai cilvēku atbrīvotu no slimībām un kaitēm, senie 
ķīnieši cilvēka organismā meklēja «sāpju punktus». 
Pastāv uzskats, ka ir ap 600 tādu «sāpju punktu». 
Grūti pateikt, cik tādu ir bijis Ķīnas piecu gadu tūksto
šu valstiskuma vēsturē. Visticamāk, ka ne mazums.

Domāju, ka pēc «Pekinas pavasara» 1989. gada jūnija 
traģiskie notikumi ir un paliks par vienu no Ķīnas vēstu
res «sāpju punktiem». Pieskaroties tam, es negribu ne
vienam sagādāt sāpes. Manuprāt, šodien daudz svarīgāk 
ir meklēt saprašanās tiltus. Jo īpaši tāpēc, ka bei
dzot tiek pieļauti arī tieši Latvijas— Ķīnas tilti.

1988. un 1989. gadā desmit mēnešus uzturējos Ķīnā 
un tādā veidā biju gan tiešs, gan netiešs «Peķinas pa
vasara» aculiecinieks. Nevēlos izteikt neapstrīdamas patiesī
bas vai kādu pamācīt. Gluži otrādi —  es ticu, ka mans re
dzes leņķis nav vienīgais. Tomēr man gribētos dalī
ties pārdomās un vērojumos ar latviešu lasītāju par Ķ ī
nas soli pretī savam liktenim.

Kad Ķīna, nesot milzu upurus smagā un nevienlīdzīgā 
cīņā pret japāņu agresoriem, kārtējo reizi aizstāvēja ne
atkarību, Mao Dzeduns teica sekojošus vārdus: «Ķīnā trūkst 
divu lietu —  neatkarības un demokrātijas.»

Tik tiešām, Ķīnas cīņa par neatkarību aizsākās krietni 
sen. 1840. gadā uzliesmoja tā saucamais opija karš. Angļu 
iekarotāji ar kājas spērienu sagāza «Ķīnas mūri», un senā 
zeme nonāca puskoloniālā atkarībā. Visi nākamie militārie 
konflikti ar Angliju, Franciju un Japānu bija nebeidzama 
sakāvju un neveiksmju ķēde. Gadsimtu mijā savu dar
bību uzsāka Sun Jatsens, kas par mērķi izvirzīja ne tikai 
svešās mandžūru dinastijas gāšanu, bet arī jaunas, taisnīgas 
iekārtas radīšanu Ķīnā. Grūtās un ilgās cīņas gaitā revolu
cionārajā līgā ap Suņ Jatsenu pulcējās daudzi tūkstoši domu
biedru. 1911. gadā bruņotas sacelšanās rezultātā sabruka 
Cinu dinastija un Ķīnas impērija. Nodibinājās Ķīnas republi
ka. Diemžēl Suņ Jatsenam nepietika spēka noturēt varu sa
vās rokās. Iniciatīvu pārtvēra avantūrists Juaņ Šikais. Pēc 
viņa pēkšņās nāves valstī iestājās jukas un reālā vara 
nonāca militāristu-vietvalžu rokās.

Gan toreiz, gan vēlāk Ķīna bija ne tikai lielvalstu inte
rešu sfēra, bet arī cīņas arēna, kur Suņ Jatsena vadītajiem 
progresīvajiem spēkiem nācās atvairīt feodāļu centienus 
nepieļaut pārmaiņas.

Tomēr ne jukas, ne bruņotie militāristu kara pūļi, ne 
lielvalstu tīkojumi nespēja aizkavēt jaunu atziņu ieplūša
nu senajā un līdz pat X IX  gs. sāķumam no ārpasaules 
izolētajā zemē. XX gs. sākumā, pirmo reizi Ķīnas vēsturē, 
sev uzmanību pievērsa jaunā Ķīnas inteliģence, ārzemēs iz
g lītību guvušie «returned students», kā arī jauno Ķīnas 
augstskolu audzēkņi. 1919. gada 4. maijā Ķīnā izvērsās anti
imperiālistiska, antifeodāla kustība. Tā bija reakcija uz Parīzes 
miera konferences lēmumu atdot Japānas pārvaldē šaņdunas 
provinci, kurā līdz tam saimniekoja I pasaules karā sa
kautā Vācija. Studenti skandēja: «Ceļu Demokrātijas kun
dzei! Lai dzīvo Zinātnes kundze!»

Tajos gados Ķīnas jaunā inteliģence bija izrāvusies tālu 
priekšā laikam. Ķīna bija sakustējusies. Pat vairāk —  bija sa
brukusi Ķīnas impērija. Tomēr arī XX gs. sākumā senās, 
elitārās kultūras zeme joprojām bija kā nepārskatāms anal
fabētisma okeāns ar vāri samanāmu inteliģences saliņu 
vidū.

Suņ Jatsena izvirzītās Ķīnas nākotnes koncepcijas «trim 
tautas principiem» (nacionālisms, demokrātija un tautas lab
klājība) bija daudz ienaidnieku valsts iekšienē. Ķīna iestrēga 
ilgās jukās. Runājot par Ķīnas nākotni, savs vārds bija 
sakāms gan A SV  interesēm, gan Kominternei, gan Japā
nas imperatoriem.

Kā vilnis aiz vi|ņa Ķīnai pāri vēlās nacionālā atbrī
vošanās kustība, Can Kaiši apvērsums, japāņu iebrukums, 
vienotā fronte un visbeidzot pilsoņu karš.

šajos smagu pārbaudījumu gados mainījās pati Ķīna, mai

nījās arī tās tauta. Turpretī eiropieši Ķīnu kopš «opija 
kariem» uztvēra kā ne vien neglābjami atpalikušu, bet 
arī nemainīgu zemi. Kas bija zināms par ķīniešiem XX gs. 
sākumā? —  «Svādnieki ar bizēm, kas klanās vietā un ne
vietā. Lieliski veļas mazgātāji, pavāri, aukles.» Straujajā 
XX gs. Ķīna un tās iedzīvotāji mainījās ātrāk nekā pārējās 
pasaules iesīkstējušie un virspusīgie priekšstati par tiem.

Par tiesībām meklēt un iet savu attīstības ceļu ķīniešu 
tauta bija maksājusi ar miljoniem cilvēku dzīvību, asinīm, 
lāstiem, neziņu un cerībām. Tās nākotnes un tās sabiedrības 
vārdā, kur katrs būs paēdis un apģērbies, revolūcijās 
un karagājienos ķīnietis bija nogājis tūkstošiem jūdžu dubļu, 
tuksnešu, bīstamu kalnu taku, badojies un kāvies tā, kā to dara 
nāvei nolemtie. Un tomēr izdzīvojis.

Japāņu iebrukuma laikā Ķīnā uzturējās Ernests Hemingvejs. 
Viņa acu priekšā ķīniešu zemnieki, nesot zemi nēšiem, pāris 
mēnešu laikā uzbūvēja kara lidlauku. Hemingvejs, to re
dzēdams, izteica šādu domu: «š ī tauta spēs paveikt visu, 
ko tā iedomās.»

Pastāv viedoklis, ka visas pasaules sabiedrības uzmanību 
piesaistīja Ķīnas šķietami bezcerīgais karš pret japāņu ie
brucējiem. Veco stereotipu aizstāja jauna atziņa: «Savas 
zemes patriots ķīnietis ir drosmīgs un apbrīnojami izturīgs 
karotājs.» Sekodami notikumu attīstībai Ķīnā, cilvēki visā pa
saulē simpatizēja šai zemei.

1949. gadā ilgā un smagā cīņa vainagojās ar uzvaru. 
Nodibinājās Ķīnas Tautas republika. Ķīna izcīnīja neat
karību. Aizsākās vistaisnīgākās sabiedrības celtniecība. Pir
mām kārtām bija jāatrod ceļš vai taka, kas dotu sātu v i
siem bez izņēmuma. Mao Dzeduns zināja, kur ir šis ceļš. 
šo pārliecību viņš nesa saviem domubiedriem un visai tau
tai.

«Lielais stūrmanis» bija par spēcīgiem līdzekļiem: «Skrie
šus uz komunismu!» Vispirms «lielais lēciens». Tad «treju 
sarkano karodziņu kustība». Visbeidzot «lielā proletāriskā 
kultūras revolūcija» . . . Gaišās nākotnes celtniecības vārdā 
izveidojās reāls privātīpašums uz varu. Tiem, kuru rokās 
koncentrējās vara, visupirmā kārtā rūpēja šīs varas saglabā
šana. Un nesavtīga vara ir tāda pati muļķība kā maigs 
sprādziens.

Nesenie brīvības cīņu varoņi, noārdījuši pusfeodālo ie
rēdniecību, paši kļuva par ierēdņiem. Neskaitāmiem ce
ļiem pagātne ienāca šodienā. Kļuvuši par ierēdņiem, ne
senie varoņi sāka sirgt ar pēdējās Cinu dinastijas laika 
kaitēm un slimībām —  dogmatismu, korupciju, bailēm no 
izmaiņām, šķiet, vēstures kuģis bija pagriezis muguru attie
cībām starp cilvēkiem, kā arī attiecībām starp cilvēku un 
dabu.

Jūsmīgo priekšstatu par brīvības cīņu laika ķīnieti pa
saulē nomainīja cits vērtējums: «Ķīnieši ir masu propa
gandas apmuļķoti kretīni ar standarta domām, jūtām, uz
skatiem, vajadzībām, uzvedību un pat apģērbu.»

Tomēr nē! Atceros 70. gadus Tālajos Austrumos, kad 
uz PSRS un Ķīnas robežas nācās vadīt Tālo Austrumu uni
versitātes Austrumu fakultātes studentu ķīniešu valodas praksi. 
Kā mundierī, kā uniformā ģērbti cilvēki. Nežēlīgā kultū
ras revolūcijas mašīna viņus dreijāja pēc viena ģīmja un 
līdzības, šķita, ka vienādās žokejcepurēs tērptajās galvās 
nav vietas atšķirīgām domām. Liekas, ja no šiem cil
vēkiem var ko sagaidīt, tad tikai citātus, lozungus un vē l
reiz citātus.

Oficiālās reizēs tā arī bija. Uniformētie civilnieki viens 
par otru runāja ar lozungiem, citātiem un politmācībās 
aizgūtām frāzēm . . .  Tomēr prakses mēneša laikā gadījos 
arī brīži, kad ar kādu no šiem cilvēkiem radās iespēja 
pabūt divatā. No sejas pazuda sasprindzināta, ierindai p ie 
dienīgā maska. Acīs iezagās cilvēcīgs siltums un labestī
ba. Jautās daudzus gadus neveldzētās izziņas alkas . . . 
«Kā jūs dzīvojat? Mums stāsta, ka jūsu zemē veido
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joties padomju buržuāzijas šķira. Vai tiešām t i ir?» Pro
tams, arī es jautāju: «No ķīniešu avīžu slejam skan marši, 
kazarmas komandas, skaļi ziņojumi par uzvarām cīņā ar seno 
un šodienai naidīgo ķīniešu kultūru. Kā ir īstenībā?» Mans 
sarunu biedrs smagi nopūtās un paskatījās acis. «Pie mums 
ir grūti laiki. ĶTnā iestājies haoss. Cilvēki vairāk neprot 
līdzi ciest, un tas b ied i . , . Komūnas trauc* strādāt zem
niekam. Lozungi un saukļi nav Ādami . ..»  Telpā ienāca 
divi sarunu biedra kolēģi. Ķīnieša seja atkal kļuva cieta 
un koncentrāta: «Lielais stūrmanis māca . . . »

Atkal «ĶTnas mūris» šo zemi atdalTja no pārējās pa
saules. Informāciļas trūkums par ārpasauli. Ziņas par citām 
sabiedrības pārvaldes formām —  ķecerība, kas sodāma bez 
žēlastības. Laiku saiknes zudums.

A rī visgarākā nakts kādreiz beidzas. Aizsaulē aizgāja 
«Lielais stūrmanis». Tajās 1976. g. rudens dienās uz PSRS 
un Ķīnas robežas man nācās izteikt oficiālu līdzjūtību ĶTnas 
pusei. Ķīnieši raudāja kā vecākus zaudējuši bāreņi . . . 
Ķīnai neatkarību dāvājušais Mao Dzeduns aizmirsa demokrā
tiju un tā arī neatrada ceļu, kas paēdinās un apģērbs 
visus bez izņēmuma. Ķīnā sen pazīstams uzskats: «Ja vald
nieks grib pazudināt zemnieku, viņam jārada tādi apstākļi, 
lai zemnieks nevarētu strādāt.» Mao Dzedunam tā saucama
jās tautas komūnās tas gandrīz izdevās.

Vienam no jaunās Ķīnas izcilākajiem valstsvīriem Džou 
Eņlajam pieder sekojošā doma: «Ja Ķīnai izdotos pašai 
sevi paēdināt —  tas būtu vislielākais ieguldījums līdzsvaram 
gan reģionā, gan globālā mērogā.» Trīsdesmit gadu bija 
par maz, lai Ķīna pietuvotos šim sapnim. «Lielais «kopē
jais» katls izrādījās tukšs.»

Ķīna gaidīja jaunus līderus, kas šajā zemē varētu atnest 
jaunus laikus. Par tādu līderi izrādījās rūdītais politiķis 
Den Sjaopins. Viņam bija labi pazīstams ne vien slavas 
spožums, bet arī nežēlastības pustumsa. 1978. gada ĶKP
11. sasaukuma trešajā plēnumā tika pieņemts lēmums par 
ekonomisko reformu Ķīnā, par principiāli jaunas ekonomiskas 
struktūras radīšanu šajā zemē. Centra neierobežota diktāta 
un administrēšanas vietā vajadzēja nākt tirgus attiecībām, 
vērtības likumam, piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaram.

Pirmkārt reforma skāra Ķīnas laukus, kur dzīvo ap 800 
milj. cilvēku, tātad Ķīnas sabiedrības lielākā daļa. Tautas 
komūnu vietā stājās t. s. ģimenes saimnieciskais aprēķins. 
Zeme palika valsts īpašumā un uz noteiktu laiku tika 
iznomāta zemniekam. No valstij piederošās zemes zemniekam 
bija jāpiegādā noteikta attiecīgās kultūras piegādes norma. 
Visu, kas saražots virs normas, zemnieks bija tiesīgs pār
dot par tirgus cenām,

Ķīna spēra drosmīgu soli. Ap 90%  kolektīva īpašuma 
zemju tika atdotas ģimenes saimnieciskajā aprēķinā. Desmit 
gadu laikā saražoto lauksaimniecības produktu apjoms p ie 
auga divkārt. Tā graudaugu kopražojums 1988. gadā sa
sniedza 402 milj. tonnu. Uz vienu cilvēku tika saražots 
ap 400 kg graudu. Aiz šī skaitļa ir grūti aptverams pa
nākums. Pēdējo divu tūkstošu gadu laikā 300 kg graudu 
uz 1 cilvēku bija apburta, neaizsniedzama robeža. Piemē
ram, 1949. gadā tika saražots 209 kg graudu uz 1 cilvēku. 
Pirms reformas ķīniešu tautas pārtikas deva labākajā gadījumā 
nodrošināja izdzīvošanu, un arī ne vienmēr. Pirmo reizi 
valsts vēsturē pieauga ķīniešu patērēto kaloriju skaitlis.

Reformas galvenais uzdevums bija pabarot tautu. Krasi 
palielinot lauksaimniecības produktu ražošanu, šo mērķi iz
devās sasniegt jau reformu pirmajā etapā (laika posmā no 
1978. g. dec. līdz 1984. g. oktobrim). Savukārt deviņos 
reformu gados zemnieku ienākumi palielinājās 3,16 reizes, 
pilsētnieku —  2,62 reizes.

Tomēr mazāk iespaidīgi panākumi bija pilsētās. Pilsēt
nieka iztikas pamatā ir cietā alga. Izņemot apkalpojošā sfē
rā nodarbinātos sīkos privātuzņēmējus, lielākā pilsētnieku 
daļa tomēr nebija iesaistīti individuālajā darba sfērā. Pilsēt
nieks daudz vairāk cieta no cenu pieauguma un vāji kon
trolētas uzpircēju darbības. Lai arī bija ziņas, ka augošā 
dzīves dārdzība izraisot neapmierinātību Pekinas, Tjaņdzi- 
nas, Sanhajas un citu pilsētu iedzīvotājos, desmit reformu 
gados arī pilsētnieku dzīves līmenis bija pieaudzis vai
rāk nekā divkārt.

Vienlaicīgi ar reformām valsts iekšienē, sākot ar septiņ
desmito gadu beigām, Ķīna «atvēra durvis» uz ārzemēm, 
Pirmām kārtām uz ASV un Rietumeiropas valstīm, Pama
zām mazinājās spriegums arī PSRS un ĶTnas attiecībās, 
Gandrīz vai pēc divu gadu desmitu pārtraukuma, sākot 
ar 1983, gadu, ĶTnu sāka apmeklēt padomju žurnālisti, sino- 
logi, literāti un ekonomisti. Padomju presē atkal parādījās 
materiāli, kur no dažādiem redzespunktiem tika analizēta 
un aprakstīta ĶTnas reforma. Tikai reizumis ieskanējās pa 
vārdam par reformu gaitā neatrisinātām problēmām — 
piemēram, par ĶTnas jūras piekrastes un iekšējo rajonu 
atšķirīgo attīstību vai arī par iedzīvotāju noslāņošanās ten
denci un skaudības izraisīto «sarkano acu» slimību. Tomēr 
reportāžās un aprakstos vairumā uzmanība tika pievērsta 
reformu panākumiem. Jūsmīgu ĶTnas reformu aprakstu ne
trūka arī astoņdesmito gadu Rietumu presē.

Tāpat kā daudzi mani kolēģi —  speciālisti Ķīnas vēsturē, 
filozofijā, ekonomikā un valodā, arī es ar lielu opti
misma lādiņu sirdī 1988. gada rudenī ierados San- 
hajā.

Pilnie veikali, vilinoša restorānu reklāma, lepnas vies
nīcas, moderni spēkrati ielās, spilgtie, ar ēdieniem pār
bagātie t irg i— tas nebija kaut kas šķietams. Tā bija reali
tāte, atklāta un pieejama kā pašmāju ļaudīm —  ķīniešiem, 
tā arī viesiem un atbraucējiem no pasaules malu malām.

Dažādība apģērbā. Kādreiz kosmopolītiskajā Sanhajā nereti 
arī apģērbā izteikta individualitāte. Bieži vien mugurā kād
reizējais tradicionālais Suņ Jatsena parauga uzvalks. Pilni 
veikali mūsdienīgu drēbju un apavu. Bez rindām. M iljar
du Ķ īnāl Vēl tik nesen politiskās kampaņas vēlās pār 
Ķīnu kā epidēmijas vai stihiskas —  un tāpēc neapturamas —  
nelaimes.

Vai tiešām dažu gadu reformas spējušas atrisināt to, kas 
nebija pa spēkam trijiem gadu desmitiem? Pirmo dienu, 
pat nedēļu žilbumā tādus un līdzīgus jautājumus mēs 
uzdevām katrs sev, viens otram, kā arī saviem biedriem —  
ķīniešiem.

Tomēr! Kur ir īstenība? Kur ir svešinieka acij slēptais 
šīs sabiedrības nervs? Vai tiešām ir tā, kā dažkārt eiro
pietim šķiet, runājot par Austrumiem, un galvenie noti
kumi risinās tūkstošiem galeriju, flīģeļu, torņu un iekšē
jo pagalmiņu dziļumā . . .

Domāju, ka ķīnietis savas tautas vēsturi redz dziļāk un, 
iespējams, pašas parādību būtības saknē. Ir ķīniešu zināt
nieki, kas uzsver, ka Ķīnu izprotot tikai ķīnieši. Ar šo 
viedokli var polemizēt, tomēr jāpiekrīt, ka ķīniešu valodas, 
vēstures un kultūras zināšanas un pazīšana var būt tas 
tilts, kas arī ārzemnieku pietuvina šīs zemes izpratnei.

A r pirmajām dienām pēc ierašanās Sanhajā kāri centos 
ieklausīties senās zemes sirdspukstos. 1988. g. rudenī Ķ ī
nas radio un televīzija visai pierasti ziņoja, atskaitījās un 
noapaļoja par reformu sasniegumiem. Ja tas bija vērtīgi, 
tad galvenokārt valodas atsvaidzināšanas nolūkos. Toties 
uzmanību piesaistīja jau pirmie ieskati Ķīnas preses izde
vumos. ĶKP Centrālkomitejas laikrakstā «Zeņmiņžibao» varēja 
pasmelt gandrīz to pašu, ko dažā mūsu centrālajā preses 
izdevumā. Nedzīva kancelejas valoda. Skaitļi, kas dzīvi zī
mē šķietamās līnijās. Visu notikumu centrā kompartijas 
neapšaubāmā autoritāte. Bez īpašas piepūles bija jaušama 
ne vien galvaspilsētas pašpārliecība, bet arī pašapmierinā
tība. Cita aina atklājās tādos izdevumos kā Sanhajas 
«Dziefan žibao», «Sidzie dzindzi daobao», «Sin min van- 
bao», kā arī daudzos provinciālajos izdevumos, ar ku
riem nācās iepazīties vēlāk, ceļojot pa Ķīnu. Ieskatīsimies 
šo laikrakstu un mēnešrakstu slejās —  «Atklāts noslēpums 
par strādnieku piepelnīšanos ar dārzeņu uzpirkšanu 
un tālāku pārdošanu», « Ir jāatvieglo pensionāru stā
voklis», «Straujš migrācijas pieaugums Ķīnas lielpilsētās», 
«Par augsta ranga partijas funkcionāru, kas savtīgi iz
manto dienesta stāvokli», «Dzīvokļu grūtības Sanhajā», «Kas 
padzi|ina haosu demogrāfijā?», «Neapmierinātība par 
līdzekļu sadali sabiedrībā», «Pū|i stacijās», «Analfabētu 
skaita pieaugums», «Likuma sargu nelikumīgā rīcība».

Uz notiekošo reformu fona atklāti un nepārprotami tika 
runāts par izglītības krīzi, izglītībai veltīto asignējumu
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samazināšanos, Ķīnas jurisdikcijas nepilnību, korupciju visu 
rangu ierēdņu un funkcionāru vidū, privātuzņēmēju ne
ierobežoto iedzīvošanos, apjukumu inflācijas priekšā, jau 
reālo bezdarbu, reformu teorētiskās koncepcijas uzstājīgiem 
meklējumiem un daudz ko citu. Katrs jauns reformu gads 
izvirzīja jaunas grūtības un sarežģījumus.

Pirms 10 gadiem zemniecība un vēlāk arī pilsētu ap
kalpojošā sfērā nodarbinātie sīkie privātuzņēmēji, negai
dot administratīvā un partijas aparāta pārkārtošanos, atvēra 
jaunu lappusi Ķīnas dzīvē. Pēc tipogrāfijas krāsas smaržo
jošos lēmumus viņi uzņēma kā likumīgu pamatojumu perso
nīgās iniciatīvas un jauno saimniekošanas formu attīstībai. 
Šķiet, ekonomikas bāze sāka attīstīties straujāk nekā tās 
virsbūve. Notika tā, kā mēdz būt ar sēklām, kas pa
kļuvušas zem asfalta. Vārgie dzinumi plēš pušu šķietami 
nepārvaramo bruņu.

Kā liecināja Ķīnas prese —  straujajā reformu gaitā tikpat 
strauji uzkrājās problēmas, kuru atrisinājums nepieļāva at
likšanu uz nenoteiktu laiku. 1988. g. aprīlī Visķīnas tau
tas pārstāvju sapulcē ĶKP ģenerālsekretārs Džao Dzijans 
deklarēja: «Politiskās struktūras pārveidojumu atslēga ir so
ciālistiskās demokrātijas attīstībā.» Diemžēl deklaratīvi 
paustā atziņa tā arī palika tikai atziņa.

Jaunais, 1989. gads Ķīnā bija divu lielu jubileju gads. 
Ķīnas sabiedrība gatavojās atzīmēt 1919. gada «4. maija 
kustības» 70. gadadienu, kā arī Ķīnas Tautas republikas 
nodibināšanas 40. gadadienu.

Atskatoties uz paveikto, kā arī vērtējot Ķīnas šīsdienas 
sabiedrību, Sanhajas laikraksts «Dziefan žibao» 1989. g.
12. aprīlī rakstīja: «Nav jābaidās no tā, ka valsts ie
kārta nav demokrātiska vai arī nepietiekami izkopta. Ir 
jābaidās no šķietamās labklājības, kā arī nespējas apzi
nāties to, ka iekārta nav demokrātiska.» A r ī jaunajos apstāk
ļos savu aktualitāti nebija zaudējuši pirms 70 gadiem 
pirmo reizi izvirzītie lozungi: «Zinātne» un «Demokrātija». 
Inteliģence —  vienīgais Ķīnas sabiedriskais spēks, kam p ie
mita «laikmeta izjūta», 1989. g. aprīlī bija spiesta konsta
tēt: «. . līdz pat šai dienai ceturtā daļa Ķīnas iedzīvotāju 
ir analfabēti. Pagaidām mums nav bijis pa spēkam izaudzi
nāt patstāvīgi un brīvi domājošu pilsoni.»

Laukos no «dzelzs rīsu tases» un «kopējā katla» iz
mocītajai un pagurušajai zemniecībai pirmo reizi republikas 
vēsturē ļāva strādāt. Zemniecība izmantoja šo iespēju. 
Zemnieki pelnīja naudu, bieži vien arī uz bērnu skolo
šanās rēķina. Nerunājot par «patstāvīgu domāšanu», ķīnie
šu zemnieks arī šodien bieži neprot lasīt.

Pilsētas «laobaisin» (vienkāršie, mazizglītotie ļaudis), ja 
arī spēj izburtot hieroglifos tverto domu saturu, tad to
mēr vairumā gadījumu šiem cilvēkiem nav pa spēkam 
sabiedrisko procesu kopsakarību atšķetināšana.

Par notiekošo Ķīnā pagātnes, tagadnes un nākotnes 
dimensijās spēja spriest neliela sabiedrības daļa —  aptuveni 
7 procenti. Tā bija Ķīnas inteliģence. Svarīgi atzīmēt, 
ka Ķīnas Tautas republikas pastāvēšanas gados tieši inteli
ģencei (un varbūt vissmagāk) bija gājis pāri daudzu mas
veida politisko kampaņu veltnis. «Kultūras revolūcija» bija 
pietiekami svaigā atmiņā ne jau vecākajai paaudzei vien.

Straujās dzīves izmaiņas 80. gadu Ķīnā veidoja jaunu 
80. gadu jaunatni. Dzīves acīm redzamā liberalizācija —  
kā to liecina piemēri —  jūtami brīvāka prese, Rietumu do
mātāju mantojuma apgūšana Ķīnas augstskolās, uz ārzemēm 
atvērtās durvis un bieži arī studijas ārzemēs, informācijas 
blokādes pārrāvums, jaunatnes cīņa par dzīves demokratizā
ciju kaimiņzemē Dienvidkorejā, notikumi Austrumeiropā —  
blakus citiem tie bija faktori, kas studējošā jaunatnē 
nostiprināja uzdrīkstēšanos uzņemties atbildību par Ķīnas 
nākotni. Turklāt 80. gadu jaunatne nevēlējās būt kārtējā 
zaudētā paaudze.

1989. gada aprīļa vidū Pekinas un visas Ķīnas sirdī —  
Tjaņaņminas laukumā sāka pulcēties studenti. Studentu rosī
ba bija jūtama arī Fudaņas universitātē Sanhajā. 1*S. aprīlī 
studenti atzīmēja Hu Jaobana nāves dienu. 1986. gada stu
dentu kustības rezultātā Hu Jaobans bija spiests atteikties 
no ĶKP ģenerālsekretāra amata. Līdz ar to Hu Jaobans 
bija kļuvis par sava veida Ķīnas liberalizācijas sim

bolu. Studenti izmantoja bijušā ģenerālsekretāra nāves die
nu, izvirzot prasības par lielāku dzīves demokratizāciju 
Ķīnā. Tāpat kā pirms 70 gadiem pavasara vējš plandīja 
labi pazīstamos un joprojām aktuālos lozungus: «Lai dzīvo 
Demokrātijas kundze! Ceļu Zinātnes kundzei! Lai dzīvo 
brīvība!»

Studenti iestājās par to, lai liberalizācijas pussoļi pār
taptu plašākā dzīves demokratizācijā, kas skartu visus 
sabiedrības slāņus, Valdība, pieļaujot demonstrācijas, ar at
bildi nesteidzās. Demonstrāciju gaitā sākotnējie studentu 
izvirzītie, salīdzinoši abstraktie lozungi par demokrātiju, 
brīvību, zinātni sāka strauji mainīties, konkretizējot prasības. 
Studenti pieprasīja preses, sapulču, biedrību un demonstrā
ciju brīvības. Uzstājīgi, konsekventi, no dienas dienā stu
denti vērsās pie valdības, aicinot uzsākt dialogu.

Cik ļoti kopš Mao Dzeduna laikiem bija izmainījusies 
Ķīna! Kad 1976. gadā nomira Džou Eņlajs, studenti iz
gāja ielās. Taču toreiz Džou personā studenti apraudāja 
labu monarhu. Šodien, atceroties Hu Jaobana piemiņu, 
studenti godināja reformas un vēlējās diskutēt ar valdību 
par reformu likteni.

1989. g. aprīļa beigu un maija Sanhaja. Sajā pilsētā 
ir vairāk par 50 augstskolām. Mana Ķīnas «alma mater» 
bija visā zemē pazīstamā Fudaņas universitāte. Sī augst
skola ir populāra ne tikai ar savām akadēmiskajām kva
litātēm, bet arī ar dumpīgo raksturu. Aprīļa vidū uz dau
dzajiem ziņojumu dēļiem sāka parādīties «lielo hierogli
fu avīzes» —  «dadzibao». «Dadzibao» Ķīnā ir dzīva, ap
brīnojami operatīva autora saikne ar lasītāju. Avīzes tiek 
sacerētas naktī vai iepriekšējā dienā un uzlīmētas agrā 
rīta stundā. Saturā brīžiem emocionāla dzeja ar skaidri 
salasāmu zemtekstu, īsi, ekspresijas pilni analītiski sacerējumi, 
attiecīgai konjunktūrai pakārtotas vēstures analoģijas, atkal 
un atkal lozungi, uzsaukumi, apelācijas, informācija un 
daudz kas cits. Nerēķinoties ar to, vai jau esošais sa
turs apgūts, vai nē —  jauno «dadzibao» autori līmē virsū 
savus. Toties pie vārda tiek katrs. Brīžiem lasītāju tik 
daudz, ka nav iespējams izspraukties cauri dzīvai sienai. 
Daudzi blociņos pieraksta saturu. Atkarībā no rakstītāja 
vēlēšanās hieroglifus var rakstīt vertikāli (ķīniešu tradīci
jā rakstīja vertikāli) vai arī horizontāli. Tāpēc bieži vien 
vairāku metru gara papīra lente ar krāšņajām rakstu zī
mēm nokarājās no otrā vai pat trešā stāva loga līdz pa
šai zemei. Ar katru jaunu dienu arvien lielāki kļuva «da
dzibao» lasošo studentu un profesoru pūlīši. «Dadzibao» 
sākotnēji parādījās augstskolu korpusos, vēlāk uz namu 
sienām, autobusos, visur. Pirmie studentu masveida gājieni 
no augstskolām uz pilsētas centru. Uz baltajiem un sarka
najiem galvas apsējiem uzraksti «Brīvība! Demokrātija!». 
Skan «Internacionāle». Sajūsmas vilnis jauniešu gājienu nes 
cauri pieblīvētās pilsētas' šaurajām un līkumotajām ielām. 
Laukumā pie Izstāžu zāles skan runas. Acīs spīd cerība. 
Jauniešus vieno liels un cēls mērķis. Viņi ir uzņēmušies 
atbildību par savas zemes nākotni.

Valdības nostāja joprojām nogaidoša. Tuvojas «4. mai
ja kustības» septiņdesmitā jubileja. Pirmais solis no valdī
bas puses. Tiek atbrīvots no amata Ķīnā populārā Sanha
jas progresīvā nedēļraksta «Sidzie dzindzi daobao» redaktors 
Ci Benli. Tas vēl vairāk aktivizē studentus. Kopā ar stu
dentiem Sanhajas ielās iziet avīžnieki, žurnālisti, reportieri. 
Demonstranti pieprasa Ci Benli atjaunošanu amatā. Arvien 
jūtamāka ir Sanhajas mēra Džu Zundzi darbība. Liela
jā Sanhajā ir ap 100 000 studentu un vairāk par trim 
miljoniem kvalificētu strādnieku. Džu Zundzi vai ik dienas 
no laikrakstu slejam, televīzijas ekrāna un radio cen
šas atturēt un kavēt studentu un strādnieku solidari
tātes veidošanos. Tikpat aktīva ir Sanhajas pilsētas parti
jas komitejas sekretāra Dzjan Dzemina darbība. (Pēc Džao 
Dzijana demisijas šis cilvēks kļuva par ĶKP ģenerālsekre
tāru.) Pilsētas mērijai un partijas dzīves vadītājiem iz
dodas atturēt strādniecību no aktīva studentu atbalsta. Stu
denti iekaist vēl vairāk. Fudaņas universitātes «dadzibao» 
sauc —  «Ķīnas patriotiskās studentu kustības liktenis tiek 
lemts Sanhajā! Ja Sanhaja neatbalstīs Pek inu— tas būs San
hajas negods uz visiem laikiem!». Visu nakti universitā
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tes kopmītnēs skan megafoni. Jaunie, aktīvie pasniedzē
ji un spontānie studentu līderi pārspriež darbības plānu 
nākamajai dienai. No emociju spriedzes džinkst Sanhajas 
pavasara gaiss.

Galvenie notikumi tomēr risinās Pekinā. Ļoti drīz, pēc 
dažām dienām, studentiem pievienojas ap divi simti tūksto
šu strādnieku. Tas satrauc valdību. Oficiālajā presē studentus 
sauc par nelielu nemiernieku grupu. Strādniecības atbalsts 
savukārt liecina par neapmierinātību plašākos sabiedrības 
slāņos. Studenti skaidro strādniekiem reformu grūtību un sa
režģījumu cēloņus. Strauji mainās lozungu saturs: «Tauta 
ir partijas māte! Nost ar pērkamo ierēdniecību! Sjaopin, 
atkāpies» (Den Sjaopina vārda «mazais miers» skanējums 
sakrīt ar «mazās pudelītes» izrunu, kas gan tiek p ie 
rakstīta ar citiem hieroglifiem). Tjaņaņmenas laukumā stu
denti dauza limonādes pudelītes. Vald ība joprojām it kā 
nereaģē uz notikumiem. Tjaņaņmenas laukumā studenti 
uzsāk masveida bada streiku, pieprasot dialogu ar valdību. 
Pie pilsētas mērijas bada streiku uzsāk arī Sanhajā. Pirmā. 
Otrā. Trešā diena. Samaņu zaudē simtiem studentu. Viņi 
neatkāpjas un pieprasa dialogu ar valdību. ĶKP ģenerāl
sekretārs Džao Dzijans uzskata, ka jāiet pie studentiem. 
Den Sjaopins, Li Pens, Jaņ Saņkuns klusē.

Pekinas laukumos un ielās ap miljons cilvēku. Vakara 
televīzijas programmās mediķi, glābdami studentu dzī
vības, apelē pie valdības: «Nāciet! Uzklausiet! Iet bojā 
mūsu bērni!»

18. maijā Džao Dzijans kopā ar Li Penu ieradās slimnī
cā pie bada streikā samaņu zaudējušiem studentiem. V a i
rums no jauniešiem nespēj parunāt. Kāds jauneklis, asaras 
valdot, griežas pie abiem valdības vīriem: «Mums nav ce 
rību! Vai jūs zināt, kā rīkojas ierēdņi! Vai jūs esat bi
juši mūsu kopmītnēs? Vai Ķīnai vienmēr jāpaliek naba
gai un atpalikušai?!» Džao Dzijans nespēj noslēpt dziļu sa
viļņojumu: «Apdomājieties! Viss nav atrisināms vienā rā
vienā!» Li Pena nostāja cieta un strupa: «Beidziet vien
reiz šos muļķīgos nemierus!»

Nākošajā dienā Sanhajā studenti aizdambējuši visu plato 
ielu pie Humanitārā korpusa. Paralizēts pilsētas transports. 
Studentus aizskārusi Li Pena vakardienas nostāja. Jauni, trauk
smaini lozungi: «Demokrātija nav tikai buržuāziskās sabiedrī
bas privilēģija! Uzspridzināsim Mao pieminekli un tā vietā 
uzstādīsim Brīvības statuju!»

Sanhajā, Fudaņas universitātē, no putuplasta veidota Brī
vības statuja ar jaunas sievietes austrumnieciskiem vaibstiem 
noraudzījās uz «dadzibao» lasītāju melnajām galvām. Pie 
Fudaņas universitātes vārtiem jauniešiem laipni māja ar roku 
Mao Dzeduns. . .

20. maijā Pekinā ieveda komandanta stundu. 21. maijā 
demisionēja Džao Dzijans.

Kopš 25. maija laikraksts «Zeņmiņžibao» studentu kustī
bu, kas aptvērusi jau 34 Ķīnas pilsētas, sāka dēvēt par 
sazvērnieku mēģinājumu destabilizēt situāciju valstī. Visu 
lielo pilsētu studenti sūtīja uz Pekinu savus pārstāvjus. 
Tjaņaņmenas laukumā bija jaunieši no Ķīnas tuvām un tā
lām pilsētām.

Auga studentu spēka apziņa. Cementējās studentu solidari
tāte visas valsts mērogā. Veidojās studentu, inteliģences 
un strādniecības savstarpējā uzticība un saprašanās. Auga 
studentu, kā arī inteliģences autoritāte plašos sabiedrības 
slāņos. «Guan dao» —  tātad pret pērkamo ierēdniecību un 
korupciju izvirzītais lozungs bija saprotams daudziem. No 
pērkamajiem ierēdņiem un korupcijas cieta visi.

Tomēr tāda studentu atbalsta no strādniecības puses kā 
Pekinā citur nebija. Kā jau minēju, Sanhajas pilsētas galvas 
un partijas līdera «pūliņi» būtībā paralizēja Ķīnas vislie
lākās strādnieku kopas atbalstu studentiem.

Runājot par nepārskatāmās zemniecības reakciju uz šiem 
notikumiem, manuprāt, visraksturīgākā bija neizpratne, pat 
vienaldzība. Presē pavīdēja burtiski daži vārdi par Pekinas 
piepilsētas zemniecības solidāro noskaņojumu pret studentu 
nemieriem.

26. maijs. Tukšs un neierasti kluss ir vienmēr no studen
tiem kņudošais «Bezdelīgu dārzs». Studenti mītiņo, demon
strē, cīnās. Mācības nenotiek. Daudzi pametuši universitāti 
un aizbraukuši uz dzimtajām vietām.

Armijas ievešana Pekinā nomācoši iedarbojas uz Sanhajā 
studējošiem ārzemniekiem. Arī mūsu konsulāta darbinieku 
sejas nopietnas. Iespējams, ka komandējums beigsies priekš
laicīgi.

Satraucošo notikumu nogurdināts, vakarā ar velosipēdu 
braucu izvēdināt galvu. Piestāju pie augļu pārdevēju galda. 
Aizsākās saruna. Seko tradicionāls jautājums: «No kurienes 
jūs esat?» Atbildu ar pretjautājumu: «Sakiet —  kāda valsts 
ir ziemeļos no Ķīnas?» Saulē nocepinātā seja laipni smaida. 
Apkārt sanāk vēl kādi pieci pieticīgi ģērbti vīri un pārspriež 
cits ar citu: «Patiesi, kāda tad valsts ir ziemeļos no Ķīnas?»

Esmu jau gandrīz vai gadu pavadījis Ķīnā, un tas mani 
vairs īpaši nepārsteidz. Ir 1989. g. 26. maijs. Tuvojas 
studentu cīņu kulminācija. Jautāju vīriem: «Kā jūs vērtējat 
studentu aizsākto cīņu?» Šoreiz viņi neizpratnē uzstāda pret
jautājumu: «Jā! Bet ko tie studenti beigu beigās grib?» . . .

Nelielas šūšanas fabrikas direktors, kuras produkcija tiek 
pārdota ārzemēs, 1. jūnijā pateica gandrīz to pašu: «Neko 
negribu dzirdēt par studentiem. Mani interesē stabilitāte 
un peļņa!»

Pa to laiku studenti, atstājot kopmītni un ejot uz kārtē
jo mītiņu, rakstīja savus pēdējos novēlējumus . . .  Lai gan 
joprojām nekas neliecināja par varmācības tuvumu. Vakarā 
Pekinas televīzijas pārraidē uz bada izmocītu jaunekļu pie
rēm redzēju apsējus ar uzrakstiem? «Mirstu, lai tauta dzī
votu! Mirstu par brīvību !»

26. un 27. maijā demonstrantu skaits bija desmitkāršo
jies. Vald ība nepiekāpās un savu nostāju nemainīja. Dialogs 
izpalika . . . Vēl vairāk. Šķita, ka valdības nav un tā 
atrodas tālu no lūgumu, prasību un cerību bangojuma. 
Garajos valdības koridoros astoņdesmitgadīgie sprieda tiesu 
tiem, kas bija uzdrīkstējušies . . .

Studenti jau septiņas nedēļas Tjaņaņmenas laukumā. Iz
vārguši un svelošā Pekinas saulē pārkarsuši. Laukumā auga 
atkritumu kalni. Oda pēc urīna un gaistošajām cerībām. 
Varēja gaidīt slimību uzliesmojumu. Daļu studentu pārņēma 
apātija, jo likās —  nekas nav sasniegts. Citi iestājās par 
turpmāku ilgtermiņa laukuma blokādi, paturot tajā zināmu stu
dentu skaitu, kas pēc noteikta laika mainītos. Turklāt 
neatkāpjoties no dialoga prasībām ar valdību.

Cits pašu studentu priekšlikums bija atstāt laukumu 6. jū
nijā un kopā ar strādniekiem grandiozā 1 miljona cilvēku 
demonstrācijā iziet cauri Pekinai, apliecinot gan to, ka c ī
ņas gars nav salauzts, gan arī gatavību cīņu turpināt.

Septiņu nedēļu pretimstāvēšanas laikā varmācība netika 
pielietota. Ķīnas vēsturē tās bija laika un apmēru ziņā vis
lielākās demonstrācijas. Studenti nākotnes un reformu vārdā 
bija iedrošinājušies pateikt sasāpējušo. Savā ziņā arī tas 
bija dialogs. Šķita, ka notikumu gaita un valdības no
stāja liecina par citu laiku iestāšanos.

2. jūnijā man gadījās runāt ar gados vecāku Vēstures 
fakultātes profesoru. «Pēc manām domām,» viņš teica, «pastāv 
kompromisa iespējas. Studenti runā tautas vārdā. Viņiem 
ir taisnība. Studentu kustība sasniegusi visus mūsu zemes 
stūrīšus un skar ikvienu sabiedrības locekli arī tad, ja 
viņš neizprot, par ko cīnās studenti.»

Pekinā neapbruņotas galvaspilsētas garnizona daļas nomai
nīja bruņotas karavīru vienības no citām pilsētām. 3. jūnija 
pēcpusdienā vairāk nekā tūkstotis bruņotu karavīru un ap 
50 kara mašīnu sāka virzīties uz centru. Ap pīkst. 14 
no automātiskajiem ieročiem tika atklāta uguns pret de
monstrantiem. Uz tiltiņiem, kas veda uz imperatora rezi
denci, pie akmens lauvām, krita ievainotie un nogalinā
tie. Lielais miermīlīgais sapnis par Demokrātiju pārvērtās 
asiņainā murgā . . .

Mao Dzedunam pieder daudzas ne vien gudras, bet arī 
pravietiskas domas. Viena no tām: «Tie, kas apspiež stu
dentus, labu galu neņems . . .»

Kur un kā plūdīs milzīgās tautas dzīve, lems gan tauta, 
gan tas vadība.

4. jūnija vakarā jaukā Pekinas televīzijas diktore nespēja 
noslēpt un neslēpa savas saraudātās acis. Viņai sāpēja visas 
tautas vārdā , . .
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«Tas nelīdzēs,» K. turpināja. «A rī jūsu burtnīciņa, izmeklē
tāja kungs, apstiprinās manis teikto.» Apmierināts ar to, ka 
izdodas tik mierīgi izteikties svešā sapulcē, K. pat uzdrīk
stējās atņemt izmeklētājam burtnīciņu un, itin kā jūtot riebu
mu, pacēla to gaisā aiz vidējās lapas, abās pusēs nokarājo
ties aprakstītajām, traipainajām, nodzeltējušajām lapām. 
«Tādi ir šī izmeklētāja akti,» viņš teica, ļaudams burtnīciņai 
nokrist uz galda, «lasiet vien mierīgi tālāk, izmeklētāja kungs, 
no šī noziegumu saraksta es patiešām nebaidos, turklāt es 
ar to nevaru iepazīties, jo spēju tam pieskarties tikai ar di
viem pirkstiem un nekad neņemšu rokā.» Kā atzīdams savu 
pazemojumu, izmeklētājs paņēma uz galda nokritušo burtnī
ciņu, mēģināja to daudzmaz savest kārtībā un pēc tam atkal 
sāka lasīt.

K. pievērsās pirmajās rindās stāvošo sejām, tās bija tik sa
springtas, ka viņš juta nepieciešamību brīdi tās pavērot. 
Tur galvenokārt bija vecāki vīri, daži sirmām bārdām. Var
būt taisni viņi visu izšķīra un varēja iespaidot visu sapulci, 
kurai K. vārdi bija uzdzinuši tādu sastingumu, ka tas nezuda 
arī pēc izmeklētāja pazemošanās.

«Ar mani notikušais,» K. mazliet klusāk nekā iepriekš tur
pināja, ar skatienu meklēdams sejas pirmajās rindās, un viņa 
vārdi tāpēc skanēja mazliet izklaidīgi, «ar mani notikušais 
ir tikai atsevišķs gadījums, un kā tāds nav īpaši būtisks, jo es to 
nopietni neuztveru, taču tas rāda, kādā veidā bieži vien tiek 
ievadītas lietas. Tāpēc arī es stāvu šeit, un nevis pats sevis 
dēļ.»

Pats nemanīdams, viņš bija pacēlis balsi. Kāds paceltām 
rokām aplaudēja un sauca: «Bravo! Un kāpēc ne! Vēlreiz 
bravo!» Daži pirmajās rindās stāvošie raustīja savas bārdas, 
neviens nepagriezās pret kliedzēju. A rī K. viņam nepie
vērsa vērību, tomēr jutās uzmundrināts —  viņam vairs neli
kās svarīgi iegūt vispārēju piekrišanu un aplausus, pilnīgi 
pietika ar to, ja visa sabiedrība sāka domāt par notiekošo 
un tikai daži viņa teiktajam piekrita pilnībā.

«Neilgojos pēc oratora panākumiem,» K. teica, atrāvies no 
savām pārdomām, «varbūt es arī nemaz nevarētu tos sa
sniegt. Izmeklētāja kungs droši vien runā daudz labāk, tas 
jau arī ietilpst viņa amata prasmē. Es vienīgi vēlos atklātībā 
pārrunāt kādu acīmredzamu pārpratumu. Uzklausiet mani: 
pirms desmit dienām es tiku apcietināts, mani pārsteidza agrā 
rītā, gultā gulošu, varbūt vajadzēja —  spriežot pēc tā, ko 
teica izmeklētājs, tas nepavisam nav izslēgts — , varbūt bija 
dota pavēle apcietināt kādu krāsotāju, kurš, iespējams, ir 
tikpat nevainīgs kā es, bet izvēlējās mani. Blakusistabu bija 
ieņēmuši divi rupji apsargi. Pat ja es būtu tas visbīstamākais 
laupītājs, nevarētu ar mani ļaunāk apieties. Sie apsargi tur
klāt vēl bija pilnīgi demoralizējušies plukatas, viņi pierunāja 
man pilnas ausis, kā viņi viltus ceļā glābšot manu veļu un 
drēbes, un naudu viņi prasīja, lai atnestu man nez kādas 
brokastis, kad viņi manu acu priekšā nekaunīgā kārtā ma
nējās bija apēduši. Ar to vēl nepietika. Tiku vests uz trešo 
istabu pie uzrauga. Tā bija kādas visnotaļ cienījamas dāmas 
istaba, un es biju spiests noskatīties, kā šī istaba, ne manas 
vainas dēļ, bet tomēr manis dēļ kļūst netīra apsargu un uz
rauga uzturēšanās laikā. Nebija viegli saglabāt mieru. Tas

No vācu valodas tulkojusi 
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man tomēr izdevās, un es uzraugam gluži mierīgi vaicāju —  
ja viņš būtu šeit, tad varētu to apliecināt —  kāpēc esmu 
apcietināts. Un ko man atbildēja šis uzraugs, kuru vēl vien
mēr skaidri redzu savu acu priekšā, atzvēlušos cienītās 
dāmas krēslā kā trulas augstprātības iemiesojumu? Mani kun
gi, viņš man neatbildēja neko, varbūt viņš arī neko nezinā
ja, bija mani apcietinājis un priecīgs par paveikto. Taču 
viņš paveica vēl ko vairāk un atvilka uz šīs dāmas istabu 
trīs manas bankas zemākos izsūtāmos, un tie nu tur izklaidē
jās, aptaustīdami fotogrāfijas, kas taču ir šīs dāmas īpašums, 
un ieviesdami nekārtību. Protams, šo izsūtāmo klātbūtnei 
bija arī cits mērķis, viņiem vajadzēja —  tāpat kā manai dz ī
vokļa saimniecei un viņas kalponei —  uzzināt par manu 
apcietināšanu un izplatīt šo ziņu tālāk, lai pasliktinātu cil
vēku domas par mani un satricinātu manu stāvokli bankā. 
Taču no tā nekas, pat tai visniecīgākajā mērā, nav iznācis, 
pat mana dzīvokļa saimniece, gluži vientiesīga persona —  
negribu šeit minēt viņas vārdu ar īpašu godbijību, viņu sauc 
Grubaha kundze —  pat Grubaha kundzei pietika saprašanas 
atzīt, ka šāda apcietināšana nav nozīmīgāka par izjokošanu, 
ko uz ielas pastrādā nepietiekami pieskatīti puikas. Es atkār
toju, man tas viss sagādājis vienīgi neērtības un pārejošu 
sašutumu, taču vai tam nevarēja būt arī sliktākas sekas?»

Kad K. apklusa un paraudzījās uz izmeklētāju, viņam likās, 
ka tas apmainījies zīmīgiem skatieniem ar kādu no pūļa. 
K. iesmējās un teica: «A rī pašlaik tepat man blakus izmeklētā
ja kungs kādam dod slepenas zīmes. Tātad jūsu vidū ir 
ļaudis, kuri ļauj no augšas sevi diriģēt. Es nezinu, vai šī zīme 
tagad izsauks apsaucienus vai aplausus, un gluži apzināti 
atsakos noskaidrot šīs zīmes jēgu. Tā man ir pilnīgi vienal
dzīga, un es visā atklātībā uzaicinu izmeklētāja kungu sa
viem apmaksātajiem aģentiem tur lejā dot pavēles nevis ar 
slepeniem smiekliem, bet ar skaļiem vārdiem, ja viņam arī 
vienreiz nāktos teikt: «Tagad apsauciet!» un nākamreiz: «Ta
gad aplaudējiet!»

Izmeklētājs samulsumā vai satraukumā grozījās savā krēs
lā. Aiz muguras stāvošais vīrs, kurš jau agrāk bija ar viņu 
sarunājies, tagad noliecās pie viņa, vai nu uzmundrinādams, 
vai kādu padomu dodams. Lejā cilvēki sarunājās klusām, bet 
dedzīgi. Abi grupējumi, kam agrāk šķietami bija pretēji v ie 
dokļi, nu bija saplūduši, daži cilvēki rādīja ar pirkstiem uz 
K., citi uz izmeklētāju. Istabas sabiezējušais gaiss bija gluži 
miglains, tas jau vairs neļāva skaidri saskatīt pat blakusstā- 
vošos. īpaši apgrūtinoši tas kļuva cilvēkiem galerijā, viņi, gan 
bikli skatīdamies uz izmeklētāju, klusi jautāja sapulces da
lībniekiem, vai nevar pieiet tuvāk.

«Es drīz beigšu,» K. teica un, tā kā zvaniņa nebija, uzsita 
ar dūri pa galdu; pārbijušies izmeklētājs un viņa padomde
vējs atrāva kopā sabīdītās galvas. «Visa šī lieta man šķiet 
pavisam tāla, es varu par to spriest pavisam mierīgi, un jūs, 
ja vien netaisāties gūt no šīs tiesas kādu personīgu labu
mu, daudz iegūsiet, noklausīdamies mani. Lūdzu atlikt uz 
vēlāku laiku vispusēju manu vārdu apspriešanu, jo man nav 
daudz laika un es drīz iešu prom.»

Tūlīt iestājās klusums, jo K. jau pilnībā valdīja pār sa
nāksmi. Vairs nebija nesakarīgu saucienu kā sākumā, nebija 
vairs piekrišanas aplausu, taču visi šķita jau pārliecināti vai 
tikpat kā pārliecināti.
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«Nav nekādu šaubu,» K. teica pavisam klusu, priecādamies 
par visu klātesošo saspringto uzmanību, šai klusumā ieskanē
jās klusa šalkoņa, daudz satraucošāka par vētrainākajiem ap
lausiem, «nav nekādu šaubu, ka aiz visām šīm tiesas ārē
jām izpausmēm, manā gadījumā arī aiz apcietināšanas un 
šīsdienas izmeklēšanas, slēpjas liela organizācija. Organizā
cija, kurā darbojas ne vien zaglīgi apsargi, lempīgi uzraugi 
un savam amatam nederīgi izmeklētāji, tur jābūt arī augstā
kai un augstākajai tiesai, un tiesnešiem, un neskaitāmiem kal
potājiem, rakstvežiem, žandarmiem un citiem izpalīgiem, jā
būt arī bendēm, es nebaidos no šī vārda. Un kāda jēga no 
šīs lielās organizācijas, kāda, mani kungi? Tāda, ka tiek apcieti
nātas nevainīgas personas un ievadīti pret tām bezjēdzīgi un, 
kā šai gadījumā, nesekmīgi procesi. Kā lai izvairās, valdot 
vispārējai bezjēdzībai, no ierēdņu korumpēšanās? Izvairīties 
nav iespējams, to nāktos atzīt pat augstākajam tiesnesim. 
Tāpēc apsargi mēģina apcietinātajam nozagt no muguras 
kreklu, tāpēc uzraugi ielaužas svešos dzīvokļos, tāpēc nevai
nīgie tiek nevis izklaušināti, bet apkaunoti veselas sanāk
smes priekšā. Apsargi stāstīja par glabātavu, kurp aiznes 
apcietināto īpašumu, es gribētu paskatīties uz šo glabātavu, 
kur pūst vaiga sviedros sapelnītais apsūdzēto īpašums, ja 
vien to nenozog glabātavas kalpotāji.»

K. pārtrauca kāds spiedziens zāles viņā galā, viņš sa
miedza acis, lai tiktāl saredzētu, jo nespodrā dienasgaisma 
dvingu padarīja žilbinoši baltu. Vainīga veļasmazgātāja, ku
ra, jau ienākdama, visus bija iztraucējusi. K. vienīgi redzēja, 
ka viņu kāds vīrietis bija ievilcis stūrī pie durvīm un pārlie
cies viņai pāri. Taču spiedza nevis viņa, bet vīrietis, tas bija 
plati atpletis muti un skatījās griestos. Ap viņiem abiem 
bija izveidojies skatītāju loks, stāvētāji galerijā šķita sajūsmi
nāmies, ka nopietnais noskaņojums šādā veidā pārtraukts. 
Pirmajā mirklī K. vēlējās drāzties turp, viņš gribēja ieviest 
kārtību un izraidīt pārīti no zāles, taču pirmās rindas viņa 
priekšā palika nekustīgas, neviens nepavirzījās, lai izlaistu 
K. cauri. Gluži pretēji, viņu visādi kavēja, vecie vīri stiepa 
rokas priekšā, un kāda roka, —  viņam nebija laika apgriez
ties —  satvēra viņu no muguras aiz apkakles. K. vairs nedo
māja par tiem diviem, viņam šķita, ka viņa brīvība tiek iero
bežota, ka apcietināšana kļūst nopietna, un viņš neprātodams 
nolēca no paaugstinājuma. Tagad viņš atradās aci pret aci 
ar visu drūzmu. Vai viņš bija pareizi spriedis par šiem ļau
dīm? Vai viņš nebija pārāk paļāvies uz savu vārdu iespaidu? 
Vai viņi bija izlikušies, kamēr viņš runāja, un nu, kad vajadzēja 
izdarīt secinājumus, viņiem bija apnicis izlikties? Kas par se
jām viņam apkārt! Mazas, melnas, šaudīgas acis, vaigi no
kārušies kā žūpām, garās bārdas pavisam stīvas, ja kāds 
ķēra pie bārdas, izskatījās, it kā viņš izlaistu nagus. Bet 
bez bārdām —  K. tas bija patiess atklājums —  pie svārku ap
kaklēm vizēja dažāda lieluma un krāsas nozīmes. Cik tālu vien 
varēja redzēt, visi bija piesprauduši nozīmes. Visi viņi bija 
uz vienu roku, šķietamais labais un šķietamais kreisais gru
pējums, un, pēkšņi apgriezies, K. ieraudzīja tādu pašu nozīmi 
pie apkakles tiesnesim, kurš tagad, rokas klēpī salicis, mie
rīgi sēdēja. «Tā,» iesaucās K., pasviezdams rokas gaisā, viņu 
plēsa vai pušu pēkšņā atziņa, «jūs visi taču esat ierēdņi, jūs 
esat korumpēta banda, tagad es redzu, kam esmu runājis, 
jūs esat atnākuši šurp izspiegot, jūs izlikāties, ka esat no da
žādiem grupējumiem, un daļa aplaudēja, lai mani pārbaudītu, 
jūs gribējāt paskatīties, kā izturēsies nevainīgais! Nu, jūs 
neesat veltīg i zaudējuši laiku, droši vien jūs varen izklaidēja 
tas, ka no jums kāds gaidīja nevainīguma aizstāvību, vai 
vismaz —  laid vaļā, citādi es sitīšu,» K. uzsauca kādam trī
cošam sirmgalvim, kurš bija piegrūdies viņam vistuvāk, «vai 
arī jūs varbūt ko iemācījāties. Vēlu jums veiksmi jūsu darbā!» 
Viņš žigli paņēma uz galda malas nolikto cepuri un pilnīgā 
klusumā, laikam gan vispārēja pārsteiguma klusumā, lauzās 
uz durvīm. Taču izmeklētājs izrādījās žiglāks, viņš jau gaid ī
ja pie durvīm. «Vienu mirkli,» viņš teica. K. apstājās, skatī
damies nevis uz izmeklētāju, bet uz durvīm, rokturi satvēris. 
«Gribu vērst jūsu uzmanību uz to,» izmeklētājs teica, «ka jums 
šodien tika laupīta priekšrocība, ko apcietinātajam jebkurā 
gadījumā paredz nopratināšana.» K. uzsmaidīja durvīm. 
«Jūs, lempi tāds,» viņš iesaucās, «dāvinu jums visas nopra
tināšanas,» atvēra durvis un steidzās lejup pa kāpnēm. Aiz

viņa saka trokšņot atkal atdzīvojušies ierēdņi, kas laikam ta
gad sāka apspriest notikušo no amata prasmes viedokļa.

TREŠĀ NOD AĻA  

Tukšajā sēžu zālē. Students. Kancelejā

Nākamajā nedēļā K. dienu no dienas gaidīja jaunu uzaici
nājumu, viņš nespēja ticēt, ka viņa atteikšanās no noprati
nāšanas būtu ņemta nopietni, un, kad gaidītā uzaicinājuma 
sestdienas vakarā vēl nebija, viņš nolēma, ka bez vārdiem 
ticis atkal uzaicināts uz to pašu māju tai pašā laikā. Tāpēc 
viņš svētdien atkal devās turp, šoreiz taisnā ceļā pa kāpnēm 
un gaiteņiem, daži cilvēki viņu atcerējās un sveicināja, pie 
savām durvīm satikdami, bet viņš, nevienam vairs neko ne
jautādams, drīz nonāca pie īstajām durvīm. Pēc klauvējiena 
viņam tūlīt atvēra, un, nemaz neuzmetis skatienu pie durvīm 
stāvošajai pazīstamajai sievietei, viņš uzreiz gribēja iet bla
kusistabā. «Šodien nav sēdes,» sieviete teica. «Kāpēc tad 
nav sēdes?» viņš jautāja, negribēdams ticēt. Bet sieviete viņu 
pārliecināja, atvērdama blakusistabas durvis. Tā patiešām 
bija tukša un savā tukšumā izskatījās vēl nožēlojamāka nekā 
pagājušo svētdien. Uz paaugstinājuma neizkustināts stāvēja 
galds, virsū dažas grāmatas. «Vai varu aplūkot grāmatas?» 
K. vaicāja, ne īpašas ziņkāres urdīts, bet tāpēc vien, lai atra
šanās tur nebūtu pilnīgi bezjēdzīga. «Nē,» sieviete teica, 
atkal aizvērdama durvis, «tas nav atļauts. Grāmatas pieder 
izmeklētājam.» —  «Ak tā,» K. pamādams teica, «laikam gan tās 
ir likumu grāmatas, un šai tiesvedībai piederas cilvēku no
tiesāt ne vien nevainīgu, bet arī nezinošu.» —  «Tā var būt,» 
teica sieviete, kas nebija viņu gluži sapratusi. «Tad nu es atkal 
iešu,» K. teica. «Vai man kas jāpaziņo izmeklētājam?» sie
viete jautāja. «Jūs viņu pazīstat?» jautāja K. «Protams,» sie
viete teica, «mans vīrs ir tiesas kalpotājs.» Tikai tagad K. ievē
roja, ka istaba, kur iepriekšējoreiz bija stāvējis vienīgi veļas 
toveris, bija pārvērtusies pilnīgi iekārtotā dzīvojamā istabā. 
Sieviete pamanīja viņa izbrīnu un teica: «Jā, šeit mums ir 
bezmaksas dzīvoklis, bet sēžu dienās mums istaba jāatbrīvo. 
Mana vīra dienesta stāvoklim ir daudz trūkumu.» —  «Brīnos 
ne tik daudz par istabu,» K. teica, nikni lūkodamies uz sievieti, 
«kā par to, ka jūs esat precējusies.» —  «Vai jūs domājat to 
gadījumu pēdējā sēdē, kad es iztraucēju jūsu runu?» sie
viete jautāja. «Protams,» K. teica, «tas jau ir pagājis un gan
drīz aizmirsts, bet toreiz es kļuvu gandrīz traks aiz dusmām. 
Un nu jūs pati sakāt, ka esat precēta sieva.» —  «Tas nemaz 
nenāca jums par ļaunu, ka nedabūjāt izrunāt visu līdz galam. 
Pēc tam par jums būtu sprieduši vēl nelabvēlīgāk.» —  «Iespē
jams,» K. noraidoši teica, «bet tas jūs neattaisno.» —  «Visi 
mani paziņas mani atvainoja,» sieviete teica, «tas, kurš mani 
toreiz turēja apkamptu, mani jau sen vajā. Varbūt es nemaz 
neesmu pievilcīga, bet viņam tomēr liekos tāda. Nav nekāda 
glābiņa no viņa, pat mans vīrs jau pie tā pieradis, ja viņš grib 
saglabāt savu stāvokli, tad viņam jāpacieš, jo tas vīrietis ir 
students un vēlāk varbūt iegūs lielu varu. Viņš visur staigā 
man pakaļ, taisni pirms jūsu atnākšanas viņš aizgāja pro
jām.» — «Tas saderas ar visu pārējo,» K. teica, «un mani tas 
nepavisam nepārsteidz.» —  «Jūs laikam te gribētu šo to uz
labot?» sieviete lēnām un domīgi jautāja, it kā teikdama ko 
bīstamu K. un sev pašai. «To es spriežu pēc jūsu runas, kas 
personiski man ļoti patika. īstenībā gan dzirdēju tikai daļu, 
sākumu es nokavēju, un beigās es ar studentu gulēju uz grī
das.» —  «Seit ir tik pretīgi,» pēc pauzes viņa teica, satver
dama K. roku. «Vai ticfrt, ka jums izdosies panākt kādu uzla
bošanos?» K. iesmējās un mazliet pagrozīja savu roku viņas 
maigajā plaukstā. «īstenībā,» viņš teica, «neesmu nodomājis 
panākt šeit uzlabojumus, kā jūs izteicāties, un, ja jūs ko tādu 
pateiktu, piemēram, izmeklētājam, jūs tiktu izsmieta vai 
sodīta. Pats no savas brīvas gribas es arī nebūtu iejaucies šais 
lietās, un uzlabojumu nepieciešamība šais tieslietu būšanās 
netraucētu man mierīgi gulēt. Taču tas, ka es itin kā tiku apcie
tināts —  mani tiešām apcietināja — , mani piespieda iejauk
ties manis paša dēļ. Taču, ja es varu ko palīdzēt arī jums, pro
tams, darīšu to ļoti labprāt. Ne nu gluži tuvāko mīlestības 
dēļ, bet jo īpaši tādēļ, ka arī jūs man varat palīdzēt.» —  «Kā 
tad es varētu?» sieviete jautāja. «Piemēram, parādot man
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tās grāmatas uz galda.» —  «Bet protams,» sieviete iesaucās 
un steidzīgi vilka viņu sev līdzi. Tēs bija vecas, apbružātas 
grāmatas, viena sējuma vāks vidū bija gandrīz pārlūzis, un 
abas puses kopā turēja tikai šķiedras. «Cik te viss netīrs,» 
galvu kratīdams, teica K., un sieviete, kamēr viņš vēl snie
dzās pēc grāmatām, ar savu priekšautu noslaucīja putekļus 
vismaz no virsas. K. atvēra augšējo grāmatu, parādījās nepie
klājīgs attēls. Vīrietis un sieviete kaili sēdēja uz dīvāna, 
zīmējuma autora zemiskais nolūks bija skaidri nojaušams, 
taču viņa neprasme bija izrādījusies tik liela, ka varēja redzēt 
vienīgi, kā vīrietis un sieviete, kuru augumi spraucās ārā no 
attēla robežām, sēž pārspīlēti taisnām mugurām, kļūdainās 
perspektīvas dēļ tikai ar grūtībām varēdami nedaudz pa
griezties viens pret otru. Tālāk K. vairs nešķīra, tikai atvēra 
vēl otras grāmatas titullapu, tas izrādījās romāns, kurš sau
cās: «Mokas, kādas Grētai nācās pārciest no viņas vīra 
Hansa.» —  «Tādas likumu grāmatas šeit tiek studētas,» K. 
teica, «un šādi cilvēki mani tiesā.» —  «Gribētu jums palīdzēt,» 
sieviete teica. «Vai jūs to vēlaties?» —  «Vai tad jūs to tiešām 
varētu, pati nenokļūstot briesmās? Jūs nupat kā teicāt, ka jūsu 
vīrs esot stipri atkarīgs no priekšniecības.» —  «Par spīti tam, 
gribu jums palīdzēt,» sieviete teica, «nāciet, mums vajag to 
pārrunāt. Kas attiecas uz mani, par briesmām jums vairs ne
vajag runāt, es bīstos vienīgi tad, kad gribu baidīties.» Nā
ciet šurp,» viņa norādīja uz paaugstinājumu, uzaicinādama 
K. sēsties viņai blakus uz pakāpiena. «Jums ir skaistas, tumšas 
acis,» viņa teica, kad bija apsēdusies un no apakšas raudzījās 
K.' sejā. «Man teica, ka man arī esot skaistas acis, bet jūsējās 
ir daudz skaistākas. Tas man uzkrita uzreiz, tikko jūs šeit 
ienācāt. Jūsu dēļ es tad arī vēlāk iegāju sapulču telpā, ko pa
rasti nekad nedaru un kas man savā ziņā pat ir noliegts.» Tā tas 
viss ir, K. domāja, viņa man piedāvājas, viņa ir tikpat samai
tāta kā visi te apkārt, tiesas ierēdņi viņai apriebušies, un to 
nav grūti saprast, tāpēc viņa katru tīkamu svešinieku sagaida 
ar viņa acīm veltītu komplimentu. Un K. klusēdams piecēlās, 
it kā būtu savas domas izteicis skaļi, izskaidrodams sievietei 
savu izturēšanos. «Neticu, ka jūs man varat palīdzēt,» viņš 
teica, «lai man patiešām palīdzētu, vajag stāties sakaros ar 
augstākiem ierēdņiem. Bet jūs noteikti pazīstat vienīgi 
zemākos kalpotājus, kas te lielā skaitā mētājas apkārt. Tos gan 
jūs pazīstat ļoti labi un varat ar viņu palīdzību daudz ko 
panākt, to es neapšaubu, bet viss, ko jūs ar viņu palīdzību 
varētu izdabūt cauri, nekādi neietekmētu procesa iznākumu. 
Bet jūs tā varētu vieglprātīgi pazaudēt dažus no saviem 
draugiem. Un to nu es negribētu. Palieciet vien iepriekšējās 
attiecībās ar šiem cilvēkiem, man tiešām šķiet, ka jums tas ir 
nepieciešami. Nesaku to bez nožēlas, jo gribu savukārt atbil
dēt uz jūsu komplimentu, jūs man arī labi patīkat, īpaši, kad 
skatāties uz mani kā šobrīd, tik skumīgi, lai arī jums nav ne
kāda pamata tā skatīties. Jūs esat piederīga sabiedrībai, pret 
kuru man nākas cīnīties, un jūs tajā labi iederaties, jūs droši 
vien mīlat šo studentu, un, ja arī nemīlat, tad tomēr vērtējat 
augstāk par savu vīru. To var viegli saprast no jūsu teiktā.»
—  «Nē,» viņa iesaucās, palikdama tāpat sēžam un tverdama 
K. roku, ko viņam neizdevās pietiekami ātri atraut. «Jūs ne
drīkstat tagad aiziet, jūs nedrīkstat aiziet ar tik netaisnu sprie
dumu par mani! Vai tiešām jūs būtu spējīgs tagad aiziet? Vai 
es tiešām esmu tik nenozīmīga, ka jūs pat negribat sagādāt 
man prieku un uzkavēties vēl mazu brītiņu?» —  «Jūs mani 
pārprotat,» K. teica un apsēdās, «ja jums tiešām tik svarīgi, 
lai es paliktu šeit, es palikšu labprāt, laiks man ir, es taču 
nācu, domādams, ka šodien notiks izmeklēšana. Attiecībā 
uz to, ko teicu iepriekš, es tikai gribēju jūs lūgt manā lietā 
neko manis labā nepasākt. Taču tam nevajadzētu jūs sāpināt, 
ja jūs sapratīsiet, ka šī procesa iznākumam priekš manis nav 
nekādas nozīmes un es tikai pasmiešos par spriedumu. Ar 
noteikumu, ka vispār šai lietā nonāksim līdz īstām beigām, 
par ko es stipri šaubos. Man tā vien liekas, ka šis process 
ierēdņu slinkuma vai aizmāršības, vai varbūt pat bailīguma 
dēļ jau ir pārtraukts vai arī tiks pārtraukts tuvākajā laikā. 
Iespējams arī, ka to šķietami vēl turpinās cerībā uz lielāku 
kukuli, un gluži veltīgi, to es jau šodien varu teikt, es ne
vienu netaisos piekukuļot. Jūs gan varētu sagādāt man to 
patikšanu un izmeklētājam vai kādam citam, kurš labprāt no
dod tālāk svarīgas ziņas, pavēstīt, ka es nekad nekļūšu par

kukuļdevēju, un nelīdzēs nekādi triki, uz kuriem šie kungi 
gan laikam ir lieli meistari. Uz to nav ko cerēt, to jūs viņiem 
varat skaidri pasacīt. Bet varbūt viņi jau paši būs to pamanījuši, 
un, ja tas arī nebūtu noticis, tad man jau nemaz nav tik svarīgi, 
lai viņi to uzzinātu jau tagad, tas tikai kungiem pašiem varētu 
aiztaupīt pūles un mani pasargāt no kāda neērta brīža, taču 
to es labprāt pieciestu, zinādams, ka tas derēs par pamācību 
pārējiem. Un, lai tā būtu, par to es parūpēšos. Vai jūs tiešām 
pazīstat izmeklētāju?» —  «Protams,» sieviete teica, «par viņu 
es domāju pirmām kārtām, kad piedāvāju jums palīdzību. 
Nezināju, ka viņš ir tikai zemāks ierēdnis, bet, ja jūs tā sakāt, 
tad tas varbūt ir taisnība. Tomēr es domāju, ka ziņojumam, 
kuru viņš iesniegs augstākstāvošajiem, gan būs kāda nozīme. 
Un viņš raksta tik daudz ziņojumu. Jūs sakāt, ka ierēdņi 
esot slinki, tomēr visi tādi nav, šis izmeklētājs noteikti nav, 
viņš raksta ļoti daudz. Piemēram, pagājušās svētdienas sēde 
ievilkās līdz vakaram. Visi cilvēki aizgāja prom, bet izmeklē
tājs palika zālē, man vajadzēja atnest viņam lampu, man ir 
tikai maza virtuves lampiņa, bet viņam ar to pietika un viņš 
tūlīt turpināja rakstīt. Pa to laiku bija atgriezies mans vīrs, 
kuram svētdiena taisni bija brīva, mēs atnesām mēbeles, 
atkal savedām kārtībā istabu, atnāca vēl kaimiņi, mēs runā
jāmies sveces gaismā, īsi sakot, par izmeklētāju mēs pavisam 
aizmirsām un aizgājām gulēt. Pēkšņi naktī, laikam gan pašā 
nakts vidū, es pamostos, pie gultas stāv izmeklētājs, ar roku 
piesedzis lampu, lai gaisma nekristu virsū manam vīram, tā 
bija nevajadzīga piesardzība, manam vīram ir tik ciets miegs, 
ka gaisma viņu neuzmodinātu. Biju tā pārbijusies, ka tikko 
nesāku kliegt, bet izmeklētājs bija ļoti laipns, atgādināja man 
būt uzmanīgai, iečukstēja, ka esot rakstījis līdz pat šim brī
dim, ka esot tagad atnesis atpakaļ lampu un nekad neaizmir
sīšot to skatu, kā esot atradis mani aizmigušu. Ar visu to es 
tikai gribēju jums teikt, ka izmeklētājs patiešām raksta daudz 
ziņojumu, jo īpaši par jums, jūsu nopratināšana taču bija pats 
galvenais svētdienas sēdē. Tik gari ziņojumi taču nevar būt 
pavisam bez nozīmes. Un turklāt vēl jums jāņem vērā šī sakri
tība, ka izmeklētājs tīko pēc manis, un pirmoreiz taisni tagad, 
viņš laikam gan tikai tagad mani pamanījis, es varu viņu ietek
mēt. Tam, ka es viņam daudz nozīmēju, ir arī citi pierādījumi. 
Vakar viņš man ar studentu, kuram viņš kā savam līdzstrād
niekam ļoti uzticas, atsūtīja kā dāvanu zīda zeķes, it kā par to, 
ka es apkopju sēžu zēli, bet tas ir tikai iegansts, jo tas darbs 
taču ir mans pienākums un par to manam vīram tiek maksāta 
alga. Tās ir skaistas zeķes, paraugieties,» —  viņa izstiepa kāju, 
pavilka svārkus augšup līdz ceļgaliem un arī pati nopētīja 
zeķes, «skaistas zeķes, bet patiesībā par smalkām un nav 
man piemērotas.»

Pēkšņi viņa aprāvās, uzlika plaukstu uz K. rokas, kā gri
bēdama viņu nomierināt, un čukstēja: «Kuš, Bertolds skatās 
uz mums.» K. lēnām pavērās augšup. Zāles durvīs stāvēja 
kāds jauns vīrietis, maza auguma, ne pārāk taisnām kājām, lai 
izskatītos cienīgāks, uzaudzējis īsu, pašķidru, rūsganu piln- 
bārdu, kurā nemitīgi bāza iekšā pirkstus. K. viņu ziņkārīgi 
nopētīja, tas bija pirmais viņam nepazīstamo tiesību zinātņu 
students, kuru viņš šeit sastapa kā vienkāršu cilvēku, vīrietis, 
kurš varbūt kādreiz iekļūs augstāko ierēdņu šķirā. Turpretī 
students nelikās zinis par K., ar vienu pirkstu, uz mirkli izvilktu 
ārā no bārdas, viņš pameta sievietei un devās pie loga. Sie
viete pieliecās tuvāk K. un čukstēja: «Nedusmojieties uz 
mani, lūdzu, nedomājiet par mani slikti, tagad man jāiet pie 
viņa, pie tā pretīgā cilvēka, paskatieties vien uz viņa līkajām 
kājām. Bet es tūlīt nākšu atpakaļ, un tad es iešu ar jums, ja 
ņemsiet mani līdzi, iešu, kurp jūs gribēsiet, jūs varat darīt ar 
mani, ko gribat, būšu laimīga, atrazdamās iespējami ilgāk 
prom no šejienes, protams, vislabāk uz visiem laikiem.» Viņa 
vēl noglāstīja K. roku, uzlēca kājās un skrēja uz loga pusi. 
K. neapzināti vēl ķēra tukšumā pēc viņas rokas. Sieviete viņu 
patiešām vilināja, visām gudrajām domām par spīti, viņš ne
varēja atrast neviena nopietna iemesla, kāpēc lai viņš nepa
dotos šim vilinājumam. Prātā iešāvušos iebildumu, ka sieviete 
varbūt grib viņu tiesas uzdevumā iemānīt slazdos, viņš bez 
pūlēm noraidīja. Kādā veidā gan viņa varētu viņu iemānīt? 
Vai tad viņš vēl vienmēr nebija tik brīvs, ka varēja visu tiesu, 
vismaz ciktāl tas attiecās uz viņa procesu, sasist drumslās? Vai 
tad viņš nevarēja kaut mazliet paļauties pats uz sevi? Un
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viņas palīdzības piedāvājums skanēja patiesi un varbūt ne
maz nebija tik nevērtīgs. Un varbūt nemaz nebija iespējas 
labāk atriebties izmeklētājam un visiem viņa piekritējiem, kā 
atņemot viņiem šo sievieti un aizvedot sev līdzi. Tad varētu 
notikt tā, ka izmeklētājs, nomocījies, sacerēdams melīgos 
ziņojumus par K., vēlā naktī atrastu sievietes gultu tukšu. 
Tukšu tāpēc, ka viņa piederēs K., šī sieviete, tur pie loga, šis 
tuklais, siltais, lokanais augums tumšā rupja un smaga auduma 
kleitā visā pilnībā pieder vienīgi K.

Kad šādā veidā bija noslēgušās viņa pārdomas par sie
vieti, klusais dialogs pie loga viņam sāka šķist pārāk ieildzis, 
viņš uzsita ar pirkstu kauliņiem pa paaugstinājumu, un pēc tam 
ar visu dūri. Students pameta skatu pāri sievietes plecam 
atpakaļ uz K., bet neļāvās traucēties, jā, viņš taisni vēl ciešāk 
piekļāvās sievietei un apkampa viņu. Viņa zemu nolieca 
galvu, itin kā uzmanīgi viņā klausīdamās, viņš viņu, tā p ie
liekušos, noskūpstīja uz kakla, nemaz nepārtraukdams runā
šanu. K. visā tajā redzēja pierādījumu studenta tirānismam, 
par kādu sieviete bija žēlojusies, un sāka staigāt pa telpu 
šurp un turp. Pa reizei pašķielēdams uz studentu, viņš prā
toja, kā varētu to iespējami ātrāk dabūt projām, un tāpēc 
viņam tīri labi patika, ka students, kuru acīmredzot traucēja 
K. apkārtstaigāšana, kas brīžiem jau izskatījās pēc rikšošanas, 
piezīmēja: «Ja esat tik nepacietīgs, tad varat iet projām. Jūs 
būtu varējis aiziet jau agrāk, neviens nejustu jūsu trūkumu. 
Jums būtu vajadzējis jau aiziet, man ienākot, vēlams, tā žig
lāk.» Šai piezīmē izlauzās viss iespējamais niknums, bet vien
laikus tur skanēja arī izglītota tiesas ierēdņa augstprātība, 
uzrunājot sev netīkamu apsūdzēto. K. apstājās viņam gandrīz 
blakus un smiedamies teica: «Nepacietīgs es esmu, tas tiesa, 
bet šī nepacietība pāries visvienkāršākajā veidā, tikko kā jūs 
mūs atstāsiet. Ja nu varbūt jūs esat ieradies, lai studētu —  
esmu dzirdējis, jūs esot students — , tad es labprāt atbrīvošu 
jums vietu un kopā ar šo sievieti došos projām. Jums jau vēl 
daudz jāstudē, līdz kļūsiet par tiesnesi. Es gan tās tieslietu 
būšanas vēl tik labi nepārzinu, bet domāju, ka ar rupjām runām, 
kuru mākslu jūs pieprotat jau nekaunīgi labi, tur tomēr nevar 
tikt cauri.» —  «Nevajadzētu viņam ļaut šeit tā brīvi skraidīt 
apkārt,» students teica, kā gribēdams sievietei izskaidrot aiz
vainojošos K. vārdus, «tā ir kļūda. Es par to jau runāju ar 
izmeklētāju. Nopratināšanu starplaikā viņu vismaz vajadzētu 
turēt ieslēgtu viņa istabā. Izmeklētājs reizēm ir neattapīgs.»
—  «Nevajadzīga pļāpāšana,» K. teica, pastiepdams roku uz 
sievietes pusi. «Nāciet nu!» —  «Ak tā,» teica students, «nē, 
nē, šo jūs nedabūsiet.» Un ar spēku, kāds viņā nemaz nebija 
nojaušams, pacēla sievieti ar vienu roku gaisā un saliektu 
muguru, maigi uz viņu raudzīdamies, skrēja uz durvīm. Ne
bija manāms, ka viņš īpaši baidītos no K., lai K. pakaitinātu, 
viņš ar brīvo roku vēl glāstīja un spaidīja sievietes plaukstu. 
K. paspēra pāris soļu, turēdamies viņam blakus, jau gatavo
damies viņu sagrābt un, ja tas būs nepieciešams, nožņaugt, 
bet pēkšņi sieviete teica: «Nekas nelīdz, izmeklētājs viņam 
licis tā mani aiznest, nedrīkstu aiziet kopā ar jums, šis mazais 
briesmonis,» te viņa ar roku nobraucīja studenta seju, —  «šis 
mazais briesmonis nelaiž mani vaļā.» —  «Un jūs nevēlaties 
atbrīvoties?» iesaucās K., likdams roku uz pleca studentam, 
kurš grāba pēc tās ar zobiem. «Nē,» iekliedzās sieviete, 
abām rokām atvairīdama K., «nē, nē, tikai ne to, kas jums gan 
nāk prātā! Tā būtu mana bojāeja. Laidiet viņu va|ā, ak, es jūs 
lūdzu, laidiet viņu! Viņš jau tikai izpilda izmeklētāja pavēli 
un nes mani pie viņa.» —  «Lai tad viņš skrien savu ceļu, un 
jūs es vairs negribu redzēt,» vīlies un sadusmots teica K. un 
deva studentam tādu dunku mugurā, ka tas sāka streipuļot, 
bet pēc tam aiz prieka, ka nav nokritis, palēcās ar savu nastu 
vēl augstāk. K. lēnām gāja viņam pa pēdām, viņam nācās 
atzīt, ka piedzīvojis no šiem ļaudīm pirmo neapšaubāmo 
sakāvi. Protams, tas nebija iemesls sākt baidīties, viņš cieta 
sakāvi vienīg i tāpēc, ka bija vēlējies cīnīties. Mājās palik
dams un turpinādams savu ierasto dzīvi, viņš būtu tūkstoškārt 
pārāks par katru no šiem cilvēkiem un varētu katru no viņiem 
pagrūst nost no ceļa ar vienu kājas spērienu. Un viņš iztēlo
jās vissmieklīgākās ainas, piemēram, kā šis nožēlojamais stu
dents, šis uzburbušais bērns, šis līkais bārdainis mestos ceļos 
pie Elzas gultas un saņemtām rokām lūgtos žēlastības. K. tā 
patika šī iztēles aina, ka viņš nolēma, ja vien radīsies tāda 
iespēja, reiz paņemt studentu līdzi pie Elzas.
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Ziņkāres dzīts, K. vēl steidzās pie durvīm, viņš gribēja 
redzēt, uz kurieni sieviete tiks aiznesta. Students taču neva
rēja viņu tā, uz rokas, nēsāt pa ielām. Izrādījās, ka ceļš daudz 
īsāks. Tieši pretī dzīvoklim bija šauras koka trepes, kas lai
kam veda uz bēniņiem, tās meta līkumu, tāpēc kāpņu gals 
nebija saredzams. Pa šīm trepēm students sievieti nesa aug
šup, tagad jau pavisam lēnām un stenēdams, skriešana viņu 
bija izvārdzinājusi. Sieviete pamāja lejā stāvošajam sveicienu 
un, piecus raustīdama, centās likt saprast, ka nav vainojama 
notikušajā, taču liela nožēla šai žestā neizpaudās. K. skatījās 
uz viņu bez jebkādas izteiksmes, kā uz svešinieci, viņš gri
bēja noslēpt gan savu vilšanos, gan to, cik viegli šī vilšanās 
bija pārvarama.

Tie divi jau bija pagaisuši skatam, bet K. vēl vienmēr stā
vēja durvīs. Viņam nācās atzīt, ka sieviete ne vien bija viņu 
nodevusi, bet arī melojusi, apgalvodama, ka tiek nesta pie 
izmeklētāja. Izmeklētājs taču negaidītu viņu, sēdēdams bēni
ņos. Koka trepes neizskaidroja neko, lai cik ilgi arī uz tām 
neskatījās. Te K. pamanīja mazu lapiņu kāpņu lejgalā, aiz
gāja turp un izlasīja bērnišķīgā, neveiklā rokrakstā rakstīto: 
«Augšā ieeja tiesas kanceleja.» Tātad šeit, īres nama bēniņos, 
atrodas tiesas kanceleja? Tas nu nebija tāds novietojums, kas 
varētu modināt īpašu cieņu, un apsūdzētais varēja mierinā
ties, iztēlodamies, cik maz naudas līdzekļu ir šīs tiesas rīcībā, 
ja tai nācās izvietot savu kanceleju šeit, kur nabadzīgākie 
īrnieki izmeta savus nevajadzīgos krāmus. Protams, nebija 
izslēgts, ka naudas pietika, bet ierēdņi nevēlējās to izšķiest 
tiesas vajadzībām. Vadoties pēc tā, ko K. līdz šim bija uzzi
nājis, tas šķita ļoti ticami, tik nolaidīga tiesas saimniekošana 
gan bija vēl apkaunojošāka apsūdzētajam, taču īstenībā vēl 
mierinošāka, nekā tiesas nabadzība. Tagad K. arī kļuva 
skaidrs, ka pirmajā nopratināšanas reizē viņu bija kautrējušies 
vest uz bēniņiem un atzinuši par labāku uzmākties viņam viņa 
paša dzīvoklī. Salīdzinot ar hesnesi, kurš sēdēja bēniņos, cik 
daudzkārt labākā situācijā atradās K., kam bankā bija liela 
istaba ar priekšistabu un milzīgu logu, pa kuru viņš varēja 
vērties lejā uz savu iemīļoto pilsētas taukumu. Protams, viņam 
nebija blakusienākumu no kukuļiem un blēdībām, un viņš 
nevarēja kalpotājam likt uz rokām ienest kantorī sievieti. Taču 
bez tā K., vismaz šai dzīvē, bija ar mieru iztikt.

K. vēl stāvēja pie zīmītes, kad kāds vīrietis nāca augšā pa 
kāpnēm, pa vaļējām durvīm ieskatījās dzīvojamā istabā, no 
kuras bija saskatāma arī sēžu telpa, un beidzot jautāja K., vai 
viņš neesot nupat te redzējis kādu sievieti. «Jūs esat tiesas kal
potājs, vai ne?» K. jautāja. «Jā,» vīrietis teica, «un jūs taču esat 
apsūdzētais K., tagad es jūs pazīstu, esiet sveicināts!» Un viņš 
K., kurš to nemaz negaidīja, sniedza roku. «šodien sēde nav 
paredzēta,» tiesas kalpotājs teica, kamēr K. vēl klusēja. «Es 
zinu,» teica K., nopētīdams kalpotāja uzvalku, pie kura vie
nīgās amata zīmes starp dažām parastām pogām bija divas 
apzeltītas pogas, kas izskatījās kā noārdītas no veca virsnieka 
šineļa, «pirms brītiņa es sarunājos ar jūsu sievu. Viņas vairs 
nav šeit. Students aiznesa viņu pie izmeklētāja.» —  «Nu re
dzat,» tiesas kalpotājs teica, «tā viņš vienmēr aiznes viņu 
projām. Šodien taču ir svētdiena, un man nav jābūt darbā, 
bet tomēr, lai mani dabūtu no viņas prom, es tieku aizsūtīts 
ar kādu gluži nevajadzīgu uzdevumu. Un turklāt mani neaiz
sūta nekur tālu, lai man vēl būtu cerības, ja pasteigšos, 
atgriezties laikus. Un tā es skrienu cik jaudas, nokliedzu pa 
durvju šķirbu savu ziņojumu tam amatvīram, pie kura tiku 
sūtīts, būdams tik ļoti bez elpas, ka mani tikko var saprast, 
skrienu atkal atpakaļ, bet students steidzies vēl ātrāk nekā 
es, viņam jau arī ir īsāks ceļa gabals, jānoskrien tik lejā pa 
kāpnēm. Ja es nebūtu tik atkarīgs, jau sen būtu studentu 
izšķaidījis gar sienu. Tepat pie šīs zīmītes. To es mūžam 
redzu sapņos. Šeit viņš ir piespiests, rokas izplestas, pirksti 
ieplesti, līkās kājas ritenī, un apkārt asins šļakatas. Taču pagai
dām tas ir tikai sapnis.» —  «Vai nekas cits nelīdzētu?» K. 
smaidīdams jautāja. «Es nezinu,» tiesas kalpotājs teica. «Un 
nu kļūst vēl trakāk, līdz šim viņš nesa viņu tikai pie sevis, 
tagad viņš nes viņu, un es jau sen gaidīju, ka tā notiks, arī 
izmeklētājam.» —  «Vai jūsu sieva pati nemaz nav pie tā vai
nīga?» K. jautāja, viņam vajadzēja piespiesties uzdot šo jautā
jumu, tik stipru greizsirdību viņš juta vēl tagad. «Bet pro
tams,» tiesas kalpotājs teica, «viņa ir visvainīgākā. Viņa taču 
pati lipa viņam klāt. Kas attiecas uz viņu, tas skrien pakaļ



visām sievietēm. Sai mājā viņš jau ticis izmests no pieciem 
dzīvokļiem, kuros bija ielavījies. Mana sieva ir tā skaistākā 
visā mājā, un taisni es nedrīkstu sevi aizstāvēt.» —  «Ja viss ir 
tā, kā jūs sakāt, tad neko nevar līdzēt,» K. teica. «Kāpēc tad 
nevar?» jautāja kalpotājs. «Vajag studentu, kurš ir īsts g ļē
vulis, reiz, kad viņš ķeras klāt manai sievai, tā nopērt, lai viņš 
vairs nekad to neuzdrīkstētos. Bet es to nevaru, un pārējie 
nesagādā man to prieku, jo visi baidās no viņa varas. Tikai 
tāds vīrs kā jūs varētu to izdarīt.» —  «Kāpēc tad es?» K. 
izbrīnījies jautāja. «Jūs taču esat apsūdzētais,» kalpotājs 
teica. «Jā,» teica K., «bet tāpēc taču man jo vairāk jābaidās, ka 
viņam varētu būt kāds iespaids uz izmeklēšanas gaitu, ja ne 
uz lietas gala iznākumu.» —  «Jā, protams,» tiesas kalpotājs 
teica, «taču pie mums ir pieņemts neuzsākt bezcerīgus pro
cesus.» —  «Nevaru jums piekrist,» K. teica, «bet tas mani 
nekavēs apstrādāt studentu, ja gadīsies tāda izdevība.» —  
«Būšu jums ļoti pateicīgs,» tiesas kalpotājs teica mazliet 
oficiālā tonī, izskatījās, ka viņš netic savas kvēlākās vēlmes 
īstenošanai. «Varbūt,» K. turpināja, «to pašu pelnījuši arī citi 
jūsu ierēdņi, varbūt pat visi no vietas.» —  «Jā,» tiesas kalpo
tājs teica, it kā runa būtu par kaut ko pašsaprotamu. Tad viņš 
uzticības pilnām acīm pavērās K., kā, par spīti visai laipnībai, 
vēl nebija skatījies, un piebilda: «Visur jau laupa.» Tomēr 
saruna viņam šķita kļuvusi mazliet neomulīga, jo viņš to ap
rāva, teikdams: «Tagad man jāiet ziņot uz kanceleju. Vai gri
bat nākt līdzi?» —  «Man tur nav, ko darīt,» K. teica. «Jūs va
rētu apskatīt kanceleju. Neviens jums nepievērsīs uzma
nību.» —  «Vai tur ir, ko redzēt?» K. vilcinādamies jautāja, bet 
viņam jau kārojās iet līdzi. «Nu,» kalpotājs teica, «es domāju, 
jūs tas varētu interesēt.» —  «Labi,» K. beidzot teica, «iešu 
līdzi», un viņš ātrāk par kalpotāju skrēja augšā pa trepēm.

Iedams iekšā, viņš tikko nepakrita, jo aiz durvīm bija vēl 
viens pakāpiens. «Šeit daudz nerūpējas par apmeklētājiem,» 
viņš teica. «Par viņiem vispār nerūpējas,» teica kalpotājs. 
«Paskatieties vien, kā izskatās uzgaidāmā telpa!» Tas bija 
garš gaitenis, no kura neēvelētu dēļu durvis veda dažādos 
bēniņu nodalījumos. Lai arī nebija neviena tieša gaismas 
avota, p ilnīga tumsa te nevaldīja, jo daudziem nodalījumiem 
durvju vietā bija tikai koka režģis līdz pašiem griestiem, cauri 
tam iespiedās nedaudz gaismas, un varēja arī saskatīt dažus 
ierēdņus, kas rakstīja pie galdiem vai stāvēja cieši klāt pie 
režģa, pētīdami cilvēkus gaitenī. Varbūt tāpēc, ka bija svēt
diena, gaitenī atradās tikai daži cilvēki. Viņi izskatījās ļoti 
pieticīgi, gandrīz vienādos atstatumos viens no otra viņi 
sēdēja uz gariem koka soliem, kas bija novietoti abās gai
teņa malās. Visi bija ģērbušies pavirši, kaut arī lielākā daļa 
no viņiem, kā rādīja sejas izteiksme, stāja, bārdas griezums 
un daudz citu tikko pamanāmu sīkumu, nāca no augstākajiem 
slāņiem. Tā kā drēbju pakaramo nebija, cepures viņi bija no
vietojuši zem sola, varbūt sekodami viens otra paraugam. 
Kad durvīm tuvāk sēdošie ieraudzīja K. un tiesas kalpotāju, 
viņi piecēlās pasveicināt, tālākie, to redzēdami, arī nolēma, 
ka vajag sveicināt. Tā visi, tiem abiem garāmejot, cēlās kājās. 
Neviens no viņiem nestāvēja gluži taisni, muguras sakumpu
šas, ceļgali saliekti, viņi stāvēja kā ubagotāji ielās. K. pagai
dīja nedaudz atpalikušo kalpotāju un teica: «Tie gan laikam 
daudz tikuši pazemoti.» —  «Jā,» tiesas kalpotājs teica, «tie ir 
apsūdzētie, visi, ko jūs šeit redzat, ir apsūdzētie.» —  «Tie
šām?» K. teica. «Tad jau mēs esam kolēģi.» Un viņš vērsās pie 
tuvākstāvošā, tas bija garš, slaids, gandrīz pilnīgi nosirmojis 
vīrs. «Ko jūs šeit gaidāt?» K. pieklājīgi jautāja. Taču negaidītā 
uzruna vīrieti samulsināja, tas izskatījās bēdīg i, jo īpaši tādēļ, 
ka viņš acīmredzot bija dzīvi labi iepazinis cilvēks, kurš 
citos apstākļos noteikti spēja savaldīties un ar grūtībām 
bija atteicies no stāvokļa, kas to agrāk pacēlis pāri daudziem 
citiem. Taču šeit viņš nespēja atbildēt uz tik vienkāršu jautā
jumu un noraudzījās pārējos, it kā to pienākums būtu nākt 
viņam palīgā un neviens nedrīkstētu gaidīt no viņa atbildi, 
ja viņš šo palīdzību nesaņemtu. Kalpotājs pienāca tuvāk un, 
gribēdams vīrieti nomierināt un uzmundrināt, teica: «Sis 
kungs jau tikai jautā, uz ko jūs gaidāt. Atbildiet taču!» Laikam 
tiesas kalpotāja pazīstamā balss atstāja labāku iespaidu. «Es 
gaidu . . .» vīrietis iesāka un sastomījās. So iesākumu viņš 
neapšaubāmi bija izvēlējies, lai skaidri atbildētu uz jautā
jumu, bet nu vairs nevarēja izdomāt turpinājumu. Daži gai

dītāji bija pienākuši tuvāk un nostājušies apkārt, tiesas kal
potājs viņiem teica: «Prom, prom, atbrīvojiet eju!» Viņi maz
liet atkāpās, bet ne līdz savām sēdvietām. Pa to laiku iztau
jātais bija attapies un atbildēja, pat viegli pasmaidīdams: 
«Pirms mēneša es iesniedzu dažus pierādījumus savā lietā, 
un tagad gaidu, kad tie būs izskatīti.» —  «Šķiet, ka jūs ļoti 
nopūlaties?» K. teica. —  «Jā,» vīrietis teica, «tā taču ir mana 
lieta.» —  «Visi gan nedomā tā kā jūs,» K. teica. «Es, pie
mēram, arī esmu apsūdzētais, bet —  tik patiesi, kā vēlos 
nokļūt paradīzē —  es netaisos ne iesniegt pierādījumus, r>e 
darīt ko citu tamlīdzīgu. Vai tad jūs uzskatāt, ka tas ir nepie
ciešams?» —  «Es īsti nezinu,» vīrietis teica, atkal kļūdams 
nedrošs, acīmredzot viņam šķita, ka K. dzen ar viņu jokus, 
tāpēc vislabprātāk viņš, baidīdamies pieļaut jaunu kļūdu, būtu 
pilnībā atkārtojis savu iepriekšējo atbildi, taču, juzdams K. 
nepacietīgo skatienu, tikai atteica: «Kas attiecas uz mani, esmu 
savācis un iesniedzis pierādījumus.» —  «Jūs laikam neticat, ka 
esmu apsūdzētais?» K. jautāja, «Ak, lūdzu, protams,» vīrietis 
teica, pakāpdamies sānis, bet viņa atbildē nebija uzticības, 
vienīg i bailes. «Jūs tātad man neticat?» K. jautāja un neapzi
nāti, vīrieša pazemīgās uzvedības mudināts, tvēra viņa roku, 
kā gribēdams viņu ar varu piespiest noticēt. Sāpes nodarīt 
viņš negribēja un pieskārās viņam pavisam viegli, taču vīrie 
tis iekliedzās tā, it kā būtu satverts nevis ar diviem pirkstiem, 
bet ar nokaitētām lūkšām. Pēc šī smieklīgā bļāviena viņš K. 
bija galīgi apnicis, ja neticēja, ka viņš ir apsūdzētais, jo labāk, 
varbūt viņu vispār uzskatīja par tiesnesi. Un uz atvadām viņš 
sagrāba vīrieti patiešām ciešāk, nogrūda atpakaļ uz sola un 
gāja tālāk. «Lielākā daļa apsūdzēto ir tik jūtīgi,» tiesas kal
potājs teica. Viņiem aiz muguras gandrīz visi gaidītāji bija 
sapulcējušies ap jau apklusušo vīrieti un kārtīgi iztaujāja viņu 
par notikušo. K. pretim tagad nāca kāds apsargs, kuru varēja 
atšķirt galvenokārt pēc viņa zobena, kura asmens, vismaz 
pēc krāsas spriežot, bija darināts no alumīnija. K. to nopētīja 
un pat mēģināja aptaustīt. Apsargs, kurš bija ieradies klie
dzienu dēļ, apjautājās par notikušo. Tiesas kalpotājs mēģi
nāja viņu ar dažiem vārdiem nomierināt, bet apsargs paskaid
roja, ka esot tomēr pašam jāapskatās, salutēja un gāja tālāk 
steidzīgiem, bet ļoti īsiņiem, varbūt ģikts sāpju saīsinātiem, 
soļiem.

K. daudz neprātoja par viņu un par sabiedrību gaitenī, jo 
vairāk tāpēc, ka ap gaiteņa vidu redzēja iespēju nogriezties 
pa labi caur kādu nišu bez durvīm. Viņš apjautājās tiesas kal
potājam, vai tas esot pareizais ceļš, kalpotājs pamāja, un K. 
tur nogriezās. Viņu apgrūtināja tas, ka visu laiku vajadzēja 
iet vienu vai divus soļus pa priekšu tiesas kalpotājam, vismaz 
šai vietā tas varēja radīt iespaidu, ka viņš tiek vests kā apcieti
nātais. Viņš bieži apstājās pagaidīt kalpotāju, bet tas vienmēr 
atkal atpalika. Beidzot K., lai darītu galu neērtajai situācijai, 
teica: «Nu esmu apskatījies, kā te izskatās, tagad iešu 
prom.» —  «Jūs vēl neesat visu redzējis,» tiesas kalpotājs pa
visam nevainīgi teica. «Es negribu redzēt visu,» teica K., juz
damies patiešām noguris. «Gribu iet prom. Kā atrast izeju?» —  
«Jūs taču nevarat šeit nomaldīties,» pārsteigts teica kalpo
tājs. «Ejiet līdz stūrim un tad pa gaiteni pa labi —  taisni līdz 
durvīm.» —  «Nāciet līdzi,» K. teica, «parādiet man ceļu, citādi 
es nomaldīšos. Te ir tik daudz eju.» —  «Te ir viens pats ceļš,» 
tiesas kalpotājs teica pārmetoši, «es nevaru atkal iet atpakaļ 
kopā ar jums, man taču jānodod ziņojums, jau tā esmu tik 
daudz laika zaudējis jūsu dēļ.» —  «Nāciet līdzi,» K. atkārtoja 
skarbāk, it kā beidzot būtu pieķēris kalpotāju melos. «Ne
kliedziet taču tā,» tiesas kalpotājs čukstēja, «te visur apkārt 
ir kantori. Ja negribat viens iet atpakaļ, tad nāciet vēl gaba
liņu kopa ar mani vai pagaidiet šeit, es tikšu galē ar savu ziņo
jumu un tad labprāt aizvedīšu jūs atpakaļ.» —  «Nē, nē,» K. 
teica, «es negribu šeit gaidīt, un jums tagad jānāk kopā ar 
mani.» K. vēl nebija aplūkojis telpu, kurā tagad atradās, tikai 
kad atvērās vienas no daudzajām tuvumā esošajām durvīm, 
viņš ieskatījās pa tām. Kāda meitene, laikam K. skaļās balss 
iztraucēta, iznāca pa tām ārā un jautāja: «Ko kungs vēlas?» 
Aiz viņas pustumsā bija redzams vēl kāds vīrietis, kas tuvojās. 
K. paskatījās uz tiesas kalpotāju. Tas bija apgalvojis, ka ne
viens nepievērsīšot K. uzmanību, bet nu nāca jau divi, pietika 
ar tīro sīkumu, lai ierēdņi viņu pamanītu, viņi varbūt nāca 
noskaidrot, kāpēc viņš šeit atradās. Vienīgais saprotamais
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un pieņemamais izskaidrojums būtu, ka viņš ir apsūdzētais, 
kas ieradies uzzināt nākamās nopratināšanas datumu, taču 
tieši šo izskaidrojumu viņš negribēja lietot, tas jau arī nebūtu 
gluži patiess, jo viņš bija nācis tikai aiz ziņkāres vai, kas vēl 
mazāk derēja par izskaidrojumu, vēlēdamies pārliecināties, 
ka šī tiesu iestāde no iekšpuses izskatās tikpat pretīga kā no 
ārpuses. Un šķita, ka šis viņa pieņēmums atbilst patiesībai. 
Viņš negribēja tālāk iedziļināties, viņam pilnīgi pietika ar jau 
redzēto, taisni tagad viņš nejutās spējīgs stāties pretī kādam 
augstākam ierēdnim, viņš gribēja iet projām, kopā ar tiesas 
kalpotāju vai viens pats, ja citādi nebūtu iespējams.

Taču viņa mēmā stāvēšana laikam bija uzkrītoša, meitene 
un tiesas kalpotājs noskatījās uz viņu tā, it kā nākamajā mirklī 
ar viņu vajadzētu notikt kādai lielai pārvērtībai, kuru viņi ne
gribētu palaist garām. Un durvju spraugā stāvēja vīrietis, kuru 
K. agrāk bija pamanījis tuvojamies, tas turējās pie zemās 
durvju augšējās aplodas un vieglītēm šūpojās uz pirkst
galiem kā nepacietīgs skatītājs. Bet meitene tūlīt pamanīja, 
ka K. uzvedības pamatā ir slikta pašsajūta, viņa atnesa krēslu 
un teica: «Vai jūs negribētu apsēsties?» K. tūlīt apsēdās un, 
lai justos stabilāk, atspieda elkoņus pret roku balstiem. 
«Viegls reibonis, vai ne?» viņa jautāja. Viņas seja bija viņam 
pavisam tuvu, tai bija tā stingrā izteiksme, kas daudzām sie
vietēm raksturīga tieši skaistākajos jaunības gados. «Nelau
ziet galvu par to,» viņa teica, «tas šeit nav nekas neparasts, 
gandrīz katram pirmoreiz šeit atnākušam uznāk tāda lēkme. 
Jūs taču esat šeit pirmoreiz? Nu ja, tas tiešām nav nekas ārkār
tējs. Saule šeit karsē jumta spāres, un no karstā koka gaiss 
kļūst tik smags un smacējošs. Vieta nav diez cik piemērota 
kantorim, lai cik lielas arī nebūtu tās priekšrocības. Kas attie
cas uz gaisu, tad liela ļaužu pieplūduma dienās, un tāda ir 
gandrīz katra diena, tas ir tikko elpojams. Ja vēl ņem vērā, 
ka šeit bieži tiek izkārta žāvēties veļa —  to jau nevar īrn ie
kiem pilnīgi aizliegt, —  tad jums nevajag brīnīties, ka jūta
ties ne pārāk labi. Bet pie šī gaisa ātri var pierast. Kad atnāk
siet šurp otro vai trešoreiz, tikko vairs manīsiet, ka šeit ir 
smacīgi. Vai jūtaties jau labāk?» K. neatbildēja, viņam bija 
pārāk nepatīkami šeit aizkavēt cilvēkus savas neveselības 
dēļ, turklāt tagad, kad viņš bija uzzinājis sava nelabuma 
iemeslu, viņam kļuva nevis labāk, bet vēl drusciņ sliktāk. M e i
tene to tūlīt pamanīja, un, lai K. varētu mazliet atvēsināties, 
paņēma pie sienas pieslieto nūju ar kāsi galā, un ar to atgrūda 
vaļā mazu jumta lūku, kas atradās tieši virs K. galvas. Bet 
iekšā sabira tik daudz sodrēju, ka meitene lūku tūlīt atkal aiz
vilka ciet un ar kabatlakatiņu noslaucīja sodrējus no K. rokām, 
jo viņš bija pārāk noguris, lai pats par sevi parūpētos. Viņš 
labprāt būtu palicis tur sēžam, līdz atspirgtu pietiekami, lai 
varētu doties prom, un tas brīdis pienāktu jo drīzāk, jo mazāk 
par to liktos zinis. Bet meitene tagad teica: «Šeit jūs ne
varat palikt, šeit jūs traucējat gājējiem. Ja vēlaties, varu jūs 
aizvest uz istabu slimajiem. Palīdziet man, lūdzu,» viņa teica 
vīrietim durvīs, kurš arī jau nāca tuvāk. Bet K. nevēlējās no
nākt istabā slimajiem, tieši no tā viņš gribēja izvairīties, no 
tā, ka viņu vestu vēl kur tālāk, jo tālāk varēja būt tikai vēl slik
tāk. «Es jau spēju paiet,» viņš tāpēc teica un piecēlās trīcē
dams, jo ērtajā sēdeklī bija izlutinājies. Taču taisni noturēties 
viņš nevarēja. «Tas tomēr neiet,» viņš, galvu šūpodams, teica 
un nopūzdamies atkal apsēdās. Viņam ienāca prātā tiesas 
kalpotājs, kurš, visam par spīti, bez pūlēm varētu izvest viņu 
laukā, bet tas laikam sen bija projām.

«Manuprāt,» teica vīrietis, kurš bija gluži eleganti ģērbies, 
ar īpaši uzkrītošu pelēku vesti, kam apakšmalā bija divas 
garas, asas smailes, «kunga sliktā pašsajūta cēlusies no šejie
nes atmosfēras, tāpēc vislabāk un viņam pašam vistīkamāk 
būtu, ja mēs viņu vestu nevis uz slimo istabu, bet uzreiz ārā 
no kancelejas. «Tiesa gan,» K. iesaucās, skaļā priekā pār
traukdams vīrieša runu, «man, protams, tūlīt kļūs labāk, es 
arī nemaz neesmu tik vārgs, mani tikai vajag mazliet pieturēt 
aiz padusēm, nesagādāšu jums daudz pūļu, nav jau arī nekāds 
tālais ceļš, aizvediet tikai mani līdz durvīm, es tad vēl drusciņ 
pasēdēšu uz pakāpiena un drīz varēšu celties, man nekad vēl 
nav bijušas tādas lēkmes, es pats esmu pārsteigts. Es taču arī 
esmu ierēdnis un pieradis pie kantora gaisa, bet šeit tas šķiet 
pārāk briesmīgs, to jau jūs pati teicāt. Ja jūs būtu tik laipni 
un mani mazliet pavadītu, jo man reibst galva un kļūst slikti,

ja ceļos kājās viens pats.» Un viņš saslēja plecus, lai tiem 
abiem būtu vieglāk satvert viņa rokas.

Vīrietis vis nesekoja viņa uzaicinājumam, bet palika stāvam, 
rokas mierīgi sabāzis bikšu kabatās, un skaļi iesmējās. «Re
dziet,» viņš teica meitenei, «esmu uzminējis pareizi, kungam 
ir slikti vienīg i šeit, nevis vispār slikti.» Meitene arī iesmējās, 
bet tūlīt vieglītēm iesita ar pirkstu galiem vīrietim pa roku, 
it kā viņš būtu atļāvies K. pārāk ļauni izjokot. «Nē, ko jūs 
iedomājaties,» vīrietis teica, vēl vienmēr smiedamies, «es 
patiešām gribu kungu izvest laukā.» —  «Tad ir labi,» meitene 
teica, uz mirkli noliekdama savu graciozo galviņu. «Nepie
šķiriet pārāk daudz nozīmes smiekliem,» meitene teica K., 
kurš atkal bija kļuvis skumjš, skatījās stīvi sev priekšā un ne
vēlējās dzirdēt nekādus paskaidrojumus, «šis kungs —  vai 
drīkstu jūs stādīt priekšā (kungs ar galvas mājienu deva 
atļauju), —  šis kungs izsniedz izziņas. Viņš gaidošajiem klien
tiem dod visas tiem nepieciešamās izziņas, un, tā kā iedzī
votāji visai labi nepārzina mūsu tiesvedību, tad tiek piepra
sīts daudz izziņu. Viņš zina atbildes uz visiem jautājumiem, ja 
jums kādreiz rodas tāda vēlēšanās, jūs varat to pārbaudīt. Bet 
tā nav viņa vienīgā atšķirība, otra atšķirība ir elegantais ap
ģērbs. Mēs, ierēdņi, reiz ieminējāmies, ka izziņu devējam, 
ķurš pirmais no mums sastopas ar klientiem un pirmais tiek 
novērtēts, vajadzētu būt eleganti ģērbtam. Mēs, pārējie, kā 
jūs to varat redzēt, uz mani paskatoties, diemžēl esam slikti 
un vecmodīgi ģērbušies, nav arī lielas jēgas šķiest naudu par 
drēbēm, ja mēs gandrīz nepārtraukti atrodamies kancelejā, 
mēs taču šeit pat guļam. Bet, kā jau teicu, mēs uzskatām, ka 
izziņu izsniedzējam nepieciešamas skaistas drēbes. Tā kā 
no mūsu pārvaldes, kurai šai ziņā ir mazliet savdabīgi uzskati, 
tādas nebija dabūjamas, mēs sametām naudu —  arī klienti p ie
dalījās —  un nopirkām viņam šo skaisto uzvalku un vēl citus. 
Viss nu it kā būtu sagatavots, lai atstātu labu iespaidu, bet 
viņš vienmēr visu samaitā ar savu smiešanos un pārbiedē cil
vēkus. «Tā tas ir,» zobgalīgi teica vīrietis, «bet es nesaprotu, 
kāpēc jūs, jaunkundz, visus šos intīmos sīkumus stāstāt vai, 
pareizāk sakot, uzspiežat kungam, jo viņš to nemaz negrib 
zināt. Paskatieties vien, kā viņš tur sēž, acīmredzami nodar
bināts pats ar savām rūpēm.» K. nebija vēlēšanās iebilst, mei
tenes nolūks jau bija labs, viņa varbūt vēlējās viņu izklaidēt 
vai dot iespēju atjēgties, bet izvēlētais līdzeklis bija kļūdains. 
«Man vajadzēja viņam izskaidrot jūsu smieklus,» meitene 
teica, «tie taču bija aizvainojoši.» —  «Manuprāt, viņš paciestu 
vēl ļaunākus apvainojumus, lai tikai es viņu beigās izvestu 
ārā.» K. neteica neko, pat nepacēla acis, viņš pacieta to, ka 
tie divi runāja par viņu kā par kādu priekšmetu, vislabprātāk 
viņš arī būtu par tādu kļuvis. Bet pēkšņi viņš juta, kā izziņu 
izsniedzējs viņu satvēra aiz vienas rokas un meiteni aiz 
otras. «Celieties nu, jūs vārgais cilvēk,» izziņu izsniedzējs 
teica. «Daudzkārt pateicos jums abiem,» K. lielā pārstei
gumā teica, lēnām piecēlās un pats pab īd īja svešās rokas 
turp, kur viņam visvairāk bija vajadzīgs atbalsts. «Laikam 
jums likās,» meitene klusi teica K. ausī, kamēr viņi tuvojās 
gaitenim, ka man ir īpaši svarīgi parādīt izziņu izsniedzēju 
viņam izdevīgā gaismā, bet varat man ticēt, es tikai gribēju 
pastāstīt patiesību. Viņš nav cietsirdīgs. Nav viņa pienākums 
izvadīt ārā saslimušus klientus, un viņš tomēr to dara, kā jūs 
nu pats varat pārliecināties. Varbūt neviens no mums nav 
cietsirdīgs un mēs visi labprāt gribētu palīdzēt, bet, būdami 
tiesas ierēdņi, mēs visi tiekam uzskatīti par tādiem, kas ir cie
tām sirdīm un nevienam negrib palīdzēt. Man tas sagādā 
ciešanas.» —  «Vai jūs negribētu šeit mazliet pasēdēt?» izziņu 
devējs jautāja, viņi jau atradās gaitenī, tieši iepretī tam 
apsūdzētajam, kuru K. pirms tam bija uzrunājis. K. gandrīz 
vai kaunējās no viņa, iepriekš viņš bija viņa priekšā stāvējis 
tik taisni un tagad diviem cilvēkiem vajadzēja viņu balstīt, viņa 
cepuri izziņu izsniedzējs žonglēja uz izstieptiem pirkstiem, 
frizūra bija izjukusi, mati nokārušies pār sviedriem klāto pieri. 
Taču šķita, ka apsūdzētais neko no tā nemanīja, viņš pazemīgi 
stāvēja iepretī izziņu izsniedzējam, kurš skatījās pāri viņa gal
vai, un itin kā meklēja iemeslu atvainoties. «Es zinu,» viņš 
teica izziņu izsniedzējam, «ka mans jautājums šodien vēl ne
tiks nokārtots. Bet es tomēr esmu atnācis, es domāju, ka drīk
stu šeit pagaidīt, ir svētdiena, laiks man ir un šeit es nevienu 
netraucēju.» —  «Jums nemaz nevajag tik ilgi atvainoties. Jūsu
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rūpīgums ir uzslavas cienīgs, jūs gan šeit nevajadzīgi aiz
ņemat vietu, bet, kamēr man tas nekļūs par apgrūtinājumu, 
es nemaz negribu jūs kavēt sekot jūsu lietas gaitai. Kad esi 
redzējis cilvēkus, kas apkaunojoši nolaidīgi izturas pret sa
viem pienākumiem, tad iemācies būt pacietīgs ar tādiem cil
vēkiem kā jūs. Apsēdieties.» —  «Kā viņš gan prot sarunāties 
ar klientiem,» meitene čukstēja. K. pamāja, bet tūlīt pielēca 
kājās, kad izziņu izsniedzējs vēlreiz jautāja: «Vai negribat 
šeit pasēdēt?» —  «Nē,» K. teica, «es negribu atpūsties,» viņš 
teica ar visu iespējamo noteiktību, īstenībā viņam ļoti būtu 
paticis pasēdēt. Viņš jutās kā saslimis ar jūras slimību. Viņam 
šķita, ka atrodas uz kuģa, kas nokļuvis lielos viļņos, šķita, ka 
ūdens sitas pret dēļu sienām, it kā no gaiteņa dziļumiem cel
tos vēja brāzmas, ka gaitenis šūpojas un gaidītāji abās pusēs 
ceļas un grimst. Jo neaptveramāks bija viņa pavadoņu, mei
tenes un vīrieša, mierīgums. Viņš bija pilnīgi viņu varā, ja tie 
viņu palaistu vaļā, viņš nogāztos kā dēlis. Viņu šaurās acis 
šaudījās uz visām pusēm, K. juta viņu ritmiskos soļus, pats 
nesoļodams līdzi, viņu bija gandrīz vai jānes. Beidzot viņš 
pamanīja, ka tie viņu uzrunā, bet viņš nesaprata vārdus, dzir-' 
dēja tikai visu piepildošu troksni un tam cauri kā sirēnu ska
nošu nemainīgu, augstu skaņu. «Skaļāk,» viņš, galvu nokāris, 
čukstēja un kaunējās, jo apzinājās, ka viņi runājuši p ie
tiekami skaļi, kaut arī viņam nesaprotami. Beidzot, it kā priekšā 
būtu pašķīrusies siena, viņam pretī plūda svaigs gaiss, un 
viņš dzirdēja sev blakus sakām: «Vispirms viņš grib tikt prom, 
bet tad viņam var simtreiz teikt, ka tepat ir izeja, un viņš tomēr 
nekustas.» K. pamanīja, ka stāv pie izejas durvīm, kuras mei
tene jau atvērusi. Viņam šķita, ka visi spēki atgriezušies vienā 
mirklī, lai izjustu tūlītējās brīvības gaisu, viņš vispirms nostā
jās uz kāpņu pakāpiena un no turienes atvadījās no saviem 
pavadoņiem, kuri paliecās viņam pretī. «Liels paldies,» viņš 
atkārtoja, vēlreiz paspieda tiem abiem rokas un projām devās 
vienīgi tad, kad pamanīja, ka viņi, pie kancelejas gaisa piera
duši, slikti panes salīdzinoši svaigo kāpņu telpas gaisu. Viņi 
tikko vairs spēja parunāt, un meitene varbūt pat nogāztos, ja 
K. nebūtu ļoti žigli aizvēris durvis. K. vēl brītiņu mierīgi pa
stāvēja, ar kabatas spogulīša palīdzību sakārtoja matus, pa
cēla savu cepuri, kas gulēja kāpņu laukumiņā, kur laikam 
izziņu izsniedzējs to bija nometis, —  un tad viņš skrēja lejup 
pa kāpnēm tik braši un tik lieliem lēcieniem, ka pašam gan
drīz kļuva neomulīgi no šīs pārvērtības. Tādus pārsteigumus 
viņam paša labais veselības stāvoklis vēl nekad nebija sagā
dājis. Vai viņa miesa varbūt gribēja sadumpoties un ievilkt 
viņu jaunā tiesas procesā, kad viņam bija tik grūti tikt galā ar 
veco? Viņš palika pie sava nolūka pirmajā izdevīgajā gad ī
jumā apmeklēt ārstu, bet galvenokārt viņš gribēja —  un tur 
viņš bija vienisprātis pats ar sevi —  visas nākamās svētdie
nas pavadīt labāk nekā šo.

CETURTĀ N O D AĻA

Birstnera jaunkundzes draudzene

Tuvākajā laikā K. nebija iespējas pārmīt ar Birstnera jaun
kundzi kaut nedaudz vārdu. Viņš dažādos veidos mēģināja 
Viņai tuvoties, bet viņa to vienmēr aizkavēja. No kantora 
viņš tūlīt nāca mājās, palika savā istabā, gaismu neiedeg
dams, sēdēja uz dīvāna un nodarbojās vienīgi ar priekšista
bas novērošanu. Ja kalpone garāmiedama aizvēra šķietami 
tukšās istabas durvis, viņš pēc brītiņa cēlās augšā un atkal 
t'ās atvēra. Rītos viņš cēlās stundu agrāk nekā parasti, cerībā, 
ka satiks Birstnera jaunkundzi vienu pašu, kad viņa dosies uz 
Icantori, taču nevienā no šiem mēģinājumiem viņam neveicās. 
Tad viņš uzrakstīja viņai vienu vēstuli uz mājām, otru uz 
darbu, mēģināja vēlreiz attaisnot savu uzvedību, piedāvāja 
viņai jebkuru gandarījumu, apsolīja nekad nepārkāpt tās 
robežas, kādas viņa pati nospraudīs, un lūdza vienīgi dot 
viņam iespēju vēl parunāt ar viņu, un beidzot pavēstīja, ka 
visu nākamo svētdienu savā istabā gaidīšot no viņas kādu 
zīmi, kas dotu cerību, ka viņa lūgums tiks izpildīts, vai vismaz 
izskaidrotu, kāpēc viņa šo lūgumu nevar izpildīt, kaut arī 
viņš apsolījies viņai pilnīgi pakļauties. Vēstules netika sūtītas 
atpakaļ, taču arī atbildes nebija. Toties svētdienā viņš saņēma 
iīm i, kuru nevarēja pārprast. Jau pašā rīta agrumā K, caur

atslēgas caurumu samanīja priekšistabā kādu nemierīgu kus
tēšanos, kuras iemesls drīz kļuva skaidrs. Kāda franču valodas, 
skolotāja, kura pati bija vāciete, vārdā Montaga, vāja, bāla, 
mazliet pieklibojoša meitene, kas iepriekš bija dzīvojusi atse
višķā istabā, pārcēlās uz Birstnera jaunkundzes istabu. Stun
dām ilgi viņu varēja redzēt staigājam cauri priekšistabai. V ienr 
mēr vēl bija aizmirsies kāds veļas gabals vai sedziņa, vai grā
mata, ko vajadzēja paņemt un pārnest uz jauno mitekli.

Kad Grubaha kundze atnesa K. brokastis, —  kopš viņa K. 
bija tik stipri sakaitinājusi, viņa vairs neuzticēja kalponei pat 

-sīkāko darbiņu, —  K. nespēja atturēties, viņu neuzrunājis' 
pirmoreiz piecu dienu laikā. «Kāpēc šodien priekšistabā 
tāda kņada?» viņš jautāja, ieliedams sev kafiju. «Vai to neva
rētu pārtraukt? Vai tad taisni svētdienā jāsāk tīrīšana?» Lai 
arī K. uz Grubaha kundzi neskatījās, viņš manīja, kā viņa 
atviegloti uzelpoja. Pat šo skarbo K. jautājumu viņa uztvēra 
kā piedošanu vai kā piedošanas sākumu. «Tur nenotiek tīr ī
šana, K. kungs,» viņa teica, «Montaga jaunkundze pārvācas 
pie Birstnera jaunkundzes un pārnēsā savas mantas.» Vairāk 
viņa neko neteica, gaidīdama, kā K. to uzņems un vai viņš 
mudinās viņu runāt tālāk. Taču arī K. sarīkoja viņai pārbaudi, 
domīgi maisīja kafiju un klusēja. Tad viņš paskatījās uz viņu 
un teica: «Vai esat jau atteikusies no savām agrākajām aizdo
mām pret Birstnera jaunkundzi?» —  «K. kungs!» iesaucās 
Grubaha kundze, kas visu laiku šo jautājumu vien bija gaid ī
jusi, un pacēla pret K. kopā saņemtās rokas, «jūs tik nopietni 
ņēmāt nejaušu piezīmi. Es nekad neesmu no tiesas gribējusi 
viņu vai kādu citu sāpināt. Jūs tak pazīstat mani diezgan ilgi, 
K. kungs, jums vajadzētu gan to zināt. Jūs nevarat ne iedomā
ties, cik smagi man bija ap sirdi šais pēdējās dienās! Es lai 
būtu apmelojusi savu īrnieci! Un jūs, K. kungs, tam noticējāt! 
Un teicāt, ka man vajagot jums uzteikt! Jums uzteikt!» Pēdējie 
izsaucieni jau noslāpa asarās, viņa pacēla pie sejas priekšautu 
un skaļi šņukstēja.

«Neraudiet taču, Grubaha kundze!» K. teica un paskatījās 
ārā pa logu, viņš spēja domāt vienīgi par Birstnera jaunkun
dzi un par to, kā viņa uzņem savā istabā svešo meiteni. «Ne
raudiet taču,» viņš vēlreiz teica, atkal ieskatīdamies istabā, 
kur Grubaha kundze vēl aizvien raudāja. «Es arī toreiz neko 
tik sliktu nebiju domājis. Mēs tātad viens otru esam pārpra
tuši. Tā var gadīties arī ar labiem draugiem.» Grubaha kundze 
atņēma priekšautu no acīm, lai redzētu, vai K. patiešām ar 
viņu ir samierinājies. «Nu ja, tā tas ir,» K. teica, no Grubahas 
kundzes izturēšanās secinādams, ka kapteinis neko nebija 
stāstījis, un uzdrīkstējās piebilst: «Vai jūs patiešām domājat, 
ka es kādas svešas meitenes dēļ varētu sākt ar jums naido
ties?» —  «Tā nu reiz tas ir,» Grubaha kundze teica, tā bija 
viņas nelaime, ka, tikko juzdamās mazliet brīvāk, viņa tūlīt 
pateica ko nevietā. «Es vienmēr sev jautāju: kāpēc K. kungs 
tā ņem pie sirds, kas notiek ar Birstnera jaunkundzi? Kāpēc 
viņš viņas dēļ ķīvējas ar mani, kaut zina, ka viens ļauns vārds 
var aizdzīt man visu naktsmieru? Es taču par jaunkundzi ne
teicu neko vairāk, kā vien to, ko redzēju pati savām acīm.» 
K. neko neatbildēja, ar pirmo vārdu viņš būtu viņu iztriecis 
no istabas, un to viņam negribējās. Viņš apmierinājās, dzer
dams kafiju un ļaudams Grubaha kundzei apsvērt savu pār
steidzību. Ārā atkal bija dzirdami Montaga jaunkundzes šļū
cošie soļi, viņai ejot pāri visai priekšistabai. «Vai jūs dzirdat?» 
K. jautāja, ar roku rādīdams uz durvīm. «Jā,» Grubaha kundze 
teica un nopūtās, «es jau pieteicos palīdzēt pati un sūtīt palī
gos kalponi, bet viņa ir spītīga, viņa visu gribēja pārvietot 
pati. Es brīnos par Birstnera jaunkundzi. Man bieži šķiet ap
grūtinoši, ka Montaga jaunkundze ir mana īrniece, bet Birst
nera jaunkundze uzņem viņu savā istabā.» —  «Par to jums 
nevajag bažīties,» K. teica, sadrupinādams tasē cukurgrau
da atlikumu. «Vai jums no tā rodas kāds zaudējums?» —  «Nē,» 
Grubaha kundze teica, «man tas ir gluži patīkami, atbrīvojas 
viena istaba, kur varēšu izmitināt savu krustdēlu, to kapteini. 
Es jau visu laiku bažījos, ka viņš šais dienās, kad man vaja
dzēja ļaut viņam palikt tepat, dzīvojamā istabā, būs jūs trau
cējis. Viņš daudz nedomā par citiem.» —  «Kādi nieki!» K. 
teica pieceldamies, «par to nevar būt ne runas. Jūs laikam 
uzskatāt mani par pārāk jūtīgu tāpēc vien, ka nevaru lāgā 
pieciest šos Montaga jaunkundzes klejojumus —  tur viņa atkal 
nāk.» Grubaha kundze šķita zaudējusi spēkus. «K. kungs,
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vai man pateikt viņai, lai atliek tos pārpalikušos pārkravā
šanās darbus? Ja jūs tā vēlaties, es tūlīt to darīšu.» —  «Bet 
viņa taču pārvācas pie Birstnera jaunkundzes,» K. teica. «Jā,» 
teica Grubaha kundze, īsti nesaprazdama, ko K. domājis. «Nu, 
tātad,» K. teica, «tad jau viņai tomēr vajag pārnest savas 
mantas.» Grubaha kundze tikai pamāja. Sī mēmā bezpalī
dzība, kas izskatījās pēc spītības, kaitināja K. vēl stiprāk. Viņš 
sāka staigāt pa istabu no loga līdz durvīm un atpakaļ, tā 
atņemdams Grubaha kundzei iespēju aiziet prom, ko viņa 
citādi labprāt būtu darījusi.

K. tikko bija atkal nonācis pie durvīm, kad pieklauvēja kal
pone. Viņa paziņoja, ka Montaga jaunkundze labprāt vēlē 
tos parunāt pāris vārdu ar K. kungu un tāpēc lūdzot atnākt 
uz ēdamistabu, kur viņa gaidīšot. K. domīgi klausījās kalponē, 
tad zobgalīgi paskatījās uz pārbijušos Grubaha kundzi. Sim 
skatienam vajadzēja paust, ka K. jau sen paredzējis šo M on
taga jaunkundzes aicinājumu un ka tas labi sader kopā ar 
visām mocībām, ko viņam svētdienas priekšpusdienā jau sa
gādājuši Grubaha kundzes īrnieki. Viņš aizsūtīja kalponi 
prom ar atbildi, ka viņš tūlīt nākšot, tad gāja pie kumodes 
apmainīt svārkus, un tā vietā, lai atbildētu Grubaha kundzei, 
kas vaidēja par uzmācīgo personu, tikai pateica, ka viņa varot 
nest prom brokastu paplāti. «Jūs jau gandrīz neko neesat 
aizticis,» teica Grubaha kundze. «Ak, nesiet vien visu prom!» 
iesaucās K., viņam bija tāda sajūta, ka visiem ēdieniem pie
jaukta Montaga jaunkundze, un tāpēc tie garšo pretīgi.

Iedams caur priekšistabu, viņš paskatījās uz Birstnera jaun
kundzes istabas aizvērtajām durvīm. Taču viņš bija ielūgts 
nevis tur, bet ēdamistabā, kuras durvis viņš atvēra neklau
vēdams.

Tā bija ļoti gara, bet šaura telpa ar vienu logu. Tur bija tik 
vien vietas, lai stūrī pie durvīm šķībi iebīdītu divus skapjus, 
kamēr visu pārējo istabu aizņēma garais ēdamgalds, kas sākās 
durvju tuvumā un stiepās gandrīz līdz lielajam logam, kurš 
tāpēc bija kļuvis gandrīz nepieejams. Galds jau bija klāts, un 
turklāt daudziem ēdējiem, jo svētdienās gandrīz visi īrnieki 
pusdienoja šeit.

Kad K. ienāca, Montaga jaunkundze no loga gar galda 
vienu malu gāja viņam pretī. Viņi mēmi sasveicinājās. Tad 
Montaga jaunkundze, kā vienmēr, dīvaini piešķiebusi galvu, 
teica: «Nezinu, vai jūs mani pazīstat.» K. piemiegtām acīm 
skatījās uz viņu. «Protams,» viņš teica, «jūs taču jau ilgu laiku 
dzīvojat pie Grubaha kundzes.» —  «Man šķiet, jūs gan nepie
vēršat daudz vērības šai pansijai,» Montaga jaunkundze teica. 
«Nē,» teica K. «Vai jūs negribētu apsēsties?» Montaga jaun
kundze teica. Viņi abi klusēdami pievilka divus krēslus pie 
galda gala un nosēdās viens otram iepretī. Bet Montaga jaun
kundze gandrīz tūlīt pat atkal piecēlās, jo bija atstājusi uz 
palodzes rokassomiņu un gāja to paņemt. Viņa aizšļūca pāri 
visai istabai. Somiņu šūpodama, atgriezusies viņa teica: 
«Gribu parunāt ar jums dažus vārdus manas draudzenes 
uzdevumā. Viņa gribēja nākt pati, bet šodien viņa jūtas maz
liet nevesela. Jums vajag viņu atvainot un viņas vietā uzklausīt 
mani. Viņa jau arī negribēja teikt jums neko vairāk kā to, ko 
es pateikšu. Gluži pretēji, es domāju, ka varu pateikt jums 
pat vairāk, jo esmu salīdzinoši tālu no tā visa. Vai jums arī tā 
nešķiet?»

«Ko es varu teikt?» atbildēja K., kuru nogurdināja tas, ka 
Montaga jaunkundze ar skatienu visu laiku sekoja viņa lūpu 
kustībām. Tā viņa it kā ieguva varu pār to, ko viņš tikai vēl 
gatavojās sacīt. «Birstnera jaunkundze acīmredzot nevēlas 
man piešķirt personīgo sarunu, kuru es tiku lūdzis.» —  «Tā 
ir,» teica Montaga jaunkundze, «un tomēr tā nav. Jūs nepa
rasti neatlaidīgi viņai uzmācaties. Parasti taču sarunas netiek 
ne atļautas, ne aizliegtas. Bet var gadīties, ka sarunu uzskata 
par nevajadzīgu, un tā šoreiz ir noticis. Tagad, pēc jūsu pie
zīmes, es varu runāt atklāti. Jūs lūdzāt manu draudzeni paru
nāt ar jums —  mutiski vai rakstiski. Mana draudzene zina, tā 
vismaz es pieņemu, par ko šī saruna būtu, un tāpēc, tādu 
iemeslu dēļ, kas man nav zināmi, ir pārliecināta, ka nevienam 
nenāks par labu, ja šī saruna tiešām notiks. Jums katrā ziņā 
šī saruna neko daudz nevar nozīmēt, jo jums taču tikai ne
jauši ienākusi prātā šī doma, un arī bez kādas īpašas izskaid
rošanās, ja ne gluži tūlīt, tad drīz vien jūs atzīsiet visa šī gad ī
juma bezjēdzību. Tā viņa man vakar teica un tādi ir viņas

uzskati. Bet es iebildu, ka tas gan var būt taisnība, bet es 
tomēr uzskatu par pareizāku dot jums skaidrāku atbildi. Es 
piedāvājos uzņemties šo uzdevumu, pēc īsas vilcināšanās 
draudzene man piekrita. Ceru, ka būšu rīkojusies arī jūsu 
labā, jo pati sīkākā neskaidrība tai visnenozīmīgākajā gad ī
jumā tomēr ir ļoti mokoša, un ja nu to, kā jūsu gadījumā, viegli 
var novērst, tad labāk drīzāk tikt ar to galā.» —  «Pateicos 
jums,» teica K., lēnām piecēlās, paskatījās uz Montaga jaun
kundzi, tad pāri galdam, tad pa logu —  pretējo namu apspīdē
ja saule —  un gāja uz durvīm. Montaga jaunkundze pāris soļu 
sekoja, it kā nepaļautos uz viņu. Taču pie durvīm abiem vaja
dzēja pakāpties atpakaļ, jo tās atvērās un ienāca kapteinis 
Lancs. K. pirmoreiz redzēja viņu tuvumā. Tas bija liela 
auguma vīrietis ap četrdesmit, tumši iedegušu, izblīdušu seju. 
Viņš viegli paklanījās pret K., tad devās pie Montaga jaun
kundzes un godbijīgi noskūpstīja viņas roku. Viņš kustējās 
ļoti veikli. Sī Montaga jaunkundzei parādītā pieklājība uz
krītoši atšķīrās no tās apiešanās, kādu viņa bija piedzīvojusi 
no K. Tomēr nešķita, ka Montaga jaunkundze dusmotos uz 
K., viņa pat vēlējās, kā K. pamanīja, stādīt viņu priekšā kap
teinim. Taču K. negribēja tikt priekšā stādīts, viņš nebija no
skaņots izrādīt kādu laipnību kapteinim vai Montaga jaun
kundzei, rokas skūpsts bija apvienojis viņus grupā, kas, sa
glabājot pilnīgas nevainības un neiejaukšanās šķietamību, 
gribēja viņu atraut no Birstnera jaunkundzes. Taču K. šķita, 
ka viņš sapratis ne to vien, viņš arī saprata, ka Montaga jaun
kundze izvēlējusies labu, abpusgriezīgu līdzekli. Viņa pār
spīlēja Birstnera jaunkundzes un K. attiecību nozīmi un vien
laicīgi mēģināja visu pavērst tā, lai izrādītos, ka tas ir K., kurš 
visu pārspīlē. Viņa maldījās, K. neko negribēja pārspīlēt, 
viņš zināja, ka Birstnera jaunkundze ir maza mašīnrakstītājiņa, 
kas nespēs ilgi viņam turēties pretī. Viņš apzināti neņēma 
vērā visu, ko bija uzzinājis par Birstnera jaunkundzi no Gru
baha kundzes. To visu viņš pārdomāja, ar paviršu sveicienu 
dodamies ārā no istabas. Viņš gribēja iet tūliņ uz savu istabu, 
bet Montaga jaunkundzes klusie smiekli viņam aiz muguras 
ēdamistabā novirzīja viņu uz domām, kā viņš varbūt varētu 
pārsteigt tos abus, gan kapteini, gan Montaga jaunkundzi. 
Viņš apsēdās un ieklausījās, vai nebūtu sagaidāms traucē
jums no kādas blakusistabas, taču visur bija kluss, dzirdama 
vienīgi saruna ēdamistabā - un Grubaha kundzes balss no 
gaiteņa virtuves pusē. Apstākļi šķita labvēlīgi, K. devās uz 
Birstnera jaunkundzes istabas durvīm un klusu pieklauvēja. 
Kad tur viss palika kluss, viņš pieklauvēja vēlreiz, taču vēl 
vienmēr nebija nekādas atbildes. Vai viņa gulēja? Varbūt tie
šām bija saslimusi? Vai izlikās tāpēc, ka zināja, ka tik klusu 
klauvēt var vienīgi K.? K. nolēma, ka viņa izliekas, un klau
vēja stiprāk, un, kad klauvēšanai nebija panākumu, beidzot 
uzmanīgi atvēra durvis, nevarēdams tomēr tikt vaļā no sajū
tas, ka dara ko nepareizu un turklāt bezjēdzīgu. Istabā ne
viena nebija. Tā gandrīz vairs neizskatījās pēc tās istabas, 
kuru K. bija iepazinis. Pie sienas tagad stāvēja divas gultas, 
viena otrai blakām, trīs krēsli bija nokrauti ar kleitām un veļu, 
skapis palicis vaļā. Laikam gan Birstnera jaunkundze bija aiz
gājusi, kamēr K. ēdamistabā runājās ar Montaga jaunkundzi. 
Pārāk sarūgtināts K. tādēļ nebija, viņš jau vairs īpaši necerēja 
tik vienkārši sastapt Birstnera jaunkundzi, viņš to bija mēģi
nājis tikai par spīti Montaga jaunkundzei. Jo mokošāk viņam 
bija, durvis aizverot, ieraudzīt atvērtajās ēdamistabas durvīs 
stāvam un sarunājamies Montaga jaunkundzi un kapteini. 
Varbūt viņi tur stāvēja jau kopš brīža, kad K. bija taisījis vaļā 
durvis, viņi izvairījās likt manīt, ka novērojuši K., viņi tikai klu
sām runājās un K. uzmeta vienīgi pa izklaidīgam skatienam, 
kā to mēdz darīt sarunas vidū. Tādēļ šie skatieni uzgūlās K. 
ar visu smagumu, viņš gar sienmali steidzās uz savu istabu.

(Turpinājums sekos)
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