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ANDREJS EGLĪTIS

D V ĒSEĻU  CIETOKSNIS
MOSU D IEN A

Ir rīts — es izeju kā milzis 
Ar dziesmām un šķēpu.

1945. g. 4. februāri Liepājā

Kas gan skaitījis, kuru reizi jau nespodrajiem kara gaisiem 
cauri, šorīt kā no asinīm izsvīst saule Kurzemes kauju lokā.
©  LKP CK izdevniecība, «Avots», 1990

Tik vienādi ir tēvzemes cīņu rīti, tos nespēj atdalīt debesu ap
mākšanās, nedz blāzmainā pamale — vienmēr gaismas svī
dumā redz viļņojamies kara pulkus, jaunu kauju dienu uz
ņemot. Un tev jāvaicā, kas šonakt dusējis? Kas gan likteņa 
dienās meklēs snaudošās dvēseles, sen jau Kurzeme aizmir
susi dzi|u miegu — pievērtiem plakstiem tā visu redz, ar 
dvēseli dzird kareivja vaidu, sajūt bēg|a nopūtas — tā ir kā 
liels un dzi|š ūdens, kas rāmi vi|ņojas pretī sava likteņa kras
tiem. Un šajā kauju rītā, kam tāpat kā citiem iesarkans spo
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žums, viņi atkal nāk, tie atkal laužas un laužas, savās asi
nis vārtīdamies, sarkaniem mēra karogiem degot, kā akli 
un apstulboti sitas uz priekšu, nedz zemes, nedz debesis re
dzēdami. Gandrīz tēva mājas dārzā kaukdama iegulst no
maldījusies granāta, pajūk cecā zedeņu sēta, bet tu vairs 
nejūti baiļu. Kurzemes cīņu rītā tev jādomā par pilsētām citā 
kauju zemē, kur daudz dzīvu dvēse|u pazūd uguns un ak
mens lavā, tev jāvaicā ik brīdi — vai Dievs viņus sargājis, 
kas no tavas miesas un asinīm? Un tu iekarsti Kurzemes 
briesmu stundā, sevi aizmirsdams un izslēgdams, tu domā ti
kai par to ļaužu likteni, kam šajā brīdī sarkanā mēra vie
suļi neredzētā auļošanā jau dzīviem esot izrok kapus. Nevar 
Kurzeme šodien sevi sajust, nejūtot savu tautu svešumā. 
Tu gribi stāvēt par visiem, nebaidīdamies sava gala. Lai 
arī debesis būtu pār tevi gāzušās, kaut tikai tavi brāļi un mā
sas neskarti elpotu. Nu sajūti — esi izaudzis kara vētrās, ti
cis pāri sev un savam šaurajam lokam, Kurzemes tautieti! 
Kad jūti savu brāli degam, saki: es gribu viņa vietā degt! Kad 
mani savu māsu izslāpušu, solies: es gribu viņas slāpes ņemt. 
Tā mēs iekarsīsim viens otra pēc, un nāve mūs nevarēs iz
dzēst, stepju gari noriet, tik jāizjūt — tavas brūces arī ma
nas. Ir rīts — izej kā milzis ar dziesmām un šķēpu, nav vairs 
savas dzīvības žēl, dvēsele zina tikai baiļošanos par mīļo 
briesmām. Tāds atnāk Kurzemes kauju rīts un iesilst dienā, 
kad tu jau esi dziļi iededzies savas tuvās un tālās tautas pēc, 
un vari sacīt: eju kā tavu upuri nesdams, nu iededzies pret 
mani. Ja  kalni arī pajuktu, vēl debesim lūgtu: ar tavu nāvi 
mani savienot. Vienu asiņu un gara pievilkšanās ir mūsu 
spēks. Ir dienas — es cīnos kā kareivis ar dziesmām un 
šķēpu.

Saules gājiens jau uz vasaras pusi — aug lāstekas, līņā, 
sagriežas sniega vētra, pa atkalas ceļu mājup līgo tēva mal
kas vezums. Nāk stunda, kad apkārt garajam saimes galdam 
daudzas mutes svētīgi kož maizes riecienu, kad māte un māsa 
gari nopūšas. Nav saņemtas vēstis no tālās kara zemes, sen 
nav manīta tuvinieku vēstule. Prāts nemiera sadzelts, nav 
miņas, nav ziņu, tik Kurzemes dvēseļu cietoksnis dun un dun: 
neapbedi, neapbedi vēl! Un dienas vidū tu saslienies kā 
vētras rauts un saki ticīgo kurzemnieku ticību — lai kāds 
šķir tālums, zinu tevi nezinot, jūtu tevi nedzirdot. Te izaug 
mūsu stiprums — sevi iznest no nāves miglājiem, latviešu 
tautas augstais asiņu dzinums — vienam otra apzināšanās, 
tu nevari zust, es nezudīšu. Ir diena, un tu cērti sasalušo zemi, 
sprostodams ienaidniekam ceļus. Atkal mani, esi sevi aizmir
sis. Pats atgriezts no pasaules, tu tomēr domā par milzu kau
jām tālumā, redzi kā dzīvu viļņojamies uguņaino cīņu lau
ku, mati tūkstošus atstājot mājas un nejūti vairs savu ļauno 
dienu nāvīgi elpojot ap tavu karsto dzīvības leju. Mīļas se
jas tev rādās, un tu topi kā nevaldāms ar savām asinīm dzī
vajā Kurzemes valnī. Par maz vienas nāves, lai gāžas tum- 
sekļi un drūp, lai taisnības zibeņi pārdala debesis, mēs cel
simies lielumā pēc savu lietu asiņu mēra. Un tās zvēroda
mas kūso pret austrumiem mūsu likteņa traukam pāri. Kur
zemes ticība un asinis runā no dienas uz dienu — nekas reiz 
apslēpts nepaliks, viss augstā gaismā pacelts tiks.

Ir vakars — tu neesi noguris ceļinieks bez dziesmām un 
šķēpa Kurzemē. Tik viena un tā pati doma ķirmim līdzīga te
vī graužas, ar lāpstu mājās ejot — kā šobrīd tavā sētā, kur 
Vidzeme guļ kritušo kupenās. Latgale, Zemgale — kas tur 
virina durvis? Tu nejūti vairs sava posta, esi tam izaudzis 
cauri ar jaunu asins vilni, cietais, stingrais dzīvotāj. Ne mie
ru Kurzeme šodien vēl saviem ļaudīm, ne miegu atdusai. 
Skaidri visi prāti, pamalē ugunis šaujas. Viss šobrīd vēl jā 
apspiež: nedienu elsas, valgums skropstās, lai runā Kurze
mes akmeņi, tu esi norijis rūgtu dvēseles malku un mierīgs 
saki Kurzemes vakarā: apspiedu sevi vājumu, esmu uzvarē
jis. Ar tūkstoškārtīgu ticēšanu Kurzeme uzņem savu ritu, 
ar Dieva ugunīm iekaist dienas vidū, un vakars — ticīga 
caurmiega snauda uz zemdegu zemes līdz ritam.

Rādies nu, stiprais latvju gars, celieties, asinis, nāk mūsu 
lielā diena, velc kopā prātnieku zīmes un nojautas — šī ne
būs tava nāve!

PAR VARO N ĪBU  UN V IEN O T ĪBU

1945. g. 11. februāri Liepājā

Bieži esam sev jautājuši, nomodā aizvadījuši naktis, acīm 
izgājuši cauri vēstures sējumiem, salīdzinājuši, pētījuši — 
kas šodien gan ir latviešu tauta? Vai tik vien ka izsvaidīta 
un izvētīta likteņa vējos, saskaldīta, atrauta saviem šūpu
ļiem un kapiem? Vai briesmas un ugunis niknāk par mēri 
izdeldējušas dievišķīgo tautas gara un asins kopības jēdzie
nu? Vai jau nedzird balsis ceļamies - mēs samīts lauks, 
mēs lielais posta ceļš, mēs zemei pieliektie. Lai uguns pātaga 
šausta neticīgo un savā ticībā atkritušo, bez viena šaubīgā 
tomēr nav desmit ticīgo. Savu asiņu raksta mēs varam šo
dien pateikt degošām tautām un zemēm, niknākam ienaid
niekam, visiem, kas dzird: nekad savā likteņa traģisma ne
esam bijuši tik vienoti kā šajās uguns dienās. Nelaime mūs 
dara par vienu, svešos tuvina, šaubās un cerības izkarsuši, 
mēs kā sausas smiltis tvīkstam savas tautības un tautas vie
notības apzināšanos. No lielā likteņa lējuma radušies sārņi, 
tie apmaldās cīņu ceļā, apmulst, nesaredz mērķa, tiesā brāļus 
un māsas, satraukumā meklē zīmes un nelaimju cēloņus pa
gātnē. Ikvienam tautietim, Latvijas latvietim, ka zvērests guļ 
sirdī ar nāvi neizdzēšama apziņa — pagātnes cīņas ir mūsu 
gods, tagadne — upuru un slavas ceļš uz jaunu ausmu un 
pagodinājumu. Netiesāsim cīņas kāpinājuma bridi latviešu 
tautu, mēs nestāvam pie karātavām, bet ievelkam spirgtu 
gaisu vislielākajam izšķiršanās brīdim. Mums jāapzinās 
esam izpelnījušies varonības vārdus viss lielais kopums, 
visa tauta, neesam uzdevuši cīņu pret austrumu uzmākša
nos, esam palikuši uzticīgi vienmēr sev. Tumšas debesis guļ 
pār Eiropas cīņu laukiem un mazo, gaišmataino tautu. Vai 
kāds no mums vaimanā? Vai tautas cīņas gara izpaudēji, 
mūsu karavīri, milzu pārspēka priekšā izbīstas? Nē! Mēs 
ticam savai dienai, mēs paliekam stipruma pilni zem kopēja 
cīņu karoga, svēti apzinoties — dzīvojam, nē, elpojam nā
kotnes Latvijas cerību. Visasiņainākā cīņā, vistumšākajā 
vētrā, nevienā dvēselē nedrīkst ieviesties mazvērtības 
sajūta — mēs satriekti pīšļos, necel savu vaigu no zemes, 
gaidi, lai pārskrien negaiss. Ciņu esam pieņēmuši, ar 
to iziesim līdz galam, lepni apzinoties: esam tauta, kas 
upurus dod, kas neko negrib lūgt, šodien cilvēcības vārds 
izdzēsts, mēs dalāmies kopējā dzīvības un nāves liktenī ar 
tiem, ar ko esam kopējo ciņu sākuši. Nav jāslēpjas — daudz 
asiņu esam devuši, varam vēl dot, cīņā nikni saviļņoti tēvu 
zemes pēc, daudz vēl iekarsis, vēl kaujas nav galā. Lai ie
degamies par savas tautas dzīvību, lai izejam sargāt ikviens 
savas mājas slieksni, ņemot palīgā visus Dieva un zemes 
spēkus. Lai zinām: savā traģismā un Latvijas idejā esam 
vienotāki nekā visos vēstures laikos. Nekad vēl mūsu kauji
nieku rindās nav bijis tik daudz jaunatnes — mūsu kultū
ras jaunās audzes, kur ikviens cīnītājs pats par sevi ir garīgi 
un fiziski savas iekšējās degsmes pilns.

Mēs neesam atšķēlušies no šiem trauksmainiem cīnītājiem, 
ik brīdi gaidās, uzvarās, kaujās un klusumā esam savās izjū
tās situšies kā pret kalniem un lejām, esam viļņojušies. Esam 
tapuši nepacietīgi un tomēr rūdīti, ik ar dienu ejot savu cīņas 
ceļu. Lai iedegamies savas tautības vārdā, vienotībā un varo
nībā, lai neizjūtam to, kā nava: neesam nevienam pa kājām, 
ikviens bēglis Kurzemes klētī un paspārnē nes savu upuri ar 
katru stundu, ar katru dienu. Kas nav to izjutis, lai ieskatās 
šo svēto mijkrēšļos. Esam vienoti savā mērķī — ideja mums 
skaistākā, ap to dūcam kā bites — brīvā Māte Latvija, 
šis vārds spējis visos briesmu brīžos iekvēlināt jaunekli, 
ir sirmgalvi, aizraut pakaļ karogam tautu. Vai šodien tas 
būtu zaudējis savu maģisko spēku un neradītu brīnumus? 
Sauksim tik viņu, izturēsim cīņu līdz galam — mūsu pagāt
ne ir laba, tagadne — kauju un upuru diena, un nākotne - 
tā nebūs tautas kapeņu vieta. Tik ticību, ticību nepamet!
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Viss, viss nu vienā vārdā likts,
Tas skan kā Dieva kokļu spēle,
To izsacīt tā nevar mēle,
Tik just, vai gavilē vai klus,
Tas nemirdams uz lūpām dus — 
Latvija.

1945. g. 17. februārī Kurzemē
Kad valdnieku zelta kroņi sabirst putekļos, kalni pie iele

jām liecas, tautu vaimanas sajaucas ar cīņu uguņu rēkšanu, 
tad pāri posta baismai paceļas tautas gaišreģa gars, redzē
tājs pāri tumsai citā laikā. It visās briesmu dienās latviešu 
tautai parādījušies vīri, kas, senču nojautu un debesu svētī
ti, tālāk par citiem redzējuši, tālāk dzirdējuši, iznesdami no 
dvēselēm sapni un dievišķu nojautu atklāsmi. Nav šodien 
latviešu tauta naiva ticētāja, tā nedus uz sapņa kā princese, 
ikviena cerība dēlu asinīs uguns baltumā nomazgāta. Velti 
zīlēt nākamību rēgainā pusnaktī, velti piesaukt debesis 
nestundā, visu izšķir cīņa, vienu asiņu kopība un stiprums. 
Bet tautu un karapulkus neved kaujās karavadoņi vien, pir
mās visiem iet tālās redzēšanas nojautas, tā rīta ausma, ko 
vīri, uz lielgabaliem atspiedušies, vai burtnieki jauž cauri asi
ņainai tumsai. Mēs neesam savus tautas sapņus saukuši 
pirms laika, neesam tos modinājuši par agru, tik gājuši tiem 
pakaļ, nikni cīnīdamies, atstādami aiz sevis varoņu kapsētas. 
Un, tūkstoškārt tā sevi pārbaudījuši, šodien sakām: es tevi 
nosapņoju, Latvija! Es tevi izcīnīšu, tēvzeme!

Tas bija tajās dienās, kad liesmu aukas vēl plosījās kriev
zemes purvos, tālu no latviešu tautas. Jauns karavīrs tad 
redzēja savu pirmo sapni: «Pār mežiem degdamas uz mūsu 
zemi nāca ugunis, un stepju pulki kaukdami pieplūdināja 
sētas. Norasojušu pieri, jaunais karavīrs sapnī kāvās Vid
zemes kalnājos ar nāves sirotājiem, atkāpās no kalna uz kal
nu, pameta bērnībā mītās takas, aizvadīja bēgošo tautu, 
pagasta ļaudis, rūgti izmisa un rītā pamodās kā pēc bries
mīgas kaujas.»

Gāja dienas, cīņā ieklupa jauni pulki, uguns izpletās, jū
rās gulēja asiņains atspīdums, vājie pakrita, stiprie kļuva 
stiprāki, līdz jaunais sapņu redzētājs ar savām asinīm lau
kos dzēsa degošo sapni, pēdu pa pēdai, sīvi kaudamies bēr
nības ceļos. Tas piepildījās. Vēl ugunis pie Cesvaines ne
bija aprijušas sētas un birstošās druvas, kad jaunais ka
rotājs sapnī dzirdēja Rīgas torņu nelaimju zvanus, brū
košu namu dārdus, izbiedētus ļaudis — Rīga aizklājās dū
miem un putekļiem, atvērās vārti nīcības tuksneša ļaudīm. 
Atkal karavīrs pamodās kā pēc briesmīgas kaujas, noslau
cīdams slapjo pieri. Melniem uguns stabiem sadega Vidze
me, pāri kauto dēlu augumiem izbira rudzu druvas, kauda
mies pulki pārgāja Gauju un Daugavu — Rīga blāzmoja nī
cības virpuļos.

Nelaimju sapņi bija dusējuši latviešu tautas dvēselē, rādī
jušies kaujas vīriem, atklājušies vienam, ar upuriem aplie
cināti, ar savu jēgu piepildīti.

Vēl dega Rīga, lēnām plēnes pārstāja, karapulki elsoja pie 
Džūkstes un palika kā ozoli pretsparā. Tad dedzīgais kara
vīrs sapnī skatīja savas tautas karoga pacelšanu. Tad satum
susi gulēja pilsēta jūras malā, bija tā kā bailes, satrau
kums — vai nebūs par agru? Un sarkanbaltsarkanais ka
rogs uzvijās gaisos! Viens pats. Teica ļaudis, rīt, rīt pacel
sies tūkstoši!

Cīņas ir sīvas, nojausmas redzīgas un zīmīgas. Šie ir trīs 
latviešu sapņi, divi asinīm apzīmogoti — trešais aust kā rīts 
un gaida piepildījuma. Ko sauc šodien Latvijas saucējs, 
juzdams savas tautas dvēseli tvīkstot līdz karstākam cīni
ņa mirklim? Tautas karoga pacelšana augstākā kalna ga
lā — par pagātni, par tagadni, par kritušiem dēliem, par 
mazās tautas lietām asinīm, par dzīvo gribu pastāvēt un 
cīnīties, par rītdienas Latvijas brīvību un savu pastāvēša
nu, par mūsu nākamības valsti. Nav vairs citu vārdu, kas 
spētu latviešu tautu kā viesuli sagriezt pēdējai cīņai, kas 
saceltu kājās jaunus tūkstošus. Ir tikai viens sauciens un 
viena elpa — karoga pacelšana. Te viss mūsu spēks un dzīvī
ba, velti meklēt citu dziesmu, citu skaņu, tādas nav. Kopš 
gadu tūkstošiem sevi apzinādamies, kā tautu ar savu ideju —

būt pašiem. Ir tā, kā to lasām dzejā: dodiet man vienu vār
du, tas skan ka kokļu spēle — Latvija, ar viņu es sacelšu kā
jas visus gurušos, ap karogu pulcēsies tauta, aukai līdzīgi 
metis pēdējo cīņā. Mēs gribam šo vārdu — tajā mūsu aug
šāmcelšanās un stiprums! Lai stāvam skaidru vaigu, nevie
nam nav jāslēpjas, sevi ciešāk un vairāk par tautu apzino
ties, mēs spēcīgāk cirtīsim savu dūri ienaidnieka pierē ar 
degošu niknumu, kā pēc gaisa slāpstot, mums jāsalauž nīcī
bas vara. Daudz ciešanu, vaimanu, degošu asiņu, pēdējo el
pas vilcienu prasīs karoga pacelšanas sapnis. Tas ir mūsu 
lielākais — sākums pazaudētās tēvzemes atgūšanai. Tam 
atdosim visu. Ja  to negūstam un nepiepildām, būsim nabagā
ki par nabagu, aklāki par aklu. Lai ceļamies par savu trešo 
sapni — tas vienīgais šajās likteņa vērtībās mums var pa
līdzēt. Nav citu vārdu, nezina tos mute, neteic debesis — 
saucam paši: karogu pacelsim par karavira sapni!

Lai piepildām to! Dievs nav lēmis naida vilnim Baltijas 
jūras malu pārvērst kapsētā. Te vēl mūsu dzīvās asinis 
un miesa. Mūsu stiprums — karoga pacelšanā! Tici, tauta, 
saviem karapulkiem un dvēseles nojausmām, tās arī šodien 
guļ uz redzigo pierēm un piepildās likteņa dienās.

KAS TAS IR?

Jel mosties, nomet bēdu — 
Sāk gaisma tumsu mākt;
Un tici, kaut kam lielam 
Pie tevis vajag nākt.

1945. g. 24. februārī Liepājā

Ik ar stundu jūtu, esi izbridis nāves un puteņu ziemu, 
uz lemeša sēdēdama, zīle kliedz jaunu kauju vēsti. Upju dzī
les jau mostas, siltāks kļuvis bēdu vaigs, bēgļu māte klusāk 
piemin tumšās riju naktis. Kas tas ir? Gājiens karstākā cī
ņu kāpinājumā, pacelšanās sev pāri, sadegšana lielai dzīvī
bai. Tu ej kā noreibis, jūti? Nav debess puses, kur nedunētu. 
Naktī caur vientuļu rūti uz gulētāju pierēm Kurzemes sētās 
noslīd kauju blāzmas, ūdeņos kliedz kuģu sirēnas, debesis 
dārdoņu pilnas, nāk un iet kareivji — tavs laiks ir klāt. Un 
es redzu pulkus, kas stāv, cīņas satrauktībā drebēdami. Slie- 
damies uz pirkstgaliem, viņi raugās mākoņu degšanā, lai 
viskarstākā brīdī ietriektos baismas naktī.

Jau mostas tā vētra, ko lēnām izsaukusi latviešu tau
tas asiņu karšana savas tēvzemes pēc, nākotnes valstiskā 
ideja rakstās karogos, lai apzinās sevi tautieši vispēdējā, vis
lielākā laika priekšā. Lai pārņem visus kauju noreibums, 
dod man savu roku, ņem manu, jūti vienu dvēseli.

Nu sauksim savas asinis pacelties visaugstākā ritēšanas 
kalngalā, briesmu nestundā gatavi aizliegt mīļāko no mīļā, 
lai tikai tautas dzīvības vainagu pārnestu pāri liesmu ka
penēm. Un ir brīži un stundas, dienas un naktis, kad pa
ceļam balsis, saucam skaļāk par vētru: dodiet mums mūsu 
Latviju! Zinām, ar šo vārdu mātes šūpo šūpuļus, ar Latvijas 
sapni aizveras kapi, ar šo vārdu mēs ietu modināt mirušos. 
Ar to mēs svētījam viens otru un tajā mirstam un dzīvojam. 
No Latvijas ceļa mūs nenovirzīs nedz zvaigžņu apmākša
nās, nedz zemes sakustēšanās, un, ja arī no mūsu tēvijas 
paliktu pāri tikai kapeņu lauks, vēl jaunās paaudžu dzī
vības tur lasītu — Latvija!

Ticam, drīz beigsies kapu laiks, tu stādīsi brīvajā trūdu 
laukā dzīvības koku un pieminēsi sadegušos. Līdz tai dienai 
vēl plūdīs asiņu strauti, tur mazgāsies balti baloži, ies pāri 
lielais dvēseļu lasītājs — būs palicis dzīvs mūsu karogs, tau
ta, spēks. Zemi un valsti uzcelsim!

Šīs dienas vārdā lai sadedzinām savus neticības baušļus, 
lai neputinām bēdu pelnus, lai gatavojamies savai uguns 
stundai stāties blakus Kurzemes karavīriem, kā vien spējam. 
Debesis to zina — mēs gūsim visu, ko vēlamies, tik savu cī
ņu sakāpināt, savas svētās asinis likt pie svēti izlietajām. 
Kareivis lai ir tavs vārds, tā mēs vislabāk viens otru pa
zīsim.

Dun, vai dzirdi? Vai tev asinis nesatrako un reizēm ienaids 
neuzsviež augstās ciņas alkās, satrauktībā neprasot nekā?
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Tā ir, kad atmodies sajūti Kurzemi asinīs un Vidzemi, Zem
gali, Latgali dzelžos. Tuvie un tālie: kas salauž ezeros ledu, 
kas upes izceļ no krastiem, kas pamodina debesis vētras, tas 
lielais kāpinājuma spēks — lauzt varu! Tas izcels latviešu 
tautu, tas izcels daudzas, daudzas tautas no uguns gultas un 
dos mums zaļu mētru vainagu pastāvēšanai.

Lai ceļas jauns un spožs Kurzemes cīņu vanags pāri varo
ņu laukiem un viņa spārni atmirdz triju uguņu krāsās — 
sarkanbaltsarkanās!

M OSU JAUN ATN E — M OSU V ED Ē JA

Visās cīņās un visos laikos 
mūsu jaunatne gājusi priekšgalā — 

tā ved mūs arī šodien ar augstu paceltu kaujas
un ideālu karogu.

1945. g. 27. februārī Liepājā

Kas ir tas liesmainais zelta zvans, kas uzvilkts pussagrau
ta dievnama tornī pāri dūmainajām kauju zemēm? Kam pie
der himniskā zvana dziesma, kas šalko cauri upuru vaidiem, 
dzēsdama degošās ļaužu drānas, jundīdama senču dvēseļu 
briesmu un brīdinājumu saucienus, vēstīdama jaunas die
nas tuvošanos? Tas latviešu jaunatnes dvēseļu zvans, tā 
viņas dziesma, balsis un atbalsis, tur runā mirušo paaudžu 
nemirušās asinis, kā tvaiki kāpj sapņi, mostas norimušās 
vētras, runā tēva gars kapu laukā, pagātne ceļas augšup, 
visas tautas lielie un labie saules un aizsaules spēki šodien 
salējas liesmainā zvanā — mūsu jaunatnē. Un zvana mēle 
dzied savas tautas likteņa dziesmu, šūpodamās pāri liesmu 
rijībai, it kā to līgotu neredzama roka debesu plašumā. Visu 
dvēseļu cerības ceļas pretī zvana mēlei, visu acis to uzlūko 
un, kamēr dzirdamas gaišās zvana saucēja balsis — latvie
šu tauta izelpo aizturēto dvašu: mēs neesam zuduši — mūsu 
jaunatne, apzinādamās savus cīņas ideālus, aug un pieņe
mas palainas upes spēkā. Visu svētību dodami, ar lūgša
nām pavadīdami, mēs, acis nenovērsdami, sekojam saviem 
likteņa vedējiem — jaunatnei.

Dzirdiet, jūs, jaunākie no jaunākajiem, drošsirdīgākie no 
drošsirdīgākajiem, posta dienās caur savas māmuļas un tē
va muti jūs uzrunā latviešu tauta. Sirmie zintnieki visbargā
kā latviešu nāves brīdī atplēsuši senču pīšļiem un asinīm 
aizslēgto latviešu tautas likteņa zieģeli, lai mūžīgajiem 
rakstiem jaunatnei vēstītu: izraisiet cīņās mūsu gadu simte
ņu sapņus, nesiet tālāk mūsu kopuma asinis, vadiet savu 
tautu ar vētrainu aizraušanos. Esiet kā zvans degošā diev
nama tornī — stipriniet savas novada draudzes, nesiet sevī 
aizmūžīgās cilšu balsis un nezūdamības garu. Uguņu vēji, 
sīvi dedzinot, jūsu pulkus izklīdinājuši asiņainās cīņu zemēs. 
Lai ikviens briesmu brīdī jūtas tā, it kā viņš stāvētu savas 
tautas vidū, viņas labo garu apņemts. Jūs, izredzētie nāka
mības kalēji, lai ticība ir jūsu lakta un āmurs — varonība! 
Dievs latviešu bērniem no neminamiem laikiem devis savu 
gudrības zīmi, neapjaustu varu, ķēnišķīgu pazemību savā 
apzinātā spēkā — kaut no tuksnešiem, nezināmām ciešanu ie
lejām, nepārredzamiem tālumiem atkal savilkties kopā, tēvze
mes liesmaino ideālu sauktiem. Esiet varonīgākie starp visām 
tautām, lai celtos darbi, nemirstīgākie starp nemirstīga
jiem. Mums, mazajiem, vistālākais ceļš, mums, diviem mil
joniem, visvairāk jāsasniedz, jo šodien mums pieder vismazāk.

Kā arājs vada arklu, strādnieks pārrada dzelzi tēraudā, 
kareivis ar neatdarināmu mākslu raida ieroci, jums, cīņu 
jaunatne, jāvada un jāaizrauj visi kopā — tauta! No senajiem 
laikiem ir bijis un pastāvēs lielais nolikums — mūsu jaunat
ne vētras saucēja, cīnītāja, vadītāja, tagadnes balss un nā
kotnes atbalss.

Mēs varam aizvērt senču vēstījuma likteņa zieģeli, šis 
gars kā liesmas guļ jaunatnes asinīs, tas ir ass un redzīgs. 
Neskan šajās kauju dienās mūsu mutēs smalkais kultūras 
vārds — inteliģence, šobrīd mēs visu atrodam vārdos — 
latviešu jaunatne. Tā kā brāzmaina upe sadalījusies pāri 
visai latviešu zemei, aizplūdusi cīņu skrējienā svešumā, sī
vi cērtas kopā ar likteņa brāļiem Vāczemē, neizsamist austru
mu varmācības jūgā — to visu pavēl mūsu senču aizmūžos

noliktais tautas nezūdamības likums un jaunatnes vedeja 
ceļš.

Trauksmainie jaunatnes cīņu pulki, kas ar slavas ap- 
šalkotajiem karogiem šodien iet uguns viesuļos pirmie, 
pastāv kaujās, kā paliek zeme un debess, tie aizraus līdzi 
grūti saviļņojamos, vēl neaizdedzinātos jaunos ļaudis, mēs 
viens otru pazīstam, — tā būs!

Zinām, jaunatne ir mūsu liesmainais zelta zvans pussa
grautā dievnama tornī. Himniska skan viņas dvēseles balss 
pāri nedienu laikiem, mūsu jaunatnei guļ rokā vadītājas 
zizlis, cīņas karogs un asinīs — ideālu aizrautība, šaurs 
šodien kļuvis jēdziens inteliģence — liktenis mūs jau pār- 
kausējis, tagad runā Latvijas kauju un valstisko centienu 
jaunatne. Tā nav šķirama no pasaules varoņu pulkiem — 
cīņā esam viens!

KLAUVĒ

Dievs dod man kalnā kāpt, 
Ne no kalna lejiņā; 

Dievs dod man otram dot, 
Ne no otra mīļi lūgt.

1945. g. 1. martā Liepājā

Vai jūs dzirdat klusos klauvējienus pie Kurzemes sētu 
durvīm? Vai sajūtat bēgļu mātes apspiestās nopūtas, pa
slepšus izslaucītās acis vēlā pusnakts stundā? To nevar 
nedzirdēt, to nevar nesajust, bēgļu ļaužu likteņnopūtas 
skan cauri kauju dūnām, tās nevar pāršalkt Kurzemes 
pavasara vēji, tās laužas visaizslēgtākos dvēseles mājok
ļos, runā bez vārdiem, klusi un pazemīgi, runā ar savu 
nebalto dienu un nomākto skatu. Klauvē. Atveriet durvis! 
Aiz jumta guļ smagās marta debesis, pāri slieksnim pār
veļas vēju brāzmoņa, un tu viņu ieraugi — skumjo klau
vētāju. Tu viņu pazīsti — jau no pagājušās kara vasa
ras viņš ir ceļā. Tikko bija noziedējušas liepas, kad pāri 
Latgales kalniem, Aglonas Brīnumdarītājas acu pavadīts 
un kara posta dzīts, Māras zemes bēglis atvēra Kurze
mes vārtus. Nu ar viņu satiekamies dienu dienā. Ja  esi 
redzīgs un bez nelaimju truluma, pratīsi nolasīt no acīm 
viņa lūgumu.

Izturi, Kurzemes saimniek, šo silto, spožo acu skatu, 
kas, izmisuma pārvilkts, durvju priekšā satiekas ar tavu — 
neizskaitāmu rūpju pārpilno. Tās ir bērna acis, un no
dilušās drānas mazā gājēja mugurā pasaka daudz vairāk 
par visiem vārdiem: neaizliedz savu sirdi!

Klauvē. Tu atkal mierīgs lūkojies durvīs un ieraugi lep
numā degošas acis. Kā no meža brīvības izdzīts briedis, 
viņš stāv tava pavarda priekšā noliektu galvu, noberztām 
kājām. Nelieci lieki lūgties, kurzemniek, pazīsti vajātā ska
tā Zemgales bēgli. Izņēmi savu svētdienas kārtu, pārskati 
savas goda kurpes, šodien mums visiem jābūt vienādiem. 
Negods liktos tava greznība, kauns mans kailums. Vel 
varam apsēgt sava likteņa brāļu un māsu postu ar pēdējo 
sedzeni, atdot pēdējo lakatu sirmajai bēgļu mātei, maza
jam bērnam stūri no palaga.

Kas jau visu atdevis, tam vairs nav ko dot, tie kur
zemnieki sevi paaugstinājuši līdz lielajai latviešu tautas 
vienādībai. Labie Kursas ļaudis, visi, kas barojat un ģēr
bjat nepārredzamo bēgļu draudzi, dodiet karavīriem, ne
lieciet saviem tautas brāļiem sevi pazemot, klusi nosmilk- 
stēt, gauži nolūgties. Tiem, kuriem lielā istaba pilna vid
zemnieku, mātes ar bērniem, vīri, — tie divreiz neprasīs, 
nedz lūgs, arī postā nezūd lepnums.

Klauvē. Nu aiz durvīm vairs nestāv zemotais Zemga
les bajārs, nerunā Dievmātes acīm Latgales jaunīte, ne
redz sirdsšķīsto vidzemnieku — klauvē Latvijas un lat
viešu tautas liktenis. Lai šie vārdi ieduras kā asmeņi, lai 
nav dievnamos jāzvana, nav jāizstiepj debesīm uguns so
dības pātaga. Kursas ļaudis — mums šobrīd visiem viens 
vainags, viens kaps un viena augšāmcelšanās.

Nežēlo, māmuļa, savu mirstamo kārtu, dalies ar likte
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ņa māsām, to prasa upuru stunda. Saimniek, ja tev vēl 
glabājas godību vadmala, sedz savus posta brāļus. Lie
lajā tautas dienā tavs upuris degs neapdzēšamām paaudžu 
patiesības liesmām. Lai aukstās debesis nav vienīgais ap
segs mazajiem bāreņiem, pieraudātiem Latgales, Vidze
mes un Zemgales šūpuļiem, kas šūpojas zem Kurzemes 
debesīm. Visi zinām, devējam rauj vai sirdi laukā, kur 
ņemt, ko dot, jau tagad iet no rokas mutē, būs vēl grū
tāk. Un tomēr, Vissvētāko piesaucot, latviešu tautas dzī
vības vārds apsegsimies visi ar atlikušo, izturēsim.

Sis ir niknākais kara pavasaris. Briesmīgs kauns un iz
misums degs dvēselē, redzot neapsegtu savas posti kri
tušās tautas kailumu. Nosalušo bērnu raudas spiedīsies 
cauri nejūtīgākajām sirds bruņām, Nē, šie vārdi neder, 
lai nicināms tas, kas otra acis gribētu žēlastību radīt ar 
posta nedienu. Mēs, latvieši, kurzemnieki, šodien vadīsi
mies no visbargāk! tautas dzīvības likuma: apsegsim sa
vus nedienu ļaudis ar pēdējo drānu un jutīsimies kā ķē
niņa bērni. Sildīsim un glabāsim Latvijas dzīvību — 
tiAves stunda greznība» neprasīs.

Dzirdi, klauvēl Vai tur neraudāja likteņa nospiestie? Ej 
un atveri

KARAVĪRS TĒVZEM ES DIEVNAMA

Deg mana dzimtene kg asiņaina lāpa, 
Man tautas dzīvības un jaunas dziesmas slāpa.

1945. g. 9. martā Liepājā

Mans zobens guļ makstī, asmens zaudē asumu un brī
di nedzeļ. Mana roka neceļas cīņai, acis nemeklē iznīci
nāt un gars nokaut, man nenāk pakaļ uguns un vaidi — 
esmu tēvzemes dievnamā. Kauc marta viesuļi aiz augstajiem 
logiem, dun tuvā kaujas lauka zalves, notrīs altārs, un 
nodreb vīna trauks dievgaldnieku rokās. Ap mani sēd 
tauta, māmuļas šķir melnās dziesmu grāmatas, jaunie 
Vasarsvētku acīm raugās uz augšu, sievas noslauka plak- 
stienus, vīri sevī nogrimuši. Es esmu kā no akmens, vēl 
dvēselei netiek klāt ērģeļu kori, visi vārdi auksti, visas 
nožēlas tālas — tik kritušo biedru dvēseles man nemie
rīgi šalko apkārt, tās aplīp ap mani, sēstas uz pleciem 
un rokām — es kļūstu smagāks par zemi.

Debesu aukas spiež dievnamu, augstais templis māc 
mani, kā negaisa zibeņi šķeļas liesmaini spīdumi vakaros, 
dievlūdzēju nopūtas satiekas klusā šalkoņā — es stāvu 
kā citas gaismas apspīdēts un nepazīstu vairs savus brā
ļus. Vai šeit esmu nācis kādu kauju izcīnīt? Savu lies
maino dvēseli satikt un runāties ar debesīm? Nav atbil
des. Draudze lūdz noliektām galvām, un mani beidzot 
aizskar bazūņu ērģelēšana, mani uzrunā latviešu tautas 
vaimanu kori svešajās zemēs un tumsas segtie dzimte
nes novadi. Dzirdu jaunavu elsas, sirmgalvju pēdējos 
sirdspukstus, sievu lāstus un kauto vīru niknumu kāp
jot no kapa. Kā uguns rēc bazūņu balsis, vaid un ap
sūdz, lūdzas un izsamist, raud ar šūpuļu balsīm, draud 
ar pastaro tiesu. Mani pirmo reizi pārņem izmisums, es 
jūtu roku ceļamies, mans asmens atkal kļūst ass, mans 
gars atkal grib cīnīties un nokaut. Izbīstas acis — tik daudz 
mazticīgo un šaubu pārņemto, iztrūkstas dvēsele — tik 
daudz nožēlu un bezcerību, rūgtu un izmisušu žēlabu.

Jaunu dziesmu es nācu klausīties, ne vaimanāšanu, 
tūkstoš zvērojošas acis sastapt, nedz zemei pieliekties. 
Ticības gavilēšanu mana dvēsele gribēja dzirdēt asiņai
najās dienās, dvēseles nocietināšanos, siržu zvērošanu sa
just. Un manas asinis sakarst ugunīs, lai ceļ aukas diev
namu debesīs, lai aizdegas Kristus vainags liesmās! Nā
ciet, es jūs mācīšu ticēt, mazdūšīgie!

Kauju lauks lai šodien top vīru dievnams un varoņu 
nāve — svētais vakarēdiens, tautas dzīvība — dievagalds. 
Es jums iedziedāšu ar pastardienu nedzēšamu uguns zī
mi šaubīgās dvēselēs, tā nenesīs piedošanas vārdu — tik 
tautas aizmūži lasīs: jūs, kas dusējāt pie zemes un drebējāt.

Es eju no dievnama, bazūņu vaidiem pavadīts, mana 
roka ceļas it kā zobenu vilkt cirtienam, manas acis at
skatās — neviens man nenāk līdzi, stāv draudze uz ce
ļiem un dreb.

Es uzkāpju augstākā kauju kalnā, kur kropli koki un kais
li savijas nāves ēnas, kur mani brāļi, liesmās apdedzinātām 
uzacīm un dūmos plandošo brīvības karogu rokās, sakūst ar 
ugunīm un sajaucas ar zemi. Guļ nospiesto ielejās diev
nami, zvana nelaimju zvani, tauta staigā sēru drānās, tik 
kareivis, kāpdams no uguns elles, sauc: es jus mācīšu 
ticēt! Ar nāvi sevi aizliegt, tautas dzīvībā augšāmcelties.

Un vēl Šobrīd es dzirdu bazūņu raudu korus, jūtu cau
ri nelaimīgo Izmisumu — tur jaucas manas mātes un ta
vas jaunavas apsūdzību balsis, bet es esmu savu dvē
seli par akmeni darījis, esmu viņā slēdzis karstākās ugu
nis — nu dzīvoju savai tēvzemei un degu viņi. Nāc uz 
tā augstā kauju kalna, tur došu tev stiprāko vīnu bau
dīt — gadu simteņiem tas rūdzis — Latvijas brīvības 
vīns. Nāc tuvāk, diena, dzīs tautas dvēselei kareivis cauri 
aizrautības zibeņus, un tu gavilējot ticēsi neticamam un 
veiksi neuzveicamo. Tad Kurzemes jaunava bezcerīgi 
neaudzēs miršu zaru zem glāžu stikla, bet atvērs savu 
dvēseli cīniņam.

Jaunu dziesmu es mācu klausīties, ne vaimanāšanu, 
tūkstoš zvērojošas acis sastapt, nedz zemei pieliekties , . .

Es atskatos no augsti kauju kalna lejā, kur mana tau
ta stāv un saka: neuzdrošinos šodien apraudāt savu tēvu 
zemi, neuzdrošinos gauzt par zudušiem. Nelaimes lielums 
aizslēdz manu muti un dvēseli, neuzdrošinos ar savām 
sāpēm aizskart upuru mūžīgumu, aiz bijības esmu pār- 
dedzināts akmenī. Manas dvēseles atvieglināšanas diena 
vēl nāks. Lai tevi klusa atklāšanās un noraudu stunda 
dievnamā dara divkārt stipru, topi tēraudam rada, pace
lies jaunā ticības apņēmībā un nāc no augstā nama, sev 
līdzi cīņas vētru nesdams! Tik nepaliec mūžīgs lūdzējs 
un noraudātājs vien. Šodien Dievs prasa citu vaigu savā 
priekšā.

K U R Z EM N IEK IEM

Tik manā dzimtenē tāds pavasaris.

1945. g. 14. martā Liepājā

Visu nakti jumti pil aiz zemā loga, visu nakti debess 
sarkst asiņaina, visu nakti plēsīgs vējš no jūras dzen 
upēs ūdeni atpakaļ. Ne miegs, ne murgs, ne mosties, ne 
kājas aut, marta gaisi dedzina kā svelmains vējš, saldē ar 
ledainiem puteņiem un žilbina ar kauju ugunīm. Un tu 
neesi vairs vecās miglas pilns un tumšā rauga, visu nakti 
jumti pil — atnācis kaislais zemes rūgtuma laiks. Zobenos 
pārkaltus lemešus un zvanus dēlu cīņā kā sapnī dzirdē
dams, tu atkal jūti sevī mūžīgo sējēju mostamies, un ša
jā brīdī kļūsti sava Dieva ieraudzīts un uzlūkots. Nāk 
tuvāk tavā tīrumā iziešanas diena, neizbīsties, ja uguns 
sēkla zibsnīdama krīt vagas galā, tevi svētīs versmainā 
zemes un asiņu kūpēšana, šalks apkārt mirušo arāju dvē
seles, neskaitāmu acu starošana pavadīs. Tā sējas diena 
nāk, sataisi jau domās zemi, visas mūsu Kurzemes ze
mi, visa mūsu Kurzeme šodien guļ tikpat uz varoņu zo
beniem kā jauniem zelmeņiem. Marta debeši tevi satrau
kuši, atnācis dvēseļu atkusnis, likteņa bardzībā nocieti
nātās vainas atkal top jūtīgas, sāp izklīdinātā tauta, sāp 
pirmais cīrulis. Kas gan nesāp?

Jāceļas, jātiek pāri, kaut kalni jāpārliek. Kaut Kurze
mes dienas reizē spiež arklu un kara rīku — jāar, jā 
sēj, jācērt zobeniem, jācīnās, jādzīvo!

Neskaitāmās mutēs aiztecējusi tavas zemes graudu strau
me, izslāpušie dzēruši tavos vīna avotos, izsalkušie pie 
taviem galdiem mielojušies. Slimie tapuši dziedināti, no
gurušie uzņemti.

Un tu stāvi savā maizes klētī, esi izdalījis daudz, kā 
labais ķēniņš savu zelta pūru. Un kur saglabāti sējas 
graudi apcirkņu dziļumā — atraut tos varētu mutei, lūgt
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viņai Dieva sātu, tik zemei nedrīkst atņemt viņas tiesu. 
Svētījiet sējas sēklu, turieties pie tās kā dzīvās uguns, 
kaut jākulas jumti būtu jāizkuļ, pelavas otrreiz jāpārvētī, 
bet graudi zemei jāatdod. Mēs esam dvēseles apsējuši ar 
lielu ticēšanu, sapurinājuši bezcerīgos, zūdījušies un atkal 
kļuvuši stipri — vai savus laukus atstāsim tukšus? Lai 
griežas negaisu grīstes, tu atkal iziesi ar sētuvi. Duci
nās debesu pērkoņi, nāves un Dieva zibeņi sakritīs krus
tā, bet tu sēsi savu mūžīgo sējumu, liels un nemainīgs. 
Apiesi uguņainos tīrumus, ticēsi — būs asni, un tava tau
ta nezudīs.

Tas jāvar, tas jādara, kaut mute izsalkusi un izslāpusi, 
tu iesi, sēdams pāri kritušo kauliem, tava sējas ticība tevi 

lābs, un tāds tu savā spēkā ar sauju tuksnesi apsēsi, 
odien lai vairāk par visiem laikiem svētīts tavs gājiens 

uz klēti, svētīts lai maizes kumoss mutei, sātībai dusēt 
acīs un dvēselē, lielai, pieticīgai. Esi ar savu graudu sau
ju kā karavīrs kaujā, kas vienmēr dažas ložu šaltis atstāj 
pēdējam brīdim, visniknākam, visu cīņu izšķīrējam — tā 
viņa neaiskaramā daļa. Lai tāda tava sējas sēkla — svēta 
un neaizskarama — , tā pieder zemei, un, kas viņai at
rauj, — tās tautas asinis mirst.

Kaut saule vai ugunis apspīd tavu vaigu, kaut sērains 
tvaiks no zemes galiem kūp — tu sēsi! šie trīs lielie ne
zudīs — zeme, debesis un sējējs.

Neaptverams ir Kurzemes pavasaris, asiņaina zeme un 
nopūtu pilni gaisi, mēs esam slimi aiz lielām cerībām un 
nīcības jausmām. Lai rauj mūs uz augšu Kurzemes sējējs 
ar lielo dzīvības ticību, un, kaut ar rokām mums nāktos 
apsēt ne vairāk kā mūsu mīļo kapu vietas — mēs arī 
tad būsim un paliksim! Svētīta lai ir sējas sēkla Kurze
mes klētī, neaizskarama lai tā top meklēta kā uguns 
tumsā, lai nezūdās bēgļu arāja dvēsele — ari viņa tī
rumā ejamā diena dzimst.

Un, ja tāda sējas diena nāktu, kad sievu pulkiem būtu 
jāiet aiz arkla, lai neizbīstas maigums. Izturēsim, karogu 
nepazaudēsim, tapsim līdz dvēselei cīņas asi, šķilsim ugu
nis pret ugunīm mūsu tautas un valsts dzīvībai!

L IKTEŅ A D IENĀS

Visu tavu dvēseli prasu,
Tavu asiņu karšanu,
Visu dzīvo un mirušo spēku, 
Visu tevi, nedz pusi!

1945. g. 18. martā Liepājā

Gaidu pilni guļ Kurzemes gaisi, zeme sildama ceļ de
besīs vētras, tautas dvēsele cīniņā izkarsusi un atklāju
sies savas valsts sēklai. Karavīru asiņu un latviešu lūg
šanu saukta, pirmatnēja spēka pilna, tā dzen savu zelta 
dzietu cauri varoņu pīšļiem, šķeļas cauri pekles garu kauk
šanai, visapkārt pasaule ar pastardienas vaigu, nedz zva
nu, nedz gaviļu.

Kur ticīgie? Celieties no melnajiem bezcerību šķirstiem, 
lai tautas pastāvēšanas un cīniņa ilgas pārtop vētrai
nā šalkšanā, līdz nākotnes aizmūžiem nerimdamas.

Kas gan mēs esam pret to, kas varam būt?
Šodien — liels kaps un liels šūpulis, nikna cīnīšanās un 

izmisīga zūdīšanās. Iztrūkušies sentēvi, tauta kā pie 
krusta: kas būs, kas mainīsies? Kam tik lēni nāk gaisma, 
it kā kāpdama no dziļu kapeņu tumsas? Acis grib jauna 
spožuma, mute citu vārdu, kāds kalns nospiež krūtis, ko 
nevar novelt. Un sauc nepacietīgais: kur ir valsts? Mēs 
neredzam to, mēs nekā nedzirdam, mūsu ausis aizskar 
tikai vaimanas, mūsu dienas iet uz galu, un naktis iz
stiepjas.

Valsts ir mūsos, mūsu asinīs, kaujās, mūsu domāšanā, 
ticībā, mūsu gribā. Tur tā dus, kā zelta asns šodien, asiņu 
rases slacīta, dūmainu debesu klāta, nopūtu auklēta un 
cerību vilkta uz augšu. Tā ir mūsu lielā stipruma ēka, 
un viņas vārds — LATV IJAS valsts. Tā atkal ceļama no 
dvēselēm un asinīm, to nevar kā paiju pēkšņi uzburt šajās

likteņa dienās, nevar zibens nomest no pērkoņa negai
siem, nevar izlūgt debesīm — jāizkaro!

Ko mūžiem grib radīt, tur vienmēr klāt stāv Dievs un 
velns, tur paaudzes nogulstas pamatos, tur satek tautas 
asaru un asiņu avoti, saplūst himnas un stāsti lielā sma
gā slānī, un jumjas ēka, pilna mirušo čukstu. To nevar 
uzcelt vienā dienā — nāciet visi ap karavīra tverto neat
karības karogu, lai šī doma aug ikvienā kā spēks.

Tik būsim, cik ticēsim, tik paliksim, cik cīnīsimies — 
kaujas laukā, savā sētā, sapnī un nomodā.

Kas ir valsts?
Ne tā uguns blāzma, ne tie vārdi, ne tie māju grausti, 

kas šodien dara sāpīgu Latvijas vaigu. Mēs esam ceļa 
sākumā, tumsas un nāves pinekļi ap mūsu kājām, tūk
stošas varas velk atpakaļ, tik tas spēks, kas mūs nes pre
tī savas valsts nākamībai, tas izsauks kalnu sakustē
šanos un darīs visu apkārt pēc mūsu līdzības.

Smagi ceļas un lēni kaļas zelta dziets tautas dvēselē. 
Un tā tam jābūt: nav valsts tikai salda debesu dziesma, 
jaunavu kokļu spēle svētbirzī, nav tikai ticība un cīņu 
troksnis, tas ir tūkstošgadīgs tautas testaments, debesu 
novēlēts un elles skausts.

Bieži tautas dzīvība un pastāvēšana kā palaina upe 
pēkšņi pazūd pazemē, un gadu simti paiet, līdz atkal tā 
alkainā spēkā izlaužas ārpusē, darīdama auglīgas iele
jas un laukus. Lai novērš mūsu cīņas latviešu tautas dzī
vības upei šo likteni, lai tā nepazūd nāves tuksnešos.

Nu visu tavu dvēseli prasa, tavu asiņu karšanu. Ne 
stāstu par vecmāmuļu, kas atkusušā kapa malā zalkti 
redzējusi, zelta kroni Latvijai nesot, bet skaidru apziņu — 
mūsu tautas vadības zizli un Latvijas vainagu kaļ ka
reivis.

Lielais vārds ir atskanējis — Latvijas valsts, tas prasa 
visu dzīvo un mirušo spēku, visas tautasdziesmas, lai 
bērns, jau krūti zīzdams, dzer savās asinīs viņa audzei 
piepildāmo. Grūta ir Latvijas atnākšana — dod visu sevi, 
nedz pusi! Lai ticības vējš aizskar tautas pieri un dzen 
dvēselei cauri ugunis. Kas savu valsti kārojis, tam jāiet 
to piepildīt ar zobenu un arklu.

šajās likteņa dienās ir tāpat, kā reiz bija.
Tauta, varoņi, karogs un kapi! Celies, Latvija, tā reiz 

jau tapi!

PO PO LU SVĒTD IENĀ

1945. g. 25. martā Liepājā

Miljoniem cilvēku šodien staigā deguma brūcēm, satri
cinātām dvēselēm, liesmainu pilsētu atspīdumu acīs. Pel
nu un gruvešu katedrāļu putekļi trauc līdzi saules gai
tai, ar zemi nolīdzināta tēva nama kvēpi nogulstas uz 
karavīra durkļa.

Pāri Kurzemei, pāri svešajām dievticētāju zemēm Pū
polu svētdienā iet apdeguši ļaudis, un, pēdējo dvēseles 
stiprumu un dzīvo asiņu pili atdodami, viņi sataisa ceļu 
alkainai uzvaras un dzīvības dienai, tām izredzēto audzēm, 
kas paliks piepildīt izkauto pasauli ar jaunu garu un 
asinīm.

Himnas prasa šīs dienas, augstāko dvēseļu dziesmu, 
svētas trīsas brāžot cauri dzīslām. Kur tu paliec, ka ne
iededzies, kam tu smilksti, ka netici? Varoņu kapiem jau 
nozudis sniegs, dzīvībai rūgst zeme, asiņu šļaksti sitas 
debešos. Pats cīnīšanās laiks mūs dara lielus — kam esi 
tik sīks?

Vai šodien atkal sēdi uz savas mājas sliekšņa, noliektu 
galvu un bezcerīgu dvēseli runādams: par vēlu šis pava
saris, par vēlu Kurzemei! Un piesauc dvēsele visas posta 
dienas, maldīšanos uguns ceļos, tūkstošus izsalkušo, iz
ēstos galdus; izmisīgs stāv bēglis, saimnieks sadrūmis, 
pilsētu ļaudis smīn — kur ir tie Latvijas valsts zelta tor
ņi? Kur zvana neatkarības zvanu — mēs gribam mājās 
kļūt. Posts mūs apstājis, drānas rāda kailumu, mute teic 
rūgtus vārdus, neticības čūska lodā ap mūsu pavardiem. 
Kāds mūsu ciešanu mērs? Kas atbildēs?
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Lai ceļ plūdus debesis pret neticīgiem, lai dzen vētrai
nu vilni un ūdeņi kļūst biezi no šaubīgo dvēselēm. Vai 
šī tikai uguns, zemes un debess rotaļāšanās diena? Jauns 
laiks pārtop, nevaidi, savas sētas priekšā novilkdams spo
žuma drānas. Tu, kas gribi dzīvot, nemirdini sevi trulumā 
kā bez asinīm un miesas. Lai pašķiras Kurzemes debesis, 
lai tu redzētu grūstošās pilsētas, dzirdētu zvanus un mo
cekļu vaidus drupu kalnos, redzētu, kā mirstošu sievu un 
bērnu asinis dzēš liesmu jūru. Lai tavu acu priekšā no
stājas pelnainām un degošām drānām māte, kam pienācis 
jaunas dzīvības laišanas brīdis karstu akmeņu un kritu
šo vidū. Un deg un vaimanā visapkārt, sirmgalvis kā lāpa 
ceļ rokas pret kūpošiem mūriem, kauc liesmu vējš. Un 
kails un apdedzis viņš aiziet līdz ar citiem savas dzimte
nes laukā, kur pamodies strauts un atkususi piekalne. 
Mēms aiz mīļo sāpēm un brūcēm atgriežas prāts — Dievs, 
kāds tavs ciešanu mērs? Tā tautas sataisa ceļu tiem, kas 
paliks, kas dzirdēs augšāmcelšanās vai nāves zvanīšanu 
izredzētajiem. Mēs ejam pāri savu brāļu un māsu pīš
ļiem, upuri deg mūsu ceļā — tāds ir tautas gājiens uz 
dzīvību. Māliem un asinīm aplipis, tavos laukos rāpjas 
karavīrs. Kas esi, viņa cīņas ēnā stāvēdams? Tev vēl nav 
uzģērbtas uguns drānas, un nav šī tava tiesāšanas un 
nelaimju piesaukšanas diena. Neprasi upuru laikā, kāpēc 
tā, nevandi augšup sīko ikdienu, netiesā, līdz tā stunda 
nāks, kad visi izlīdzināsimies savā valstī vai kapos. Ne
sauc šodien soģi purpura drānās, negaidi ka brīnumu ta
vās rokās ieliekot savas valsts atslēgu — slēdz, ej cauri 
augstajiem vārtiem un dzīvo savā namā. Kamēr vien Kur
zemē karavīru uguns drebinās zemi, mūsu brīvā un neat
karīgā Latvijas valsts vairāk celsies un jumsies tautas 
dvēselē kā tavu acu redzēšanai un ausu dzirdēšanai. Un 
ne jau tādu valsti esam saukuši, cik lielas debesis virs 
Kurzemes, cik zemes šobrīd zem mūsu kājām — nē, valsti, 
kur t i k a i  latviešu gars un asinis, viena valoda un vie
na dziesma, viena dzīvība un viena miršana. Ar kādu lies
mu zvanu zvanīt, ar kādu uguns mēli runāt uz tevi, Kurzeme!

Nāks dienas, un jauni vēji iegriezīsies tavās sētās — 
atvieglinās posta nastas, runās ar zemnieku, priecinās 
bēgli, mēs būsim paši tik, cik vienoti saiesim zem neatka
rības karoga, atdodami upuriem visu savu dvēseli.

Ne šai dienai dzīvojam, ne šai dienai karojam, bet tai 
gaismai, kas jaužama aiz cilvēces un sātana kaujām, tai 
valstij, kas izkāps no varoņu kapeņu laukiem ar Latga
les, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes balsīm — kā viena 
elpa un viens sirds puksts.

Celsim tautas dvēselē un, cik spēsim, ap sevi šo mūžīgo 
valsti — kaut karavīra pēdā, sagrauta dievnama ēnā, iz
iesim pavasara vētru pilni un jaunas ilgošanās. Tik tevi, 
kas būsi staigājis, kurnēšanas pārņemts un savu brāļu 
ciņu tiesādams, tevi debesis uzrādīs un elle pazīs — tu 
gļēvais un miegainais, šodien mūsu tautas nelaime, neti
cēšana un dvēseles sērga.

Ar pūpolu zaru šķēpu lai ceļamies uz savu brīvo un 
neatkarīgo valsti, tā zelta torņiem neatviz Kurzemes malā, 
nav uzceļama vienā gaidu pavasarī, pa asins pilei tā top, 
no mirušā uz mirušo. Neesi akls, redzi! Neesi kurls, dzirdi! 
Es esmu tavs, un tu mans, mēs būsim viens un vienoti, 
un tikai tādi dzīvosim.

JO DASS j
1945. g. 12. aprīlī Liepājā

vuri nesdams un trīsdesmit sudraba grašus žvadzinādams, 
viņš piestāj Kurzemes arājam vagas galā, tausta dvēseles 
stiprumu, runājas saldās mēlēs, lai to uzvestu uz drebo
šās šaubu laipas un nodotu visniknākajam ienaidniekam — 
neticībai. Redziet, tur viņš stāv, sātana ugunīs apsvilis, 
sētuvei blakus, nodevēja acīm, odžu pilnu dvēseli, mekle, 
lai savam ļaunuma kungam uzrādītu pagurušo sējēju.

Norīdiet šo Jūdasu suņiem, lai himniski iedziedas arāju 
kori, atdodami pēdējo graudu zemei, visuzticamākajai gla
bātājai. Kas zemei var atņemt viņas tiesu, kas mazināt 
tās auglības rūgtuma spēku? Lai zilie meža baložu pul
ki, sējēju apdūdodami, niknām spārnu šņākoņām griežas 
ap Jūdasa galvu, viņu pavadīdami nolādētā ceļā.

Prasiet, taujājiet, turiet stipras dvēseles, topiet modrības 
svaidīti — Jūdass staigā. Ne vienmēr viņš nāk ceļinieka 
izskatā, nolādētā zīme pierē, salīcis zem asiņaino grašu 
svara. Bieži neredzams kā murgains sapnis, kā vējaina 
doma, ar saldo jaucēja mēles skaņu viņš iezogas dvēselē, 
saārda dzīvošanai uzceltos pamatus un drebošu, svaidīgu 
nodod savu upuri, uzspiezdams viņam gļēvuma zīmogu.

Taujājiet, kur šodien redzēts Jūdass? Kā sāp, kā negrib 
dzirdēt auss, kā vairās redzēt acs: Jūdass manīts Kur
zemes jaunekļu pulkā. Viņš jau rūgtam izmisumam un 
kauna gājienam nodevis daudzus, izņēmis no rokām 
šķēpu un skūpstījis tos vaigā ar mazdūšības zīmi. Jūs, 
jaunie, kam jāpierunā debesis un jādrebina zeme, gūstiet 
Jūdasu, viņš ir jūsu pulkā. Pieduriet ar šķēpu viņa tempļa 
sienai, uguns viņu neēd, smiltis neņem pretī, lai tas izžūst 
saulē kā puteklis un tvaiks.

Jūdass staigā, viņš redzēts Kurzemes jaunavu dārzos, 
lielākais no visiem nodevējiem jau parādījis pazudinā
šanas kungam simtiem lētticīgu un svaidīgu dvēseļu, pie
skardamies jaunajiem vaigiem ar viltus mēli. Jaunavas, 
aizdariet savas nama durvis ar tikuma zieģeļiem, sarga- 
jiet liliju dārzus, lai niknas salnas un viesuļi neizguļ.

Nerunājiet, ļaudis, līdzīgi vējam, nedrebinieties kā apšu 
lapas, Jūdass klausās. Viņš nodos pelavu vieglo, stip
rajam un klusajam netiks klāt. Ko mute šodien var pasa
cīt, ko ausis saklausīt? Nieks tas pret dvēseles apņem
šanās spēku.

Gūstiet Jūdasu! Viņš redzēts blakus bēgļu galdam, iz
salkušiem skatiem meklējot kurnēšanas pilnās dvēseles, viņš 
manīts, sekojot dažai sīkstulības pārņemtai Kurze
mes saimniecei. Lai to visi uzzīmētu tiesāšanai pēc tā 
negantā un sātaniskā gara!

Jūdass manīts kaujas laukā, ar mulsināšanu ienaidnie
kam nododot šaubu un paguruma sadzeltās karavīru dvē
seles. Viņš redzēts, ejot pāri kritušo kapsētām, gatavs 
piestāties varoņu pīšļiem, kur vēl kas nododams!

Uzmaniet Jūdasu! Mirkli pirms gaismas svīšanas, pāri 
nāves un dzīvības ielejām viņš daudzējādos veidos pie
stājies latvju tautas dvēselei, šalkdams kā mainīgs vējš, 
dūkdams ar maldu putnu balsīm, skanēdams pasaules va
lodām, viņš parāda neticības tumsai, padara trulus — 
asinsdzērāja ienaidnieka nokaušanai.

Kurzemes Ģetzemānes mijkrēšļos staigā Jūdass, aizslē
dziet savas dvēseles un mutes, lai kāpj no miglas un 
asiņu tvaikos kūpošās zemes darbs un cīņu mutuļi, lai 
tukša top nodevēja pļauja.

Redziet, tur aizgāja Jūdass, aizturiet viņu, gūstiet visos 
viņa veidos, neatsedziet kailas dvēseles ļauno acu skatam, 
stāviet, kā turas zeme — ne pie kā, ja pat viss būtu zudis.

Viņš ir ieradies Kurzemes Ģetzemānes krēslā — vis
dziļākajā cīniņa brīdī, mirkli pirms saullēkta. Aizturiet 
viņu! Tūkstošos veidos Jūdass klīst pa visiem ceļiem, jus 
to pazīsit, atklāsit viņa balsi un vaigu. Tas maldās no 
sētas uz sētu, iespraucas starp draugiem, visur, kur vien 
dvēseles sirgst ar vājuma un zūdīšanās briesmām, Judass 
ir klāt. Un viņš skūpsta šaubīgo vaigā, tumšo varu pava
dīts, uzplēš viņa dvēseli savai ļaunuma sēklai un nodod 
niknam postam un pazušanai. Jūdass manīts! Viltības plī-
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Klusāk, draugi! Drošs,
dedzīgs un straujš

Diezgan bij varonis, kas
mums uz rokām.

Mīl viņš nu mieru, kā 
mīlēja dzīvi.

J. Grīns

1945. g. 17. aprīlī Liepājā

Jauna slava un jaunu dvēseļu vējš šalc latviešu kara
pulku kauju karogos, putekļos pārvērstu pilsētu un dzl|u 
zemes valdlenu albalsls dara cilvēces seju pārtrafclsku, 
liesmaini cauri asiņainajam gadu simtam kāpj degošo 
tautu un zemju vardi, un bieži viss Ieguvums -- sauja 
varoņu pelnu. Un cīņa neapstājas, kapi Kļūst versmains 
kauju lauks, sagrauti svētumi — uguns elle, pagātne 
atkāpjas tagadnes asiņu priekšā, kareivis krīt ar sentēvu 
nesto lāstu Ienaidniekam un uzvaras saucienu pārkarsu
šajā dvēselē. Mainās vietas un ļaudis, lai cik sarkanīgas 
likteņa kaujas pierej Kurzemes jauna mēness naktis un 
aizvadīto cīņu milzums spožumā uzrunā pasauli arvien 
izkāpj pret mēmajām debesīm, melnajiem koku stumbe
ņiem un asinīs murdošiem purviem Volchovas un Ostro- 
vas vārds, un vēl šodien savos kareivjos un tautā dzīvo 
dedzīgais austrumu cīņu kaujinieks Volchovas pulkvedis. 
Tās bija kauju dienas, kad pasaule pirmo reizi šī gadu 
simteņa cīņu arēnā visspilgtāk un redzamāk saskatīja lat
viešu karapulkus.

Tā sauca pulkveža un viņa vīru lielās slavas stun
das — pārcilvēcīgais Volchovas cīņu atceļš. Lai cik augstu 
Kurzeme paceltu savus liesmu karogus, sajauktu debesis 
un apmāktu sauli — nezustu Volchovas varoņu slava, 
un viņas gars — tas šodien visas Kurzemes dvēsele un 
stiprums. Mūžīgs ir kauju vadītājs, kas nezūd savos kri
tušajos un dzīvajos cīnītāju pulkos, ko piemin kareivju 
mutes kā gādīgu tēvu un drosmīgu līdzcīnītāju. Lai sla
vēti visi tie, kas staigājuši kaujas laukos, ar asinīm un 
miesu mirdami un tomēr dzīvāk par visiem dzīvajiem dzī
vodami savas tautas mūžos.

Uguns mēlēm zibsnīdama, kāpj cīņu slava, vienas debess 
puses laistīšanās nomāc otru, jauni varoņu vārdi ienāk 
tautas pieminēšanā, un, kaut zeltainā godinājuma slava 
ir varoņu gaiss, ko tie ieelpo — pats mūžīgākais un nemai
nīgākais šeit — upuru jēga un mērķis. Tas jau dega Vol
chovas ziemeļu kāvainās debesīs, staroja zvaigznēs pār 
latviešu cīnītāju galvām, un, ejot zem cīņu karoga, mes 
jau tad ar vienām asinīm karsām par brīvu un neatka
rīgu Latvijas valsti.

Vai Volchovas pulkvedi pazinat? Viņa zobens palika 
pusizvilkts, viņa vīri kaujā, viņš aizgāja kā kareivis mū
žībā, atstādams saviem pulkiem piepildīt svētās Latvijas 
testamentu. Svēts ir ikviens, kas kritis kaujas laukā, to 
nebojā ikdienas mainīgais spožums, to apņem tautas šalk
šana kā dzīva meža pacelšanās. Un sīkajām runām ap
klust! Tu, kas neesi pielicis roku zobenam, krīti savu va
roņu pīšļos uz vaiga, tas tavu svaidīgo lapas dvēseli paaug
stinās.

Ļimst kareivji un viņu vadoņi, pret kapiem atspiedu
šies, ceļas jauni, lai kopā ar savas tautas cīnītāju dvē
seli pāri laikmetiem uzceltu dzīvo asiņu un gara piemi
nekli — brīvu un neatkarīgu valsti. Nav cita godināju
ma Volchovas un Kurzemes nemirstīgajiem kareivjiem, 
nav cita spožuma.

BĒG Ļ I

1945. g. 25. aprīlī Liepājā

Ugunīs izzūd dzīvība, drupu lauki tvano asiņu miglu, 
noreibusi pāri saļimušo kupenām griežas nāve, aizklā
dama cilvēces seju ar miroņu autu. Liesmaināka par visām 
liesmām, kā apsūdzība pret pasaules radīšanas sākumu 
paceļas neizteicamās cīņas un ciešanu lieluma apņemtā 
Eiropa ar degošu krusta zīmi vienā rokā un asiņainu šķē

pu sviedienam otrā. Aiz nelaimju dūmiem acīm zudušas 
debesis, grūstošu mājokļu dzirksteļošana smacē dvēseli, 
trūdi apsedz trudus — vai Dievs atstājis zemi? Un šajā 
cilvēku pastarā, ugunsgrēku apspīdētiem augumiem starp 
izmisumu un pēdējo ticību cīnoties, acis ierauga ļaužu 
drūzmu, kas, it kā savas pazaudētās tēvu zemes ēnu re
dzēdama, lēni viļņojas pretī dvēseles izauklētai glābšanās 
dienai. Bēgļi — kā neaizdziedināms asmens dūriens — 
šis sauciens aizskar krūtis, visdziļākais tautu cieša
nu vārds zemes uguņošanā, neizsakāma lāsta un nopu
tu balss. Kapi to neapraks, mute neizsūdzēs, neviena 
vētra neizsauks, tā mūžos runās no nāves tuksnešiem un 
pasaules lielceļiem ar samīto bērnu raudām un māmuļu 
pēdējam lūgšanām.

Bēgļi! Viņi bija divi — vienam zem kājām gulēja kara 
kāvos blāzmojoša tēvzeme un sāņus nolikts ceļa spieķis, 
otram — rūgts svešums. Tik piederēja pēdējam kā visu 
mocību un ciešanu apskaidrots valgs, visu karstāko ce-' 
ribu pārpilna dvēsele un nebeidzamā līgošanā degošas acis. 
Bēgļi! Tu viņu abus vienādi mīlēji un nezināji, kā dalīt 
savu dvēseli, kā to pušu raut. Tam, kas nesa Kurzemes 
smiltis pie kājām, varēji kļūt tuvāks par brāli, savu elpu 
atdot un asinis pie asinīm just, bet otram? Kā palīdzēt? 
Kaut viņi abi šodien spētu jel brīdi viens otrā raudzīties 
un saņemt, kas viena dvēselē iededzināts vairāk, otra — 
mazāk.

Atpestīšanas brīža gaidīšana un padošanās liktenim 
daudzas Kurzemes bēgļu dvēseles padarījusi trulas, se
šas Kurzemes kaujas ar savu nemainību šodien it kā ie- 
žūžinājušas vienaldzībā sērdieņu pulku. Nav vairs jaužama 
asiņu tvīkšana, un dvēsele piešalkta cīņas niknuma. Tiem 
jāatjaunojas. Kaut jāpieskaras sakarsētam tērauda gaba- 
am, trīsas jāizdzen cauri audiem, jāiezvērojas vēl neap
jaustā tēvzemes mīlestībā un gribā — segt dzīvību ar 
dzīvību. Lietainas ceļa dienas, izmisums, bezmiega naktis 
kapsētās, šķūņi un noras, mīļo aprakšana ceļmalās, laip
ni un nelaipni tautieši — tas viss barojis Kurzemes bēgļa 
dvēseli, sniegdams neremdināmu izsalkumu pēc savām 
mājām. Kas celsies un šodien sauks: es esmu ka ķēniņš 
pie Kurzemes bēgļu galda — vēl mani nes mana tēvzeme. 
Iededzies, iededzies sava likteņa ugunīs, dari spožas posta 
drānas, visi gaisi trīs gaidās, esi kā pelnos dusoša uguns, 
lai Kurzemes vēji to uzpūstu liesmošanā mūsu lielajā dienā!

Un nāk balsis no mūsu tautas bēgļiem svešumā, posts 
un cīnīšanās viņu dvēseles radījušas kā no jaunām ugu
nīm, jaunām elpām likušas elpot izslāpušajām mutēm, no 
izmisuma samilzt jauniem spēkiem — debesis lai atkāpjas 
viņu ticības priekšā. Ar viņu tēvzemes mīlestību un no 
jauna likteņa iededzināto karšanu pēc SAVAS TAUTAS 
es šodien dievnamos altāra ugunis iedegtu, akmeņos sār
tus iekurtu, es daudz aukstu Kurzemes siržu sasildītu. 
Es dievnamus rotātu pēc viņu sejām un dziesmas dzie
dātu pēc viņu dvēseles meldijām. Tajos es vestu ļaudis, 
kas šodien Kurzemē skauž maizes donu, un darītu ar tiem 
brīnumus. Bēgļi! Es stāvu kā notiesāts. Kur nakts, kur 
diena, neizšķir sakarsētais gars — kā līdz tiem, kas stai
gā, savu zemi nejuzdami, it kā latviešu tautai uzliktos 
lāstus vissmagāk nesdami.

Dari savu likteni viņu lielumam līdzīgu — dari šo vietu 
mūžīgu, kā saules rietēšanu un aušanu. Ar savām asi
nīm un cīņai gatavu dvēseli sataisi šo zemi savu brāļu 
un māsu atnākšanai, kaut arī tie veļi būtu. Lai skarbie 
vēji izpūš izmisumu un rūgtumu no bēgļu dvēselēm: tas 
nelīdz — nāks jauna blāzma, un tur mēs atkal savieno
simies vienā tautā uz vienas zemes. Pirms lielās stun
das, Kurzeme, klusi saposies, ka vari celties līdz ar ka
reivi. Bēgli!

Viņi bija divi — ja viens varētu dot otram mīļo zemi, 
kas viņam gulēja pie kājām, ar Kurzemes debesīm un 
otrs savu nesatricināmo, svešuma izkalto ticību — mēs 
darītu brīnumus. Bet viņi bija divi — un vēl nebija viens!

Dievi, nāciet pie cilvēkiem — bēgļu dvēsele, sāpju dvē
sele! Kaut ietu no tuksneša tuksnesī — es ticētu savas 
tautas nezūdamībai un viņas mājokļiem tēyu zemē. Cel
simies, kaut viens pret visiem, viens pret tūkstošam bez
dibeņu naktīm, kaut viens pret visu pasauli. Cīņas skurbums 
dara krāšņu šo viesuļaino zemi un mūs mūžīgus.
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1945. g. 1. maija Liepāja

Nedz šaubu, nedz baiļu, nedz drebēšanas. Ar uguņu 
laistīšanos pamalē milst gaiss, kā čūskas lodā zibeņi sa
karsētos gaisos, un tāla ducināšana noskan pāri ugunis 
apkvēpušām tautām. Kā pirms negaisa, iekams vēl nav 
kritusi pirmā smagā lietus lāse, nav paskrējusi acīm ga
rām zibens strēle, mokošu gaidu pilns klusums nolaidies 
par zaļajiem Kurzemes zelmeņiem, gaiss sabiezējis dvē
seļu čukstos, krūtis grib dziļu elpu. Un ir tā, it kā jūra 
paceltos, zeme izkāplu no savas vietas, mirušie nokra
tītu pīšļus — jānāk, jābrāž pirmajam pērkonam ar at
pestīšanas ugunīm un šķīstīšanās negaisiem — slāpst 
tīrā, spirgtā dzīvības gaisa, smagāk par kalnu spiež un 
smacē austrumu lietuvēns, guldamies pāri Eiropas krūtīm.

Saslienies nu, kas dzīvo starp sapni un nomodu, kod 
savā rokā, lai sajustu pamirušās asinis, veldzē murgai
no pļeri, raugi, debesis jaunu auku perē. Neatkāpies sava 
ticībā, neizbīsties, neapžilbinies negaisu blāzmās, raugies 
savas tautas rītdienā, roku virs acīm turēdams, it kā sau
lē vērdamies. Esi gatavs, esi kā noskaņota kokle un zo
bens ar vienu dzidru skaņu, radīts lielai dzīvošanai un 
stiprai miršanai. Debeši biezē, šaudās Dieva ugunis, aug 
pērkona gaisi, velkas visapkārt nokauto asiņu laukiem — 
lai es nedzirdu pirmsvētras stundā tavu dvēseli drebot!

Pirmais pērkons biezē, lai kareivis pārbauda šķēpu un 
ikviens sevi, lai dvēsele uzņem jaunu dziesmu, lai visa 
latviešu tauta pārlūko savas bruņas — Kurzeme runās 
savām uguns melēm un dzīvos caur savām asinīm.

Un kā tas notiek ar pērkona negaisiem — tie mirklī, 
uguns vaigu rādīdami, satumst kā nakts un pēkšņi kāpj 
uz debess vidu paši ar savu spēku, viesuļiem un dārdiem — 
pretī visām zemes celtām aukām, šķīsta, sper, kapā, cērt; 
tie nāk ari lēnām, ozolainiem mākoņiem piemilst pama
le, dzird tālu dārdēšanu, visi gaisi uguns caurausti, tie 
kāpj kā milži pār ļaužu galvām ar savu svētību un postu.

Un nāk viens no šiem negaisiem, jau tālās ugunīs at- 
plaiksnī Eiropas debesis, kad aukainie atpestīšanas dārdi 
iegrandīsies virs Kurzemes, kad kritīs pirmā smagā lietus 
lāse uz sakarsušā vaiga, un logā ietrieksies karsts vējš — 
un tad būs kā pēc pērkona — Tīrs dzīvības gaiss.

Ne mirkli zūdīšanās, austrumi mirs, viņu asinis šņāk
damas plūdīs atpakaļ uz stepēm, ticīgā cilvēce modīsies, 
un viņas spēks nāks kā zibens un pērkons — tas jau 
rakstīts. Un tur viņa stāv, purpurā tērptā šodienas paau
dze, apdegušu vaigu kareivis, ugunīs sēklu izsējis zem
nieks, apsūdzības pilns bērns, māte ar dusmu asinīm pie
rietējušām krūtīm — izredzētie izcīnīt savai tautai dzīvību. 
Neapstāsies latviešu tautas asiņu šalkšana austrumu kape
ņu malā, ko nepabeigs viena audze, veiks otra, un atkal 
mēs stāvēsim savas zemes un valsts priekšā, kā brīnumā 
raudzīdamies. Kā akmens guļ ticība — nokāpsim no uguns 
sārta, ducinās pirmais pērlcons, kritīs pirmā smagā lietus 
lāse, atelpos cilvēce.

1945. g. 5. maija Liepājā

Pasaules pārradīšanas stundā, kad akls kļuvis prāts, 
doma aprij domu, vārds runā pretī vārdam, acis meklē 
acis un sastop izmisīgu spožumu, lai šalc kā vētra pāri 
Kurzemes šaubu ielejām neatkarīgās Latvijas valsts slu
dināšanas vārds. Lai zvana skaļāk par visiem zvaniem, 
lai skrien kā dvēseļu uguns no mutes uz muti, baismī- 
gaja aklības naktī spožāk par zibeni debesīs zīmēdams 
un teikdams: mūsu gars ir neatkarīgā Latvijas valsts; mūsu 
dzīvā un mirusi miesa — mūsu zeme! Šie Dieva elementi 
jasakausē kaut šajā zūdīšanās un ticības viesulī sātanam 
nedalāmā vienībā — jāizsauc pasaulei skaļāk par kara
pulku dunēšanu — jāizkliedz mirušo un dzīvo paaudžu 
balsīm — te bija valsts, tagad kareivji, izdedzināta tauta, 
kapi un karogs. Te jānāk valstij — ar savām ugunīs sa
lietajām asinīm, cīņu, tūkstošgadīgo pagātni esam otr
reiz ienākušies un nogatavojušies pie tautu likteņa vētrainā 
joka.

Negribam atraisīties, nokrist asiņainā zemē bez laika, 
pāraugt ar gadu simtu aizmirstības zāli, kā nolādēti trūdēt, 
līdz zeme, jaunās rokās sadrebēdama, mūs izmestu gaismā.

Lai tiekam šodien, iedami kopā ar visiem Kurzemes spē
kiem, pie pasaulei izkliedzamā latviešu tautas dvēseles 
sauciena: kad atraks sagruvušās pilsētas un kapos gul
dīs mīļoto kaulus — mēs atraksim savu valsti!

Mūžīgo tiesību balsis šodien jāizsaka tik skaidri, kā 
mirušā kapeņu uzraksts un šūpuli aijātā vārds. No savas 
valsts un zemes mēs neatkāpsimies — šodien tas moku 
biķerī visai tautai uguns dzēriens. Augstāk karogu, ka
reivi, augstāk karogu, tauta! Lai šalko ap viņu izcīnītā 
un elles naktīs sauktā neatkarības slava! Šodien kā savi 
soģi varam droši saņemt mūžīgo dzīvības elpu vai liela 
traģisma apmirdzētu tautas noliekšanos pīšļos.

Viegli, sava neatkarības karoga apdvesmotām, nāci
jām paceltu galvu kāpt uguns sārtā: Dieva sūtības iz
pildīšana un varonības skurbums reibina. Rūgti mirt bez 
valsts, bez savām dvēseļu debesīm virs tautas galvas.

Par visām runām un nopūtām skaidrāku L a t v i j a s  
v a l s t s  d e k l a r ā c i j u  — kā ugunis sviest pret 
mūsu postu, mest sajauktā un viesuļos sagrieztā pasau
lē. Ne ar soli, nedz vārdu, nedz garu mēs nemazināsim 
Kurzemes cietokšņa stiprumu. Darīsim to neieņemamu, 
mūžīgu, lai tāds viņš paliktu arī tad, ja visdziļākā posta 
brīdī kāds valnis negaisa priekšā ieliektos — nesalau
žama vēl stāvētu Kurzeme ar savu garu un Dieva stip
rumu. Spēcinot savu tautu uguņainā likteņa brāzienos ar 
Latvijas neatkarības vēsti un kopējās Kurzemes karavīru 
cīņas garu pretī austrumu veltenim — mēs kļūsim div
kārt stiprāki nāvē un dzīvībā.

Par ko šodien krīt vīri Kurzemē un stingām sejām 
staigā sievas? šī kauja ir tā pati, sendienās sāktā, ikvie
nam kareivim mērķis paliek tas pats un arī mums tas 
nemainās. Tik savu neatkarības karogu mēs gribam pacelt 
pāri latviešu tautai, augstāk tas jāredz, un viņa šalkām 
jāskrien pāri Eiropas drupām, starp šodienas uzvarētiem 
un uzvarētājiem, mēs visi celsimies.

Kaut arī mūsu balss būtu kā vālodžu sauciens apkvē
pušajās kauju birztalās, tas nāk no visas tautas dvē
seles un nerims nekad, līdz neatkarības zelta lietus nolīs 
pār mūsu galvām.

Par Kurzemi, par visu Dieva karapulku mērķi, par savu 
neatkarīgu LATV IJA S valsti!

ANDREJS EG L/TIS:
«Dvēseļu cietoksnis» nav skatām s ar militāra spēka acīm, bet ar savas tautas brivibas, 

valsts sludinājum a acim. Tieši ar tām pašām  acim, ar kurām es šodien skatu savas 
tautas likteni sveša  karaspēka apņemtu, M askavas varas nospiestu, pusceļos nospiestu 
dzīvošanu  —  cik ilgi?

Pār mūsu tautu arvien valda okupācijas vara. Tā grib okupēt ari mūsu dvēseli, 
mūsu nacionālās dziņas. Es atka l saucu pēc brivibas, tāpat kā Kurzemē. Arvien esam  
pievilta tauta, arvien svešais cirvis cērt un cērt mūsu tautas saknes, kā vienā okupācijā  
izcirties, tā otrā iekšā.

1990. g. martā 
Stokholm ā
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L I Ā N A L A N G A

+ +  +
Dz.

Konstantinopole smadzenēs dzīvo un pleš 
savas kristāla robežas. Pateicoties šim procesam, 
tiek ierāmēts gabaliņš debess samta, uz kura 
ir izšūts vējš. Bet tas biezas grāmatas pārlapot 
mīl tik ļoti,
ka reiz apsolījāmies nakti mēs neielaist 
ne pantos, ne gu|amistabā. No laba vēlējumiem 
atlikušas vien skudras un tirpas, kas miesas 
kārībās slīkst. Un noslīkst, un izliekas 
pilnīgi nevainīgas.
Logos pretim tauste dedz paralēlās dūņas.
Pirms dažām dienām no turienes kādu majoru izvadīja. 
Es nedzirdēju, ko viņa seja teica, jo zārks bija ciet, 
bet Maskavas (orštates vārti va|ā un vārtusargs 
pilis līdz grīdai.
Kad lietus līst piekto dienu, visapkārt
ir akvārijs. Un, lai cik smieklīgi nebūtu,
atmiņas moka no iepriekšējām dzīvēm. Man liekas,
ka vienīgā barība jūras zāles mums būs,
un, ja veiksies, dzintara drupačas
vēlu no rītiem.

1989.

LIĀNA  LANGA —  dzimusi 1960. gadā, atdzejo latviešu dzejnieku 
darbus krieviski.

+  +  +

Smaids saplēš tavu seju gaišās, sājās driskās, 
ar sniegpārsliņu fronti lejup steidzas smiekli, 
Dievs, dod mums nomirt balta pergamenta cisās, 
lai vējš no Baltijas tās šūpo viegli viegli.
Te svešām rokām dailes ugunsgrēki kurti, 
pēc pelniem garšo ūdens tīneidžera saujā, 
par nāvi lekni domā čeri trausli burti, 
un traģēdija čukstus pēc komēdijas taujā.
Smaids saplēš tavu seju gaišās, sā|ās driskās, 
kad atgriezīsimies, būs virtuve no jauna, 
kur parasts rīta sveiciens skanēs: kā nav kauna, 
no radio vēl prastāks meldiņš: UMCA, UMCA.

1989.

+ + +

Ar pusnakts palso ausi klausīties 
un atdzejot vien skaņu to, kā smilts 
no mutes mutē tek.

Tu sāpe nedzīvā. Tu frēzija, 
kas pārakmeņojusies.

Tu Mūza badīgā, 
kas manu mēli 
ēd.

1989.

10



+ + + +  +

Tev uzticīgs suņu lietus drukā konstitūciju jaunu,
kur visiem būs vietas gana —  pat odu līķīšiem smalkiem.
Tagad tie dzīvo šūnās manās, čukstas kā sveši radi
kaut kur pa diagonāli starp sērskābām lāsēm
un tavu atmiņu ovālā rāmī.
Suņu lietus, dzejdaru īdošā tinte, 
nakts slapjo elpu tūkstoš bizītēs sapīs, 
pelēka vārda zvaniņus skandinās mēles saknē, 
triepienu miriādes mīt parastā ikdienas vārdā —  sapnis. 
Jāņuvārtu dzelzce|a slūžas. Bronzas čiekuri, aprītie 
smiekli. Arī man šeit ir vieta uz zemes aveņu krāsā, 
kur tevi var droši saukt, jo te mirušie nedzird, 
un tērauda lašus tvarstīt aiz muzikālajām žaunām.
Mēs pamazām aizgūstam so|us no veida, kā oktobris staigā, 
kā brālis novembris, bastards, klaiņo ap planētas asi.
Tev uzticīgs suņu lietus drukā konstitūciju jaunu.
Iemācīties no galvas? Sadedzināt vai lasīt?
1989.

GRAFIKA

melns sudrabs līnijas decibeli 
šie dzirdes pavalstnieki 
klaigā neķītri 
kā izpostīta vientulība 
erotikas iedegtās svecītes 
lēnām pārvēršas spuldzēs 
paceļas gaisā 
un paliek u i dzīvi 
griestos

1989.

NO TELEGRAMMĀM

1. Visi gadalaiki pa ce|am, bet zvaigžņu kaviārs 
ir vislētākā barība ceļiniekam, kam uz vaigu 
kauliem kavējas marta salna. Vēl ce|a pretestība 
rada papildu gaismu un izliek papildu slazdus.

2. Prieks mīt itin visur —  jumtu spārēs, filozofijā, 
zeķu caurumos. Tikai mūs ieraugot, tas nez kādēļ 
ņem kājas pār pleciem.

3. Seit pulcējas desmitniekā-trāpīt-gribētāji, viņu
ir tik daudz, bet nabaga mērķis akls kopš dzim
šanas. «Tiem kuņģos avīzes čaukst,» teica degošais 
cilvēks.

4. Tumsa pūst manī, es latviešu nēģeri skūpstu. Pēc 
tam, rokās sadevušies, mēs desojam pretim nāvei. 
Mūsu drēbes ir šūtas no smilšpapīra un plaukstošiem 
brikšņiem.

1989.

tuvredzīgs bērns novelk brilles 
ērkšķogu krūmi peld tuvāk 
koki no lāču vilnas 
latv. vai. runā

putekšņi kliņģerītēm 
slīd medus kupenām nost 
bišu šūberti san 
tuvojas tālumos

1989.

+ + +

Nāk virsū miegs kā atvāzts izmisums, 
es Tevi atceros.
Jau pati savā sulā lampas žēlsirdība virst, 
arvien vēl Tevi atceros.
Pirms nobeidzas, mans vakars ieziežas 
ar zaļiem knišļu pelniem, 
un esmu iemigusi.
Tālāk viss ir cits.
Uz citu pusi esamības gaisma 
gan punktiņus, gan komatiņus laista.
Var starus salikt zārdos, nokopt laukus, 
var domāt —  atgriezties vai neatgriezties taukos? 
Ak, miesa radīta pēc līdzības ar Dievu, 
un, acis neatverot, atpakaļ es eju.
Tevi, Kungs mans, pieminot.

1989.

+ + +

zvaigznes likt kārbiņā sakratīt 
mēness jau griežas kā plate 
stundas uz pirkstiem izskaitīt 
drīz debess kļūs melleņu zapte

vēls rudens mans koks ir pielijis 
ar necenzējamām jūtām 
zvaigznes likt kārbiņā sakratīt 
pirms nobērt uz tavām krūtīm

sveiciens vecajam dadam

mans krāmu tramvajs
ir oranžā krāsā
bet sliedes kā divi zāģi

kad trambulīts kratās
vien skaidas lec
zem skaidām dzied telefonvadi

vai saslēdz vai nesaslēdz 
rietumu puslodes 
noiet pa burbuli krāmi 

un panti

viens burbulis iedomīgs 
otrs ir slims 
pārējie slīkoņas

amizanti

U



«Kārlim Zariņam mūsu valsts laika literatūrā ir 
tik svarīga vieta, ka viņa piecdesmitajā dzimšanas 
dienā kā kolēgas, tā arī citi lasītāji vienprātīgi vē
lēs, lai nākamie gadi sekotu ar tādu pašu darba 
svētību kā līdz šim.»

Tā pirms pusgadsimta, 1939. gadā, rakstīja J. Ru
dzītis radio programmā «Hallo, Latvija» (№  524), 
atzīmējot rakstnieka Kārļa Zariņa (1889— 1978) 
jubileju. Pagājušā gada 10. decembrī K. Zariņš kļu
va simtgadnieks, un gribas pavērot, kādi bijuši turp
mākie rakstnieka dzīves gadi — cik raženi un panā
kumiem bagāti, kā varētu gaidīt pēc tik cildinošiem 
vārdiem jubilejas reizē.

Bet pirms tam jāparaugās,kas ļāvis J. Rudzītim 
tik augstu novērtēt K. Zariņa devumu «valsts laika 
literatūrā», vai tā nav tikai jubilejas dienu retorika; 
kas ir tas atskaites punkts, kurš ļaus novērtēt seko
jošo gadu īpatsvaru rakstnieka dzīvē un daiļradē. 
Savā piecdesmitajā gadskārtā K- Zariņš ieiet kā 9 
romānu, 12 stāstu, noveļu krājumu un izlašu, vai
rāku lugu un arī jaunībā rakstītu dzejoļu autors. 
Viņa lugas tiek uzvestas Nacionālajā teātrī un uz 
provinces skatuvēm. Viņa raksti par literatūru re
gulāri parādās periodikā, tai skaitā arī prestiža li
terārajos izdevumos. Neviens kaut cik nopietns laik
meta literāro parādību vērtētājs nepaiet garām K. Za
riņa prozai, kuras analīzē allaž uzmanība tiek pie
vērsta gan savdabīgajiem skepses un zaudētu ilū
ziju apzīmogotajiem varoņiem, gan askētiski precī
zajai izteiksmei. Mazāk novērtēta K. Zariņa daiļrades 
gaišākā stīga — gandrīz blaumaniski dzidros toņos 
tēlotie sirdsskaidrie varoņi, laika ritumā arvien pie
augošā pārliecība par ētisko vērtību nezūdamību. 
Mazāk ievērota arī K. Zariņa tuvošanās atziņai par 
latviešu tautas garīgo spēku un izturību, kas ļāvusi 
tai izdzīvot gadsimtu verdzībā un likteņu krustcelēs. 
Bet tas viss bija toreiz.

Tagad? Tagad mūsu zināšanas ir vēl trūcīgākas. 
Ja  arī zinām rakstnieku Kārli Zariņu, tad, pirmkārt 
un galvenokārt (bet bieži vien arī vienīgi), kā vēs
turiskā romāna «Kaugurieši» (1938) autoru, šis ro
māns padomju laikā Ir trīs reizes atkārtoti izdots 
(1941., 1975. un 1985. g.), pēdējo reizi izdevniecības 
«Zinātne» sērijā «Romāns — pagātnes liecinieks» 
ar I. Klršentāles plašu ievadu un komentāriem. Vēl 
padomju laikā, 1981. gadā, atkārtoti izdots K. Zari
ņa satīriskais romāns «Spīganas purvā», pārpubli
cēta novele «Piemini nāvi, Heidenkranc!», un tas 
faktiski arī viss. Tikai simtgadi sagaidot, pie lasītāja 
nonākušas vairākas publikācijas. Šogad iznākusi

I. Kiršentāles sastādītā K. Zariņa stāstu un noveļu 
izlase «Cirka mākslinieks». Tie daži spriedumi, kas 
par K. Zariņu parādījās pēc kara Latvijā, ar retiem 
izņēmumiem ir bijuši tendenciozi. Iemesli ir vairāki — 
gan K. Zariņa darbība par literārās daļas vadītāju 
laikrakstā «Tēvija» vācu laikā, gan viņa noslēgtā 
dzīve pēckara laikā Talsos, kur viņš no 1946. gada au
gusta līdz 1956. gada decembrim strādā 18. Talsu 
Ce|u remonta un būvniecības pārvaldē par remont
strādnieku, tad par iecirkņa dārzkopības lietu kār
totāju, kā rakstīts darba grāmatiņā. Šādu noslēgtību 
savukārt radīja rakstnieka neuzticība tam politiska
jam režīmam, kurš valdīja pēckara Latvijā. Ne vel
ti 1962. gadā piezīmju blociņā K- Zariņš ieraksta;

«Melot, melot, melot — tas tagad atzīts par aug
stāko ideālu, par jaunās ētikas principu. Bet ko es 
skumstu, ko es skundēju, kad man vairs atlicis dzī
vot šajā dumbrājā tikai beigu cēlienu? Es skumstu, 
es raudu par tautas likteni. Viņas brīvība bija arī 
mana brīvība . . .»

Ar šādu izjūtu — savas un tautas zaudētās brī
vības apziņu — K. Zariņš dzīvo līdz mūža beigām. 
Bet reizē ar brīvību ir zaudēts viss, kas nepiecie
šams rakstnieka darbam. 1944. gadā aizbraucot no 
Rīgas dzīvokļa, tajā paliek K. Zariņa bibliotēka, ku
ras zaudējumu viņš smagi pārdzīvo un izjūt kā trau
cējumu arī savā rakstnieka darbā. Literāro jaunradi 
Talsos ierobežo ne tikai maizes darbs, bet arī sadzī
ves apstākļi, pirmkārt, telpas trūkums, jo 24 kvadrāt
metrus lielajā istabā dzīvo četri cilvēki — K. Zariņš, 
viņa sieva un abas meitas. K. Zariņš šai laikā dzīvo 
it kā divas dzīves — acīm redzamo, kurā nav gan
drīz nekā no rakstniecības, un otru — literāro dzī
vi, kurā grāmatas, dienasgrāmatas un arī paša jaun
rade (piemēram, vērienīgi iecerētais darbs — epo
peja par Ziemeļu karu «Kāvu gadi») ir patvērums 
dzīves bezcerībā.

Par šo rakstnieka dzīves laiku spilgtu liecību sniedz 
viņa piezīmes. Saglabājušās dienasgrāmatas, sākot 
ar 1948. gadu, agrākās acīmredzot iznīcinātas. Frag
mentus no 1948. un 1949. gada dienasgrāmatām arī 
publicējam. Tā ir ne tikai unikāla iespēja ielūkoties 
izcilā latviešu rakstnieka Kārļa Zariņa līdz šim slēg
tajā domu pasaulē, bet vienlaikus arī iespēja ar rakst
nieka acīm paraudzīties uz to laikmetu mūsu tau
tas vēsturē, kuru mēs tagad beidzot sev atklājam ar 
visām tā traģiskajām kolīzijām.

ANITA ROŽKALNE
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K. Zariņš

NO KĀRĻA ZARIŅA 
DIENASGRĀMATĀM

/ ,aunais gads — ko isti viņš mums sola? Parasti ir 
kaut kāda nojauta — laba vai ļauna —, kas var pie
pildīties un nepiepildīties, bet šoreiz man grūti 
kaut ko nojautās uzminēt. Brīžiem tiekas — būs lielas lie

tas, brīžiem atkal — nebūs nekas; visumā tomēr nojautas 
nav tik pesimistiskas kā citkārt, bet gan ari ne pārāk ro
žainas. — Citādi dzīvoju uz mata tāpat kā iepriekšējā ga
dā: gatavojos ķerties pie darba, bet vēl joprojām darbu at
lieku un pats sūrstos par savu kūtrību. Pat lasīt nelasu 
tik daudz, cik varētu, kaut gan gluži dīkā nesēdu nevienu 
minūti. Starp citu, dienas kārtībā mums visiem Boldta 
feļetons «Pravdā», kuru lasām ar aizrautību, un kaut gan 
galīgu atbildi par Hitlera rīcību un nozīmi vācu tautas 
likteņos mums nedos nekādi prātojumi, taču galvu palauzīt 
ap tiem labprāt mītam. (Sestdien, 3. janvārī, 48. g .)

Saka, ka cilvēks bez cerības — lai cik niecīgs — nevar 
nemaz dzīvot. Liekas tomēr, ka var, un dažreiz pat ļoti 
labi. Man, mazākais, cerību bieži vien aizstāj klusa ap

cere, pieticīga kontemplācija, kas sagādā dvēselei ja ne 
prieku, tad, mazākais, mieru. (Otrdien, 27. I. 48)

Starp citu, domāju vēl par Zidu un Nīcši. Viņu nežēlīgās 
teorijas nekādā ziņā nevaru atzīt, kaut gan saprotu un 
izjūtu iekšējo protestu, kas viņus — sevišķi Nīcši — no
vedis pie drausmīgās pārcilvēka atziņas. Man šķiet, ka 
intensīvas gara darbības brīžos cilvēka domas, resp., viņa 
garīgās prasības paceļas tik augstu pāri normālajām at
ziņām, ka viņi pēdējās vienkārši sāk nicināt kā kaut ko 
banālu. Vismaz brīžiem tā liekas, un tad viss normālais 
tiešām šķiet banāls. Bet šie atsevišķie brīži vien nevar 
taču novest pie gadu tūkstošiem audzētās un koptās ētikas 
noliegšanas, kaut arī savā ziņā tā prasa jaunu dife
rencēšanos, tā sakot, ētiku vairākās pakāpēs. Un tomēr 
«augstākās pakāpes» ētika pagaidām vēl ir tikai labora
torijas zieds, kuru mēs praktikā nekādā ziņā nedrīkstam 
pielietot. A propos, augšā teiktais vēl jāpārfrazē skaidrāk, 
precīzāk . . . (Svētdien, 22. II. 48)

Vēl par Nīcši. Kaut kas man viņā nepatīk: ne jau pār
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cilvēka ideja, kas daudzējādā ziņā ir taisni apbrīnojama, 
arī ne reliģijas kritika, kaut gan tai es nepiekrītu, bet 
man derdzas viņa retorika, kas bieži vien pazemina pat 
labākās vietas viņa dzejiskumā. Piem., izteiciens «der 
Mensch der Komediant der Welt», ko esmu aizguvis mana 
«Vainīgā» mutē, ir taču tukšs izteiciens un daudz labāk 
piederas manam vieglprātīgajam romāna varonim nekā 
filozofam Nīcšem. Tāpēc Nīcši es nespēju lasīt tik nopietni 
kā vajadzētu. (Ceturtdien, 4. martā, 1948)

Ja ne treknie Talsu dubļi, varētu teikt, ka šodien bija 
vissaulainākā pavasara diena. Es aizklīdu pusdienas laikā 
uz laukiem pēc maizes (jo tās vairs Talsos nav tikpat 
kā nemaz), bet vakarā vēl paguvu iegriezties arī baznīcā, 
kur mani pārsteidza ārkārtīgais dievgaldnieku skaits: gan
drīz vai puse baznīcēnu. — A propos, vakar, pēc 40 gadiem, 
pārlasīju vēlreiz Niedras «Zemi», bet jāatzīst — tā mani 
šoreiz nemaz vairs nesajūsmināja: par daudz viss taisīts 
un sadomāts, neviena dzīva cilvēka. Arī idejas vairāk ti
kai frāzes un kliedzieni nekā dziļāk pārdomāta doma. Tad 
jau «Līduma dūmi» tomēr smalkāks darbs, kaut gan uz 
beigām tikpat samākslots kā «Zeme». (Lielā Piektdienā, 
26. III. 48)

Laiks brīnum silts un saulains, es izlasīju «Daugavā» 
savu «Cirka mākslinieku» un Adamsona «Jāšanu uz lauvas». 
Recenzenti mani parasti dēvē par stila pratēju, bet tas nu 
ir visneīstākais raksturojums: lai ar ideju un kompozī
ciju vēl šā un tā, bet taisni stils man liek nosarkt. Diezgan 
sološs turpretī bija Adamsons, taču viņa «Jāšana uz lauvas» 
gala izvedumā tomēr izrādījās pabanāls darbs un vēl ar 
nepabeigtu motivāciju. (Pirmajās Lieldienās, 28. III. 48)

Silta un klusa, nedaudz piemākusies svētdiena. Es esmu 
bijis pēc piena un saticis ceļā daudz svešu, līdz šim Talsos 
neredzētu karavīru ar viņu sievām un bērniem: tie izgāju
ši pastaigāties. Tagad sēdu un lasu juku jukām Gogoli, 
Hamsunu un vēl dažādus autorus. Starp citu, nupat iz
lasīju divus Bodlēra dzejoļus prozā, tiešām mirdzošas do
mu pērles, kas atsvaidzināja smadzenes kā malks laba, 
franču vīna. Ienāca prātā arī, ka Sudrabkalns savās mi
niatūrās galu galā turējies visvairāk pie Bodlēra, vietām 
panākdams gandrīz tikpat smalku domu izteiksmi. Bet sa
vādi, kur S. mēģinājis nostāties pats uz savām kājām, 
resp., risināt pats savu patstāvīgo domu, tur tā uzreiz 
kļuvusi vai nu bāla un nenozīmīga, vai arī neglīta un 
pat muļķīga. Sis grāmatu dzejnieks nekad nav spējis do
māt dziļāk bez ārēja atbalsta. (Svētdien, 4. IV. 48)

Pāris dienas dabūjām vēl kurināt krāsni, bet nu ir at
kal silts un pavasarīgs. Vēsajā starplaikā manas meitas 
laikam saaukstējās, un nu guļ ar temperatūru. Sadzīvē 
jaunākais, ka ar šo rītu pamazinātas cenas degvīnam, 
papirosiem, automobiļiem un vēl šādām tādām pirmās ne
pieciešamības precēm. Maize turpretī kļuvusi dārgāka un 
dabūjusi kartupeļu piemaisījumu. Citādi viss pa vecam, 
atzīmēšu tikai, ka nopirku mazu Cehova sējumiņu un la
su to ar parasto labpatiku. īstenībā viņš jau gan ir tikai 
pastāstnieks, bet labs, ļoti labs pastāstnieks. (Sestdien, 
10. aprīlī, 1948)

Naktī uzsniga sniegs, un diena bija tik auksta, ka sniegs 
ēnainās vietās nemaz nedomāja nokust. Pa pieradumam 
aizgāju pēc piena, bet negāju uz pilsētas aptīrīšanu, par 
ko rīt var iznākt lielas nepatikšanas. Vispār dzīves sīkumu 
cilpa savelkas ap mani arvien ciešāk. — Tagad, vakarā, 
lasīju vienu brīdi Aleksandra Dauges atmiņas un pēc tam 
veco smējēju Voltēru. Bet jāatzīst, ka viņš man vairs tā 
nepatīk kā jaunībā. (Svētdien, 25. IV. 48)

Ļoti vajadzētu lietu, bet viss izkalst un izžūst saulainajā 
siltumā, kas tagad valda pie mums. Gājiens pēc piena 
man tomēr patika, kaut arī brīžiem iekļuvu putekļu mā
koņos. Pēcpusdienā ar patiku lasīju vecā Koroļenko Si
bīrijas nostāstus, kuros gan izpaužas morālists, bet morā
lists ar dzīvu dvēseli un gaišu prātu. Viens viņa varo

nis — Sibīrijas staigulis — man atgādināja kādu jau
nībā redzētu sibīrieti — cilvēku, kas laikam bija īsts brī
vības tieksmju personificējums. Sis cilvēks — augumā liels 
un tumšu bārdu — ar neizsakāmām skumjām atzinās, 
ka brīvību viņš atradis tikai Sibīrijā un neko tā neilgo
joties, kā atkal reiz nokļūt savā mūža mežu elementā. 
Sī cilvēka dēļ man iepatika arī Koroļenko. (Svētdien, 9. 
maijā, 1948)

Nedēļu esmu pavadījis maizes darbā, un nu sēdu kā 
pie sasistas abras: ne dzīvojis, nedz miris, šovakar aiz- 
gaju uz pirti, slepeni cerēdams, ka uzlabošu garastāvokli. 
Pa daļai tas man izdevās, bet tikai pa daļai: es arvien 
vairāk sāku šaubīties, vai tikšu atpakaļ dzīvē un varēšu 
brīvi strādāt. Tomēr jā cer. . .  (Sestdien, 29. V. 48)

Silta, bet iepelēka svētdiena. Pēc gājiena ar piena kannu 
lasīju dažus fragmentus no Māterlinka apcerējuma par 
cilvēka vientulību. Piespraužu apcerējumam tādu kā afo
rismu, kas gan prasa plašāku izskaidrojumu, un proti: 
«Cilvēks ir tilts starp garu un empīriju». Vismaz tā man 
šķiet, ja salīdzina tās garīgās dziņas, kas slēpjas mūsu 
dvēselē, ar mūsu pašu miesu un — fiziski sabiedrisko 
apkārtni. (Svētdien, 30. V. 48)

Visu vakaru līst kā rudenī un mūsu kaķis ir pavisam 
sabozies — netiekot ārā. Starp citu, interesanta lieta, ka 
cilvēks ar visām savām ģeniālajām izgudrošanas spējām 
taču nav vēl līdz šim atradis līdzekli, kā padarīt redzīgas 
savas acis tumsā. Bet kaķim tādas spējas ir. — Vēl, starp 
citu, jāatzīmē, ka šodien ārkārtīgi strauji sākuši runāt 
par izsūtīšanu, dibinot šīs baumas uz notikumiem Lietuvā. 
Bet tur laikam tiešām notiek izsūtīšana vai kaut kas lī
dzīgs. (Pirmdien, 31. V. 48)

Satraukums iedzīvotājos — pirmā kārtā budžos — ir 
milzīgs: visi pārliecināti, ka notiks deportācija. Jaunā
kais bez tam, ka nolemts kolhozēšanu realizēt par visiem 
100 proc., vismaz tādi lēmumi pieņemti šejienes pagastos. 
Ar to tad arī saista deportēšanas iespējamību. (Trešdien,
9. VI. 48) J

Jāņu vakars. Daba gan reti bijusi tik laipna, tik silta, 
tik saulaina kā šodien, un tāda laikam būs arī rīt — 
Jāņu dienā. Radio savukārt pārraida līgo dziesmas — viss 
liekas kā agrāk. Bet, protams, nekā tamlīdzīga nav: cil
vēki gan līksmo, bet dziedāt tā nedzied kā senāk. Arī 
viņu prieki nav vairs agrākie — par daudz alkoholiski. 
Taču gluži bez noskaņas mēs neesam neviens, un pat mū
su dzīvoklī smaržo pēc bērziem un ozolu vainagiem. Es 
personīgi lasu «Pētera I» scenāriju, kas savā šausmīgumā 
vietām liek nopurināties. (Trešdien, 23. VI. 48)

Kā dažreiz iet ar pareģošanul Laiks vakar bija tik skaidrs, 
atmosfēra tik dzidra, ka par lietu nevarēja ne sapņot. 
Un taču šorīt sāka smidzināt, un tā nosmidzināja bez 
pārtraukuma līdz vēlai naktij. Nebija arī elektrības, kāpēc 
tagad, divpadsmitos naktī, rakstu pie virtuves lampiņas: 
vispār diena pagāja diezgan jūtamā vienmuļībā. Lasīju 
joprojām «Vēsturiskos scenārijus». ( Ceturtdien, Jāņu dienas 
vakarā, 24. VI. 48)

Diena sākās ar rudenīgu vēju, bet nobeidzās ar sauli 
un siltām vēsmām. Ja arī dzīve tā pārveidotosI Es pa 
paradumam biju pēc piena un pēc tam lasīju veco Fonvi- 
zinu, kuru vakar iegādājos. Citādi justos gluži labi, bet, 
kad iedomājos, ka rīt atkal jāiet uz ceļu kanceleju — 
grūti noturēties labsajūtas līdzsvarā. Atrast piemērotāku 
darbu nav tomēr ne mazāko cerību. (Svētdien, 27. VI. 48)

Nevienam vairs nemaksā algu — iztiekat, kā zināt! Tā
pēc pēdējās dienās mums jāapmierinās ar sausiem kar
tupeļiem vai cūku pupām. Starp citu, vakar, skolotāju kon
ferences noslēgumā, ministrs Strazdiņš brīdināja audzi
nātājus, ka tiem visnotaļ jāmācās krievu valoda, citādi
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draud atlaišana. Ari augstskolā — viņš teicis — visdrīzā
kā laikā pāries uz krievu valodu, jo tik mazai tautai kā 
latviešiem neatmaksājoties sagatavot speciālus mācības 
spēkus un tulkot vajadzīgo literatūru. Citādi nekā jauna, 
tikai nezinām, kā izvilkt fizisko dzīvību. (Svētdien, 29. 
VIII. 48)

Lietaina, rudenīga sestdiena, un tāda pat laikam būs 
arī svētdiena. Es cīnos par labsajūtu kā slimnieks par 
veselību, bet grūti, ļoti grūti to saglabāt tīru un nevil
totu. īstenībā mēs jau tikai izliekamies, ka esam apmie
rināti, vai arī meklējam apmierinātību dažādās fikcijās. 
Es visvairāk pieķeros grāmatai un tiešām tur arī atrodu 
īsto mieru un labsajūtu. Bet cik grūti tikt pie labas grāma
tas un cik maz laika var atlicināt labas grāmatas lasī
šanai!/ . . ]  Acumirklī pāršķirstīju «Daugavu» ar Zida un 
Lorensa stāstu fragmentiem, un atkal un atkal iedomā
jos nabaga Jāni Grīnu, kurš taču laikam būs gājis bojā 
tālā svešumā. Cik vientuļi, cik nabadzīgi viss top ap mani — 
man nav vairs gandrīz neviena paziņas, neviena kaut 
cik tuva cilvēka! Par Grīnu gribētos vēl piebilst, ka viņš 
visādā ziņā bija viens no visinteliģentākiem, vissmalkā- 
kiem latviešu kultūras darbiniekiem, pie tam caur un 
cauri sadzīves cilvēks. Kaut būtu bijusi iespēja viņu pub
liski pieminēt! ļ  ■ ■ ] (Sestdien, 18. IX. 48)

Cik skaisti, cik romantiski ir, ja var teikt: «Ko dara 
mani draugi tālumā?» Cik vientuļi, cik skumji, ja zini, 
ka tavu draugu vairs nav ne tuvumā, nedz tālumā, ka 
nekad, nekad vairs viņus n ered zēsi... Tā es domāju par 
Skalbi, par Grīnu, par mazo Studentu, kuri cits pēc cita aiz
gājuši veļu valsth Pats es staigāju kā ēna un kā ēna noklau
sos robustu cilvēku piezīmēs un aizrādījumos darba vietā. 
(Gaužām lietainā pirmdienā, 20. sept., 48)

Līst, līst un līst bez gala. Ļaudis pie tam sūrstās, ka 
bezgalīgais lietus sabojāšot tā jau vājo kartupeļu ražu, 
kas, jāatzīst, man būtu sevišķi smags trieciens, jo kar
tupeļi ir mans A un O, mans cepetis un mans ragū. Bet 
lai nu kartupeļi kur kartupeļi, es izlasīju — laikam pirmo 
reiz — Ezeriņa «Šacha partiju» un no sirds nopriecājos 
par jauko noveli. Vispār, Ezeriņš sava labā vārda ir pilnum 
vērts, gribētu tikai piebilst, ka pārrunājamā novele tiešām 
būtu šedevrs, ja labais dzejnieks pie visas tās kontem
plāciju porcijas, kas kompozicionāli diezgan labi iemetināta 
mazajā darbiņā, būtu tomēr vēl piebirdinājis drusku plas
tikas, piem., parādījis, kā viņi spēlēja šachu pirmo un kā otro 
reiz, sniedzot šo to, kaut pāris teikumos, arī par iecerē
tās Minnas ārieni, piem., par viņas rokām toreiz un tagad, 
vecumā. Tā būvētā darbā, kā to darījis Ezeriņš, šāda re
dzes porcija tiešām bija nepieciešama. (Otrdien, 21. sept.
48)

Mūžīgie lieti ar šodienu it kā būtu rimusies, toties at
nācis jūtams rudens dzestrums. Sadzīvē nepatīkamākais, 
ka atkal draud aizķeršanās ar algām, bez tam mūsu ceļu 
iecirknim būšot jāpāriet uz līdzšinējām kroga telpām, kas 
ir tumšas un nepiemērotas. Pats krogs turpretī iegūst vienu 
no labākiem Talsu namiem — kā jau tādai kultūras iestā
dei pienākas. Es personīgi pa vaļas brīžiem skaldu mal
ku un šovakar ar patiku lasīju Melnalkšņa Dzimtenes ap
rakstus. Domāju arī par nelaiķi Melnalksni — omulīgo 
vidzemnieku, kurš nu jau gadus piecus guļ zem velēnām. 
Ar viņu bija patīkami patērzēt, sevišķi tumšos bēdu brī
žos. (Piektdien, 24. IX. 48)

Gaisma, kā parasts, nodzisa 7 un atjaunojās pusdesmi- 
tos, bet sāpīgākais tas, ka mūsu varenās pilsētas centram 
tomēr piegādāja gaismu mūsu pašu spēkstacija. Citiem 
vārdiem — kungiem kunga tiesa, pārijiem — pāriju. Es 
pašlaik izlasīju š. g. «Pad. Latv. Skolas» 10. burtnīcā 
kādas I. Kurzemnieces skici par saules sistēmas kosmo
goniju, kas uzrakstīta diezgan lietišķi. Citādi nekā jauna, 
tikai trūkst naudas un līst lietus. (Piektdien, 8. okt., 48)

Atkal nedēļa cauri, bet padarīts nav nekas. Jaunākais —

uz Talsiem nākot vesels bars kareivju, kuriem piešķiršot 
pirmo pamatskolu, kamēr skolniekiem vajadzēs pāriet uz 
otro skolu kā vakarniekiem. Pats par sevi, ka augs arī 
dzīves dārdzība. Tai pašā laikā mūsu arodbiedrības kon
ferencē teikts, ka pēc Oktobra svētkiem sagaidāma algas 
pamazināšana, pie kam palētināšot arī maizes un degvīna 
cenu, pēdējo pat par 50%. Tas tad arī viss, ja neatzīmē
jam, ka bibliotekāriem un skolotājiem alga nav vēl iz
maksāta par sept. mēnesi. Gaisma pēdējās dienās atkal 
atgriezusies. (Sestdien, 16. okt., 48)

Vai izdzitības un vientulības sentiments manī sāk izsīkt, 
jeb vai kaut kur zemapziņā slēpjas citi motīvi, tikai es 
sāku atkal kļūt skeptiskāks un kritiskāks. «Cīši» mani 
sakaitināja Tiņanovs ar savu diletantisko «Kuchļas» ap- 
strādājumu un šovakar resp. vakar es nodusmojos arī par 
Zeiferta latviešu rakstniecības 3. daļu, kas pēc vairāk 
gadiem man atkal nāca rokā. Diez kas ievērojams šai 
grāmatā neglabājās vispār — to es zināju jau agrāk —, 
bet mani pārsteidza, ka darba pamatos liktas pārāk sa
grābstītas domas un pavirši avoti, kas gandrīz nemaz nav 
pārbaudīti, piem., viena otra diletanta spriedelējumi laik
rakstos. Zinātniska Zeiferta darbā nav gandrīz nekā. (Otr
dien, 19. okt., 48)

Šodien un rit svinam Oktobra svētkus. No pīkst. 8 rītā 
līdz 6 vakarā biju nozīmēts dežūrā, bet jāatzīst, ka de
žūrai vairāk bija goda uzdevuma raksturs, jo, vienkārt, 
es tiku vaļā no gājiena un, otrkārt, varēju aiziet pēc pie
na (šoreiz gan laikam pēdējo reizi). Garastāvoklis man 
ir pavisam savāds, pilns sāpīgu atmiņu smeldzes un reizē 
it kā gaišu gaidu pilns. Vispār es nespēju to vārdos iz
teikt — vārdi pārvēršas koksnē. Jeb visam pamatā guļ 
šīsdienas kopējs mielasts, kurā nogaršoju divas glāzes 
alus? Jeb varbūt iemesls meklējams akordeona impro
vizācijās, kas nāk augšā no «Ušosdoriešu» telpām, kur 
vēl arvien turpinās mielošanās? Nezinu, bet atmiņas liegi, 
reibinoši slīd gar pagājušo, gar daudziem notikumiem ma
nā mūžā, gar draugiem un paziņām, un visu es redzu un 
izjātu gluži kā šīsdienas īstenību. Dīvaina sajūta . . .  (Svēt
dien, 7. XI. 48)

Nu jau kā no svētdienas dzīvojam vienos dubļos un 
miglā. Ar manu kāju arī nav vairs labi: šodien ēda un 
grauza gandrīz kā zobu sāpēs. Citādi tomēr vēl turos, cik 
spēju. Zēl vienīgi, ka šodien sasitu mūsu priekšpēdējo 
apakštasi, bet ko tas nozīmē, to tikai mēs, tagadnes cil
vēki, zinām . . .  (Trešdien, 17. XI. 48)

Drēgna, miglaina diena, kas nobeidzās ar lietu. Bez tam 
vakar uz 2 stundām nodzisa uguns — kā parasts pēdējā 
laikā. Es cita nekā prātīgāka nedarīju kā lasīju tautas 
pasakas Skalbes izlasē, un jāsaka — lasīju ar lielu patiku. 
Drusku noņēmos arī ar kāda veca žurnāla iesiešanu. (C e
turtdien, 18. XI. 48)

Par spīti neizbrienamajiem ceļiem es šodien devos lau
kos pēc tabakas. Diemžēl tabakas īpašniekus nesatiku 
mājās, un tā nu man vajadzēja mērot vairāk kā 7 km 
ceļu mājup bez panākumiem un vēl pa īsto māla skrīni. 
Taču gājiens visumā mani uzpurināja, posts vienīgi tas, 
ka elektrība te deg, te nodziest, kādēļ arī šīs rindas iznāca 
rakstīt ar pārtraukumiem. (Sestdien, 20. XI. 48)

Pelēka, vējaina diena, un ir labi, ka man nekur nav 
jāiet. Bet kad iedomājos tos pustreša gadus, kurus ik svēt
dienas mēroju pēc piena pa daiļo Laucienas ceļu, top to
mēr skumji. Taču viss ir jāpārcieš, viss, viss . . .  (Svēt
dien, 21. XI. 48)

Te skan ausīs mīlīgās Sūberta dziesmiņas, te lien gal
vā dažādas domas, vispār garastāvoklis ir savādi skumjš 
un reizē satraukts. Vai notiks kas ļauns, kas negaidīts? 
Jeb satraukuma iemesls, ka nespēju pildīt darba uzdevu
mus? Satraukumu bēgdams, noņemos ar grāmatu siešanu: 
mēģinu kaut cik uzpost Skalbes «Vakara ugunis» un viņa
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sakārtotās «Tautas pasakas». Tai pašā laikā domāju, ka no 
«Kāvu gadiem» tiešām iznāktu epopeja, ja varētu uzrakstīt 
turpinājumu, kam jāsniedzas līdz pat mūsu dienām. Vai 
Dievs man šo iespēju piešķirs? Es gandrīz nekā vairāk 
dzīvē nevēlētos, jo nekā vairāk arī nedrīkstētu vēlēties. ( Otr
dien, 30. XI. 48)

Diena salīdzinot bija klusa un mierīga. Saņēmu arī bei
dzot algu par novembri un iegādājos Tolstoja «Pēteri» — 
vienā sējumā visas trīs daļas, kas izdotas ar diezgan labu 
komentāru. Interesanti, ka daļu viņa avotu un dokumentu 
esmu izmantojis savos «Kāvu gados», tik nu žēl, ka visi 
šie avoti man gājuši bojā vai arī nav vairs pieejami. Skum
ji. (Sestdien, 11. XII. 48)

Tuvojas pusnakts. Ārā pēc vakarējā lietus iestājies le
dains vējš, bet citādi viss ir kluss, izņemot mūsu kaimi
ņus, krievus, kas auro gluži kā dabas bērni, tā acīmre
dzot gribēdami sagaidīt Jauno gadu. Es acumirklī lasīju 
Šekspīra studijas, bet troksnis aiz sienas jūtami traucēja. 
Tādēļ neesmu sevišķi labā omā. Jeb vainīgs varbūt apstāk
lis, ka nesaņēmu algu? (Piektdien, vecā gada vakarā, 31. 
XII. 48)

Vakar nāca īsts draņķis no debesim, bet šodien spīdē
ja gaiša saule un vispār laiks bija ciešams. Taču nupat 
atkal sākas viji — vai tie neatnesis jaunu lietu? Vakar vēl, 
starp citu, izlasīju Celma artiķeli par dabas fenomenu un 
realitāti — neko gan jaunu, bet tomēr patīkamu. Vismaz 
Karnapa teoriju man tagad gribētos lasīt kaut cik neitrālā 
interpretācijā, jo tā droši vien ir nopietnāka nekā lasīju 
zināmajā Akad. žurnāla atreferējumā. Bet kur ņemt va
jadzīgo literatūru?/ . .  / Tad vēl kāda doma: vakar, iemez
dams acis rakstiņā par Rilki, ieraudzīju tur, ka Rilke nav 
mīlējis ne Šekspīru, nedz Flobēru. Vai tā nu gluži bija 
kā rakstiņā apgalvots, ir jautājums, bet viens man tomēr 
iegula prātā: arī es slepenībā aizvien esmu šaubījies par 
Flobēru. Šekspīrs — jā, bet Flobērs mani visos gadījumos 
atstājis aukstu. Sis cilvēks, bez šaubām, mīlēja rakstnie
cību, viņš bija tās kalps utt. Bet mākslinieciska diženuma 
es viņa izdreijātos darbos tomēr it kā nevaru un nevaru 
saskatīt, izņemot varbūt «Salambo», kas atkal vēsturiski, 
kā apgalvo lietpratēji, neesot diez cik precīzs. Bet ej nu 
sazini. Pats es ar neizsakāmu kūtrumu šodien sāku turpināt 
«K. [āvu] g. [adusļ», bet nekā gan laikam nepagūšu 
uzskribelēt, jo parīt jāpošas darbā. Gaidu arī vai nu šo
nakt, vai nākošnakt pārbraucam mājiniekus. (Pirmdien,
10. I. 49)

Ieguvu vēl vienu sējumu Tolstoja, bet ne sevišķi vēr
tīgu. Toties lasu Lebona «Pūļa psiholoģiju» un drusku 
šaubos par cienījamā sociologa analīzes pareizību: lie
kas, viņš par daudz palaižas uz fiziotoģiju un pietiekami 
neievēro pūļa sociālos pamatus. Pēc manām domām, pūlis 
ir un paliek tikai sabiedriska, tikai sociāla parādība — 
pārējais ir vai nu problemātiska, vai pat lieka bagāža. 
Visumā jautājums tomēr liekas ļoti svarīgs un ir studē
šanas vērts. Algas vēl nav. (Ceturtdien, 27. I. 49)

Lasu Tekereja «Indriķi Esmondu» un mazliet skumstu, 
ka Tekereja pilnizdevums man palika Rīgā. Vispār, zau
dēto bibliotēku es nevaru un nevaru aizmirst. Citādi diena 
bija miglaina un drēgna, un tagad, naktī, no debesīm 
nāk zemē īsts slapjdraņķis. Par spīti nelāgajam laikam, 
es tomēr jūtos apmierināts un rāju sevi vienīgi par to, 
ka nevaru un nevaru piesēsties pie saviem «K■ g-». To
mēr ceru, ka viendien saņemšos. (Svētdien, 30. I. 49)

No pirmdienas uz otrdienu dabūju nodežurēt kancelejā 
15 stundu, un tādas dežūras turpmāk būs laikam ik 7— 
8 dienas. Pie tam pēc 3—4 stundu pārtraukuma atkal 
jāierodas darbā — vārdu sakot, režīms ir gluži tāds pats kā 
pie Ēģiptes piramīdu celšanas. Citādi nekā jauna, tikai laiks 
ar pirmdienu atmeties tik dubļains kā vēl nekad — tempera
tūra laikam ir 5—7 grādi virs nulles. (Ceturtdien, 17. II. 49)

Vakar un vēl šodien tik stipri sirgu ar iesnām, ka nevarēju 
ne lasīt, nedz citu ko darīt. Šovakar jau iet drusku uz 
labo pusi, tāpēc aizgāju arī «nobalsot» par tiesnešiem. 
Ka pēdējos uzstāda tikai partija, ka ir pie tam tikai viens 
saraksts — to visu es saprotu un zinu, ka citādi nevar 
būt; bet kāpēc šādu operāciju sauc par balsošanu, tas 
man būs un paliks neizskaidrojama mīkla. Jeb vai tiešām 
«balsošana» domāta vienīgi pasaules maldināšanai? Bet 
mēs taču tik un tā šai pasaulei spļaujam virsū. — Laiks 
ir ļoti drēgns un neveselīgs — īsta miasmu sezona. Es 
pašlaik lasu jaunajā «Zvezda» (№ 1, 1949) Augusta Ja- 
kobsona lugu «Divi nometnes», kas uzrakstīta diezgan pie
klājīgā kamerlugas stilā, bet vai iztasīšu līdz galam — 
šaubos. (Svētdien, 20. II. 49)

Diena pagāja darbā diezgan ātri, kaut gan saaukstēša
nās iznākumā jūtos visai noguris. Sāpīgākais tas, ka rit 
vai paritnakt man atkal jādežurē, kas nozīmē jaunu sa
aukstēšanos. Starp citu, izlasīju tomēr zināmo lugu, bet 
iznākums bija vēl bēdīgāks nekā biju paredzējis. Es ne
saprotu, kāpēc ideoloģija jārāda tik bezgalīgi neīsti, tik 
nepatiesi un nedaiļi, kā tas notiek tagadējā padomju li
teratūrā. Jo tiešām, vai tad negatīvo nevar tēlot, kāds 
tas patiesībā, un pozitīvo pacelt kaut cik daiļākā pakāpē? 
Tā vien liekas, ka neviens padomju autors netic savai 
misijai, vismaz viņš nespēj tanī cik necik talantīgi iedzī
voties. (Pirmdien, 21. II. 49)

Dzīvoju no dienas dienā, bet padarījis vēl neko neesmu. 
Jeb vai atzīmēt, ka šovakar, Lielajā lūdzamā dienā, biju 
patukšā baznīcā un pēc tam turpināju iesiet vecu Izgl. 
min. žurnālu? Starp citu, par reliģiju. Gribētu uzrakstīt 
manas domas plašākā rakstā, bet no tā nekas laikam ne
iznāks, un domas jau ari nav nekādas jaunās. Vienu to
mēr atzīmēšu: ja kristīgā ticība, resp., viņas labākie adep- 
ti nemēģinās tuvināt to reālajai dzīvei, īstenībā dzīves cī
ņai, tad tā visādā ziņā izkurtēs. Lai cik ortodoksāla būtu 
mūsu ticība atdzimšanai, tai jāiet pa empīriskās dzīves 
ceļu, jārada vispirms šejienes taisnība un tikai pēc tam 
jādomā par viņpasauli. īstenībā viņpasaule bez empirijas 
nemaz nav domājama, jo nedarīt neko un tikai gaidīt 
uz pēcnāves dzīvi būtu vienkārši grēks. Cīņa par taisnību, 
par skaistu un apgarotu dzīvi — lūk, pareizais ceļš uz 
viņpasaules mieru. Reliģija, kas to neatzīst vai nespēj at
balstīt, īstenībā ir mirusi. Tā man likās, stāvot baznīcā. 
(Trešdien, 9. martā, 1949)

Klusa, mierīga nakts, bet gulēt gan laikam neviens neguļ. 
Jo beidzot, kā liekas, ir pienākusi lielā deportācijas stun
da, vismaz uz rītvakaru mobilizētas gandrīz visas mūsu ma
šīnas gan «labības», gan «meža materiālu» vešanai. Kāda 
labība un kāds meža materiāls naktī jāved, tas arī pus
līdz skaidrs; bez tam visziņi jau augu nedēļu par to čuk
stēja, atliek vienīgi atzīmēt, ka deportācija sāksies nevis 
šonakt, bet nākošnakt. Uztraukums iedzīvotājos tomēr ir 
tik liels, ka daudzi jau tagad vāķē. (Trešdien, pīkst. 12.30 
naktī no 23. uz 24. III, 1949)

Baigā nakts ir klāt, un ārā valda tik dziļš klusums 
kā palaikam pirms vētras. Kas īsti notiek, mēs neko ne
zinām, tikai novakarē skrēja un pulcējās mašīnas ar vienu 
vai vairākiem drošības dienesta kareivjiem. Valodas arī 
klīda visdažādākās, bet izlobīt no tām varēja tikai vienu: 
šonakt un varbūt arī nākošnakt notiks deportācija. Jāgaida 
tāpēc rīts. Starp citu, šodien apbedīja mūsu Kalniņu, bet es 
bēru ceremonijā nepiedalījos, aprobežodamies vienīgi ar 
skatīšanos pa logu. Ceremonija, par spīti bezgalīgajam 
satraukumam, norisinājās diezgan glīti. (Ceturtdien, 24.
III, pīkst. 11.10)

Tiešām baiga nakts: starp pīkst. 12 un 2.10 jau iebrauku
šas Talsos pa Ventspils (Pastendes) ceļu apm. 100—110 
mašīnas, bet pilnīgi tukšas, izņemot dažas, uz kurām stāvēja 
pa 1—2 kareivjiem. Toties uz katras vai gandrīz katras 
mašīnas atradās pa lielai benzīna mucai. Vai mašīnas devās
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tālāk jeb apmetās Talsos — nezinu, bet šejienes lauku
mos diezin vai tāds skaits var novietoties. Bez tam 
var nākt vēl citas mašīnas — un tad es vairs neko nesa
protu. Jeb vai tiesa būtu visdumjākajiem pļāpām, ka no
lemts izvest visus šejienes iedzīvotājus? (Tad pat resp. 
25. III. pīkst. 2.16)

Manas vakarnakts kalkulācijas par mašīnu novieto
šanu bija galīgi nepamatotas: visas simtsdesmit un vēl 
laikam divi simti mašīnu atrada darbu tepat Talsu apkārtnē 
un izvadāja deportējamos ne tikai vienā braucienā vien, 
bet daža laikam pat trīs un četrkārtīgi. Visumā deportā
cija sasniedza gandrīz to fantastisko skaitli, ko iepriekš 
minēja dažādi pļāpas, pie tam tā galvenokārt skāra lauku 
iedzīvotājus, kas atkal saskan ar pļāpu izdomājumiem. 
Ainas tiešām bija satricinošas, kaut, piemēram, tās divas 
mazās meitenītes, kuras es redzēju sēžam kādā mašīnā, 
cieši saspiedušās vienu pie otras. Viņu dziļo, nopietno skatu 
es nemūžam neaizmirsīšu. Cik īsti aizveda, resp., aizvedīs, 
grūti pateikt, bet jau līdzšinējā aina liecina, ka šoreiz aiz
ved 5—10 reizes vairāk latviešu nekā 41. gadā. Stāsta, 
ka esot pagasti, no kuriem izvesta gandrīz puse iedzī
votāju, dažas mājas palikušas absolūti bez iedzīvotā
jiem, neviens pat nezinot, kas kops atstātos lopus. Rakstu
rīga arī parādība, ka bez «budžiem», kuru nebūs vairāk 
par dažiem simtiem, vesti gan vienkārši jaunsaimnieki, 
gan arī tādi, kas jau pērn iestājušies kolhozos — ar vārdu 
sakot, visi, kas vien šķituši šaubīgi politiskā ziņā. Starp 
aizvestajiem ir arī šejienes mācītājs Matulis un ārsts La- 
piņš, tāpat Dziļlejas tēvs. Par pēdējo gan gribētos pie
zīmēt, ka viņš, uzskatīdams sevi par sociālistu, 41. gadā 
esot teicis, ka izvešana ir nepieciešama — tagad nu viņš 
dabūja, ko gribēja. Bet, vai akcija ir jau beigusies, neviens 
nevar droši pateikt, vismaz iedzīvotāji, kas vēl palikuši, 
nervozē tāpat kā vakar. (Piektdien, 25. III. 49, pīkst. 12 
naktī)

Nu jau ir vairāk kā stunda, kopš aizgāja pēdējās 6 
mašīnas un ārā (uz mirkli nodzisa uguns) valda kapa 
klusums. Vai tagad būtu akcijai beigas? Tā vai citādi, 
bet iedzīvotāji jūtas kā izpērti. Es personīgi netieku vaļā 
no domām par aizvesto likteni, un mazo meitenīšu acis 
man joprojām rēgojas priekšā. Nav spēka rakstīt, es tikai 
jūtu, ka viss viss apriebies, ka nekur nav ne taisnības, 
ne pat ēnas no taisnības. Man derdzas acumirklī pat manas 
grāmatas un mūža darbs, bet dienišķo darbu es bez pre
tīguma nevaru ne iedomāties. Seno žīdu izraidīšana no 
Jerusalemes, kā mēs to iedomājamies, ir tikai vēsturiska 
fantāzija pret mūsu īstenību: pēdējā savā ziņā ir tikpat 
šausmīga kā kādreizējā Bērtuļa nakts, varbūt vēl šaus
mīgāka. (Sestdien, 26. III., pīkst. 1 rītā, 1949)

Atkal baigs klusums un atkal baiga nezināšana, jo tir
gus laukumā joprojām pulcējas mašīnas, saka — ap divi 
simti. Par šīm mašīnām tad nu valda vislielākais uztrau
kums, jo skaidrs ir ļoti, ka deportācija turpināsies. Bet 
kur — pilsētā vai perifērijā? Vispār, tāda nervu sasprin
dzinājuma kā šoreiz vēl neviens mūsu zemē nav pārdzī
vojis. (Sestdien, 26. III, pīkst. 10.55 vakarā)

Divas mašīnas aizgāja pa mūsu ielu — domājams, uz 
Stendes staciju. Bet vai ar «kravu» vai bez — nevarēja 
saskatīt. Vispār, es nezinu, kas pilsētā notiek, un tas vis
vairāk nervozē. (Tad pat, pīkst. 11.30 vakarā)

Klusums un neziņa — tas ir viss, ko pašlaik varu atzī
mēt. Bet, ka šai stundā turpinājās deportācija, tas ir vai
rāk kā skaidrs. Dievs augstais, ko mēs, viena no čaklākām 
un darbīgākām tautām, esam noziegušies? Vai to kādreiz 
varēs pateikt pasaulei, lai viņa arī tiešām saprastu? Zinu 
tikai, ka pret mūsu likteni nekāda iztēle, nekāda literatūra, 
nekāda māksla nevar pastāvēt — viss ir pārāk bāls un 
neīsts. (Tad pat, pīkst, vienos pēc pusnakts)

No svētdienas uz pirmdienu man bija jādežurē kance
lejā, tāpēc nakts iznāca citādāka nekā palaikam. Arī no

tikušais it kā jau aiziet pagātnē, kaut gan atsevišķas ģi
menes, kas nebija atrastas mājās, joprojām vēl uzlasa 
un aizved. Dažos pagastos, pēc zinātāju domām, aizvests 
līdz 50%, tāpat arī no Rīgas — kā stāsta — aizvests 
25—30 tūkstošu. Vispār aizvesto būs pie simts tūkstoši, 
ja ne vairāk, kas 41. gada deportāciju tātad pārsniedz 
četrkārtīgi. Par notikušo runāts arī dažās sapulcēs, kur 
deportācija atzīta par pareizu un tai pašā laikā piedrau
dēts palikušajiem ar to pašu, ja viņi aizvestos nožēlos. 
Starp citu, jāpiezīmē, ka mācītājs tomēr nav aizvests un 
svētdien pat noturējis dievvārdus. — Bet kas būs turp
māk? Uz to atbildēt diezgan grūti, bet, apsverot dažā
das varbūtības, nav neiespējams, ka notiek jauna depor
tācija, kurai gan būtu vairāk evakuācijas raksturs. . .  
Dienas ļoti saulainas, pavasarīgas. (Pirmdien, 28. III. 1949)

Nezinu, vai ir kas noticis, bet garastāvoklis man šodien 
ļoti nomākts: negribas ne lasīt, ne citu ko darīt. Jo tie
šām, kad paņemu Dantes «Komēdiju», ko biju pasācis ie
siet, tā taču liekas tikai nevainīga literāra rotaļa, par ci
tām grāmatām nemaz nerunājot. Vienīgi Skalbes «Meldi
jas» manam garastāvoklim liekas cik necik radniecīgas, 
bet arī tās nespēj vairs skanēt līdzi tai smeldzei, kas deg 
krūtīs. . .  Kāda literatūra attēlos to, kas notiek dzīvē? 
Es lasu avīzēs, ka grieķu monarhisti izraida demokrātus 
uz salām un ka tas ir N EC ILV ĒC ĪG I; bet man bail pie 
tam, ka nepalieku vājprātīgs, kad iedomājos mūsu C ILV Ē 
C ĪBU . (Otrdien, 29. III. 1949)

Izsūtītie it kā esot nonākuši gala punktā — Tomskas ap
gabalā, Taigas stacijā. Šai apgabalā sākas Altaji,un tur 
arī atrodas vara un sudraba raktuves. Domādams par 
izsūtītiem, es aizvien redzu acu priekšā abas mazās mei
tenītes, kas tik bezgala nopietni raudzījās garām ejošos . .  . 
teiksim, cilvēkos. Ko viņas tagad dara? (Trešdien, 13.
IV. 49)

Izņemot pāris iesietas grāmatas, neesmu gandrīz neko 
prātīgu darījis. Toties vakar no deviņiem rītā līdz deviņiem 
šorīt pamatīgi izdežurējos un, protams, biju spiests arī 
ierasties ikdienas darbā, jo dežūras pie mums darba dienā 
neieskaita. (Strādā, rakari, un nedomā!) Šovakar svarī
gākais, ka nopirku 1 steru malkas un — Igo «Dievmātes 
katedrāli» krievu tulkojumā. Acumirklī lasu Voltēra «Flo- 
renci», kurā vecais estēts jestri polemizē ar sava laika 
marksistiem. Zīmīgi, ka marksistu pretpolemika ir gluži tā
da pat toreiz un tagad. Laiks pēc pag. piektdienas negaisa 
atmeties ļoti vēss. (Pirmdien, 9. V. 49)

Diena bija tik silta un saulaina, ka es — par spīti vi
sām rītdienas nepatikšanām darbā — aizgāju uz Jauviņu 
kapiem pie savējiem. Iegriezos arī pilsētas kapos, kur iz
postīto, burtiski ar zemi nolīdzināto vācu un latviešu le
ģionāru kapu vietā sazēlusi brīnum kupla un zaļa zāle. 
Atzīmējams, ka šeit bija apbedīts apm. 500 kritušo, no tiem 
apm. 73 latviešu. Viņu vārdi, domājams, zuduši uz visiem 
laikiem, tikai kādu simtu vai drusku vairāk es paguvu 
norakstīt no toreizējiem krustiem, tikai, nezinu, kur saraksts 
iemaisīts. Vakarā turpināju iesiet «Daugavu» un drusku 
lasīju kādu Prusta stāstu. Žēl, ka «Pazaudētais laiks» 
man aizgāja bojā. Zēl man ļoti daudz. (Svētdien, 29. V. 49)

Šodien saņēmu no Vapa vēstuli, ka viņi vēlētos izdot 
«Kauguriešus» trešā izdevumā. Ko tas nozīmē man, to 
tikai mūsu apstākļu cilvēki sapratīs, t. i., cik jautājums 
ir delikāts, ja ne vēl ļaunāks. Tad vēl šodien viesojās Kārlis 
Krūza — atkal savādība. Beidzot — šonakt braucu uz 
Rīgu, pa daļai tāpēc, ka jānoskaidro tas pats priekšlikums 
par «Kauguriešiem», protams, indirekti. (Trešdien, 7. IX.
49)

Rudens, rudens, rudens . . .  Vakarā lasīju atkal mūsu 
brīnišķīgo Skalbi un apstājos pie «Zilajiem Latvijas kal
niem». Tik pravietiskas rindas reti kad dzejotas. (Ceturt
dien, 6. X. 49)
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K Ā R L I S  K A L V I Š S

PA Ģ IRA S I PA Ģ IRAS III

rīts kā šampanietis steidz aiz loga dzirkstīt 
mirklis atelpas pirms sagaidāmās klaunādes 
bijīgi pa bārdas rugājiem slīd pirksti 
it kā tas ne žoklis mans bet zeltīta aunāda

muļķa mākonis . . .  ak baltās kuces kucēns 
šorīt tas varbūt vēl bezjēdzīgāk noklīdīs 
zilās debesīs kad jaunu dienu pūcē 
viņa pūkainais un stūrgalvīgais žoklītis

saule attopas un triec man sejā cimdu 
dzīvei prieks ar konservētām skumjām uzkuļas 
Kas gan jautrāks vēl var būt par saules trimdu 
kas ak Dievs spēj ļaunāks kļūt par viņas muskuļiem

roka neceļas ne sitienam ne glāstam 
pirkstiem gribas kaut kā cēlāka un glaunāka 
varbūt to lai bārdas rugāji tiem stāsta 
ka ne žoklis tas ir mans bet zelta aunāda

1989.

PA Ģ IRAS II

skatījos logā un pildspalvu ņurcīju 
(viņai kļūst labi kad pirksti to apņem) 
nerātni vējeļi pūta no Turcijas 
pilni ar savādiem austrumu sapņiem

gāzās pār mani i lamas i triecieni 
kamie|u suņu un ēze|u čuras 
kļuvu uz brīdi kā ateja iecienīts 
kuru var apskaust vien Baltijas jūra

domādams: dzīve . . . kam nemīli mani tā? 
(ticiet —  tas nebija netīšām domāts) 
izsaucu ņirgas kā skulptūra granītā 
kurai pret pakausi sašķaidīts tomāts

saule kā rubīna medaljons vizēja 
skardamās piektdienas pilnbrieda krūtīm 
man bija taciņas divas uz izeju —  
rūtiņu lapā jeb logā caur rūtīm

skatījos logā un pildspalvu ņurcīju 
(viņai kļūst labi kad pirksti to apņem) 
nerātni vējeļi pūta no Turcijas 
pilni ar savādiem austrumu sapņiem

kaut sen šai upē neslīkst splīns 
tu sien tam dzirnakmeni kaklā 
ar naivu bezcerību ka vīns 
par savu bezcerību aklāks

aust jauna diena migla klāj 
pār acu alām bālu plēvi 
no griestu spraugām šausmas māj 
un dzirnakmeņi samaļ tevi

1989.

lietus —
migrants no Zviedrijas 
šosejai sviedrus skalo 
ilgi vēl atbalso dvēselē 
vienmuļais jambs uz palodzes

lietus —
migrants no Zviedrijas 
tas tik tāds neitrāls ūdens 
. . . abortam pakļautais dzejolis 
varēja saukties «rudens»

1987.

zemtekstu dzimtenē —  kapos 
miroņi smejas caur puķēm 
(pat tie kuriem puķu vairs nava) 
un tādi kā mazi bērni 
gaisā laiž papīra pūķus 
jā gaisā laiž papīra pūķus 
bet gaiss tur bez krāsas 
kā slava

1989 .

1989.
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kad viņu izgrūda 
caur visaugstākā stāva balkonu 
savu likteni viņš iesākumā uzņēma 
kā jaunatklāta Dieva gribu

vien nonācis līdz priekšpēdējam stāvam 
paskatījās sev zem kājām 
ieraudzīja tautu 
un saprata ka kritis 
nežēlastībā /

nelaimīgu mīlestību spēlē 
Dižie Nūdisti

Viņš kaislīgi un mērķtiecīgi 
izģērbj dvēseli 
tad atsedz savu jūtu 
ugunīgo kvēli . . . .  
bet Viņa atbildot 
ne mazāk mērķtiecīgi 
atkailina 
. . . mēli

1989. 1987.

gan pīpēšanu atmetīšu es gan ilūzijas 
bet arī tad vēl nebūs diezgan mests 
lai dzīvi ritinot kā sārtu kamoliņu dzijas 
reiz k|ūtu skaidrs tās aizšifrētais tests

vai uzlidot man augstāk |aus par mu|ķa Kvazimodo 
ja arī ļaus —  tad kurš tas (āvējs būs 
jums gribu pajautāt un tātad vēlreiz pazemoties 
un spārnos pacelties un ienīst jūs

1989.

atpinu meitenei Malvīnei matpīni 
Malvīnei mati kā melleņu medus . . . 
neļāva Malvīne sevi atminēt 
teikdama: mīļais vēl māmiņa nedus

mainījās mēneši ausījās Malvīne 
skat —  klāt jau lapkritis 
sarma un ledus
malduguns apņemts es klanīju galviņu 
klusībā lādot tās mātes kas nedus

1989.

iespējams ka nemaz neievēro tu to 
kamēr saule asiņo uz ielas —  peļķu zvīņās 
savus nervus kas tik atbaidoši struto 
un ko garāmgājēji ar pretīgumu mīņā 
un vēl iespējams ka tas nemaz nav lietus 
kas ar tevi bezcerīgu dialogu uzsāk 
bet gan mirkļu galvas uzdurtās uz mietiem 
kuriem pavēlēts būt tava ceļa abās pusēs 
vēja rādītājs uz kuru tu tā ceri 
pats lūr tevī cerīgs kamēr atkar žokli mēmu 
tikai Dievs (ak dievs!) ja tikai viņš ir vērīgs 
tevī saklausīs kaut ko no atstumtības tēmas

1989.

Uldim Bērziņam

smadzeņrievu labirintos 
neaizdegs neviens mums guni 
nepasniegs neviens mums roku 
smadzeņrievu labirintos 
arī tas kurš labi zin tos 
ceļus taisnākos un min tos 
invalīds viss vienās bintēs 
paņirgt kārs par mums kas tintē 
ievilks elpu —  lode plintē 
lai ir atkal kāds ko bintēt

dvēseles bruņotie spēki 
no pēdējās sakāves vilkās 
cerot vismazāk uz to 
ka viņus šai krastā vēl mīl kāds

—  smerdeļi . . . pretīgie smerdeļi , 
fortūna . . . pameta visi mūs . . . 
murgoju nestuvju brezentā 
kontuzēts ģenerālisimuss

tostarp civilie ļautiņi 
darīja ko nu kurais 
daži raudzījās zvaigznēs 
citi čurāja jūrā

1989.

I.J.

Vējrautas lapas un rūgtenu atmiņu terors 
lūk tuvā nākotne 
bet es to neatceros 
laimīgs iesmējos

mūsu acis vēl kā karodziņi mastā 
vējā plivinās un tātad 
pastāv iespēja

1988, 1987.
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zdegušais iznīcinātāja karkass gulēja1 
gas galā, ko tas bija izdzinis, piezemēdamies 
pēdējo  reizi. Saule rietēja. Ik smilšu uzkal
niņš un pauguriņš, ik kaktusa cers, ik sačervelējies 
dzelkšņainais tuksneša krūmu pudurītis meta garu, 

iesārteni violetu ēnu, kas aizstiepās līdz pat tumsto
šajam horizontam. Bet karstajās smiltīs un plašajās, 
tukšajās debesīs vēl aizvien kavējās kveldējošā die- 
nasvidus versme, un kristāldzidro gaisu, kurā nekad 
nebija atskanējusi neviena dzīva balss, likās sastindzi
nājis mēmais klusums, kāds te vald īja  dienu un nakti.

š ī klusuma, smilšu un gaismas ieskautā avarējusī 
lidmašīna atgādināja skeletu, kas atlicis no kāda milzu 
dzīvnieka, kurš pirms desmit tūkstošiem gadu atvil
cies līdz šejienei, lai nomirtu. Tā sidrabainie, dūmos 
apkvēpušie un liesmu izdedzinātie kauli lēnām, kā 
neredzama un neapturama laikazoba grauzti, saira, 
un to forma šķita saglabājusies, tikai pateicoties mū
žam nekustīgajam gaisam, un likās, ka pietiktu ar vienu 
v ien īgu  vēja pūsmiņu, lai tie acumirklī sakristu pīš|os. 
Saules izbalinātās smiltis laikam nekad vēl nebija dzē
rušas nedz lāsi valguma, nedz izjutušas vēsmas p ie 
skārienu; pēdas ieminums tajās droši vien būtu saska
tāms arī pēc gadsimta, un tā garā, uzplēstā brūce, 
kas vilkās aiz lidmašīnas vraka, varēja būt tikpat sena 
kā nez kāda gigantiska repti|a šļūcošās astes pārak
meņojies nospiedums, kas saglabājies aizvēsturiskajos 
dubļos.

Taču šie šķietami senlaicīg ie, katastrofas liesmās 
apdegušie metāla kauli vē l kvēloja, un putekļu mākonis, 
kas, lidmašīnai ietriecoties zemē, bija uzvirmojis gaisā, 
vēl tikko kā plaka. Un arī pilots vēl nebija miris. 
Viņš gulēja turpat netālu —  viena kāja sarauta zem 
ķermeņa, salauztais apakšžoklis, atsegdams asiņainas 
smaganas un sadragātu zobu saknes, nokāries iesā
ņus; uz sejas kalta asinis un melnēja uz drēbēm. V ie 
nīgi acis bija dzīvas un pat mazliet vēl kustējās, un 
šķita vērīg i vērojam sīku skudru straumīti, kas it kā 
bezm ērķīgi tecēja lejup pa smilšu grambu.

Viņš zina, ka vēl ir dzīvs, taču tik skaidras apzi
ņas, lai saprastu, ka drīz būs miris, vairs nav. V ie 
nīgais, ko viņš spēj apjēgt —  ka kaut kas ir noticis 
ar viņa iekšām, it kā tajās kaut kas atrastos —  ne 
tieši sāpošs, bet kaut kas savāds, šausmīgs, b iedē 
jošs, kaut kas agrāk nebijis, tāds kā ciets un mīksts 
reizē, —  saritinājies un, lēnām milzdams, top aizvien 
lielāks un lielāks.

V iņš mēģina pakustēties. Uz izslāpušajām smiltīm 
no mutes kaktiņa izlīst biezu, tumšu asiņu strūkla. Ner-
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Angļu rakstnieks un sabiedriskais darbinieks, 
(dz. 1908. gadā).

Janā,'"ir m o is  (ArT-Apamt/istas, un nesaistītsun
kas nu viņam kļu-

.,viišsrņ. . ti'riļ,tizskrin, sal&uztās k&ias ^ipes, un viņš ie-

‘ <!3tsļ,il J« i i J r  arī ieslēgts sa lab ta jā  ķerm enī un 
iegrimis ~
dodas b rīvā  r _ ,___  r  r
vusi vairs v ien lg^ pa r aļ^i^MjLidSn viņš atkal pārdzīvo  
avārijas b rīd i —  n№šaSaoj3£»f(Sl( aizvien tuvāk un tuvāk, 
saspringtiem muskujiem viņš gaida šaušalīgo triecie
nu, un tad viņu aprij tuksnesis, un laiks kā murgā 
sastingst uz vietas.

Un nu viņš atkal lido —  kauja ir beigusies —  starp 
savas dzimtenes baltajām mākoņu grēdām un vē l
reiz izdzīvo sava mūža pēdējo  gadu. V iņš traucas' 
vairāku jūdžu augstumā gluži viens, bet līksms, aiz
mirsis oktobra miglā tīto  zemi, kas v īd  kaut kur tālu 
apakšā, un liesmojoši mirdzošā saule p ieder v ien īg i 
viņam. Un tad mākoņos pēkšņi paveras plaisa, un 
viņš ienirst un ierauga neskaidras, dūmakā tītas cel
tņu kontūras un to vidū mazu, zaju koku un zāles 
plankumiņu, bet tas viss paslīd garām un izgaist lie
gajās, baltajās mākoņu dūnās, un, kad viņš pagriež 
vektoru, lai dotos mājup, uz aerodromu, viņš atceras, 
ka tas taču bija tas pats parciņš —  mazais, za|ais 
ielāpiņš Londonas namu biezoknī, kuru viņš tik labi 
pazina —  tajā viņš bija saticies un pastaigājies ar to 
meiteni, kas pirms mēneša bija kjuvusi viņa sieva.

Laika ritumam vairs nav pār viņu varas, jo nu viņš 
ir atkal kopā ar to; viņš dzird tās smieklus —  kamīna 
priekšā uz paklāja spēlējas kaķēns, griežas kā v il
ciņš un ķer pats savu asti; viņi iet pa rasotu zāli, 
un miklais vējš smaržo pēc pavasara; viņš vasaras 
naktī pieglaužas m īlestībā tās augumam un kopā ar 
to raugās blāzmas sārtotajās debesīs, un viņi abi zi
na, cik īsu brīd i viņiem vēl lemts pavad īt divatā, un 
tas viņu prieka mirkļus padara vēl jo jaukākus.

Bet patīkamais siltums izzūd, un viņam atkal salst 
un sāp. Apziņas atgriešanās ir rūgta. Acis pavērdamās 
ierauga m ilzīgās, zvaigznēm piebērtās naksnīgās d e 
besis. Ir auksts un kluss kā kapā, un viņš jau sāk 
izjust nāves tuvuma vientulību.

«Bet es vēl neesmu beigts,» viņš saka, nema
nīdams, ka sadragātais runas mehānisms vārdus pār
vērš tikko sadzirdamās dzīvnieciskās skaņās. V iņa ķer
menis ir viens vien īgs moku kamols; nerimstošā smel
dze kājā saplūst ar nenosakāmām, šķebīgām sajūtām 
vēderā, un neizturamās sāpes sadragātajā žoklī pastip
rina apkaunojošā un pazemojošā apziņa par fizisko 
nevarību, ko izraisa bezzobainās, pietūkušās smaganas.

Tomēr galīg i pieveikušas sāpes viņu vēl nav. Vē l 
viņš spēj aptvert savu sīko niecību zem saltajām, 
zvaigžņu piesijātajām debesīm  un saprot, ka cerības 
izglābties vai palikt dzīvam ir p iln īg i veltas. V iņš zina, 
ka rīt, ja vien ievainojumi atļaus tik ilgi izdzīvot, 
atnāks svelme un mušas, un ārprāta murgi, un draus
mīgas slāpes, un mokpilnā, bezjēdzīgā nāve. Un, iz-
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prazdams savu stāvokli, viņš cenšas nocietināt sevi 
pret bailēm un tukšām cerībām .

V iņš iestāsta sev, ka tuvojošos nāvi jau ir p ieņē
mis par faktu, taču nervi un muskuļi atsakās samie
rināties ar nenovēršamo bojā eju, un viņš pavisam 
neapzin īgi pūlas izdvest: «Es vē l neesmu beigts.»

Kaut kur tālumā iegaudojas šakāļi, un skaņas tri
cina tukšo gaisu kā spīdzināta vājprātīgā vaidi.

«M an jāmirst,» viņš sev saka. «Bet vēl es neesmu 
beigts,» —  burzguļo rīklē.

«Diez, kad lēks saule,» viņš min (viņam salst, bet 
no karstuma bail) un pēkšņi izdzird sava pulksteņa 
kluso, žiglo tikšķi. «D īvain i,» viņš domā, «kā gan tas 
nav salūzis,» un atceras, kā no rīta to bija uzvilcis 
(cik patlaban tas- likās seni), un cenšas atturēt sevi 
no minēšanas, kurš apstāsies pirmais —  pulkstenis vai 
sirds.

Lēnām pa debesjumu pārvietojas zvaigznes, bet 
viņš nezin, vai nakts tikko iesākusies vai iet jau uz 
beigu pusi. V iņš var tikai ciest un gaid īt rītausmu. 
Un, kaut arī jaunā diena viņam nevar nozīmēt neko 
citu kā v ien īg i pēdējo  uz šīs zemes, viņš nespēj, 
kamēr vē l ir dzīvs, to negaid īt ar biklu paļāvību  —  
it kā tā tomēr vēl varētu atnest ko tādu, ar ko saistīt 
cerību.

Un, domādams par šo saullēktu, viņš pēkšņi atce
ras kādu citu —  sen atpaka| ilgi gaidītas dienas saul
lēktu; aiz muguras viņam nakts lidojums, bet tā no
gurumu aizdzen laimes priekšnojauta —  jau tikai ie
domājoties vien durvis, kuras atvērs, un istabu, kur 
ieies un atradīs viņu guļam saldā miegā, viņu, kuras 
m īlestība un draudzība sola pārveidot visu viņa mū
žu, —  jau tikai iedomājoties vien šo tuvojošos lai
mes brīd i, kā nebijis izgaist lidojuma nogurums un 
pat visa līdzšinējā tukšā, pe lēc īgā  dz īve .

Un acumirklī reālākas par sāpēm un bezcerību at
miņā ataust Londonas ielas agrajās rīta stundās, zaļie 
koki mazajos, sodrējiem klātajos dārziņos, putekju un 
benzīna smarža, nostalģiskais Londonas gaiss, ie 
rastā garā, taisnā nogāze un tālumā izzūdošās mā
jas, kuru satikšanās punktā atrodas tas nams, tā ista
ba un tās atvērtās durvis, pēc kurām viņa domas tik 
ilgi bija tiekušās. V iņš bija juties bezgala dzīvs un 
bezgala izsalcis. Debesis bija bijušas zemas un drau
došas, bet dārzos koku lapotņu karogi pārsteidzoši 
zaļi. «Es atcerēšos šo brīd i mūžīgi mūžam,» viņš to 
reiz b ija sev teicis.

Un, atceroties tagad to maija rītu un tos kokus, tik 
dz īv īg i zaļus pret pelēkajām negaisa debesīm , un to 
laimes nojausmas pilno brīd i, domas par nāvi atkāp
jas, un atmiņas drūzmējas ap viņu un virpuļo gar acīm 
kā vēja dzītas sniegpārslas.

V iņam  ir divdesm it seši gadi, un viņš ir dzīvo jis  
alkaini. Nāve, kādu viņš to savā iztēlē p ieļāvis, viņam 
vēl neko reālu nenozīmē. Tie, ar kuriem viņš d a lī
jies savos priekos, guļ tālajos ciematos un pilsētās 
un elpo dzi|ā mierā, droši par savu rītdienu; dārzā 
pie tās mājas, kur viņš piedzima, sēstas rasa, un mal
kas šķūnītī nākamās nedēļas iekuram g lītā grēdā sa
krauti smalki sacirstie žagari; aiz tām durvīm, kuru 
atslēga viņam patlaban atrodas kabatā, pa ļāvīgā mie
gā dus viņa sieva, un iespējams, ka rīt tā saņems 
viņa vēstuli; • viss ritēs uz priekšu gluži kā līdz šim. 
«Ja es miršu, visa pasaule mirs kopā ar mani,» bija 
skanējusi viņa neizteiktā pārliecība, un tāpēc tagad, 
kad nu viņš ir aptvēris pasaules mūžīgumu, viņam 
liekas neiespējam i, ka no tās jau jāaiziet.

Tikšķ pulkstenis, virs galvas riņķo zvaigznes, un 
līdz  sāpēm saspringtajā klusumā viņš izdzird savas 
sirds vājos pukstus. Un tieši šī skaņa, kas nāk no šī 
uzticīgā motora, kurš tik nenogurdināmi bija uzturē
jis viņa m iesīgo čaulu tās cejojumā cauri laikam, —  
tieši šī skaņa ir tā, kas sāk padarīt nāves realitāti 
pavisam iespējamu. G ar acīm kā sniegpārslas virpuļo 
atmiņas —  iluzoras un mainīgas, tik līdz viņš tiecas 
tās satvert: tuvības ekstāze gaist, nesasniegusi kul
mināciju; prieka mirklis zūd, tikko apjausts, smaids 
sievas acīs izvairīgs un nenotverams. Zuduši, neatgūs
tami, mūžam vairs nebaudīti paliks saulrieti, ērtību 
un sāta prieki, nakts mūzika, locekļu tīkamā saskaršanās 
ar jūru . . . Zudis un neatgūstams viss, kas reiz tika 
lolots viņa smadzeņu n īcīgajos audos, kuriem pavisam 
drīz lemts sapūt un iznīkt kopā ar to radīto skaisto 
pasauli.

Viņš ievaidas, sāpēs saraujas, un aukstā čūska viņa 
iekšās lokās un aug augumā.

Un viņā ielīst nožēla kā rūgts, kveldinošs šķid
rums —  nožēla par trauslo un gaistošo laimi, par visu, 
kas viņam bija p iederējis un ko tagad vajadzēja zau
dēt, un to, kas vēl būtu varējis p iederēt, —  par nākotni 
un vismaz vēl četrdesmit nenodzīvotiem  mūža gadiem. 
«Galu  galā,» viņš domā, «tās nemaz nav bailes, kas 
tik dziļi apēno šīs pēdējās dzīves stundas, bet no
žēla . . . nožēla . . .»

Pasaule viņa galvaskausa dobumā atbalsojas mēma, 
bez skaņas. Pa atmiņu upi kā drūmas, lēnas straumes 
mesti, bāli ziedi cita pēc citas aizpeld  un pazūd tās 
sejas, kuras viņš bija pazinis un mīlējis, un katra, pirms 
to aprij viļņi, noraugās viņā ar maigu un pārmetošu 
skatienu.

«Es dzīvo ju  tā, it kā man būtu bijusi atvēlēta mūžī
ba, ko tērēt, un tikai tagad es saprotu, cik nelietīg i 
tiku savu laiku izšķērdējis.»

Nožēla par pagātni un nākotni ir vienādi sāp īga —  
gan par zaudētajiem laimes mirk|iem, gan par to sav
dab īgo  dvēseles tuvību, kurā uzzied draudzības pu
ķe, gan par mīļajiem vārdiem un skatieniem, gan 
biedrisku smieklu piešalktajiem jautrības brīžiem ; par 
mīļām vietām, skaņām un smaržām un pat par iespē
jamajām nelaimēm —  par to visu nožēla izraisa ne 
tikai ilgas pēc pagājušā, bet vienlaikus rada arī dzi
ju gandarījum a izjūtu.

Un viņš raud —  par sevi un zudušajiem sapņiem, 
par savu sievu un tām bēdām, kas to sagaida, par 
viņu māju un kop īgo dzīvi, par dalītajiem  priekiem 
un dvēseļu saskaņu, kādā viņi abi vēl tik ilgi un mie
rīg i būtu varējuši dzīvot.

Nakts ir gandrīz pagājusi. V ē l gan ir tumšs, bet 
austrumos zvaigznes jau sāk bālēt. (Zem es ēna vir
zās pāri Āfrikai, tai seko diena, un Atlantika pamostas.) 
P ie  horizonta trīsuļo blāvs, ledaini mirdzošs zaļganums, 
kas pamazām izplešas un izplaukst kā kvēlojošs p rī
mulas zieds, kura centrā deg neuzlēkušās saules oreols.

V iņa ķermeņa virspusi pārņem kāda jauna sajūta —  
tās nav sāpes — , notirpušajai miesai glāstot pārslīd  
liegs siltums. Bet tas viņu nomierina tikai uz īsu brīd i. 
Te nav ne rīta miglas, ne garu ēnu, ne mākoņu, kas 
aizklātu sauli un mazinātu tās svelmi, kas pēkšņi kā 
niknās dusmās sāk pār viņu gāzties. Viņš aizver acis, 
bet a rī cauri plakstiem deg tumši sarkana gais
ma.

Patrulējošās lijas jau stundām ilgi nav manījušas 
viņu kustamies; neviens nevar pateikt, pēc kādām pa
zīmēm tās zina, ka viņš vēl ir dzīvs. Sausajās, karsta

22



jās putnu spalvās šalc pārkaitētais gaiss; platie spārni 
tikko manāmi cilājas; lijas liekas bez dzīvības, visa 
to nežēlīgā būtība sakoncentrēta dzeltenbrūnajās, asre- 
dzīgajās acīs, kas peli pamana pat jūdzes attālumā. 
Patlaban tās pacietīg i vēro tur tālu uz zemes izplā
tās jenganās miesas un saņurcīto drēbju kaudzīti.

Lai viņa ciešanas būtu vēl lielākas, nedzīvais tuk
snesis sāk atdzīvoties —  tas mudžēt mudž no mu
šām; tās šķiet dzimstam no kailajiem akmeņiem, no 
apkaltušajiem krūmiem, no pašām neauglīgajām , ste
rilajām smiltīm. Ļauni spindzēdamas, tās ložņā pa nāsīm, 
lien acīs un mutē, ceļas gaisā un atkal nosēstas, un, 
it kā kaut ko meklēdamas, aprāpo katru kailās, d re 
bošās miesas sprīdi, kutinādamas ar puvekļos un eks
krementos notraipītajām kājelēm.

Sakaltušās asinis uz sejas jau kļuvušas pavisam mel
nas, uztūkusī kāja pieņēmusi milzu izmērus, un iekri
tušās acis aizķepušas dzeltenīgiem , sažuvušiem pūž
ņiem. Tagad viņu vairs neviens nepazītu.

Sāpes k|uvušas neizmērojamas. Taču, kad sasnieg
ta noteikta robeža, tās nav sajūtamas, lai arī kā m ie
su plosītu. Mušas, svelme un slāpes saplūdušas vienās 
v ien īgās drausmīgās mokās, bet tās tikpat kā vairs ne
aiziet līdz viņa apziņai. Tagad viņš gandrīz nepār
traukti atrodas tādā kā ārprāta apdullumā, tikai reizu
mis nākdams pie samaņas; pagātnes ainas rādās mur
gaini izkropļotas. Tomēr mirkļiem, lai prāts varētu 
ciest kopā ar miesu, apziņa vēl noskaidrojas.

«Kāpēc visam vajadzēja tā notikt?» viņš sev pār
metoši vaicā (un bez iemesla). «Un kāpēc tieši ar 
mani —  es taču vēl varēju tik ilgi un laim īgi dzīvot. 
Bet iesākums visam bija saruna ar kādu sarkanse- 
jainu vīru  ar ūsām un medaļām, un tā es pats pēc 
apzinīgas izvēles kļuvu lidotājs. (Ierosm i gan deva 
ārējie apstākļi, taču izvēlēties es izvēlējos pats.) Lai 
arī kā bija, katru nākamo soli noteica iepriekšējais —  
no ieceres līdz pat tās piepildījum am . Un tā es lidoju 
un cīn ījos virs savas zaļās dzimtenes ārēm, kuru neaiz
skaramību es gribēju nosargāt, un allaž no kaujas 
izgāju sveiks un vesels. Taču katrs kārtējais notikums 
taisnā ceļā veda uz nākošo, līdz es nonācu līdz šim 
tuksnesim. Džindžeru Matisonu arī bija jāsakož kādam 
noteiktam moskītam, lai viņš varētu dabūt malāriju, 
un tagad blakus viņa vārdam uz norīkojumu lapas 
būs lasāms arī manējais. Kāds ienaidnieka lidotājs, 
par kura eksistenci es līdz šim neko nezināju, pagrie
za savas lidmašīnas stūri nevis pa labi, bet pa kreisi 
un gluži nejauši ieraudzīja mani, pirms es biju pa
manījis viņu. Viss, kas notiek pašlaik —  arī šis karš — , 
ir sekas tam, kas bija sācies jau sen atpakaļ no lie
tām un parādībām , kuras toreiz es vēl nepratu uz
skatīt par liktenīgām. Un tāpēc mušas rāpo pa maniem 
lipīgajiem  acu āboliem, asinis rec manās zarnās un 
mana sīkā dzīvības urdziņa minūti pa minūtei iztek 
izslāpušajās smiltīs.»

Saule jau pārripojusi zenītam, un smilšu grambu 
īsās ēniņas sāk liekties uz otru pusi un pamazām ples
ties plašumā. V ienu  reizi viņa izstieptā plauksta aiz
veras, tad paveras. Paiet krietna stunda, ēnas pastie
pušās vēl garākas, kad plauksta atkal aizveras.

Ilg i viņš bija klausījies sava pulksteņa tikšķēšanā —  
apziņas pusapjaustajā fonā. Pēkšņi viņš aptver, ka tas 
apstājies. Augums konvulsīvi noraustās, zarnas kā ar 
robainu nazi plēš sāpes. V iņš paveļas nedaudz uz 
sāniem, galva nespēcīg i kūļājas no vienas puses uz 
otru, un viņš izvemj melnganas asinis. Tad iegrimst 
p iln īgā bezsamaņā. Ķermenim pārslīd  kāda strauja ēna,

tad vēl viena un vēl —  trim lijām planējot lejup 
un augšup starp viņu un sauli.

Kas zina, cik daudz laika pagājis, kad viņa saķe
pušie acu plaksti atraujas vaļā un viņš noprot, ka d ie 
na jau gandrīz vakarpusē. A r viņu kaut kas ir noticis, 
viņu pārņēmusi kāda jauna, līdz šim nepazīstama sa
jūta. Viņam ir tā, it kā viņš būtu kļuvis pavisam viegls, 
bez svara; sāpes liekas nākam kā no lielas tālienes; 
svina smagās zarnas vairs tikko jūtami, apnicīg i smeldz. 
G ar acīm peld  milzīgas, krāsainas dzirksteles.

«Nu jau ir tikpat kā galā,» viņš domā, un viņa iz
mocītais prāts darbojas gluži skaidri. V iņš atceras 
savas rūgtās nožēlas un veltos, tirdošos jautājumus, 
un viņam liekas, ka tie attiektos uz kādu sen atpakaļ 
pārciestu garīgu krīzi. «Katram no mums reiz jāmirst,» 
viņš prāto, un viņam šķiet, ka ir izdarījis kādu nozī
mīgu atklājumu, un tas viņu nomierina. G ar acīm, līd z ī
gi spokainai uguņošanai, pret debess dzeļošo zilumu 
kā ar neredzamu asi sāk griezties krāsainās dzirkste
les. «Jā,» viņš sev saka, «šis šausmu un pārsteigumu 
pilnais aiziešanas mirklis ātrāk vai vēlāk pienāk katram, 
un, aizejot no šīs pasaules, protestēt ir tikpat veltīg i, 
kā tajā ienākot. Bet ne jau mirt man šobrīd žēl; man žēl 
to laimes un garīgās tuvības brīžu, kas jāzaudē agrāk, 
nekā biju to iedom ājies; un ne tikai man. Jo  šodien 
es nemirstu viens; mēs —  mēs šajā pašā acumirklī 
mirstam gan uz degošām smiltīm, gan uz sasalušas 
zemes, gan asins peļķēs p ie cietumu mūriem, gan 
aprakti sabrukušu namu drupās; mēs sadegam dzīvi, 
mēs mirstam no bada, mēs slīkstam, mirstam aukstu
mā, lietū, dub|os, tumsā, zem svelmainiem saules sta
riem, un ikvienu no mums smacē žēlums par pasauli, 
no kuras jāaiziet, žēlums par laimi un garīgo tuvību, 
kas katram no mums bija tik nepieciešama. Bet mēs 
vēl aizvien esam izsalkuši, vē l aizvien kārojam sēdēt 
p ie dzīves dzīru galdiem ; pat vēl tagad, kad jau 
jebkura cerība zudusi, kad jau pēdējā dz īvības lāse 
ir iztecējusi, miesa un kauli, alkatīgie nervi un neap
mierināmās zarnas saceļas izaicinošā protestā un spīvi 
atsakās atzīt nenovēršamo sairšanu.»

Nu jau saule ir zemu. Sadragātā lidmašīna met žu
burainu ēnu rakstu, bet akmeņu, krūmu un pauguru 
ēnas, kas izskatās daudz reālākas nekā to saules iz
balinātie oriģ ināli, kļuvušas violeti sarkanas.

Blakus mirstošā cilvēka ļengani nokārtajai galvai pa
ceļas mazs smalku smilšu pauguriņš, viscaur nobār
stīts sīkiem akmentiņiem, starp kuriem par savu eksis
tenci cīnās tuksneša nezāļu lapsenes. Tas tagad ir 
viņa redzes horizonts, visa viņa pasaule, un d īva i
najā saulrieta gaismā tas izskatās kā milzīgas, izkal
tušas zemes miniatūrs atveids, precīza bezgalīgā, iz
degušā tuksneša kopija, kas viņu ieslēgusi savos ap
skāvienos. Tas tad arī ir pēdējais, ko uztver viņa dzies
tošo, b lāvo  acu tīk lene. Bet sirds, kaut arī tikko jau
šami, vēl pukst. V iņš nenomirst uzreiz —  kā nokai
tētas ogles zem izdeguša ugunskura pelniem  viņa 
miesās vēl turas mazumiņš dz īv ības siltuma. Taču 
skudras, šakāļi un lijas jau zina, kad viņš būs miris. 
Un drīz vien blakus lidmašīnas skeletam gulēs tās 
pilota tīri noknābātais un noskrubinātais skelets.

Jūs, kas dzīvosiet tālajā nākotnē un pirmie atradī
siet viņa trauslos kaulus, atcerieties, kāpēc viņš mira, 
un esiet viņam pateicīgi.

No angļu valodas tulkojusi 
ZIEDONE SERM0K5A
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I N G U N A  J A N S O N E

+ + + + + +
Nu jaunā interjerā 
vecie grēki.
Tur — tapetes ar gulbjiem, 
te — ar rēgiem.
Dreb sienas sarunās, 
un kūsā gaiss, 
dziest kafija, 
bet virtuvē 
aiz stikla durvīm 
uz gaļas dēlīša 
jau kuro gadu 
gaida darāmais.

Jau sācis smirdēt. . .

LAIKMETU GRIEZO S

. . .  Un majestātiski šalkoja 
pulksteņu mežs, 
un dzeguzes kūkoja 

brīvi un sprauni, 
laiks zarojās, lapojās, 
nesa aug|us — 
tos, kas no laba, 
un tos, kas no |auna.
Tad pulksteņi pārvērtās ložmetējos: 
pļāva sīkām, pretīgām kārtām, 
dzeguzes krita varoņu nāvē, 
un tās, kas nē, tās aizlaidās tālē. 
Tagad kā miris 
klusē mans mežs — 
putnu nav,
nav svētstundu zvanu, 
vien pulksteņu stumbros 
iegriezti skaitļi 
mirgo kā uz izdzišanu.

MOSU Ģ IM ENES SLIM ĪBAS VĒSTURĒ 

Saprotiet!
Mana māsa sadzērās barbiturātus, 
un brālis aizgāja kārties.
Saprotiet!
Es nesaucu ātros.
Goda vārds. Jo mīlēju brāli un māsu. 
Saprotiet!
Man ir maziņi spārniņi — 

tagad es mācīšos lidot 
no devītā stāva 
vai trīspadsmitā,
ja palaimēsies — no divdesmit trešā, 
lai lieta ir droša.
Saprotiet!
Arī sevi es mīlu.

INGUNA JANSONE — dzimusi 1963. gadā, neklātienē studē ang|u 
valodu.

Reizēm man liekas — 
mēs esam 
mirstīgās atliekas 
no kādiem labākiem laikiem.
Ne jau no tiem, kurus dala
senos, vidus, jaunos un jaunākos laikos,
nē, mēs esam
mirstīgās atliekas no alz-laikiem. 
un reizēm man liekas, 
ka nemirstība 
patiesi mums nedraud.

Bet reizēm atkal man liekas, 
ka mušas mūžīgi dzīvos, 
jo mēsli mūžīgi būs.

PORTRETS

Viņš gludi skuvās — 
tā bija vienīgā 
iespēja nenosirmot.

Viņš valkāja acenes — 
tā bija vienīgā 
iespēja sevi nenodot.

Viņš dzēra šņabi 
kāri un daudz — 
tā bija vienīgā 
iespēja izdzīvot 
līdz savai nāvei.

+ + + _ 

Ēnas pielīst ar svinu.
Jau šovakar.
Bailes, laikam jau dabiski.
Tādā vecumā aiziet bojā.
Ar piebildi: traģiski.

Pārītis vīru.
Nāk ne jau mierināt.
Piecās sekundēs ēnas 
Pielīst ar svinu, kondensējas. 
Sakustas, pagriežas, notēmējas.

Svins izlīst no ēnām.

LĀD&MV&RDI

Kaut tu mūžīgi priecātos. 
Kaut tev nejautu ciest,
Kaut tev maizītei būtu 
No abām pusēm sviests, 
Kaut tu ar dālderiem varētu 
Svešiem suņiem sviest.
Tev būtu viss, ko vēlies,
Un tevi pamestu Dievs.
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PIRMS SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUM A

Es esmu bez grēka, mans kungs,
Un nestāstiet kundzei par mani.

Kā katru svētdienu, arī Jo 
Līksmi mēļos dievnama zvani,
Un eņģeļu koris teiks jērus tos.
Kurus nosargāt pratuši gani.
Bet sikspārņi bēniņos —
Mani brāļi — tie nenodos mani.

Es esmu bez grēka, mans kungs.
Kaut kundze zinās par mani.

+ + +

No sevis sāc —  
tev netīras ir kājas, 
un nemeklē man 
dzimumzīmes sejā.
No sevis sāc — 
tu sliktu ceļu gājis, 
jo, tiesa gan, 
tev netīras ir kājas, 
un zāle nepašķiras, 
kur tu ej, 
un puķes apvīst, 
kad tu smejies . . .

Sāc no sevis 
un atceries: 
es mīlu tevi.

+ + +

Kungs, atvainojiet, 
tā ģipša galva ir mana, 
tas nav nekāds eksponāts, 
un tas, kas tur iekšā zvana, 
nav nekāds zvans, 
tā ir saspiesta sirdsapziņa, 
un tā pelēkā samta berete, 
sakrokotā, kas galvai uz galvas, 
ir smadzenes manas, 
no kurām palaikam 
es izdauzu putekļus kopā 
ar domu vai ideju kādu.

Bet piedodiet, kungs,
kurp tad jūs! Un vē! ar galvu manu!
Ak jūs nemaz neesat kungs!
Ejat uz smadzeņu skalošanu!

TRANSFORMĀCIJAS

Viss ārprātīgi transformējas 
šī sausā vēja ietekmē, 
un pārtop pulkstenis par vardi, 
un tikšķēdams lec pagātnē.
Un pārtop vējš par maigām rokām, 
caur kurām spožas smiltis birst, 
tās birst bez apstājas, bez gala, 
no sausuma gaiss uzliesmo.
Un pārtop mīlestība naidā 
un pazemo, kā pazemo!

Viss ārprātīgi transformējas 
šī sausā vēja ietekmē.
Kāds histēriski raud zem smiltīm. 
Tas ir kāds cits.
Bet varbūt nē!

Labvakar, mana mīļā ģimene!
Man tieSām prieks, ka visi kopā te. 
Cik jauki tērzē pirmā vīra 

• trešā sieva ar māsas mīļāko, 
un mātesvīra dēls, 
ar sievas draugu vīnu dzerdams, 
it tīksmi novēro, 
kā jūs man piedāvājat cigareti, 
kā mūsu rokas saskaras —

— un tomēr, mīļais, 
mani nesauciet par mīļo —

. maz ticams, bet var gadīties, 
ka kāds vēl kaut ko nezina 
un nepiedalās spēlē, 
var mūs pārprast 

j un apdraudēta var tikt ģimene.
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■ ļ ai kāda jēga skaidrot senzināmas un neapgāžamas patiesības? Vai vērts noformulēt — kas ir māksla?, 
m /  kas ir dzeja?, kas ir jūra?. Droši vien tas ir bezjēdzīgi, ja šādā skaidrojumā neizpaužas attieksme, dzīva 
»  reakcija un pieredze?
Viens no populārākajiem mūsdienu igauņu dzejniekiem Hando Runnels savai dzejai tik raksturīgo atbrīvotību, 

precizitāti, tēlainību, ironiju un grotesku nepazaudē arī prozā rakstītajos darbos. Publikācijai izvēlējos esejas 
no grāmatas «Zobenst un spogulis». Protams, par esejām tās grūti nosaukt, drīzāk tie ir vingrinājumi domāšanā, 
stilistikā, formā, tā ir šaubu un pārliecību, tā ir attieksmes grāmata.

«Dzeja ir loģika. Bez šaubām. Taču kāda? — Dzeja ir nepilnīga loģika.»
Nepilnīgums, fragmentārisms, nepabeigtība ir patiesākais, kas mākslā vispār ir. Jebkurš dzejoļa vai gleznas 

pēkšņā apskaidrībā radušais iesākums, kas mehāniski, par katru cenu tiek turpināts un pabeigts, ir H. Runnela 
«nepilnīgās loģikas» noliedzējs, un šis konflikts ir polemikas vērts. Strīdam starp dabiskumu un literāris- 
mu, manuprāt, vienmēr jābeidzas ar Tomasa Manna nopūtu: «Ai, literatūra — tā ir nāve!»

GUNTARS GODIŅŠ

HANDO RUNNELS

0 

< atol/l
DZj <

HANDO RUNNELS

V IEN T IES ĪB A
Vai esmu kādreiz teicis: 

es vēlos tevi iznicināt?
Esmu vienīgi teicis:

tu esi nelietības darījis!
Vai tāpēc tu gribi 

mani iznīcināt?!

BAUDA

Bauda ir skaidra nauda. Bauda ir atmiņa. Tā ir ar ko 
jaunu bagātināta atmiņa. Pirmā mīlestība nebija bauda. 
Tas nebija iespējams. Tas bija juceklis — degšana, dre
bēšana, trīcēšana. Gan laika trūkums, gan nebrīve. Tā 
bija likteņa kalpone, esmes upuris, nevis īpašniece vai 
valdniece. Bauda piedien valdniekam.
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KRISTUS IR M IR IS

I

Kristus ir miris. Mēs dzīvojam. Viņš bija tik jauns cik 
mēs pašlaik. Pat vēl jaunāks. Mēs palikām, mēs pusmūžā 
iegājām. Bet ar to nav ko plātīties. L IE L I D Z E JN IEK I 
miruši jauni, tāpat kā Kristus! — saka mums. Kāpēc mēs 
vēl dzīvojam? Kāpēc mēs vēl neesam miruši? Kristus ir 
miris. Dižie jauni ir miruši. Mēs dzīvojam. Viduvējība, 
tātad viduvējība!

II

Vienmēr skolēniem vajag atskaitīties, uzrakstīt, ko ru
nāsi, taču viņiem ne silts, ne auksts par tavu literatūru, 
jo tā viņiem ir nepazīstama, perversa vai sveša. Tomēr 
kādam bērņukam paveras mute pajautāt bikli un vienaldzīgi: 
kāpēc jūs tik maz rakstāt bērniem?

It kā tā būtu apsūdzība vai pārmetums, lai gan šis 
jautājums, iespējams, mācīts tieši pieklājības dēļ, vienkārši 
interese kā zināšanu pazīme vai pat kompliments.

Ak, kad biju bērns, literatūrā neko nesapratu. Bet tie
ši tad vajadzēja rakstīt bērniem, kā bērns, bērnam esot. 
Tagad gan domāju rakstīt, taču varu tikai par to, kas 
esmu: nespēju vairs atgriezties bērnā, nemāku vairs būt 
bērns, patiesi.. .

Kad jūs esat dzimis? — tagad prašņā pamatskolas bēr
ni. Viņu prātus kaut kas sašaurinājis, tur dzimst viena 
vienīga doma, tur, tajās mazajās galviņās. Un viduvējs 
dzejnieks atbildēs: es piedzimu tajā un tajā gadā, es pie
dzimu tad.

Ūūūūū! — šalkos klasē. Tas būs sajūsmas sauciens. 
Tas būs prieks, ka viņi atklājuši kaut ko pārsteidzošu, 
neiedomājamu. Viņi atklājuši to, kas atrodas ārpus viņu 
biogrāfijas, laika skaitīšanas, viņu pasaules. Viņi pēkšņi 
uzzinājuši to, ko dēvē par vēsturi, kas parasti atrodama 
grāmatās, bet ne jau dzīvē un gaisā. Dzejnieks varētu 
teikt: es nāku no Ēģiptes, mani draugi bijuši visi faraoni 
no piramīdu pamatiem, taču es vēl dzīvoju, es esmu šeit. 
Un tas būtu tas pats.

Protams, es nemāku vairs just kā bērns, es nemāku 
ari viņu valodā rakstīt. Tāpēc es rakstu pieaugušajiem. 
Sev līdzīgajiem. Laikabiedriem. Varbūt turpmāk jāraksta 
vēl vecākiem. Sešdesmitgadīgajiem . . . astoņdesmitgadīga- 
jiem . . .

Ūūūūū!
Tas ir jauns izsauciens, kuru nevar atšifrēt. Tajā savi

jas priekšstati no bezgalīgās tālienes un pārmaiņām tā 
priekšā, kas soļo uz tālumu, kas ir aiz tāluma.

III

Kristus ir miris. Mēs dzīvojam. L IE LA IS  VECA IS V ĪR S  — 
līdz viņam tagad jātiek. Vinā ir ticība. Tāpat kā bērns 
viņš sevī vēl tic -  L IE LA IS  VECA IS V IRS.

JA U N IE  P IEŅ ĒM U M I

I

Dzīve ir iepazīšanās sākums.
Nāve ir attiecību uzlabošana.
Dzimšana ir nāves pamatskola.
Dzīve ir smalka mizanscēna.

Cilvēks ir bezastes zīdītājs.
Rindu garums ir pircēju gardums.
Ēšana ir kontaktēšanās.
Sievietes ir vīrieša radinieces.

Vīriešiem ir magnētiskais lauks, sievietēm — kārdināša
nas zona.

Galerts ir bezmuskuļu gaļa.
Smadzenes ir kaulu ideja vai domugrauds.
Civilizācija ir cilvēkēšana (galvenokārt).
Mūzikas instruments ir mākslas ierocis pret iedzīvotājiem.

Laiks baidās no gaismas.
Mīlestība noliedz iepriekšējo dzīvi, nāve atjauno saites: 

šeit — tur.
Nāve svētī dzīvi; nāve ir dzīves mūžīgais piemineklis. 
Tuvinieki attālinās steigā.

II

Piesardzība ir apdomīgums.
Skaistums ir neapvaldīts saviļņojums.
Patiesība ir vienkārša, melu tīkls ir vienreizēji smalks. 
Izglītība ir prastākā māņticība.

Pasaule ir skola.
Ētika ir līdzekļu filozofija, politika ir mērķa 

ideoloģija.
Runa ir tiesnesis, valoda ir cirvis, raksts ir vienaldzīgs 

pavēlnieks.
Neviens nesaprot nevienu.

Aklais lamā aklo, abi kurli.

«Nē» neatšķiras no «jā» tik daudz, cik domājam.
Melns nav melns, bet gan līdz pamatiem salāpīta gaisma. 
Par gaismu gaišāka tumsa nav iespējama.
Labā un ļaunā kūkas ceptas pēc vienām un tām pašām 

receptēm.

Visi patiesie zināšanu ceļi ved uz melu pagastu.
Visas sekas pamato cēloņus pēc tam.
Visas patiesības pretīgas kļūst, kad tās pārāk ilgi atkārto. 
Visi vārdi patiesi kļūst, ja tie pārāk ilgi gaidīti.
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D ZEJN IEK A  LOĢIKA

Atsevišķa cilvēka ticību un ideoloģiju ir |oti grūti iz
mainīt. Tad jau vieglāk ir kalnus gāzt. Vieglāk izmainīt 
sabiedrības ticību un ideoloģiju kopumā. Tās ir sociologu 
pasaciņas. Un viņi izfantazējuši: nodarbosimies ar sabiedrī
bu!

Bet, ja sabiedrība ir izmaināma (pārveidojama), tad 
jau tās vērtība ir mazāka nekā indivīda vērtība; tad jau 
indivīda izmainīšana un nodarbošanās ar viņu ir morāli 
vērtīgāka, mazliet nozīmīgāka? — saka dzejnieka loģika.

MĀKSLA

No dzīves traģiskajiem pavedieniem 
sadiegtas mākslas drānas 
kombinātos un mājās. . .

Māksla ir mākslīgi cerīga dzīve. 
Mākslas īstenība ir .
smiešanās par dzīves īstenību.

Māksla patiesībā ir 
nepierādīta taisnība, 
neizdzīvota- dzīve.

Māksla ir afišu stabs, 
māksla ir rātsnams.
Pat vēl vienkāršāk:

D ZEJA  IR BEZSKAŅAS DZIESM A

Dzejolis nāk- no mūzikas, no dziesmas. Kad dziesma 
iemuka grāmatā, tā pazaudēja savu meldiņu, pazaudēja 
savu skaņu un pārvērtās par dzejoli. To, lto 'agrāk klau
sījās ar ausi, tagad skata ar aci. Dzejolis, salīdzinot ar 
dziesmu, ir kā bez spārna putns, kā «ar salauztu spārnu 
putns».* Dzeja ir kā ātrskrējējs strauss vai noplūkta vis
ta līdzās lidojošam un dziedošam cīrulim. Tikai burvīgs 
vai dvēselei tuvs dzejolis spēj arī lasītāja acīs iedziedāties. 
Dzeja ir bezskaņas dziesma. Dzeju raksta intīmai lasī
šanai, grāmatai, acīm. Acīm rakstītā dzeja klausoties ne
reti šķiet neveikla un nogurdinoša — balss iztraucē dze
joja klusumu. To es gribēju teikt.

LA IM ĪG IE

— Kā tu gulēji? — apvaicājās sargs. — Vai labi?
— Jā! — atbildēja pamodušais. — Dažreiz gan nevarē 

ju apjēgt, ka es esmu.

* Rinda no igauņu dzejnieka Juhana Līva (1864— 1913) dzejo|a «Mana 
dzeja».

maksla ir māksla.

i .
ES  RUNĀJU

Es runāju.
Es esmu runas mašīna. .
Man vajag dabūt vārdus no mutes.
Man jādabū laukā un pēcāk jāsakārto.
Mans sakāmais ir juceklīgs. Juku jukām.
Pateikto nekur nenobāzīsi.
Vārdus nevar saņurcīt, 
un balsi neiespundēsi mucā.
Man jārunā.
Es esmu sūtīts runāt.
Es esmu radīts runāšanai.
Es esmu tāds, kādu jūs mani uztaisījuši.
Jūs tak gribējāt mani.
Jūs esat tie, kas man likuši runāt.
Jūs esat atpestīti. .
Jūs alkāt pēc manis,
lai es jūs radītu, mani radītāji.
Runājot es jūs esmu pamanījis, N0 jgaunu valodas tulkojis
jus esat radīti, mani rādītāji. GUNTARS GODIŅš
Es runāju.
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RAINERS MARIJA RILKE

KĀ KRIEVIJĀ 
SĀKĀS NODEVĪBA

Rainers Marija Rilke (1875. 4. X II — 1926. 29. X II)  ir viens 
no lielākajiem austriešu dzejniekiem un vārda meistariem.
Brieduma gados viņš nonāca krievu kultūras ietekmē un 
1899. gada pavasarī, 1900. gada vasarā ceļoja pa Krieviju, 
satiekoties, starp citu, ari ar Ļevu Tolstoju. Šīs simpātijas 
pret Krieviju un krievu cilvēku Rilke saglabā visu mūžu, tās 
rod savu izpausmi arī viņa daiļradē, tai skaitā arī viņa 
stāstā «Kā Krievijā sākās nodevība». Jāatzīmē, ka Rilke līdz 
pat savai nāvei sarakstījās ar vairākiem ievērojamiem krie
vu kultūras darbiniekiem: dzejniekiem un rakstniekiem Bo
risu Pasternaku, Ivanu Buņinu un Marinu Cvetajevu, glez
notāju Leonīdu Pasternaku, gleznotāju un mākslas kritiķi 
Aleksandru Benuā un citiem (sk. Berlīnē 1986. g. izdoto 
grāmatu «Rilke und Rußland — Briefe»),

Man ir draugs, kas dzīvo netālu no manis. Tas ir gaišma
tains, paralizēts vīrs, kas sēž krēslā pie loga ziemu un vasa
ru. Viņš izskatās |oti jauns, viņa sejā, kad viņš kaut ko klau
sās, dažkārt iezīmējas zēniski vaibsti. Bet ir arī dienas, kad 
viņš it kā noveco, minūtes viņa ķermenī pārvēršas par ga
diem, un pēkšņi viņš ir k|uvis par sirmgalvi, kura nespodra
jās acīs dzīvība gandrīz izzudusi. Mēs esam pazīstami jau 
sen. Sākumā mēs tikai saskatījāmies, tad neviļus uz
smaidījām viens otram, vienu gadu sasveicinājāmies 
un — Dievs vien zina, kopš kura laika — tagad pačalojam 
bez jebkādas izvēles par dažādām tēmām, kas ienāk prātā.

«Labdien!» viņš iesaucās, kad es reiz gāju garām un viņa 
logs vēl bija plaši atvērts bagātajam un klusajam rudenim. 
«Es jūs ilgi neesmu redzējis.»

«Labdien, Ēvald!» Es piegāju pie viņa loga, kā vienmēr 
to mēdzu darīt, kad eju garām viņa mājai. «Es biju izbrau
cis.»

«Kur jūs bijāt?» viņš jautāja, un viņa acīs atspoguļojas 
nepacietība.

«Krievijā.»
«Tik tālu?» Viņš paliecās atpaka| un tad piebilda: «Kas par 

zemi ir šī Krievija? Ļoti liela, vai ne?»
«Jā,» es teicu, «tā ir liela, turklāt. ..»
«Vai uzdevu dumju jautājumu?» pasmaidīja Ēvalds un 

nosarka.
«Nē, Ēvald, taisni otrādi. Kad jūs jautajat, kas ta par zemi, 

tad man daudz kas kļūst skaidrs. Piemēram, ar ko Krievija 
robežojas.»

«Austrumos?» uzjautāja draugs.
Es padomāju: «Nē.»
«Ziemeļos?» pētīja tālāk paralizētais.
«Redziet,» es teicu,«ģeogrāfiskās kartes studēšana cilvē

kus ir samaitājusi. Tur viss ir plakans un līdzens, un, kad tie 
ir iezīmējuši četras debess puses, tad viņiem liekas, ka viss 
ir skaidrs. Bet valsts taču nav atlass. Tajā ir kalni un bez
dibeņi. Arī augšā un apakšā ar kaut ko jāsaskaras.»

«Hm,» nosprieda pie sevis mans draugs. «Jums ir taisnība. 
Ar ko Krievija varētu šajās abās pusēs robežoties?» Pēkšņi 
slimnieks izskatījās kā zēns.

«Jūs to zināt!» es iesaucos.
«Varbūt ar Dievu?»
«Jā,» es apstiprināju, «ar Dievu.»
«Tā,» saprotoši mans draugs pamāja ar galvu. Bet tad 

viņā pamodās šaubas. «Vai tad Dievs ir valsts?»
«Es nedomāju,» atbildēju, «bet primitīvajās valodās dau

dzām lietām ir viens un tas pats nosaukums. Tā ir valsts, ko 
sauc par Dievu, un tas, kas to pārvalda, arī ir Dievs. Vienkār
šās tautas bieži vien nespēj atšķirt savu zemi no sava ķei
zara — abi ir diženi un laipni, šausmīgi un lieli.»

«Saprotu,» lēni noteica vīrs pie loga. «Un vai Krievijā var 
pamanīt šāda kaimiņa klātbūtni?»

«To sajūt visur. Dieva ietekme ir ļoti spēcīga. Lai ko arī 
ievestu no Eiropas, Rietumu preces kļūst par akmeņiem, 
tiklīdz tās pārvestas pār robežu. Dažkārt tie ir dārgi akmeņi, 
kas der tikai bagātniekiem, tā sauktajiem izglītotajiem, bet 
no aizsaules, no otras valsts nāk maize, no kā pārtiek tauta.»
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«Vai tautai ir maizes pārpilnība?»
Es vilcinājos ar atbildi. «Nē, tā nav, ievedumi no Dieva 

zināmu apstākļu dēj tiek apgrūtināti.» Es mēģināju viņa do
mas novirzīt uz citu pusi. «Bet krievi ir daudz ko paņēmuši 
no šī kaimiņa ieradumiem. Piemēram, viņu ceremoniālu. Ar 
caru runā kā ar Dievu.»

«Tātad viņu nesauc par majestāti?»
«Nē, abus sauc par Tētiņiem.»
«Un abu priekšā krīt ceļos?»
«Abu priekšā krīt ce|os, dauza pieri pret zemi, raud un sa

ka: «Esi man, grēciniekam, žēlīgs, tētiņ.» Vācieši, kas to 
visu novēro, apgalvo — necienīga verdzība. Man šajā ziņā 
ir citi uzskati. Ko nozīmē mešanās ceļos? Tas nozīmē, ka 
cilvēkam ir bijība. Vācietis domā, ka šādās reizēs pietiek 
noņemt cepuri. Tā jau ir — sveiciens, palocīšanās zināmā 
mērā izsaka to pašu, bet tie ir saīsinājumi, kas radušies ze
mēs, kur nav tik daudz telpas, lai visi varētu nomesties zemē. 
Bet šīs saīsinātās goddevības tagad lieto mehāniski, neap
zinoties to jēgu. Tāpēc ir labi tur, kur ir telpa un laiks sagla
bāt un iedzīvināt visus paradumus, ko pauž skaistais un sva
rīgais vārds — godbijība.»

«Jā, ja es varētu, es arī nomestos ceļos,» sapņoja para
lizētais.

«Bet Krievijā Dievs,» es pēc brīža turpināju, «ir cēlonis 
vēl daudz kam citam. Tur valda pārliecība, ka viss jaunais 
nāk no viņa — katrs apģērbs, katrs ēdiens, katrs tikums, 
un viņš pat pārbauda katru grēku, pirms tas tiek ieviests.»

Slimnieks pavērās manī, viņa sejā es lasīju izbailes.
«Tā ir tikai pasaka, uz ko balstās mani apgalvojumi,» es 

pasteidzos viņu nomierināt, «tā sauktā biļina, vācieši to varē
tu nosaukt par teiksmu. Es jums īsumā pastāstīšu tās satu
ru. Tās nosaukums ir «Kā Krievijā sākās nodevība».»

Es atbalstījos pret logu, paralizētais aizvēra acis. Tā viņš 
mēdza rīkoties, kad kāds stāstīja stāstu.

«Briesmīgais cars Jānis gribēja kaimiņu kņaziem uzlikt 
nodevas (meslus) un draudēja viņiem ar lielu karu, ja viņi 
nenosūtīs zeltu uz balto pilsētu Maskavu. Pēc tam, kad kņa
zi bija savā starpā apspriedušies, viņi atbildēja vienprātī
gi: «Mēs tev uzdosim trīs miklas. Ierodies dienā, kādu nozī
mēsim, Austrumu zemē pie Baltā akmens, kur mēs būsim sa
pulcējušies, un pasaki miklu atminējumus. Ja tie būs pareizi, 
mēs tev iedosim divpadsmit mucas zelta, ko tu no mums pra
si.» Cars Jānis Vasiljevičs mēģināja pats saviem spēkiem iz
domāt mīklu atminējumus, bet traucēja baltās pilsētas Mas
kavas daudzo zvanu skaņas. Tad viņš pasauca savus zināt
niekus un padomniekus un katru, kas nespēja mīklas atmi
nēt, lika aizvest uz plašo Sarkano laukumu, kur tajā laikā 
cēla Vasilija Svētlaimīgā baznīcu*, un tur nocirst galvas. 
Šādi kavējot sev laiku, ātri aizritēja dienas un nedēļas, un, 
sev par lielu pārsteigumu, viņš jau atradās ceļā uz Austrumu 
zemi, kur pie Baltā akmens to gaidīja kņazi. Ne uz vienu 
no miklām viņš vēl nezināja atbildi. Ceļš bija garš un tāls, 
un viņam bija cerība — varbūt laimēsies satikt kādu gudro, 
kas varētu palīdzēt. Toreiz daudzi gudrie atradās bēgļu 
gaitās, jo karaļi bija piesavinājušies paradumu nocirst gal
vas gaišākajiem cilvēkiem, ja viņi tiem nelikās pietiekami 
gudri. Šādu gudro viņš tomēr nesastapa, bet kādā rītā ierau
dzīja vecu, bārdainu zemnieku, kas strādāja baznīcas bū
vē. Zemnieks jau bija ticis lidz jumta krēsla pagatavoša
nai, un viņam atlika piestiprināt pie tā nelielas latas. Neiz
pratni izraisīja tas, ka vecais zemnieks allaž nokāpa no baz
nīcas jumta, lai paņemtu pa vienai no šaurajām latām, kas 
bija sakrautas kaudzē uz zemes, lai gan varēja katru reizi 
uznest augšā veselu saišķi, ievīstot to savā garajā kaftana. 
Tā nu viņš kāpelēja augšup un lejup, un grūti bija iedomāties, 
kad visas neskaitāmās latas būs novietotas savās vietās. Tā
dēļ caru pārņēma dusmas. «Muļķi,» viņš uzbrēca bārdainajam 
vīram (tas ir vārds, kādā Krievijā parasti uzrunā zemnie
kus), «tu labāk paņem prāvāku kāršu kaudzi un tad rāpies 
uz baznīcas jumta, tā būs vienkāršāk.» Zemnieks, kas šajā 
bridi stāvēja uz zemes, apstājās, pielika roku pie pieres un 
atbildēja: «To tu atstāj manā ziņā, car Jāni Vasiljevič, katrs 
savā amatā ir labākais lietpratējs, bet, tā kā tu jāj šeit ga
rām, es tev pateikšu triju mīklu atminējumus, kas tev būs

jāpasaka pie Baltā akmens Austrumu zemē, un tavs ceļamēr- 
ķis nav nemaz tik tālu.» Un viņš iedīdīja caram pēc kārtas 
visus trīs atminējumus. No brīnumiem cars gandrīz aizmirsa 
pateikties. «Ko lai tev iedodu par atlīdzību?» viņš beidzot 
atguvās. «Neko,» atbildēja zemnieks, paņēma vienu latu un 
gribēja kāpt pa pieslietajām kāpnēm. «Pagaidi,» pavēlošā 
balsi viņam uzsauca cars, «tā nevar, izsaki kādu vēlēšanos!» 
«Nu, tētiņ, ja tu tā pavēli, dod man vienu no divpadsmit 
zelta mucām, ko tu saņemsi no kņaziem Austrumu zemē.»

«Labi,» piekrita cars. «Es tev došu vienu mucu zelta,» 
Un viņš steigšus devās ceļā, lai neaizmirstu miklu atmi
nējumus.

Vēlāk, kad cars ar divpadsmit zelta mucām bija atgrie
zies no Austrumu zemes, viņš ieslēdzās Maskavā savā pilī, 
kas atradās piecvārtainā Kremļa vidū, un izbēra vienu mu
cu pēc otras uz kādas zāles spožās grīdas. Izauga vesels 
zelta kalns, kas meta lielu, melnu ēnu uz sienas. Savā aiz
māršībā cars bija izbēris arī divpadsmito mucu. Viņš gribē
ja to atkal piepildīt, bet viņam bija žēl noņemt tik daudz zelta 
no lielās kaudzes. Nakti viņš izgāja pagalmā un iebēra tukša
jā mucā smalkas smiltis, lidz tā bija lidz trīs ceturtdaļām pil
na, tad atgriezās klusām savā pili, uzbēra zeltu pāri smiltīm . 
un nākošajā ritā nosūtīja mucu ar ziņnesi uz plašās Krievi
jas novadu, kur vecais zemnieks cēla savu dievnamu. Kad tas 
ieraudzīja ziņnesi tuvojamies, viņš nokāpa no jumta, kas 
vēl joprojām nebija gatavs, un iesaucās: «Nenāc tuvāk, mans 
draugs, jāj atpakaļ ar savu mucu, kas satur trīs ceturtdaļas 
smilšu un tikai vienu ceturtdaļu zelta. Man tā nav vaja
dzīga. Saki savam kungam, ka lidz šim Krievijā nav notikusi 
nodevība. Bet viņš pats varēs vainot sevi, kad pamanīs, ka 
ne uz vienu vairs nebūs iespējams paļauties, jo tagad pats ir 
parādījis, kā tiek izdarīta nodevība. Un no gadsimteņa uz 
gadsimteni viņa piemērs visā Krievijā atradis daudz atdarinā
tāju. Man zelts nav vajadzīgs, es varu iztikt bez zelta. Es 
negaidīju no viņa zeltu, bet patiesību un taisnību. Viņš mani 
pievīla. Pasaki to savam kungam, šim briesmīgajam caram 
Jānim Vasiljevičam, kas ar savu ļauno sirdsapziņu un 
savā zelta tērpā dzivo baltajā pilsētā Maskavā.»

Pajājis kādu brīdi, ziņnesis pameta skatienu atpakaļ, 
zemnieks un viņa baznīca bija pazuduši. Ari latiņu kaudze 
bija pazudusi, un viņa priekšā izpletās tukšs, līdzens lauks. 
Tad viņu pārņēma šausmas, viņš trieca savu zirgu Maskavas 
virzienā, aizelsies nostājās cara priekšā un diezgan nesaka
rīgā valodā izklāstīja, ko bija pieredzējis. Piebilstot, ka šķie
tamais zemnieks nav bijis nekas cits kā Dievs.»

«Vai viņam bija taisnība?» jautāja klusi mans draugs pēc 
tam, kad stāsts bija beidzies.

«Varbūt,» es atbildēju, «bet ziniet, tauta tomēr ir māņti
cīga, taču tagad, Ēvald, man jāiet.»

«Žēl,» paralizētais vaļsirdīgi noteica. «Vai jūs drīz man 
atkal pastāstīsiet kādu stāstu?»

«Labprāt, bet ar vienu noteikumu.» Es vēlreiz piegāju pie 
loga.

«Kādu?» brīnījās Ēvalds.
«Jums jāapņemas šos stāstus reizēm izstāstīt apkārtnes 

bērniem,» es lūdzu.
«Bet bērni tagad tik reti nāk pie manis.»
Es viņu mierināju: «Viņi nāks. Acīmredzot pēdējā laikā 

jums nav bijusi patika viņiem kaut ko stāstīt. Varbūt jums 
nebija stāstāmā, vai arī jūs nomāca materiāla bagātība. Bet, 
ja jūsu rīcībā ir īsts stāsts, vai to var noslēpt? Nekādā ziņā, 
labas domas ātri izplatās, sevišķi bērnu vidū. Uz redzē
šanos!» Un es devos projām.

Bet bērni noklausījās stāstu vēl tajā pašā dienā.

Tulkotāja paskaidrojums — Jānis IV  Vasiljevičs dzīvoja no 1530. līdz 
1584. gadam, Maskavas lielkņazs no 1533. gada, pirmais Krievijas cars 
no 1547. gada.

TULKOJIS EDGARS TOMERS

* To cela no 1555. līdz 1560. gadam. — Tulk. piezīme



K Ā D S  P Ā R L A I D Ā S

ICELANDIC WEIRDOS THE SUGi 
HEAD AN ALL-STAR CAST THIS ’ 
SWANS, HOUSE OF LOVE, Tl 
CLUB AND STYLE COUNCIL A 

TO TOWN. THE SUGARCUBES, 
PURSUED BY EVERY MAJOR IN TC 

A ONE-OFF GIG AT PORTLAND 
PORTLAND STREET, ON THURSi 
WHILE THE SWAN5 ARE ON TO 

G.oS AT BIRMINGHAM MER.
I

I W  opS «Jesus A nd Mary Chain» pompozā triumfa līd z ī
gus kalngalus sasniegt nav Izdevies daudziem, kaut 

I  vai a ilo tā ia s  ziņā. Taču, kā zināms, lapsenes Ir kāras uz 
saldumiem, un cukurgraudlņi ātri v ien tika saosti un a tz īti par 
labiem. Pat vairāk. Grupa k|Qst par vienu no mūzikas gardēžu 
iecienītākajiem  m edību objektiem  un, droši vien, ne bez 
iemesla, kaut a rī vēsture rāda, ka dūmi bez uguns mēdz 
būt pat b ie iā k  nekā varētu domāt. Tas neattiecas tikai uz 
mūziku vien. Sugarcubes kā spots saullēkts Izkliedēja b ie 
zējošo tumsu virs mūzikas debesīm, kā nāvējošs zibensspē- 
rlens m ietpilsoņu un iesīkstējušo rokeru pārliecībām , —  tas 
g luži vienkārši šokēja! Izvērstā polem ika par un ap grupu, 
liekas, ir  pietiekams pierādījum s tam; protams, vērtējums 
nav viennozīm īgs, be t tā jau Ir ar visām patiesi labām lie 
tām —  tās vai nu tiek celtas debesīs, vai m īdītas kājām. 
Katrā ziņā v iena ldz īgu  tā neatstāj. Protams, zināma da|a 
emociju jānoraķstar^irz Izspūrušo matu, īso kleitiņu, krāsaino 
zeķīšu un, protams, Uz Bērnu dievietes aizplīvurotās seji
ņas rēķina. (Bet par to  jums bija  iespēja pārliecināties pašiem.) 
Kaut gan jāatzīst, ka tie  ..nebūt nav tip iskākie popm ūziķu 
a tribū ti; “Bet, tā lta  lis  gads ir p ie rād ījis  sevi ar uzņēmīgu 
un eksotisku skaņu tēliem , nav jābrīnās par «Cukurgraudu» 
spožo zvaigžņu stundu. Reti gan gadās, ka v ien la ic īg i tiek 
iekarota mūzikas specu un pircēju masas apziņa v ien la ic īg i, b e t 
Jr -»oW«ts“te J iiu m t . -Un patreizējā Sugarcubes vokālistes, 
_ļslanjjU&iu-2afmas d'Arkas— Bjorkas (Bjork), slava sāk palikt 
riskanta pašai Islandei, kuru tā personificē sev ī un ar kuras 
p a līd z īb u  tā varēja do t savu ieguld ījum u jaunatklātajā «pasau
les mūzikā». Kaut a rī nevarētu te ik t, ka grupas "mūzikā būtu 
redzama īpaša folkloras ietekme, ta<U , laikam jau - p ietiek 
ar to. ka v iņ i , - j r * * g l t f f f e š ~ n o  teiksmu apvītās vulkānu 
fS Ia siTas a rī modina cerību dz irdē t ko sevišķu.

Kad debijas dziesmas «B irthday»  pirmās skaņas no Reik- 
javlkas a iz lidoja Uz Ziemejatlantiju, tās uzvirmoja visu A n g li
jas (un ne tikai) sensacionālo presi, pārste idzot eiropiešus 

SftīāišGa vik ingu  d ievība. «Cukurgraudiem» ar savu «zelta 
aku» —  Bjorku —  piederēja tas, kasjSo.cļienas popmūzikā Ir-
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kās jau pazudis vai, pareizāk sakot, pazaudēts, un proti, 
individuālisms, inteliģence, dumpīgums. Uz šiem trīs vaļiem 
arī pārsvarā balstās grupa. Tas saistīts ar Islandes auksta
jā gaisā nesasalušo un dzimtenes mītos iesakņojušos .šarmu. 
Jāsaka, ka arī instrumentālisti nenobāl Bjorkas tēla priekšā, 
gluži pretēji, viņi apskaužami organiski saderas ar šo mūzu 
un viņas balsi. Kur nu vēl Eināra Oma (E inar O rn) rūcošā 
polārlāia balss, kas tik burvīgi kontrastē un tai pat laikā 
kalpo par fonu Bjorkas kristāldzidrajai dūdošanai. Grupas 
bundzinieks Sigijs (S igg i), starp citu, ir kādreizējais «Theyr» 
dalībnieks. Arī emociju kultivēšanas ziņā Sugarcubes neat
paliek, bet pat konkurē ar tik nozīmīgiem kolektīviem kā 
«J oy Division» un «Siouxsie A n d  The Banshees», kuri 
līdz šai pat dienai uzskatāmi par IN D IE  mūzikas vir
sotnēm. Un, patiesību sakot, pats Sugarcubes funkcionē jau 
desmito gadu. Agrāk gan grupas nosaukums bija cits (K U K L). 
Katrā ziņā Londonā viņi jau bija pazīstami un turklāt bija 
paspējuši ierakstīt divas ne visai nozīmīgas, bet savā ziņā 
interesantas plates. Atšķirībā no tām patreizējā grupas mū
zika ir nesalīdzināmi smalkāka, un niansēs — īpaši smalkos 
momentos — ļoti efektīgi tiek izmantota trompete, dažādi 
elektroniskie efekti, kuru reti gaumīgais pielietojums veido 
patīkami atbrīvotas un virtuozas virāžas, kaut gan galvenais 
instruments neapšaubāmi ir Bjorkas balss, kuras diapazonu 
var pārspēt vienīgi viņas pašas emociju (pār) bagātība. Daž
brīd kā skolas kora soprāns, dažbrīd kā ievainots dzīvnieks 
tā nedod iespēju kaut ko racionāli apsvērt un analizēt. Var 
vienīgi dzīvot līdzi, lidot un krist, jūtot dīvainu un neprā
tīgu valdzinājumu. Izjūtas pilnīgākas padara ne mazāk d ī
vainie un interesantie dziesmu teksti. Tas liekas savādi lai
kā, kad viņu mūzikā jūtams fascinējošs PUNK W A V E  filings 
un šis spēles stils nebūt nav maigs, dziesmu saturs ir pil
dīts sapņainām un kolorītām gleznām, kuras noteikti ieņem 
vietu uzmanīga klausītāja fantāzijā. Katrā ziņā Freidam būtu 
interesanti iepazīties ar šīm intīmās dzīves aizkulisēm tik 
neparastu «bērnu» skatījumā, taču jāatzīmē, ka tām nav 
psihoanalītisks, bet gan smalki intuitīvs raksturs, un seksuā

lo metaforu apdziedājums ir uzskatāms vienkārši par žestu. 
Droši vien zināmu lomu šeit spēlē fakts, ka Bjorka vispirms 
raksta savā dzimtajā valodā, tikai pēc tam tulkojot angliski. 
Daudzām dziesmām kā alternatīvas versijas saglabājas lirikas, 
arī islandiešu valodā. Biežāk gan tas parādās studijas ierak
stā, bet domājams, ka Sugarcubes lielākā mērā ir komerc- 
grupa, katrā ziņā viņu pēdējais studijas darbs «H ere today, 
tom orrow , next w eek!»  apstiprina orģinalitāti savā skanē
jumā, bet tai pat laikā izvairās no pārmērībām, kuras tā daiļo!

Vai par pārmērību uzskatāms arī grupas tests jeb vizīt
karte (Bad taste), kas inspirēta no Pikaso vārdiem: «Laba 
gaume ir kreativitātes ienaidniece.» Un beidzot rodas jau
tājums, kurš attiecas ne tikai uz pārmērībām, un uz šo pašu 
jautājumu arī zināmā mērā atbild Sugarcubes: kurš tad īsti 
definēs labu gaumi un kurš uzdrošināsies paust savu «vie
nīgo patiesību»!

Mēs stājamies pretī vispārpieņemtajai konsekvencei, kad 
vaicājam: «Kāpēc tieši šis ir pieņemams un šis — ne!» 
Atklāti sakot, grūti vēl ko piebilst par šo pilsoņu «morā
lo stāju» jeb «mūziķu seju».

Skaņu platē «Life 's too g od d » , kas guva panākumus un gan
drīz pilnībā tika atskaņota uz Mežaparka skatuves 1989.gada 
vasarā, šī diskusija muzikāli atspoguļojas tikai daļēji, bet Bjor
kas un Eināra klātbūtne man krita uz nerviem pietiekoši, 
lai neiedrošinātos to turpināt šaurākā sabiedrībā, tagad at
liek tikai nožēlot mirkļa vājumu vai šoku.

Bet, kamēr šeit prāto, vai Islandes ieguldījums mūzikā 
ir pieskaitāms pie ģeniālā vai ārprātīgā, Sugarcubes tālajā 
Reikjavikā tikai smīkņā un ar zināmu distanci novēro tālāko 
notikumu attīstību.

«Līdz kamēr tas viss ir noticis, mēs dzīvojam laimīgi savā 
Islandē,» saka Bjorka, «un tā arī paliks, jo dzīve šeit mūs 
tur pie veselā saprāta. Tāpēc mēs arī nekad nebūsim tādi, 
kādus mūs vēlas citi.»

Pārcukuroja 
M ĀRIS CINĪTIS

eted and distnbvft®5
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GATIS. Vai ir reizem sajūta, ka tas, ko tu dari, nevienam 
nav vajadzīgs?
A IJA . Protams. Mietpilsoņi nemaz negrib mani, viņi vienkār
ši atklāti ņirgājas. Mani tas īsti neuztrauc. Galvenais —  kas 
interesē man, nevis otrādi. Karjeru var taisīt, bet dzīve —  kar
jera —  tas šķiet pārāk vienkāršoti.
GATIS. Tev kā māksliniecei ir iespējams kompromiss starp 
sevi, savu jušanu un sociumu, politiku?
A IJA . Tā nelaime, ka pat drusciņ nopačkātām rokām neko 
nevar uztaisīt. Katram ir dota izvēle, kompromisu tur nav. Tas 
nav ne viegli, ne patīkami, bet es esmu «spiesta» dzīvot kā 
dzīvoju. Kompromisi maksā pārāk dārgi.
GATIS. Kāda tu esi jeb kāda tu sev liecies sadzīvē?
A IJA . Es izliekos par lielāku muļķi nekā esmu. Taču —  lai ie
gūtu kādu labumu, informāciju par dzīvi. Ja es izlikšos par 
gudrāku, cilvēki un lietas man sevi neatklās —  baidīsies. Bet 
es gribu vairāk redzēt un dzirdēt no šīs dzīves. Būdama pe
lēka, es iegūstu vairāk.
GATIS. Spēles elements?
A IJA . Tas viss ir kopā saistīts, nevienu lietu jau nevar pieņemt 
ar tikai jā vai nē.
GATIS. Pēc kā tu vērtē mākslas darbu?
A IJA . Pēc enerģijas lādiņa, kāds tur ielikts iekšā. Kā Krana- 
ha gleznās —  it kā miris miers, bet iekšā milzīgs sasprindzi
nājums.
GATIS. Tev nekad nav gribējies izlekt no glezniecības rāmja, 
izteikt sevi savādāk?
A IJA . Nav būtiski, kāda ir forma. Vai tu nodarbojies ar vienu 
lietu jeb vairākām. Es gan nevienā citā darbā nejūtu tādu spē
ku un pretestību matērijai kā glezniecībā. Tas nozīmē —  ņemt 
jaunu tēmu un profesionālajā varēšanā atkal aizdancot līdz tai 
vietai, kur glezniecībā esmu tagad. Bet tieši tajā es jūtu šauša
līgu pretestību, kur katrs solis man sagādā lielas grūtības un 
cīnīties artām man ir interesanti. Tu jau būtībā visu laiku cīnies 
ar sevi. Lai es varētu ar kādu lietu nodarboties, man par viņu 
ir |oti daudz jādomā.
GATIS. Kā tu izjūti kultūras, vēstures ietekmi uz sevi un savu 
glezniecību?
A IJA . Es gribu ņemt enerģiju no pirmavotiem. Protams, es to 
saņemu no kultūras, bet vairāk man patīk viņu saņemt no da
bas, un tad —  pilnai nākt atpaka|.
GATIS. Tev ir bail no kultūras ietekmēm?
A IJA . Jā, man liekas, ka tās varētu iznākt baigi kroplīgas. Es 
pēc savas dabas esmu kā vērsis— visu uz ragiem un savādāk es 
nevaru. Esmu mēģinājusi gleznot pavisam atbrīvoti un sapratu,

ka es redzu un jūtu mākslu sasprindzinājumā, kas ir ka balan
sēt pa naža asmeni.
GATIS. Daudz strīdu ir par to, kā tu glezno. Kā rodas forma 
tavām gleznām?
A IJA . Man ir tāda sajūta, ka tās ir kaut kur gaisā —  jau izvei
dotas, un tad, kad es ieeju savā «sasprindzinājumā», koncen
trējos, es kā no koka noce|u jau vienu gatavu. Viņas tur visas 
ir, bet tās var paņemt arī cilvēks, kas atrodas varbūt 2000 km 
no manis. Galvenais —  vai tu esi gatavs saņemt.
GATIS. Jā, bet spēja uztvert prasa treniņu . . .
A IJA . Protams, šajā procesā roka nav atdalīta no galvas, abas 
strādā vienādi intensīvi, jo, lai tu varētu saprast, sauksim to 
par profesionālismu, ir nepieciešams darbs, un ar to iegūst 
nepieciešamo pārliecību. Otrs variants ir hipnoze, bet tas ir pā
rāk sarežģīti.
GATIS. Bet vai tavs darbs, sākot no pirmā otas vilciena, arī nav 
pāriešana hipnozē?
A IJA . Jā, bet man, kā sagatavotai, tas ir daudz vieglāk. Man tā 
jau ir vienkārši pārliecība.
GATIS. Kādas ir tavas attiecības ar seksu?
A IJA . Man liekas, ka sekss nav speciāli jāizcej, es izjūtu viņu 
tik dabiski, ka man krīt uz nerviem speciāla akcentēšana, nu, 
viss kaut kas tāds —  īpaši uzsvērts. Es nedomāju, ka tam jāpie
vērš sabiedrības uzmanība. Man tā ir intīma lieta, un apskatīt 
publiski to ir nepieklājīgi.
GATIS. Bet tas ir ļoti spēcīgs impulss, izcejošs, varbūt tas ir kā 
Šekspīra lugās.
A IJA . Nu, protams, nepārtraukti, bezmaz vai vadošais! Bet 
man patīk, ka viņš atrodas apslēptās, maskētās formās. Ir ļoti 
jauki, ka tas ir tā, un man negribas analizēt, jo sekss kā tāds — 
pliks nav pievilcīgs un rada pretīguma izjūtu.
GATIS. Tev nepatīk lietas sīki analizēt?
A IJA . Nē, tas nav tā. Lietas ir nepieciešams formulēt. Lai tu pa
sauli apzinātos un «dragātu» tālāk. Tu fiksē mirkli vai parādī
bu, bet nemitīgi meklē un meklē tālāk.
GATIS. Es zinu, ka tevi interesējis kino.
A IJA . Jā, pirms pieciem gadiem es gribēju kļūt par kinore
žisoru —  ja es būtu vīrietis. Hal ha! Bet tagad —  nē. Lai
kam . . .
GATIS. Tev kāds režisors ir īpaši tuvs?
A IJA . Man šausmīgi patīk Pazolīni. Kā viņš izmanto izteiksmes 
līdzekļus, ko viņš grib pateikt. Paņēmieni. Ar kādiem vien
kāršiem līdzekļiem viņš taisa savas filmas. Cik viņš ir —  neiz
vēlīgs!
GATIS. Tā ir ģeniāla brīvības sajūta, ka tu ņem materiālu ne
izšķirojot.
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Slepkava, Nr. 1. 1989.

A IJA . Paņem to, kas pagadās pie rokas, un dari, lai ātrāk pa
teiktu to, ko tu gribi teikt.
GATIS. Domā —  tas ir profesionālisms?
A IJA . Tas nav profesionālisms, tas ir Dieva pirkstsl Cilvēks, 
kāds ir, viņš vairs nevar k|ūdīties, var darīt jebko, jo atrodas 
kontaktā ar «to», viņš nemaz nevar izbēgt no «tā».
GATIS. Ko tu saproti ar «to»?
A IJA . Tas ir universs.
GATIS. Tu grāmatas lasi?
A IJA . Agrāk es lasīju ļoti daudz, taču pēdējos trīs gadus vispār 
ne, laikam biju «pilna». Tagad atkal esmu uzsākusi. Laba grā
mata ir spēcīgs impulss, bet jābūt gatavam to uzņemt. Lasīša
na ir cita cilvēka sistēmas uztveršana, ieiešana viņā, un citreiz 
tas ir joti grūti. Kad es lasu Voldemāru Matveju, man «iekšas 
ce|as augšā», gribas smieties, kaut ko darīt: viņš mani pacilā, 
raksta, kā es jūtu.
GATIS. Literatūra un glezniecība ir vienas pretestības pārva
rēšana?
A IJA . Tie ir palīglīdzekļi, ar kuriem risina vienu problēmu. 
Varbūt.
GATIS. Tu savās bildēs bieži rādi varmācības tēmu, baltā un 
melnā cīņu.
A IJA . Jā, mani interesē šīs lietas, jo principā gleznotājs ne
maz nevar nodarboties tikai ar balto, pliks baltais nedod pa
ātrinājumu. Bet būtībā mani interesē baltais, melno es izman
toju tikai kā stimulatoru sev. Man ļoti patīk dzīvot. Dzīvot 
starp balto un melno. Bez ārējās dzīves nebūtu interesanti. 
GATIS. Kā tevi ietekmē mūzika, vai tā nepalīdz atbrīvoties, 
nedod stimulu?
A IJA . Mūzika mani ne tikai atbrīvo, bet arī saņem, sapurina. 
Tā mani ved garīgi. Kad kaut ko daru pati, es to izslēdzu, gri
bu iet pati, kad strādāju —  būt tikai ar sevi un audeklu. Jeb
kas no malas mani traucē, tracina.

GATIS. Vai tu nemaksā par saviem iedvesmas mirk|iem? 
A IJA . Maksāju ar depresiju, bet atšķirībā no narkomānijas tā ir 
dabiska, normāla, tā nav pāri maniem spēkiem. Bet to darba 
mirkli es gribu kā narkomāns, jo tu jau mālē dēļ tā mirkļa, tā 
kaifa, viss pārējais ir kā aste — sadzīve, vārds sabiedrībā — , 
ko vajadzētu pārcirst. . . bet ne velna.
GATIS. Tev ir kāda liela vēlēšanās?
A IJA . Pašlaik es gribu lielas lauku mājas, kurās es varētu strā
dāt un dzīvot ar savu meitu Zuzannu. Un vēl es gribētu pa
dzīvot Austrumos. Mani Austrumi interesē ar savu kultūru, 
pasaules uztveri, dzīves veidu, domāšanu.
GATIS. Vai tevi nesaista kāda no austrumu filozofijām? 
A IJA . Teorijas mani neinteresē, mani interesē prakse. Es vē
los ieplūst tur kā nezināmajā.
GATIS. Tevi apmierina kristīgā morāle?
A IJA . Tas, manuprāt, ir noslēgts un nepilnīgs kodekss. Māksli
nieks cenšas to risināt pilnīgāk, viņam ir uz to subjektīvas tie
sības. Bet es, protams, esmu pret haosu, jo cilvēkam nav vien
a lga—  labs vai ļauns.
GATIS. Bet varbūt tā ir tava pārkairinātā iztēle?
A IJA . Tā tas nav. Tas ir apliecinājums esībai. Tā nav nolem
tība. No otras puses, globālā mērogā visa māksla ir pārkai
rināta nervu sistēma un nolemta, jo tā ir tiekšanās pēc pilnības 
un harmonijas, tātad —  pēc nāves. Dzīve ir pārbaudījums, bet 
nāve —  harmonija.
GATIS. Tev nav bijusi vēlēšanās visam atmest ar roku un no
mirt?
A IJA . Jā. Taču saproti —  tādos brīžos atkal kaut kas rodas —  
kā jauns asns. Spēks? Krīzes manī rada ticību.
GATIS. Kāda ir tava attieksme pret intervijām, jo tajās vien
mēr parādās sarunas sagrozīts, nepilnīgs variants?
A IJA . Interviju veido tu, tātad par to atbildi tu. Attiecos kā 
pret rotaļu un iesaku citiem darīt to pašu!

1989. gad a  augustā
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Nogriezta sieviete un suns. 1989.

1, 2 — Puerto Riko, Vjegas salā, kopā ar gleznotāju Edvīnu Strautmani (ASV). Aija apglez
noja kafejnīcas «Bananas» sienu 2 diennaktīs, 1990. gada janvārī.
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Izstāde Eduarda Nahamkina ga
lerijā, Soho, Ņujorkā. 1989. gads. 
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Naudas trūkums Teodoru Uderu (1868— 1915) atdzina 
no Krievijas atpakaļ uz dzimto pusi. Valmierā dzīve bija 
nesalīdzināmi lētāka kā Voroņežā un Jaltā. Māksliniekam 
bija pastāvīga nepieciešamība apspriest un analizēt māk* 
slas darbus. Taču pēlēcīgajā un vienmuļajā pilsētelē ne
atradās līdzvērtīgi sarunu un arī domubiedri,  jo  ļoti at
šķirīgi bija interešu un dom āšanas līmeņi. Pusotru gadu 
pēc pārcelšanās uz dzīvi Valmierā T. Oders raksta: «. . Šī 
pelēkā sīkpilsoniskā vide šeit, Valmierā, ir apnikusi līdz 
kaklam. Baroni? Tie ir pasūtītāji, un tādēļ nekādas tuvī
bas ar viņiem nevar būt. Valmieras pilsoņi? Nu, velns! 
Kā tavi bodnieki Minhenē . . . Nē! Tā nevar! M um s pašiem, 
māksliniekiem, ir jārada sava vide, mūsu sfēra! Mēs, 
mākslinieki, esam tikpat nepieciešami tautas saimniecībā 
kā jebkura cita kārta. To es varu zinātniski pierādīt! Lūk, 
tas veids, kā rīkojās barbizonieši, vorpsvēdieši un citi, ir 
vienīgais veids. Un arī mēs, Dievs dod, drīz pārcelsimies 
pie jūras .

Ar Voroņežas mākslinieku A. Petrovu visu laiku rit 
intensīva domu apmaiņa par mākslinieku kolonijas izvei
došanu Vidzemes jūrmalā. T. Oders viņu neatlaidīgi ai
cina pārcelties uz Latviju un kļūt par iecerētās mākslinie
ku kolonijas biedru. Kādā no vēstulēm viņš raksta: «V is 
pirms jākonstatē, ka no Vidzemes netālu atrodas Pēter
burga, Rīga; tad no šejienes ar kuģi viegli var aizbraukt 
uz Vāciju , Zviedriju, Somiju. Vēl jāpiebilst,  ka Vidzemes 
ziemeļu novados ir vietas, kas līdzīgas taviem V o roņ e 
žas laukiem. Mūsu apvidos ir arī ezeri, kas atgādina jūru, 
piemēram, Peipusa ezers, Vircezers.

Vari darīt kā francūzis Ruso Barbizonā, viņš dzīvoja 
Barbizonas sādžā un no turienes braukāja pa visu Fran
c i ju .»2

T. Udera impulsīvajai dabai daudz tuvāka par provin 
ciāli miegainās Valmieras pelēcīgumu bija nemierīgās, sa 
bangotās jūras ik brīdi mainīgā krāsainība. Šķiet, tāpēc 
viņš iecerēja izveidot Ziemeļvidzemes jūrmalā māksli-

mT3

42



N o ded z in āta is  tilts un sašautais b azn īcas  to rn is 1919. gadā.

nieku koloniju, kaut ko līdzīgu franču Barbizonai vai vācu 
Vorpsvēdei. T. Oders uzsver: «Tas ir nenoliedzams fakts, 
ka mākslinieku sadarbība kopienā ārkārtīgi veicina māk
sliniecisko attīstību un asina jūtīgo redzi.»

Atcerēsimies, — Barbizonas skolas dibinātājs bija Teo
dors Ruso (1812— 1867). Gleznojot ainavas, viņš maksi
māli objektīvi centās fiksēt redzēto. Romantiskākas un efek
tīgākas ir Zila Diprē (1811 — 1899) ainavas, šeit vēl dar
bojās Narcīss Diāzs (1807— 1876), Šarls Dobiņji (1817— 
1878) un vairāki citi mākslinieki. Purvu un muklāju ai
navas vidū, Vorpsvēdē, mākslinieku koloniju ap 1899. gadu 
dibināja Otto Modersons (1865— 1918), Paula Modersone- 
Bekere (1876— 1907), Fricis Overbeks (1869— 1909) un 
vēl daži mākslinieki. Neskatoties uz savu darbu simboliski 
filozofisko ievirzi, T. Oderam, šķiet, vistuvākā ir Vorpsvē- 
des kolonija. Kādā no savām vēstulēm viņš piemin arī 
Dahavu. Abu šo grupu mākslinieku daiļrades pamatā bija 
dabas un zemnieku idealizācija. Vācu mākslas zinātnieks 
V. Hūts raksta: «šajā laikā visās augsti attīstītās Eiro
pas zemēs bija sastopama literatūra, kas sludināja atgrie
šanos pie vienkāršas, dabīgas dzīves. Tika slavināts da
biskums un kreatūrisms. Apbrīnota zemnieku veselība un 
dzīves svaigums, idealizēts viņu elementārais dzīvesveids. 
Šis noskaņojums bija ne tikai vispārējs, tas tika kāpināts 
līdz ekstrēmismam. Franču romantiķis Zans Giono, kura 
stāsti attēloja franču pirmsalpu primitīvo, mazrunīgo tau
tiņu dzīvi, uzrunāja savus lasītājus: «Atbrīvojieties no liel
pilsētām! Jums visiem jāpamet lielpilsētas!» Civilizācijas 
vajātiem ļaudīm atpūtu un drošību vēlēja tikai uz laukiem. 
Rainers Marija Rilke pasludināja: «Zemē, velēnā ir kaut 
kas sakramentāls.» Gleznotājiem, kuri mēģināja izteikt šo 
ainavas un zemnieku dzīves «sakramentu», ainava kļuva 
par tāda noskaņojuma nesēju, kas tika nosaukts par «da
bas lirismu» (Naturlvrismus) .4

«. . «dabas lirisms» atbilda plašāku masu noskaņoju
mam. Jauns šajā mākslā, kā saturs izpaudās caur klusu 
un neuzkrītošu lietu esamību un tuvināja dabas izjūtu 
pārdzīvojumam. Tas tika panākts ar vieglu krāsainības 
kāpinājumu, ar zināmu stilizāciju un mazliet izstieptu 
formu».

Vorpsvēdes mākslinieki šādi gleznoja skarbas poētiskas 
noskaņas piesātinātas Ziemeļvācijas purvu ainavas, kā arī

klusās dabas un figurālas kompozīcijas. Taču «dabas li
risms» nespēja ilgi vienot māksliniekus. Drīz vien vairums 
viņu no jūgendstila iespaidotiem romantiķiem pārvērtās 
par ekspresionistiem. Jāatzīmē, ka «. . tāpat mākslinieku 
kolonijas lika pamatus tendenciozai nacionālisma «dzim
tenes mākslai», kas sakņojās mītā «no asinīm un zemes» 
un dažus gadu desmitus vēlāk uzziedināja fašismu».5 
Vorpsvēdē šo virzienu pārstāvēja Karls Vinners. Viņš uz
rakstīja arī brošūru, kas propagandēja nacionālistisko 
mākslu.

T. Odera tuvību Vorpsvēdes un Dahavas māksliniekiem 
pierāda viņa vēstule A. Petrovam: «Bet tu neaizgāji tur, 
kur ir tavi un mani domubiedri. Tu nokļuvi pie akadē
miķiem — pie viņiem jāpieskaita arī secesionisti, kuri ir 
tādi pat akadēmiķi. Tev labāk vajadzēja braukt uz Dahavu — 
ciemu Minhenes tuvumā. Tur tagad ir mākslinieku gru
pa, kas mīl dabu un glezniecību un prot gleznot krāsām, 
un pat būt nemāksloti un dabiski . .

Rietumi ar to vēl ir interesanti, ka tieši tur drosmīgi 
|audis aiziet no akadēmijas, lai radītu jaunas strāvas. 
Lūk, tos ir jāmeklē, šos savrupos savādniekus, un pie 
viņiem jāmācās — tieši viņi rada Vakareiropas jauno māk
slu. Bet pareizi ir arī tas, ka mēs arvien varam kļūt par 
tādiem pašiem ceļa lauzējiem mākslā, ja jūtam sevī pie
tiekami daudz drosmes, spēka vai dažbrīd vienkārši 
spīts . .».6

Mākslinieka slavētā Dahavas (Dachau; Neu-Dachau) 
gleznotāju kolonija radās 1893. gadā. Nedaudz vēlāk kā 
Vorpsvēdē. Dahavas mākslinieku gleznu viegli izliektās 
formas bija daudz tuvāk jūgendstilam kā vorpsvēdiešu 
darbi. Galvenokārt klusinātā krāsziedā tika gleznotas tuk
snesīgas ainavas. Jau 1888. gadā šeit ar saviem skolnie
kiem apmetās Adolfs Holcels (1853— 1934). 1894. gadā 
uz Dahavu pārcēlās Ludvigs Dīls (1848— 1940), bet 
1900. gadā Artūrs Langhammers. T. Oders bija informēts 
arī par citām vācu mākslinieku kolonijām. Kā 1899. gadā 
izveidoto Darmštates (Darmstädter Kunstlerkolonie) kolo
niju un Hesenes ciemata Villingshauzenas (Willingshausen) 
māksliniekiem. Šķiet, māksliniekam bija pazīstama arī 
1905. gadā Leipcigā izdotā Rainera Marijas Rilkes mono
grāfija par Vorpsvēdes māksliniekiem.

«Negribu Tev neko uzspiest,» T. Oders raksta A. Petro-
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vam, «bet tomēr, ņemot šo lietu nopietni, aizsūtīšu Tev 
ceļanaudu — atbrauc un paskaties . . . Pats par sevi sa
protams, ka, atrodoties kā tagad tik tālu vienam no otra, 
grūti izstrādāt mūsu savienībai kaut kādu kopēju turpmā
kās darbības līniju, tas ir pat neiespējami. Bet vilcinā
ties ar to lietu mums nav nekādas jēgas. Laiks nokār
tot to saprātīgi, kā nākas. Mēs taču neesam bērni! Vajag 
ne tikai sapņot, bet parādīt sevi arī ar darbiem. Dievs 
dod, atradīsim vēl kādu, tad, lūk, mūsu savienībā būs 
4; pēc manām domām, tad arī pietiks. Uzbūvēsim māji
ņas Rūternē (tā saucas pagasts, kuru esmu izraudzījies 
jūrmalā) un tur, katrs apmezdamies atsevišķā mājiņā, pa 
vakariem sapulcēsimies un dzīvosim jautri. Redz, tie Bar- 
bizonā un tie 5 Vorpsvēdē arī dzīvoja tā. «L'union —' 
c'est la force» (Savienībā spēks) — šinīs vārdos skan 
veca patiesība.»7

1907. gada pavasarī, sekojot T. Ūdera neatlaidīgajiem 
aicinājumiem, A. Petrovs pārcēlās uz Valmieru. Diezin 
vai toreiz viņš iedomājās, ka atradīs šeit otru dzimteni. 
Gleznotājs iemīlēja Latvijas mežus un tāles, straujo un 
untumaino daiļavu Gauju, kas dziļos un krāšņos kras
tos aizvijās caur Valmieru. Daudzkārt tika gleznoti stāvie 
krasti, ozoli, liepas un priedes, kas, pār krastu pārkārušās, 
noraugās Gaujā. It īpaši mākslinieks iemīlēja akmeņaino 
un neauglīgo zemes sleju, ko apskalo Vidzemes jūrmalas 
viļņi. Valmierā A. Petrovs ātri ieguva popularitāti. «Par 
to jau runāja kā par mākslinieku. Viņa studijas eļļas krā
sās bijām dažkārt redzējuši izliktas Valmieras grāmatu 
tirgotavu logos, lai pamudinātu vienu otru Valmieras nau
dīgāku pilsoni dot no savas pārticības mākslai, nopērkot 
gleznu.» «Atceros redzējis,» raksta dzejnieks Kārlis Eliass, 
«studiju! Gaujas krasts, smiltīs iesprausts spieķis ar plat
mali galā. Acīmredzot spieķa un cepures īpašnieks devies 
atveldzēties Gaujā. Apkārt saulaina vasaras diena, un 
Gaujas ūdeņi aicināt aicina atveldzēties. Tur bija vasa
rīgas krāsas un košums . ,».8 Taču A. Petrovam bija sve
ši T. Ūdera filozofiskie meklējumi un uzskati, kurus bija 
iecerēts likt mākslinieku kolonijas izveidošanas un eksis
tences koncepcijas pamatā. A. Petrovs parasti apmieri
nājās ar vienkāršu reālās dabas attēlojumu liriskā ainavā 
bez dziļākām filozofiskām idejām. Ja  T. Oders jūras tēlu 
traktēja kā alegorisku mūžības simbolu, kuras viļņu spē
lē «. . izteikta literāriska simboliska doma par cilvēka lik
teņa līdzību ar jūras viļņiem»,9 tad A. Petrovs savos 
jūras gleznojumos necenšas risināt filozofiskus uzdevu
mus. Viņš studē tās noskaņas dažādos diennakts laikos 
un gadalaikos. Sirojumos pa jūrmalu vasaras mēnešos 
daudzos gados A. Petrovam atklājās Baltijas jūras un 
piekrastes dabas skaistums. «Vētrainās rudens naktīs šeit 
dzirdamas neparasti savādas skaņu harmonijas,» atzīmē 
T. Oders, «vējā locīti egļu un priežu galotņu šalcošie vai
di savijas ar trakojošās jūras viļņu brāzmaino krākšanu 
smilšainajā liedagā, šīm skaņām nav nekā kopēja ar vēt
ras laikā viļņu svaidīto Krimas piekrastes oļu klaudzo
šo, rupjo rūkoņu. Nē, mūsu pludmales bangas daudz va
renākas un muzikālākas.»10

A. Petrova agrīnie darbi gleznoti dalītiem triepieniem. 
Līdzīgi impresionistiem analizētas gaismas modulācijas, 
ēnu un atspulgu rotaļas. Taču tiek saglabāta cieta, stip
ri izteikta priekšmetu līnija, un tie ir visai robusti glez
nojumi. Mākslinieka gleznas tuvas vācu impresionismam. 
Reizēm atšķiras tikai maznozīmīgos sīkumos. Dažos ag
rīnajos (un reizēm arī vēlāk) gleznojumos A. Petrovs pat 
vairāk interesējas par krāsu nekā par gaismu. Atseviš
ķās gleznās tika izmantota arī Pisaro tehnika. A. Petrova 
impresionismā dominē personiskās īstenības izjūtas. V i
ņa liriskajam pasaules redzējumam atbilda atmosfēras un 
debess mikluma noskaņas. Taču viņš tikpat kā neizman
toja saules gaismas efektus. A. Petrova pievēršanās im
presionisma metodei nav konsekventa un galīga. Tā ir 
tikai īslaicīga aizraušanās, kaut arī trīsdesmito gadu otrā 
pusē impresionisma manierē gleznotas dažas ainavas. To 
gadu kritika šos darbus vērtēja kā mākslinieka mēģinā
jumus «..iejusties jaunā tehniskā apdarē..»11 paralēli 
gleznojuma akadēmiskajai rūpībai. Iespējams, A. Petrova

atteikšanās no impresionistiskās glezniecības manieres bi
ja viens no konflikta iemesliem ar T. Oderu. Pēdējais uz
skatīja, «. . ka nākošā domu māksla ietērpsies taisni im
presionistu tehnikā, kā savā dabiski sagatavotā svārkā».12 
A. Petrovs turpināja gleznot liriskas ainavas un ne «nākošo 
domu mākslu», kā bija iedomājies T. Oders. Atmetot im
presionisma tehniku, A. Petrovs arvien vairāk tuvojās pe- 
redvižņiku proponētajiem uzskatiem. Latvijas republikas 
gados mākslas kritika, vērtējot A. Petrova gleznas, pa
rasti uzsvēra, ka mākslinieka darbi ir rūpīgi nobeigti un 
gleznās ir «. . labas ēnu kontūras un sižeta uztvere».13 
Taču akurātajam14 un čaklajam Valmieras ainavas dzej
niekam15, kura darbi «. . ar savu kluso sirsnību un no
svērto saturu sniedz skatītājiem patīkamu atpūtu»,16 
pilnīgi pelnīti tika pārmests naturālisms17. Tāpat atzī
mēts, ka, neskatoties uz zināmu darbu fotogrāfismu, A. Pet
rova gleznām piemīt arī zināma ekspresija18.

A. Petrova un T. Odera attiecības ļoti saasinājās, un 
pirmais jau sāka domāt par atgriešanos Voroņežā. T. Ude- 
ram to izdevās novērst, taču draudzība vairs neatjauno
jās. Pārāk atšķirīgi bija abu mākslinieku uzskati par māk
slu un daiļrades uzdevumiem. T. Oders daudz asāk kā 
agrāk izjuta līdzcilvēku sapratnes un atbalsta trūkumu. 
Viņa skolnieks J. Birzgalis liecina, ka meistars «. . dziļi 
pārdzīvo kopējo saišu sairšanu ar Petrovu. Sakarā ar 
šīm nesaskaņām tad arī viņš nāk pie slēdziena, ka to 
mākslinieku vidū, kuri apguvuši zināmu meistarību un 
izveidojuši savu izteiksmes manieri, jau apmierinājušies 
ar sasniegto un apstājušies tālākajā attīstībā, nav ko mek
lēt līdzgaitniekus iaunu atziņu un aktuālu mākslas pro
blēmu risināšanā».

1907. gadā T. Oders uzsāka pedagoga gaitas Valmieras 
pilsētas skolā un Valmieras latviešu biedrības tirdzniecī
bas skolā. Daudzo pilsētas skolu audzēkņi bija aktīvi 
piedalījušies revolucionārajos notikumos. Kad mākslinieks 
sāka strādāt par skolotāju, kaislības bija rimušas un pil
sētiņa atguvusi mietpilsonisko mieru. Nezūdošu piemiņu 
skolēnu revolucionārajam garam devis P. Rozītis ar ro
mānu «Valmieras puikas». Laika posmā no gadsimtu mi
jas līdz pirmajam pasaules karam pilsētas skolās mācījās 
daudzi vēlāk ievērojami sabiedriskie un kultūras darbi
nieki.

T. Oders savas skolotāja karjeras laikā (līdz 1915. ga
dam) sagatavoja un aizvadīja līdz mākslas skolām vai
rāk nekā desmit audzēkņu. Un, kaut arī viņa skolnieki 
tālāko ceļu mākslā veica citu pedagogu vadībā un vis
lielāko atzinību guva daudzus gadus pēc sava pirmā sko
lotāja nāves, meistars varētu lepoties, ka tieši viņš bijis 
to pirmais pedagogs. Latvijas PSR  Tautas mākslinieks 
Emīls Melderis atzina: «Ja Valmieras pilsētas skola ne
būtu Teodora Odera, diezin vai man būtu radusies dros
me sapņot par tēlotāja mākslu un vai vispār būtu atmo
dusies tāda tieksme.»20 To vidū, kuri meistara iespaidā 
uzdrošinājās «sapņot par tēlotāja mākslu», bija vairāki 
dzīves laikā un arī pēcnāves slavu ieguvuši mākslinieki, 
citi turpretim netika sevišķi ievēroti dzīves laikā vai arī 
tos pēc nāves drīz vien aizmirsa. Grūti runāt par T. Udera 
mākslas pedagoģijas sistēmu, šķiet, tāda vispār neeksistē
ja. Galvenais mērķis — izaudzināt līdzgaitniekus māk
slā. Tas pilnībā nerealizējās. Iemesls — mākslinieka 
pēkšņā nāve. Pašam T. Oderam skolotāja alga bija regu
lārs ienākumu avots, un pavērās iespēja audzināt sev se
kotājus un domubiedrus. Vēstulē saviem skolniekiem viņš 
raksta: «Es gribu grupēt māksliniekus gara aristokrā
tos. Man pašam viņi ir jāaudzina!. . . Pateikšu arī, kādēļ 
es taisni pie jums, jaunajiem, griežos. Vai gribat zināt! 
No veciem, gataviem māksliniekiem es neceru neko: ne
kur nav tik daudz garīgu veču kā taisni mākslā! Un tad 
vēl: es lieku principiāli visas cerības uz cilvēces labāku 
nākotni jaunības rokās.»21

1913. gadā Valmierā ieradās Eduards Brencēns (1885— 
1929), kurš plašākam mākslas cienītāju lokam visvai
rāk pazīstams kā brāļu Kaudzīšu romāna «Mērnieku lai
ki» sešdesmit ilustrāciju autors. Blakus J. Kugam, A. Cim- 
mermanim un P. Kundziņam viņš ir viens no latviešu pro
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fesionālās skatuves glezniecības pamatlicējiem. 1913. ga
dā Valmieras Kauguru izglītības biedrība uzaicināja māk
slinieku par dekoratoru pie vietējās pašdarbības trupas, 
lai izgatavotu dekorācijas aktrises un režisores Birutas 
Skujenieces (1888— 1931) Jāņa Raiņa lugas «Zelta zirgs» 
iestudējumam. Par to bija informēts arī Jānis Rainis.

Tolaik Valmierā dzīvoja vairāk nekā 7000 iedzīvotāju, 
un pēc cara laika administratīvā iedalījuma pilsēta bija 

.apriņķa centrs. 1913. gada beigās apriņķī darbojās 1195 
uzņēmumi ar daudz vairāk nekā 14 miljonu rub|u lielu 
kapitāla apgrozījumu gadā. Lielākie Valmieras uzņēmumi 
bija: Pētersona linu apstrādāšanas fabrika, Līča un Krēs
liņa audumu krāsotava un Veides tekstiliju krāsotava. 
Pilsētas iedzīvotāju lielākā daļa, neskatoties uz to, ka šeit 
nebija lielu rūpniecības uzņēmumu, bija strādnieki. Taču 
sabiedriskajā un politiskajā dzīvē visnozīmīgākā loma bija 
visai prāvajai vācu patriciešu grupai, kas bija cieši sais
tīta ar baltvācu lauku aristokrātiju. Viņi bija galvenie māk
slas darbu pircēji un pasūtītāji. Grupas līderi bija A r
turs fon Vīrens, aptiekas īpašnieks Johans fon Erdmans 
un Heinrihs Treijs. Liela vietējo vāciešu daļa bija apvie
nojušies «Vācu amatnieku biedrībā». Latviešu buržuāzija 
galvenokārt grupējās ap «Valmieras Latviešu saviesīgo 
biedrību». Lauku buržuāzija 1898. gadā noorganizēja «Val
mieras Kauguru lauksaimniecības biedrību», kuru 1908. ga
dā pārveidoja par Baltijas Lauksaimnieku biedrību. To 
organizētājs bija Hermanis Endzeliņš, gadsimta sākumā 
lauksaimnieku biedrības darbā aktīvi piedalījās arī Kār
lis Ulmanis. Vērā ņemami latviešu politiskās konsolidā
cijas centri bija arī saviesīgās, kultūrizglītības, labdarī
bas, atturības, krājaizdevumu un vēl dažas citas biedrības.

Eksistēja arī skaitliski neliela krievu kolonija. Grupai, 
kuru galvenokārt veidoja ierēdņi, skolotāji un vietējā gar
nizona oficieri, bija raksturīgi ekstrēmi šovinistiski uzskati. 
Viņi balstījās uz tēzi, ka Krievijas impērijas pamats ir 
pareizticība un neierobežota patvaldība, un pieprasīja pri
vileģētu stāvokli krievu tautības pārstāvjiem. Visiem lī
dzekļiem tika propagandēts uzskats, ka latviešiem un viņu 
kultūrai nav nākotnes, jo latviešus asimilēs lielā krievu 
tauta. Visaktīvākie rusifikācijas politikas piekopēji bija ap
riņķa priekšnieks A. Ignatjevs, pareizticīgo mācītājs V. Tret- 
jakovs un Valmieras skolotāju semināra direktors F. Stra- 
hovičs. Viņa laikā (no 1909. līdz 1914. g. — A. L.) se
minārā tika ieviesta politiskā uzraudzība un kazarmu dis
ciplīna. Pilsētā valdošās noskaņas nebija daiļradi veici
nošas. Kā jau atzīmēts, sevišķi sāpīgi un asi to izjuta 
T. Oders. It īpaši pēc konflikta ar A. Petrovu. E. Brencēna 
ierašanās pilsētā meistaram sniedza jaunu impulsu viņa 
sapņa — mākslinieku kolonijas izveidošanas — realizācijai. 
Neskatoties uz T. Odera pasmago raksturu, viņš ātri sa
draudzējās ar sirsnīgo nelielā auguma gaišmati. Jādomā, 
šeit liela loma bijusi E. Brencēnam piemītošajai vienkāršī
bai un patiesumam, kā arī tam, ka «. . Oders meklējis 
draudzību ar cilvēkiem, kas viņam bijuši iekšēji tuvi, ar 
ko viņš varējis saprasties».23 Abi mākslinieki ātri vien 
atrada kopīgu valodu un, iespējams, E. Brencēna vēlākie 
nedaudzie, ar filozofisku ievirzi darinātie gleznojumi ir 
T. Odera ideju ietekmēti. Mākslinieku ļoti aizrāva T. Ode
ra iecere izveidot mākslinieku koloniju, un viņš «. . savu
kārt ierosināja pēc «Jaunās Barbizonas» nodrošināšanas 
īrēt krogus telpas un noorganizēt tur tautas namu ar teāt
ra izrādēm, gleznu izstādēm, lekcijām un koncertu sarī
kojumiem. Materiālie ienākumi no šī uzņēmuma varētu 
tikt izlietoti mākslinieku kopas vajadzībām». Kā liecina 
T. Odera skolnieks J. Birzgalis, meistars atzinīgi novēr
tējis šo ideju, «jo šādā kārtā mākslinieku sakari ar tautas 
masām kļūst vēl ciešāki».24

Nodibināt mākslinieku apvienību neizdevās. 1914. gada 
27. jūlijā Krievijas impērijā izsludināja vispārējo mobili
zāciju. Mobilizēja arī E. Brencēnu un A. Petrovu. 1914. ga
da 30. jūlijā Vidzemē tika ieviests kara stāvoklis, bet 
1. augustā Vācija pieteica karu. 1915. gada 6. (19.) augus
tā pārstāja pukstēt T. Odera sirds. Vientuļš, sīka nedau
dzu radinieku, skolnieku un vietējo mākslas cienītāju pulka 
pavadīts, viņš aizgāja no šīs pasaules. E. Brencēns Val

mierā atgriezās 1917. gadā pēc cīņām latviešu strēlnie
ku rindās un Galīcijas frontē gūtā smagā ievainojuma 
sadziedēšanas. Kādreiz tik viesmīlīgajā pilsētiņā kara gados 
nebija palicis «. . vairs ne putekļa no agrākās laipnības, 
seja cietsirdīga, acis glūnošas, nemiera pilnas, strupi vār
di . . Tik krāsaino papīrīšu čaukstoņu dzirdam, tā atdzī
vojas. Viņas ausīs šī čaukstoņa ir saldāka kā nāru dzies
ma, — izbur tai platu smaidu . ,».25

E. Brencēns sāka strādāt par skolotāju Valmieras mei
teņu ģimnāzijā. Tad šeit Latvijas vēsturi mācīja Linards 
Laicens (1883— 1938). Drīz vien iesākās mākslinieka sa
darbība ar P. Stumpa tipogrāfiju Limbažos un K- Dūņa 
tipogrāfiju Valmierā. Pēdējais laikrakstā «Līdums» ziņo
ja: «. . atrodas drukā un drīzumā iznāks manā apgādā 
mākslinieka Ed. Brencēna zīmētas pantiņu kartes uz brī
vības dziesmu motīviem».26 Pastkartēm raksturīga liela 
zīmējuma vienkāršība un tiešums, pat naivums. Kādu lai
ku mākslinieks dzīvoja Limbažos. Te viņš iestudēja J. Rai
ņa saulgriežu pasaku «Zelta zirgs», bija iestudējuma sce
nogrāfs un lugā tēloja Antiņu.

1918. gada 20. februārī Valmieru ieņēma vācu karaspēks 
un izveidojās nežēlīgs militāri policejiskais režīms. Jau
21. februārī pie Sv. Sīmaņa baznīcas tika pakārts Strād
nieku, zaldātu un bezzemnieku padomes loceklis Artūrs 
Dille, strādnieks Gusts Siksna un viņa dēli Jānis un Eduards. 
L. Laicens šī notikuma iespaidā uzrakstīja stāstu «Uzva
ra», ar apakšvirsrakstu — «Pakārtā stāsts». Lai palī
dzētu sodītā ģimenei, rakstnieks no tās nopirka laivu, kuru 
turēja piesietu pretim savai dzīvesvietai Pubeķu mājai Gau
jas krastā.27 Tika slēgtas arodbiedrības un izglītības or
ganizācijas, aizliegta grāmatu, lapiņu un citas literatūras 
izdošana. 1918. gada 7. martā vācu 8. armijas preses no
daļa izdeva rīkojumu izņemt no apgrozības grāmatas, kas 
propagandē latviešu nacionālo kultūru, kā arī politiska 
satura grāmatas latviešu valodā. Atļauju izdot laikrakstus 
saņēma tikai proģermāniski noskaņotie grupējumi. Visās 
iestādēs par oficiālo valodu pasludināja vācu. Vidussko
lās mācības notika vācu valodā. Tikai pamatskolās tika 
atļauta apmācība latviešu valodā, taču matemātiku arī 
šeit mācīja vācu valodā. 1918. gada 22. decembrī Val
mierā ienāca pirmie Latviešu strēlnieku pulki un nodibi
nājās padomju vara. Vietējais laikraksts rakstīja: «Mēs 
bijām visapspiestākie. Pat patstāvīgi domāt mums gribēja 
liegt. Tagad drupās un putekļos esam satriekuši veco 
verdzības pasauli. Darbs ir grūts. Visu mums nācās radīt 
no jauna, radīt pašiem ar savu spēku. Mēs esam pārlie
cināti, ka atsvabināsim Prometeju, kurš guļ, piekalts pie 
klints, un nocelsim uguni uz zemi.»28

Jau vācu okupācijas režīma pēdējos mēnešos Valmie
rā bija sākusies Ziemeļvidzemes mākslinieku kopas veido
šanās. Sevišķi aktīvu darbību tā izvērsa nedaudzajos pa
domju varas mēnešos un arī dažus mēnešus pēc tam. Ap
vienību izveidoja E. Brencēns. Ap viņu, A. Petrovu un 
J. Vītolu grupējās bijušie T. Odera skolnieki H. Aplo- 
ciņš, A. Brastiņš, E. Brastiņš, E. Melderis, J. Saukums 
un pārējie toreizējie valmierieši: P. Kundziņš, A. Bobko- 
vics, H. Krēsliņa, P. Pētersons, Valkas mākslinieks J. Spriņ- 
ģis un J. Dombrovskis, un vēl pāris mākslinieku no Cē
sīm, kas ņēma dalību grupas izstādēs.

Vispamatotākais šīs mākslinieku kopas nosaukums būtu 
«Ziemeļvidzemes mākslinieku apvienība», netieši to apstip
rina arī grupas biedrs J. Dombrovskis, piezīmējot, ka tā 
tomēr «. . pazīstama bij zem neoficiālā nosaukuma «Bal
tā vārna»».29 Reizēm tiek norādīts, ka «. . nosaukumā, 
šķiet, drīzāk samanāms protests, varbūt pat no moder
nistiem aizgūts dumpīgums, ne niekošanās».30 Dz. Andru- 
šaite šo nosaukumu, pamatojoties uz E. Brencēna foto
attēlu no J. Raiņa literatūras un mākslas muzeja, kura 
otrajā pusē ir uzraksts: ««Baltās vārnas» izstādes laļ- 
kā», uzskata par oficiālo mākslinieku kopas nosaukumu». 1 
Latviešu tēlotājas mākslas vēstures literatūrā sastopa
mas vēl vairākas nosaukuma variācijas. Tādas kā «Val
mieras apvienotā mākslinieku grupa», kuru apstiprina 
arhīva dokumenti32, un «Valmieras mākslinieku grupa». 
Nav saglabājušies grupas statūti, un jāšaubās, vai tādi
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vispār ir bijuši, jo «. . māksliniekiem kopējas ideoloģis
kās platformas un darba plāna vēl nebija, darbs ritēja 
pašplūsmā».33 «Baltās vārnas» māksliniekus faktiski vie
noja draudzīgas attiecības un ne līdzīgi mērķi, jo vairums 
kopas biedru bija bijušie skolasbiedri Štiglica Centrālajā 
tehniskās zīmēšanas skolā. Uzskatos valdīja pilnīgs plu
rālisms. Tāpēc «. . daļa apvienības biedru vēlāk nodibi
nāja un iestājās «Neatkarīgo mākslinieku apvienībā»»34, 
kura savos statūtos deklarēja, ka «. . neierobežo ne vienu 
individualitāti: katrs virziens un katrs izteiksmes līdzek
lis ir labs; ciktāl tas sevī ietver patiesas mākslas vērtī
bas».35 Pēdējais gan ne vienmēr tika ievērots. Arī A. Bras
tiņš uzsver, ka 1919. gada beigās izveidotās Neatkarīgo 
mākslinieku vienības «. . sākumi meklējami vairākus gadus 
agrāk, ar pirmajām izstādēm Valmierā».36 Visai zīmīgs 
ir fakts, ka viena no pirmajām NMV rīkotajām izstādēm 
bija T. Udera piemiņas ekspozīcija 1920. gada rudenī. Ti
ka eksponēti sešdesmit astoņi meistara darbi.

«Baltās vārnas» mākslinieku profesionālais līmenis un 
jaunrades mākslinieciskās ievirzes diapazons bija ļoti 
pretrunīgs. Kopā sadzīvoja misticisms un gaišs roman
tisms, sastindzis akadēmiskais reālisms ar mērenu kreiso 
modernismu, salkans naturālisms un patiess reālisms. Ap 
profesionāli visai labi sagatavotiem un spējīgiem māksli
niekiem grupējās visai krietns pulks visdažādāko diletan
tu un autodidaktu.

Apvienības darbības sākumā mākslinieku vairākums 
ar sajūsmu uzņēma padomju varas nodibināšanos un ak
tīvi iesaistījās jaunās kultūras celtniecībā. Viņu sabiedris
ko nostāju apliecina nolasīto lekciju temati (piem., «Strād
niecība un māksla», «Proletariāta kultūras uzdevumi» 
un tml.) un aktīvā pedagoģiskā darbība Tautas augst
skolā un L. Laicena vadītajos strādnieku vakara kursos. 
Taču līdz 1919. gada maija beigām mākslinieku noska
ņojumā notika visai ievērojamas izmaiņas. Sākoties te
roram, « . . notiesāti un nošauti tika tādi, kas nebija ne
kādu aktīvu, ne pat pasīvu dalību ņēmuši kontrrevolū
cijā . ,»37, tāpat arī citām nepārdomātām akcijām, māksli
nieki arvien vairāk nostājās šo varu noliedzošās pozīci
jās. 1919. gada Strādnieku solidaritātes svētkiem lozun
gus darināja P. Kundziņš un E. Brastiņš, bet maija mē
neša beigās pēdējais jau bija spiests bēguļot. Līdzīgs lik
tenis piemeklēja arī E. Brencēnu, A. Bobkovicu, J. Sau
kumu un arī E. Melderi.

«Baltās vārnas» darbības laikā tika sarīkotas vairākas 
izstādes. Tūlīt pēc mākslinieku kopas izveidošanas 1918. ga
da beigās notika «Otrā apvienotā latviešu mākslinieku 
izstāde», kurā bija eksponēti T. Odera, A. Roziņa, E. Bren
cēna, J. Saukuma, J. Vītola, P. Kundziņa, P. Pētersona, 
A. Brastiņa un I. Brandta 150 darbi.38 Valmieras māksli
nieku radošā darbība izraisīja interesi arī Rīgas māksli
nieku vidū. Minētās izstādes novērtējums R. Sutas recen
zijā laikrakstā «Līdums» ir absolūti negatīvs.

E. Melderis atceras: «Par grupas aktivitāti ieinteresē
jās ari rīdzinieki sakarā ar izstādi. Iztirzāšanā bija iera
dies gleznotājs R. Suta un Latviešu biedrības namā nolasī
ja referātu par tēlotājas mākslas uzdevumiem, kritizē
jot Valmieras māksliniekus. Man nebija izdevības disku
sijā piedalīties, jo tajā dienā nebiju Valmierā, bet P. Kun
dziņš un A. Bobkovics atceras publiskā priekšnesuma tur
pinājumu šaurākā darbinieku pulciņā, kur izraisījušās asas 
domstarpības starp E. Brencēnu un R. Sutu glezniecis- 
kās formas un satura jautājumos. [. .] Spriežot pēc abu 
mākslinieku darbiem, E. Brencēnam ar R. Sutu nevarēja 
būt kopējas valodas.»39

R. Sutas spriedumiem piemīt nenoliedzams vērojuma 
asums, neskatoties uz nepamatotu izteiktu kriticismu. 
Atsevišķu Valmieras mākslinieku darbos viņš saskatīja arī 
paliekošas vērtības. «Baltās vārnas» darbības laikā tika 
sarīkotas vēl vairākas izstādes. 1919. gada janvārī gru
pas mākslinieku darbu izstāde bija skatāma sieviešu ģim
nāzijā. Tā bija ceļojošā. To parādīja arī Cēsīs, Smilte
nē, Valkā. Šīs «. . pirmās mākslas izstādes minētās pil
sētās atrada dzīvu piekrišanu sabiedrībā, materiālā ziņā 
noritēdamas ar sekmēm».40 Apvienības mākslinieku darbi

tika parādīti arī Tērbatā (Tartu). Ekspozīcijā, 1919. ga
da janvārī, bija apmēram divsimt darbu. To vidū kubis
mam un futūrismam tuvas lielformāta gleznas. To autors 
galvenokārt bija E. Brastiņš. Reālistisku glezniecības ma
nieri ar nedaudz simbolisku ievirzi proponēja E. Brencēns. 
R. Suta rakstīja: «No pārējiem nedaudz noteiktāks ir Edu
ards Brencēns ar savu tiekšanos pēc latviskuma soma 
Aksela Gailēna un «Jugenda» nokrāsā, viņā nomanāma 
zināma krāsu nosvērtība, lai gan zīmējums pavisam nekon
struktīvs. Te vēl jāpiezīmē, ka visa tā personāža, kura uz 
viņa audekliem apģērbta etnogrāfiskos latvju kostīmos, 
tuvojas «peredvižņiku» butaforijai.»41 P. Kundziņš savos 
audeklos bija «nodevies mistisku problēmu»42 izpētei ar 
gleznieciskiem līdzekļiem. Jāpiemin arī A. Petrova liris
kās ainavas, P. Pētersona ainavas, kurām galvenokārt bi
ja studiju raksturs, « . . mazāk formas, vairāk krāsu im- 
presijas».43 Tāpat ievērību pelna J. Spriņģa tušas zīmē
jumi un J. Saukuma akvareļi. Eksponēta bija arī tēlnie
ka J. Dombrovska skulpturālā grupa «Rudens», A. Roziņa zī
mētais T. Odera portrets.

Mākslinieki parasti pulcējās pie Ernesta Brastiņa, «. . kas 
dzīvoja pilsētas centrā, Valmieras ieliņu galvenajā artērijā, 
no kurienes zarojās ceļi uz visām Valmieras promenādes 
ielām. Ja  logi bija vaļā, tad Brastiņa dzīvoklī uz palo
dzes allaž redzēja pa mugurai, bet iekšā dzirdēja cilā
jam skaļas balsis. Tad jau nu bija jāiet augšā aicinātam 
vai neaicinātam. Vislielākie un skaļākie runātāji te bija 
Brastiņš un Straubergs; tad metās starpā Melderis ar Sau
kumu, kam vienmēr bij pie rokas daudz atjautīga lat
viska humora un salīdzinājumu.

Klusākie šai pulkā Brencēns ar Kundziņu; sevišķi pēdē
jais vairāk smēķēja kā runāja. Kāvās, protams, par mo
dernās mākslas problēmām. Tās tolaik pārstāvēja abi 
Brastiņi un Melderis; pretējo pusi Brencēns ar Kundziņu. [. .] 
Daudz runāja par glezniecības atraisīšanos no literatū
ras, par kubismu, ekspresionismu un futūristu manifestu. 
Brencēns ar Straubergu visvairāk āzēja kādu zīmējumu 
pie sienas, kas atgādināja komplicētas mašīnas konstruk
ciju, bet īstenībā bija domāts gluži neatminams sievietes 
portrets. Tas bija, tā sakot, visradikālākās mākslas pa
raugs, kuru gan neatzina arī Brastiņš, bet principā aiz
stāvēja. Pats viņš to zīmējis nebija. Brencēna doma šajos 
strīdiņos bija vienkārša — nav svarīga kāda formu
la, teorētiska spriedelēšana, bet darbs. «Mālē, Brastiņ, gan 
jau kaut kas paliks, ja pats būsi mākslinieks,» — bija 
viņa parastais izteiciens, kad strīdiņu uguns jau bija pa
mazām apdzisusi. «Svarīgs ir tavs personīgais skatījums, 
uztvere, forma, nevis tas, vai tu liec perves kā Pikaso vai 
Van Gogs.»»44

«Baltās vārnas» darbības laikā vislielāko radošo akti
vitāti parādīja Eduards Brencēns (1885— 1929). Viņa sce
nogrāfa talants īpaši spilgtu izpausmi guva Valmieras 
Strādnieku (vēlāk Padomes) teātrī. Šeit, sākot ar 1917. ga
du, viņš veica dekoratora pienākumus un kopa ar Jāni 
Zariņu un Arvedu Mihelsonu bija viens no teātra dibinā
tājiem. Teātrī visspilgtāk atklājās viņa apbrīnojami mil
zīgās darbaspējas, talants un bagātīgā izdoma. Radīt 
vienotu vizuālo koptēlu nebija viegli, jo jaunas dekorāci
jas tika izgatavotas reti. Visbiežāk — materiālu trūkuma 
dēļ — bija jānodarbojas ar citām izrādēm domāto deko
rāciju piemērošanu. Materiālie apstākļi bija tik grūti, ka 
bieži vien no jauna tika darinātas viena vai divu celienu 
dekorācijas, bet pārējiem salasīja fragmentus no citu uz
vedumu vizuālā ietērpa. E. Brencēns izveidoja noteiktu 
izrāžu dekoratīvā noformējuma seju. Mākslinieks deko
rācijas veidoja dažādu autoru un žanru lugām, bet vien
mēr dominēja gleznieciskais moments. Vairāk tā bija de
koratīvi pasausa, grafiska glezniecība, kurā reizēm iezagas 
arī zināmi naturālisma elementi. Labākajos darbos atklā
jās E. Brencēna kā scenogrāfa spēja atklāt dramatizēju
ma garu, ar lielu veiklību un atjautību no visdažādāka
jiem uzvedumiem salasītām dekorācijām viņš radīja stila 
izturētu un labi saskaņotu izrādes vizuālo koptēlu. Deko
rācijās, atšķirībā no mākslinieka stājgleznām, daudz veik
smīgāk bija izmantotas krāsas un faktūras sintēzes iespe-
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jas, kas palīdzēja panākt koncentrētu telpas (vides) ap
joma un gaisa ilūziju. E. Brencēns bieži palīgos aicināja 
P. Kundziņu, A. Petrovu un spējīgākos Valmieras vidus
skolas pēdējo klašu audzēkņus. To vidū arī vēlāko LPSR  
Tautas mākslinieku, grafiķi P. Upīti, kurš palīdzēja 
«. . E. Brencēnam noklāt ar krāsu lielos prospektus — 
dekorācijas Valmieras teātrim . .».45 Pie dekorāciju izpil
dīšanas par palīgiem tika uzaicināti arī spējīgākie Tautas 
augstskolas zīmēšanas un veidošanas studijas audzēkņi. 
Katram no viņiem pēc mākslinieka skicēm tika uzdots glez
not pa atsevišķam gabalam, un darbs labi veicies.46

Mākslinieciskajām kvalitātēm par sliktu nāca arī tas, 
ka, būdams pastāvīgs teātra scenogrāfs, E. Brencēns bija 
spiests noformēt divus līdz trīs uzvedumus mēnesī. Tieši 
lielā steiga dekorāciju sagatavošanas laikā negatīvi ie
tekmēja to māksliniecisko līmeni.

Blakus scenogrāfa darbībai E. Brencēns aktīvi strādāja 
kā gleznotājs. Laika posmā no 1917. līdz 1921. ga
dam, kad mākslinieks dzīvoja Ziemeļvidzemē, tapa vai
rākas stājgleznas. Šajā ziņā tas bija ražīgākais E. Bren
cēna dzīves posms. «Brencēnu bija pārņēmis īsts radīša
nas drudzis. Diendienā viņš sēdēja pie molberta savā dzī
voklī un, ja kāds no draugiem klauvēja pie loga vai dur
vīm, tad atsaucās savā mierīgajā, mazliet nazālajā bal
sī: «Vadzi, Brastiņ, nenāc vis!» Tikai pašos vakaros viņš 
bija izkustināms. Tad atnāca palaikam pie Brastiņa . ., lai 
pasēdētu pie vakariņu galda, kur netrūka arī sarunām va
jadzīgās spēkbarības. Pēc vakariņām viņš tūliņ cēlās un 
aizgāja, pamirdzinādams baltu savā ieplēstajā bikšu dibe
nā. Par to un visām iespējamajām krāsām noziestajām 
kādreiz baltas krāsas kurpēm, izspūrušo frizūru un no
šķiebto kravati Saukums viņam dažkārt piezīmēja: «Tev 
nu gan, Brencīt, vajadzētu košāk uzcirsties, kā jau māk
sliniekam un brūtgāna cilvēkam.» (Brencēns taisījās pre
cēties.) «Ko nu tas viss, Brastiņ, līdz! Kāp vai uz mēslu 
vezuma — būsi un paliksi Brencēns!» Un tāds viņš arī 
bija — vienkāršs, sirsnīgs un bezgala pazemīgs. Viņa dzī
voklī tomēr krājās glezna pie gleznas. Daudzas no tām 
mākslinieks pārdeva par lētu naudu. Tur bija «Grēks»,

«Līgotāji», «Jāņu vakars», Bobkovica portrets, ogles zīmē
jumi, viss, ko redzēja vēlākās izstādēs.»47 šobrīd daudzu 
šajos gados gleznoto portretu, figurālo kompozīciju, ai
navu un zīmējumu atrašanās vieta nav zināma un par 
tiem var spriest tikai pēc atklātnēm un laikabiedru at
miņām. Šodien par vispopulārāko ir kļuvusi psiholoģiski 
dziļi traktētā glezna «1905. gads» (1919). Formās lako
niska, skarba gleznojumā un kolorītā dramatiska kom
pozīcija ar izteiksmīgi traktētiem mātes un tēva tēliem, 
kas noliekušies pār nošautā dēla līķi, kurš it kā iemieso 
viņu sapņu un cerību sabrukumu. Glezna ir viena no la
bākajām šiem traģiskajiem gadiem veltīto audeklu vidū 
latviešu tēlotājā mākslā vispār, neskatoties uz to, ka «tajā 
nav ne karogu, ne saniknotu gājienu — guļ puika, lat
viešu baltgalvīts, pie tēva un mātes kājām. Viss. Jau. 
Neko daudz — tikai savu zemīti un taisnību gribējis. 
Pat asinis nav redzamas. Tikai liela sāpe un rūgtums 
pelēkā debesī. Un kaut kāda neizsakāma cieņa tēva un 
mātes stājā. Si stāja parādīsies vēlāk Kazaka un Gros- 
valda bēgļu gleznās, strēlnieku gleznās un arī Brāļu 
kapu Mātē.»48 Šis audekls un gleznas: «Uz ežiņas gal
vu liku» (1918, glabājas Cēsu muzejā) un pēc A. Rozi
ņa reprodukcijām pazīstamā glezna «Mātes lāsts» (1919) 
veido vēsturisko audeklu grupu. Šajās gleznās ar lielu 
pārdzīvojuma izjūtu atklāta tautas vēsture. Darbi stāv 
tālu no dokumentālas laika fiksācijas vai senatnes apjūs- 
mošanas. Kompozīcijās reljefi iezīmējas traģiskie tēlu vaib
sti, vaibsti, kas nes sava laika konkrētības zīmogu.

Audeklos «Jodu pils» (1918/19), «Teika» (1919) māk
slinieks stāsta gleznieciskās teikas un pasakas, pat vīzi
jas, kurām raksturīga tēlaini alegoriska nokrāsa un sim
boliska noskaņa. Pēc fotoreprodukcijām grūti spriest par 
šo darbu gleznieciskajām kvalitātēm. īsti skaidras nav 
arī šo kompozīciju filozofiskās idejas.

Glezniecisko paņēmienu «dekoratīvā paviršība»49 un 
izmantotie alegoriskie tēli rada simboliski sentimentālu 
noskaņu. Mākslinieks ne vienmēr spēj nobalansēt uz senti
mentalitātes asmeņa, un reizēm zūd tā neredzamā robe
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ža, kas sentimentalitāti šķir no romantiskas realitātes. 
J. Jaunsudrabiņš gan uzskata, ka «. . Brencēnu tomēr no 
šis nelaimes arvien laikā atturēja viņa iedzimtā mēra sajū
ta un dzīvā uztvere, kas necieš nekā samākslota ne satu
rā, ne izteiksmēs līdzekļos».50 Visuzskatāmāk tas atklā
jas gleznās «Siltā saulītē» (1919), «Vasaras nakti» (1919), 
«Idille» («Ganiņš», 1919), «Jāņu nakts» (1919), «Domas» 
(1919), «Vakars» (1919), «Laivā» (1920). Tajās vēroja
mais liriskais tēla vispārinājums izteic gadsimta sākuma 
jaunromantisma mākslai raksturīgās noskaņas. Raksturī
ga ir tieksme pēc poētiskas tēla interpretācijas, kas savie
nojas ar zināmu tēlu psiholoģijas atklāsmi. Blakus jau 
minētajām gleznām E. Brencēns uzgleznojis arī vairā
kus portretas un dažus desmitus Valmieras apkārtnes ai
navu, pārsvarā studijas, kurās galvenokārt tiek veidota 
un noslīpēta mākslinieka profesionālā meistarība. Jāpie
vienojas E. Medņa rakstītajam: «Būdams dekorators, Bren
cēns arī gleznās vienmēr paliek uzticīgs tai tehniskajai 
manierei, kuru mācījies štiglica skolā — plaši, vijīgi otas 
triepieni, plāksnaini, neizmodelēti gaismu un ēnu krāsai
nie laukumi, kas atstāj skicveidīgu iespaidu.»51 Kopumā 
E. Brencēna gleznu mākslinieciskās kvalitātes ir |oti dis
kutējamas. Blakus profesionāli augstvērtīgiem darbiem 
ir gleznas, kuru «. . manierīgums, dekoratīvā paviršība, 
lēti krāsu efekti, banāla anekdote un bezveidīgā anekdo
te padara viņa gleznojumu lielāko da|u nepieņemamu».52

Kopš 1918. gada pavasara par zīmēšanas skolotāju pil
sētas reālskolā un ģimnāzijā strādāja Pēteris Kundziņš 
(1886— 1958). Tolaik viņš bija pazīstams kā romantiski 
simbolisku gleznu autors. Šī viņa dai|rades līnija ar «. . no
slieci uz simbolisku, sabiezinātu romantisku dzīves trak
tējumu, dažādu ornamentālu rotājumu dominanci»53 māk
slas zinātnē pat traktēta kā «. . nodeva laikmeta gaumei, 
tā laika buržuāziskās sabiedrības mākslinieka tieksme uz 
sapņainību, kaut ko nereālu».53 Manuprāt, šis uzskats ir 
visai nepamatots. Simbola kategorijas nozīme latviešu 
tēlotājā mākslā, divdesmitā gadsimta sākuma reālisma 
teorijā un praksē nav pietiekami izvērtēta (piem., R. Pēr
les, T. Odera, J. Rozentāla un dažu citu mākslinieku daiļ
radē). P. Kundziņš simbolus savos darbos cenšas izman
tot kā noteiktu cilvēku īpašību un rīcības veidu simbo
lus, lai tā tuvotos reālās dzīves parādībām no filozofis
kā vispārinājuma puses un mēģinātu atklāt vērtības, kuras 
ir neiespējami atsegt vienkāršas realitātes fiksācijas līmeni. 
Tieši simbolu izmantošana padara iespaidīgāku, vispārinātā
ku gleznotāja jūgendstila iestrāvotās mākslas tēlu. Notei
cošā ir reāli gleznotā vide, ar tajā iepludinātiem simbo
liem. Tas veicina romantiski teiksmaino elementu īpat
svara pieaugumu. Realitātes iespaidi tiek nevis vien
kārši atveidoti vai tipizēti, bet gan meklēti realitātes simbo
li. Tieši ar to palīdzību P. Kunaziņam savās gleznās izdodas 
atklāt savu attieksmi pret īstenību, lai gan reizēm pārāk 
nesaprotamu un sarežģītu simbolu izmantošana tēla trak
tējumā noved pie pārliecinoša mākslinieciskā skanējuma 
zudumiem.

Savā laikā plaši pazīstama bija glezna «Ilgas» (1917). 
Tā tika eksponēta arī «Baltās vārnas» rīkotajās ceļojo
šās izstādēs un bija |oti populāra skatītāju vidu. Kom
pozīcijas apakšdaļā attēlotas divas izģindušas rokas. Tās 
caur dzeloņstieplēm sniedzas pretim tumšajās debesīs 
iegleznotajai ilgu un cerību zvaigznei. Katram taču ir 
«. . savs ilgu sapnis, kāds bieži vien neskaidrs un šķie
tami nesasniedzams mērķis».54 Iespējams, plašākas tau
tas masas tolaik $o gleznu uztvēra kā simbolu centie
niem pēc labākas un skaistākas nākotnes, šī glezna bija 
ļoti plaši pieejama reprodukcijās.55 Vairākas simboliska 
rakstura gleznas veltītas latviešu strēlniekiem un tautas 
brīvības cīņām. 1918. gadā, kad Valmierā valdīja vācu 
okupācijas armijas radītā terora atmosfēra, gleznota kom
pozīcija «Reakcija». Krustā sists cīnītājs ar krūtīs ieķe- 
rušos^jņafespiJ.tn.u. Gleznas smboļiski alegoriskie tēli 
ņemti rio reālās dzīvēs un līdz ar to spilgti izteic no laik
meta izrietošās mākslinieka domas un izjūtas.

Atsevišķi P. Kundziņa gleznojumi izsauca plašāka ska
tītāju loka un kolēģu neizpratni, jo  tajos ielikto simbolu 
nozīme bija grūti atšifrējama. «īsta mīkla satura ziņā 
visiem, bija P. Kundziņa glezna «Es skaistu rozīt zinu» 
(1917) kurā .ap. . Ziemassvētku' eglīti satupuši zvirbuli.»56

Tč> Vakštfjis Emīls Melderis (1889— 1979). Viņš 1918. ga
da rudenī pēc demobilizēšanās atgriezās dzimtajos Rencē

nu pagasta «Speļģos». Drīz pēc tam E. Melderis pārcē
lās uz Valmieru un uzsāka rosīgu darbību pilsētas kultū
ras dzīve. «Strādājot skolās un Tautas augstskolas stu
dija,» atceras mākslinieks, «paspēju Valmieras trauku 
ceplī apdedzināt tikai vīrieša masku un ci|ņa kompozī
ciju un kokā izcirst meitenes galviņu.»57 Šajā laikā vei
dotie darbi: «Miņķinu Bērzs» (1918) un «Zvārtes Vilis» 
(1919). Tie «..bagātināti ar nelieliem «rodēniskiem» vir
smu efektiem, vēl iek|aujas štiglica skolā proponētā aka
dēmiskās ievirzes reālisma ietvaros».58

Ka gleznotājs, pedagogs un mākslas popularizētājs dar
bojās Pēteris Pētersons (1881 — 1937). Viņš gleznoja krās- 
zieda dzīvespriecīgas, noskaņā liriski intīmas ainavas. 
Tajās mākslinieks sasniedza pat zināmu virtuozitāti un 
bez lieka skaļuma ar gaumi un relatīvu krāszieda smal
kumu pauž ainavas noskaņu.

E. Melderis, P. Pētersons un J. Saukums aktīvi dar
bojās Tautas augstskolā un Strādnieku vakara kursos. 
Tautas augstskolā «.. Izglītības nodaļa noorganizēja zīmē
šanas un veidošanas kursus. Metodisku jautājumu iztir
zāšana un izmēģināšana praksē atsedza zīmēšanas un 
veidošanas lielo audzinošo nozīmi un dziļāk ieinteresēja 
kursu apmeklētājus. Mēs lasījām referātus un organi
zējām praktiskus darbus ar! bērnudārzā un Valmieras rajo
na lauku skolotājiem. Pie Tautas augstskolas noorgani
zējas zīmēšanas un veidošanas studija, šo studiju apmek
lētāju pulciņš bija galvenām kārtām darba jaunatne un 
jaunie skolotāji. Veidošanas nodaļā pēc dažiem mēģināju
miem kolektīvs sadalījās vecākajā un jaunākajā grupā, 
tādēļ vajadzēja izstrādāt grupām piemērotu programmu. 
Iesākam ar dabas studijām, no ciļņa pārgājām uz apaļu 
skulptūru un beidzot pie dzīvas galvas. Kompozīcijā veik
smīgākie sacerēja kapu pieminekļu plāksnes kritušajiem 
varoņiem. Izveidotie darbi palika pagaidu materiālā — 
ģipsī. . .  Pa neilgo laiciņu sarīkojām arī vienu atskaites 
izstādi vidusskolas telpās. Lekcijas mākslas vēsturē lasī
ja gleznotājs P. Pētersons, un viņa auditorija arvien bija 
pārpildīta cfažādu profesiju klausītājiem.»69

Vietējais laikraksts ziņo: «Darbi Izglītības noda|as at
vērtajos vakara kursos iesākās pirmdien, 3. februārī, bi
jušajā sieviešu ģimnāzijā. Līdz 8. februārim pierakstī
jušies pavisam 399 klausītāji — kursisti. Visvairāk tiek 
apmeklētas vispārizglītojošo priekšmetu lekcijas — latvie
šu un krievu literatūras, dabas zinības, mākslas vēsture, 
politiskā ekonomija.

Arī speciālie priekšmeti — valodas, zīmēšana, grāmat- 
vešana tiek tik lielā skaitā apmeklēti, ka nepietiek ar kur
su sākumā paredzēto stundu skaitu. Vislielākais apmeklē
tāju vairums ir no Valmieras Strādniecības jaunatnes ap
rindām.»60

T. Odera audzēknis Valmieras pilsētas skolā Jānis 
Saukums (1890— 1936), pedagoga ietekmēts, devās mācīties 
uz barona štiglica Centrālo tehniskās zīmēšanas skolu 
Pēterburgā. Materiālu pabalstu jauneklim studijās sniedz 
Mazsalacas saviesīgā biedrība. «Jaunā Dienas Lapa» ziņo, 
ka Mazsalacā 1913. gada 23. decembrī izrādīta H. Heijer- 
mana luga «Visu dvēseļu diena», piebilstot, ka «. . šī iz
rāde notika par labu štiglica zīmēšanas skolas audzēknim 
J. Saukumam. Mazsalacieši pabalsta šādus izrīkojumus, 
tikai jāvēlas, kaut pabalstu ņēmēji neaizmirstu ari pienā
kumu pret sabiedrību».61 Pēc mākslas skolas beigšanas 
mākslinieks galvenokārt strādāja grāmatu grafikā, 1917. ga
dā viņš zīmēja vāku un divpadsmit ilustrācijas Garlība 
Merķeļa darbam «Imanta» (J. U. Dukura izdevums). Ap 
šo laiku darinātas arī vairākas pastkartītes. To sižeti pa
rasti smelti latviešu tautas anekdotēs, dainās un pasakās, 
«īpatnēja personība bija mākslinieks J. Saukums,» rak
sta E. Melderis, «arvien smaidošs un joku pilns. Atmiņā 
saglabājušies no 1919. gadā darinātajām gleznām (ak
vareļiem) «Līgo svētki» un daži asprātīgi zīmējumi. J. Sau
kums savu radošo enerģiju ieguldīja galvenokārt pedago
ģiskajā darbā.»62 Līdz mums nav nonākuši agrīnā daiļ
rades perioda akvareļi. Vēlāk, divdesmito gadu beigu 
akvareļos, būtiska nozīme ir akvareļa tehniskajai pusei. 
Ainavās un žanra gleznojumos kā patstāvīga estētiska 
vērtība tiek akcentēta papīra faktūra un visai noteik
ta, precīza zīmējuma līnija. Klusajās dabās vairāk akcen
tēta krāsas plūstamlba un caurspīdīgums. J. Saukuma 
darbos parasti atklājas romantizēta, emocionāla dzīves-



prieka piestrāvota pasaule. Tomēr šī pasaule izrādījās pā
rāk vāja, kad mākslinieka dzīvē ielaužas slimība. Dzīves
prieka piestrāvotās noskaņas vietā veidojas mistiski ireā- 
la pasaule.

Nelīdzēja īslaicīgā ārstēšanās Rietumeiropas kūrortos, 
kaulu dilonis bija spēcīgāks, un mākslinieka dzīve aprā
vās četrdesmit sešu gadu vecumā. Mazsalacas kapos J. Sau
kuma atdusas vietu rotā tēlnieka Arvīda Brastiņa (dz. 1893) 
veidotais piemineklis «Velēniete» (atklāts 1938. gada 1. mai
jā). «Baltās vārnas» izstādēs A. Brastiņš piedalījās ar 
kokā grieztām elku dievu maskām un koka bareljefiem. 
Līdzīgi Āfrikas tautu maskām darinātie mitoloģisko, seno 
baltu cilšu dievu skulpturālie atveidi parasti ir polihro- 
mi, ar pielīmētiem matiem, iestiprinātām acīm un zobiem 
no cita materiāla. Taču «. . atrazdamies vēl mākslinieka 
tapšanas stadijā, Brastiņš savos darbos vēl diezgan ne
nosvērts un tehnikā nepilnīgs».63

T. Odera iedvesmots, Valmieras skolotāju semināru ne
beidzis, uz Pēterburgu devās Hermanis Aplociņš (1891 — 
1958) un īstenoja savu nodomu mācīties Stiglica Centrā
lajā tehniskās zīmēšanas skolā. Mācības viņš sekmīgi pa
beidza 1916. gadā. Mākslinieka 1918. gadā un 1919. gadā 
Valmierā gleznotie un zīmētie darbi šodien nav zināmi. 
Līdz pat divdesmito gadu beigām H. Aplociņš lielā mērā 
atdarināja T. Odera ogles zīmējumu izpildījuma manie
ri, kā arī tehniku un darbu sižetus. To gadu mākslas 
kritika atzīmē: «Aplociņa mākslinieciskā seja vēl pilnīgi 
problemātiska.»64 Vēlāk, trīsdesmitajos gados, viņš nonāk 
pie daudzmaz patstāvīga mākslinieciskā rokraksta. Veik
smīgākie mākslinieka darbi ir akvareļi. Tajos virtuozi iz
mantots izliektu, plūstošu līniju un pasausa akvarelēju- 
ma savienojums, it sevišķi jūrmalas sadzīves ainās. Darba 
cilvēku tēlojumos tiek uzsvērts kustības ritms un it kā 
sastingušo pozu smagums.

Vienā gadā ar H. Aplociņu Stiglicas Centrālo tehnis
kās zīmēšanas skolu absolvēja Ernests Brastiņš (1892— 
1940/41 (? ) ) .  «Baltās vārnas» darbības laikā viņš savās 
gleznās formāli sekoja dažādiem avangarda strāvojumiem. 
Viņa otai pieder «Baltās vārnas» izstādēs eksponētie ku
bisma un futūrisma iespaidotie lielformāta gleznojumi. 
E. Melderis liecina, ka E. Brastiņš atšķīries no citiem ko
pas gleznotājiem ar «. . gleznieciskās formas mēģināju
miem — ar šķautņainām ģīmetnēm».65 Saglabājušās arī 
liecības, ka 1919. gada pavasarī gleznots kādas ģimnā
zistes portrets, kurš esot pieskaitāms pie mākslinieka la
bākajiem darbiem.66

Aktīvi kopas mākslinieku izstādēs iesaistījās tēlnieks un 
mākslas zinātnieks Jānis dombrovskis (1885— 1953).
1919. gadā kopā ar mākslinieku Augustu Jullu (1872— 
1958) viņš aktīvi piedalījās Maija Komitejas darbā Cēsīs. 
«Zem viņu vadības strādā vairāki jauni spēki, kā Saull- 
tis, B. Krastiņš, Gailītis-Birkāns un citi, kā arī vietējo 
skolu vecāko klašu audzēkņi.»67

Tikai vienā kopas izstādē (1919. gada janvārī.— A. L.) 
piedalījās A. Petrovs, jo 1919. gada februārī viņš tika 
mobilizēts Sarkanajā Armijā un Latvijā atgriezās pēc gada.

Grupas izstāžu mākslinieciskā līmeņa stabilizēšanā liela 
nozīme bija valcēnieša Jāņa Spriņģa (1892— 1959) tušas 
zīmējumiem un Roberta Sniķera (1893— 1944) ziedu un 
ainavu gleznojumiem. Pēdējais divdesmito gadu sākumā 
Valmierā izveidoja studiju, « . . kur strādājuši tie vidusskol
nieki, kas interesējušies par mākslu».68

Ar profesionāli vājiem un izteikti naturālistiskiem glez
nojumiem grupas izstādēs piedalījās Valmieras skolotājs 
un fotogrāfs Juris Vītols, kurš mākslai bija pievērsies, 
T. Odera iespaidots. Apšaubāmas mākslinieciskās kvali
tātes bija raksturīgas arī citu autodidaktu (A. Baumaņa, 
I. Brandta, A. Plotnieka) darbiem.
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V Ā C L A V S  H A V E L S

V Ā R D S  PAR  
V Ā R D U

P
rēmija, ko es saņemu, saucas Miera prēmija, 
un man to pasniedza cilvēki, kas nodarbo
jas ar vārda izplatīšanu. Tieši fas mani pamu
dināja aizdomāties par vārda noslēpumaino savienību 

ar visu pasauli un vispār — par vārda slepeno varu 
cilvēces vēsturē.

«Sākumā bija vārds,» — ir rakstīts pirmajā lappusē 
vienā no mūsu vissvarīgākajām grāmatām. Šajā grā
matā tas nozīmē, ka jebkuras radības sākumā bijis 
Dieva Vārds. Vai tas neattiecas arī uz jebkuru cil
vēka rīcību! Vai VĀRDS nav svarīgākais pamats tam, 
kas mēs esam, sākums būtnei, ko sauc par cilvēku!

* Eseju , kas tapusi sakarā ar  V FR  g rām attirgo tā ju  1989. gad a  M ie ra  p rē 
m ijas pasn iegšanu V āc la vam  H avelam , Sv. P ā v ila  ka ted rā lē  Frankfurtē p ie  
M aiņ as autora  vā rd ā  no las īja  M aksim iliāns Se lls.

Gars, cilvēka dvēsele, mūsu pašapzināšanās, spēja 
vispārināt un domāt ar jēdzieniem, izprast pasau li kā 
visumu (nevis kā vietu ap mumsj, un, visbeidzot, mū
su spēja apzināties, ka esam mirstīgi, un tom ēr dz ī
vot, par spīti visam, — vai tas nav iespējams tāpēc, 
ka sākumā bijis tieši Vārds!

To mēs zinām jau sen vai vismaz nojaušam: vārda 
īpašās nozīmes un spēka apjēgsme mūsu zemapziņā 
ienākusi kopš neatminamiem laikiem.

Bet tas nav viss: pateicoties vārda brīnumam, mēs 
saprotam labāk nekā pārējās dzīvās būtnes, ka mūsu 
zināšanas patiesībā ir ļoti aprobežotas, ka allaž pa
liek kāds noslēpums. Aci pret aci ar šo noslēpumu 
mēs jau izsenis cenšamies izdibināt, ko tas slēpj.
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sākam iedarboties uz to ar savu vārdu, tajā brīd ī iz 
protot Vārda visaptverošo spēku. Mēs lūdzam Die
vu, piesaucam garus, cenšamies ar vārdu ietekmēt da
bu vai cilvēka rīcību. Mēs, jaunās civilizācijas nesēji, 
būvējam no saviem vārdiem zinātniskās teorijas un 
politisku ideoloģiju, cenzdamies izmainīt — daž
reiz veiksmīgi un dažreiz ne — pasauli, kas dzīvo  
pēc saviem noslēpumainiem likumiem.

Un tā, vai nu mēs to paši apzināmies, vai ne, no 
pašas dzimšanas mums ir tiesības ticēt vārda vēstu
riskajai varai.

Kāpēc mēs sakām — «mums ir tiesības»!
Vai patiešām cilvēka vārds ir tik visvarens, ka var 

pārveidot īstenību un ietekmēt vēstures gaitu! Un, 
ja reiz tam piemitis tāds spēks, vai tas saglabājies 
vēl šobaltdien!

Jūs dzīvojat valstī, kur pastāv liela vārda brīvība. 
So brīvību var izmantot jebkurš un kad vien to vēlas, 
turklāt, Iespējams, apkārtējie tam nemaz nepievērš uz
manību. Varbūt šķitīs, ka es pārspīlēju vārda 
nozīmi tāpēc, ka manā zemē par vārdiem liek cietumā.

Jā, es dzīvoju valstī, kur vārdu spēku un ietekmi 
apstiprina ar sankcijām, kas tiek lietotas pret jebkuru 
brīvu rīcību. Nesen visa pasaule atzīmēja Lielās fran
ču revolūcijas divsimto gadskārtu un mēs atcerējāmies 
cilvēka un plķoņa tiesību deklarācf|u, kurā, starp ci
tu, teikts, ka ikvienam cilvēkam Ir tiesības uz per
sonīgo tipogrāfiju. Tieši šobrīd, divsimt gadu pēc 
deklarācijas pieņemšanas, manam draugam Františe- 
kam Stārekam piesprieda divarpus gadus par to, ka 
viņš izdeva neatkarīgo žurnālu «Vokno», ko iespieda ar 
aizvēsturisku rotatoru. Neilgi pirms tam mans draugs 
Ivans Jirouss tika notiesāts uz astoņpadsmit mēnešiem, 
jo ar rakstāmmašīnas palīdzību gribēja, pastāstīt par 
sasāpējušo, par to, kas visiem zināms — ka mūsu 
zemē vēl joprojām valda nelikumības, ka par nepa
tiesi Ieslodzītu cilvēku vēl aizvien drīkst ņirgāties. 
Manu draugu Petru Clbulku apcietināja tikai tāpēc, 
ka viņš bija izplatījis «samizdata» tekstus Ain nefor
mālo dziedātāju un ansambļu ierakstus. Jā, tas viss 
ir taisnība. Es patiešām dzīvoju valstī, kur Vārds, kas 
izteikts rakstnieku kongresā, var satricināt sistēmas 
pamatus. Vai jūs kaut ko tam līdzīgu varat iedomāties 
Vācijas Federatīvajā Republikā! Jā, es dzīvoju zemē, 
fturu vēl pirms divdesmit viena gada satricināja teksts, 
ko bija sacerējis mans draugs Ludvīks Vaculīks un 
kurš saucās — it kā īpaši pasvītrodams pārdomas par 
vārda nozīmi — «2000 vārdu»; šis teksts turklāt bija 
iemesls tam, ka reiz naktī mūsu zemē iebruka piecas 
svešzemnieku armijas. Nav nejaušība, ka pašlaik, kad 
rakstu šīs rindas, režīma pamatus atkal satricina kāda 
lappusīte ar virsrakstu «Daži teikumi». Jā, es patie
šām dzīvoju sistēmā, kur Vārda spēks varētu vājināt 
valdošo aparātu, kur vārds ir stiprāks par desmit d i
vīzijām. Tā ir sistēma, kur Solžeņicina patiesais vārds 
tika uzskatīts par tik bīstamu, ka autoru vajadzēja ie
sēdināt lidmašīnā un izraidīt no dzimtās zemes . . .

Bet pašlaik es vēlētos runāt ne vien par to nepa
rasto nozīmi, ko vārds iegūst totalitārā režīmā, un 
ilustrēt vārda slepeno spēku ar tādu valstu pastā
vēšanu, kurās daži vārdi svērs vairāk nekā vesels va
gons ar dinamītu.

Es pacentīšos iedziļināties tēmā.
Mēs dzīvojam pasaulē, kur kļuvis iespējams, ka uz 

Lielbritānijas pilsoni kādas citas valsts varenais pub
liski, bez kautrēšanās raidījis nāvīgu bultu tikai par to, 
ka šis cilvēks sarakstījis grāmatu. Un šis varenais to
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it kā darījis miljardiem savu ticības brāļu vārdā. Bet 
vēl briesmīgāk apzināties — mūsu pasaulē kļuvis 
iespējams, ka daļa šo miljardu piekritusi nāvessoda 
piespriešanai rakstniekam.

Kāpēc tā noticis! Ko tas nozīmē! Vai tas ir tikai 
šausminošs fanātisma uzbangojums, kas dīvainā kārtā 
parādījies laikmetā, kad notiek Helsinku apspriedes, 
laikmetā, kad notiek pēdējās netīrā eiropeisma 
ekspansijas pasaulē, kas nav vēlējusies ievest svešu 
civilizāciju un kurai šis apšaubāmais imports nozīmējis 
simtiem miljardu neatmaksājamu parādu!

Tas viss ir taisnība.
Bet reizē vārds ir arī noteikts simbols.
Tās noslēpumainās daudznozīmības simbols, kas 

pieder Vārdam ar visu tā neaptveramo spēku.
Jā, Vārda spēks ir neaptverams un nav vienno

zīm īgs. Tas nav tikai Valensas atbrīvojošā un Sa
harova brīdinošā vārda spēks, tas ir arī — acīm
redzot nepareizi izprastais vārda spēks no Rušdī grā
matas.

Līdzās Rušdī vārdam pastāv Homeinī vārds. Līdzās 
vārdam, kas uzlādē sabiedrību ar savu patiesīgumu, 
atrodas mānīgs, bīstams, nāvējošs vārds. Vārds — 
bulta.

Domāju, ka man jums nav jāatšifrē dažu vārdu mel
nā maģija, jūs taču paši uz savas ādas vēl nesen pie
dzīvojāt, pie kādām neiedomājamām šausmām var 
novest hipnotiski stindzinošs un re iz i līdz absurdam 
neprātīgs parasta sīkpilsoņa Izteikts v lrds . . .

Vārds — tā Ir noslēpumaina, daudznozīmīga, ambl- 
valenta, mānīga parādība. Tas var būt gan «gaismas 
stars tumsas valstībā», bet var arī kādā jaukā brīdī 
pārvērsties par nāvīgu bultu.

Kāds īsti bija Ļeņina vārds! Atbrīvojošs, rotaļīgs 
vai, tieši otrādi, bīstams un verdzībai pakļaujošs! 
Ļaudis, kas pēta komunisma vēsturi, vēl šobaltdien 
par to karsti strīdas un vēl ilgi strīdēsies. Es perso
nīgi esmu ievērojis, ka šis vārds allaž bijis ļauns.

Kāds bija Marksa vārds! Vai tas apgaismoja mums 
sabiedrības slēpto mehānismu skrūvītes vai varbūt 
bija visu vēlāko G U LA G u nemanāms iedīglis!

Bet kā ir ar Freida vārdu! Vai tas atklāja cilvēka 
dvēseles noslēpumainos plašumus vai arī bija tikai 
ilūzija, ko līdz šim brīdim ar aizrautību lasa liela da
ļa Amerikas Savienoto Valstu pilsoņu, domādami, ka 
no visām vainām un pašpārmetumiem var atbrīvoties, 
uzveļot tās uz labi apmaksāta speciālista pleciem!

Es uzdošu vēl provocējošāku jautājumu: kāds bija 
Kristus vārds! Vai tas bija sākums cilvēces pestīša
nai un viens no spēcīgākajiem kultūrradīšanas impul
siem vēsturē, vai arī aizmetnis krustnešu karagājie
niem, inkvizīcijai, Amerikas pirmiedzīvotāju izn īci
nāšanai, barbariskai baltās rases ekspansijai, kas izrai
sīja neskaitāmas traģēdijas, piemēram, lielu daļu zemes
lodes mūsdienās ietverot «trešās pasaules» kategori
jā! Un tomēr esmu noskaņots domāt par Kristus vār
du kā par glābēju. Taču nedrīkst ignorēt simtiem 
grāmatu, kas pierāda: vēl agrīnajā kristietībā ticis sa
stādīts kods tam, ka dažādos apstākļos cilvēka dabas 
relatīvā pastāvība varēja sagatavot augsni tām šaus
mām, par kurām es jau runāju.

Arī vārdam ir sava vēsture.
Bija laiki, kad, piemēram, vārds «sociālisms» paze

motajiem un apspiestajiem ļaudīm nozīmēja taisnī
gākas pasaules magnētisko sinonīmu. Toreiz par ideālu, 
ko sedza šis vārds, ļaudis bija spējīgi ziedot ilgus



mūža gadus un dzīvi pašu. Nezinu, kā ir jūsu valstī, 
bet manējā vārds «sociālisms» jau sen pārvērties par 
visparastāko pletni, ar ko no rīta līdz vakaram apstrā
dā visu brīvdom īgo pilsoņu muguras. Un ar to no
darbojas, savus upurus saukādami par sociālisma 
ienaidniekiem un antisociālistiskiem spēkiem, ba
gātībā apresnējuši, nekam neticīgi birokrāti. Patie
šām, manā zemē šis vārds jau sen pārvērties par pa
rastu, neizteiksmīgu lāstu, no kura es iesaku vairīties 
cilvēkam, kas negrib radīt aizdomas. Nesen es pie
dalījos manifestācijā, ko organizēja ne jau disidenti. 
Ļaudis protestēja pret viena no skaistākajiem Prāgas ra
joniem pārdošanu austrāliešu miljonāriem. Un, lūk, kad 
viens no runātājiem, enerģiski uzstādamies pret pro
jektu, gribēja pievērst valdības uzmanību, uz
svērdams, ka cīnoties par savas mājas saglabāšanu 
sociālisma vārdā, sapulcējušies ļaudis sāka smieties. 
Vienkārši tāpēc, ka cilvēki izdzirdēja vārdu, ar kuru 
visos piemērotos un nepiemērotos apstākļos viņi lā
dēja režīmu, kas spējīgs tikai manipulēt ar cilvēkiem 
un pazemot tos.

Vārdu likteņi ir patiešām apbrīnojami! Brīvdomī- 
gus un drosmīgus cilvēkus varēja iemest cietumā, tā
pēc ka viņu vārds patiešām kaut ko nozīmēja, bet 
dažreiz tāpēc, ka tam pašam vārdam vairs nebija 
nekādas nozīmes, jo no labākas pasaules simbola tas 
bija pārvērties par stulba diktatora vārdisku nolādēšanu.

Ikviens vārds satur vairāk, nekā to paredz etimolo- 
ģiskā vārdnīca. Tas ietver sevī gan personību, kas 
vārdu Izrunā, gan iemeslu, kāpēc tas teikts. Vārds 
var iedvest cerību, bet vārds var sūtīt arī nāvi. Viens 
un tas pats Vārds var būt gan patiess, gan melīgs, 
gan gaišs, gan neskaidrs. Dažreiz tas var atklāt spo
žas perspektīvas, bet citreiz būvēt sliedes uz veseliem  
koncentrācijas nometņu arhipelāgiem. Vārds var būt 
ķieģelītis gaišajā pasaules ēkā, bet var arī šaut ar 
ložmetēju.

Gorbačovs gribētu izpestīt sociālismu ar tirgus eko
nomikas un vārda brīvības palīdzību. Li Pens to glābj, 
sarīkodams studentiem asinsslaktiņu, bet Caušesku — 
ar buldozeriem nolīdzinādams paša tautu. Ko īsti 
nozīmē vārds lūpās tam pirmajam! Un abiem pārē
jiem! Kas ir šī noslēpumainā lieta, ko tik dažādi sargā!

Es jau minēju franču revolūciju un lielisko dekla
rāciju, kas tai nāca līdzi. Deklarāciju parakstīja cilvēks, 
ko vienu no pirmajiem šī lieliskā, humānā teksta vār
dā sodīja ar nāvi. Un vēlāk sodīja simtiem, bet var
būt pat tūkstošiem citu cilvēku. Brīvība, vienlīdzība, 
brālība — cik lieliski vārdi! Un cik briesmīga var 
būt to nozīme: pārplēsta krekla brīvība pirms nāves
soda, vienlīdzība ātrumā, ar kādu giljotīna cērt gal
vas visiem notiesātajiem, brālība tālu debesīs, kur 
valda Visaugstākais!

Visā pasaulē šobrīd dzirdams brīnišķais vārds «pār
būve». Mēs visi ticam, ka aiz šī vārda slēpjas Eiropas 
un visas pasaules cerība.

Un tomēr atzīšos, ka dažubrīd mani pārņem bai
les: kaut šis vārds nekļūtu vienīgi par jaunu pielūg
smes objektu, kaut tas atkal nepārvērstos par pletni, 
ar kuru mūs sit. Es pašlaik nerunāju par savu dzim
teni, kur šis vārds tās valdītāju mutē nozīmē to pašu 
ko Sveikam, — «mūsu imperators». Es domāju pavi
sam ko citu: tas vīrišķīgais cilvēks, kas šobrīd sēž 
Kremlī, reizēm met apvainojumus — varbūt izmi
sumā — te streikojošiem strādniekiem, te dumpīgām  
tautām un mazākumtautībām, te Augstākās Padomes 
mazākumam, tāpēc ka viņi it kā apdraudot pārbūvi.

Es saprotu šo cilvēku, ir pārāk grūti , pildīt to gran
diozo uzdevumu, ko viņš uzņēmies, ; jo viss karājas 
mata galā, jebkurš var šo matu pārcirst, un tad pasau
le atkal grims bezdibenī. Es jautāju: vai jaunajā do
māšanā nav manāmi vecās domāšanai bīstamie dīgļi! 
Vai neatskan veco domāšanas stereotipu un visvare
nības vārdisko rituālu atbalss! Vai vārds «pārbūve» 
šur un tur nesāk atgādināt vārdu «sociālisms», un vai 
šis vārds nekrīt uz galvas cilvēkam, kurš tik ilgi un ne
taisnīgi bijis sists ar vārdu «sociālisms»!

Jūsu valsts mūsdienu Eiropas vēsturē devusi lielu 
ieguldījumu — pirmo saspīlējuma atslābuma vilni, 
tā dēvēto O stpolitik*.

Taču arī šim vārdam reiz bija divējāda nozīme. Pro
tams, tas bija pirmais cerības stars, ka būs Eiropa 
bez «aukstā kara» un «dzelzs priekškara», taču rei
zē — diemžēl — tas bieži nozīmēja brīvības un 
tātad arī reālā miera priekšnoteikumu pārkāpšanu; 
es vēl aizvien atc^os, kā septiņdesmito gadu sākumā 
daudzi Rietumeiropas kolēģi un draugi vairījās ar mani 
sazināties, jo mani neatzina mūsu valdība, un viņi 
šo valdību tādā veidā būtu provocējuši, ievainodami 
trauslos saspīlējuma mazināšanās stādiņus. Bet arī 
toreiz man bija žēl drīzāk viņu, nevis pašam sevis, 
tāpēc ka nevis es, bet viņi labprātīgi atteicās ņo sa
vas brīvības. Pašlaik es to atgādinu, lai parādītu, cik 
viegli laba ideja var pēkšņi pārvērsties par tās pret
statu — un atkal dēļ vārdiņ kurā jēgu neesam spējuši 
pareizi saglabāt. Cilvēks pats V a r  nepievērst vē
rību tam, kā tas notiek, bet, kad pēķšņi pamana, vi
ņam atliek vairs tikai brīnīties.' '

Tas ir tas pats velnišķīgais veids, ar kura palīdzību  
vārdi mūs apmāna, jā tos nelietojam pietiekami uz
manīgi. Un bieži acumirklīgam uzmanības trūkumam 
var būt traģiskas un% nelabojamas sekas. Sekas, kas 
tālu pārsniedz vārdu nematerjilēs pasaules robežas, 
iesniegdamies velnišķīgi mfterlilajā pasaulē.

Beidzot mēs*. esam nonākuši pie brīnišķā vārda 
«miers». \ U  A

Četrdesmit gadus savā dzimtenē es redzu to Ik uz 
mājas un ikviettil vitrīnā, četrdesmit ģ^dus es, tāpat 
kā mani līdzpilsoni, izjūtu alerģiju pret šo lielisko 
vārdu, tāpēc ka labi zinu, kas visus šos četrdesmit ga
dus noticis: varenfs un aizvien varenākas armijas kļu
vušas par mj§iļ» sargiem.

N e s k a t o t i e s i l g s t o š o  šī vārda nozīmes noplici
nāšanu, pat vairiM^'— cift* nozīmes piešķiršanu šim 
jēdzienam, gluži pretējas ttif; kais rakstītas vārdnīcās, — 
par spīti visam, £§#iei!» doi&lhotiem no Hartas-77 un 
viņu jaunākajiem kotg$ieiii «no Miera piekritēju ne
atkarīgās apvienības fedevi* attiecīgo vārdu reabi
litēt, atdodot tam sākofnējo vērtību. Ttffcu viņi bija 
spiesti par šo semantisko «pārbūvi^, i^ati, p*r to, ka 
atkal nostādījuši vārdu «miers» uz kātjām, dārgi sa
maksāt: gandrīz visi Neatkarīgās apvienības līderi 
vairākus mēnešus pavadīja cietumā. Taču viņu rīcībai 
bija liela nozīme — tik ļoti svarīgais vārds tika pa
sargāts no galīgas izkropļošanas. Jūs, protams, no
jaušat, ka tā nav vienkārši vārda aizsardzība. Tā tika 
aizsargāts daudz kas svarīgāks.

Visiem ievērojamiem darbiem reālajā pasaulē — 
gan labiem, gan ļauniem — allaž sastopama uvertīra 
vārdu sfērā.

Kā jau sacīju, šobrīd es nevēlētos dalīties ar jums 
pieredzē kā cilvēks, kurš sapratis, ka vārds kaut ko

* Austrum u p o lit iku  (v ā c .).
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nozīmē pat tad, ja par to nav jāmaksā ar cietumu. 
Es vēlējos pastāstīt par eksperimentu, ko mēs savā 
zemes stūrīti esam veikuši ar vārda nozīmi un kurš, 
kā esmu dziļi pārliecināts, var rast universālu pie
lietojumu; šī pieredze rāda, cik uzmanīgi jāapietas 
ar vārdu, jo jebkura piesardzība nekad nevar būt pār
mērīga.

Ar aizdomām pret vārdu var sabojāt daudz mazāk 
nekā ar pārlieku uzticēšanos tam.

Un vai viens no svarīgākajiem intelektuāļa uzdevu
miem nav uzmanīga izturēšanās pret vārdu, bet rei
zē arī to briesmu atklāšana, ko vārds slēpj!

Pievērsiet uzmanību: gadsimtiem ilgi mūsu — vācu 
un čehu — starpā pastāvēja dažādas problēmas, kas 
saistītas ar to, ka Viduseiropā mēs dzīvojam kaimi
ņos. Es nerunāšu jūsu vārdā, bet kā savas tautas pār
stāvis ar visu atbildību varu paziņot, ka gadsimtiem 
ilgi mēs, čehi, esam bijuši dažādi uzkurināta nacio
nāla naida upuri. Totalitārais režīms, kurā mums tik 
ilgi nācies dzīvot, ieaudzinājis mūsos neuzticību da
žāda veida vispārinājumiem, ideoloģiskiem lozungiem, 
domāšanas stereotipiem un lētiem aicinājumiem pēc 
dažādām emocijām, sākot no zemākām un beidzot 
ar augstākām. Un, lūk, šobrīd mēs esam izstrādājuši 
imunitāti pret jebkuru hipnotisku ēsmu, pat ja tā 
iespaidīgi papildināta ar nacionālo vai nacionālistisko 
piedevu. Miljoniem tukšu frāžu spiedīgais slogs, zem 
kura vajadzēja tik ilgi dzīvot, radīja mūsos tik spē
cīgu neuzticību vārdiem, ka šobrīd, kā nekad agrāk, 
mēs spējam ieraudzīt pasauli, kāda tā ir — sarežģītu 
organismu no tūkstošiem un miljoniem neatkārtojamu 
cilvēcisku individualitāšu, kurām līdzās lieliskām īp a
šībām piemīt arī lērums netikumu. Taču šie cilvēki 
neļaus sevi nolīdzināt ar liekvārdības un devalvētu 
jēdzienu gludekli, pārvērst sevi par viendabīgu masu 
(«šķiru», tautu, politisko spēkuj, tādā veidā ļauda
mies lielīt vai nosodīt, mīlēt vai ienīst, apkaunot vai 
slavināt.

šis ir tikai neliels piemērs, kāpēc neuzticība vār
dam varēja kļūt noderīga. Piemērs tieši attiecīgajam 
gadījumam, kad man, čeham, ir tas gods uzrunāt vā
cu auditoriju.

Sākumā bija vārds.
Tas ir brīnums, kuram varam būt pateicīgi, ka esam

cilvēki.
Bet tās ir arī lamatas, pārbaudījums, viltība un mīkla.
Un daudz vairāk, nekā var likties tieši jums, kas 

dzīvo vārda brīvībā, proti, kad no vārdiem nekas 
īpaši daudz nav atkarīgs.

Taču ir atkarīgs.
No vārdiem daudz kas ir atkarīgs.
Viens un tas pats vārds šodien var būt padevīgs,

bet rīt — augstprātīgs. Un apbrīnojami viegli un 
nemanāmi padevības vārds var kļūt par vārdu, kas iz
saka lepnumu, lai gan pagaidām šis process rit smagi 
un mokoši. Es to mēģināju demonstrēt ar vārda «miers» 
nozīmi savā zemē. Mūsu pasaule, bet jo sevišķi E i
ropa, otro gadu tūkstoti pēc Kristus dzimšanas no
slēdzot, atrodas krustcelēs; ilgu laiku nebija nekādu 
cerību, ka viss varētu beigties labi. Taču nebija arī 
daudz iemeslu baidīties, ka iznākums varētu būt tra
ģisks un notiktu nelabojama katastrofa.

Nav grūti pierādīt, ka visas galvenās briesmas, par 
kurām brīdina mūsdienu pasaule, sākot no atomkara 
līdz ekoloģiskai un sociālai katastrofai (tā es sapro
tu bezdibeni starp bagātajiem un nabagajiem, indi
vīdiem un veselām tautām, kas aizvien vairāk palie
linās), slēpj savā klēpī vienu kopīgu iemeslu — ne
manāmas izmaiņas sākotnējā padevības un augst
prātības vārdā.

Cilvēks sācis domāt augstprātīgi: kā radības kro
nis viņš dabā saprotot visu un varot ar dabu rīkoties, 
kā ienāk prātā.

Augstprātīga bija doma, ka cilvēks kā saprātīgā 
sākuma iemiesojums spējīgs līdz beigām izprast per
sonīgo vēsturi un visiem pārējiem ieplānot laimīgu 
dzīvi, kas dodot tiesības ikvienu, kas nepiekrīt 
šim plānam, noslaucīt no ceļa labākas nākotnes 
vārdā, kam viņš it kā atradis vienīgo pareizo at
slēgu.

Ar lepnību cilvēks sāka domāt par sevi: ja reiz 
viņam izdevies saskaldīt atoma kodolu, viņš esot 
tik pilnīgs, ka militārās sacensības briesmas vairs ne
draudot un kara vairs nevarot būt.

Visos gadījumos viņš izdarījis liktenīgo kļūdu. Un 
tomēr visos gadījumos šodien viņš sāk šo kļūdu ap
zināties. Un tas ir labi.

Mums visiem jāapzinās šī mācība un kopīgi jācīnās 
pret vārdu augstprātību, uzmanīgi izsijājot augstprā
tības graudus šķietamās padevības vārdos.

Skaidrs, ka runa ir ne jau par lingvistisku rēbusu. 
Aicinājumam atbildēt par vārdu ir tikumisks uzdevums.

Taču šis uzdevums nav pie mums aptveramās pasau
les apvāršņa, bet pavīd tur, kur atrodas Vārds —- tas 
Vārds, kas bija sākumā un kas nebija cilvēka vārds.

Es nepaskaidrošu, kāpēc tā ir. Daudz labāk par 
mani to jau izdarījis jūsu lielais priekštecis Imanuels 
Kants.

Hrādečeka, 25.07.89.

No angļu valodas 
tulkojusi L A IM A  2 IH A RE
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MĀJĀS -  LATVIEŠOS
ais mājās saimes galds ir sēts
vidū. Edam šīgada liepu medu, 
tikko izņemtu no kāres. Jāņu 
siers —  tik dzeltenu nekur redzē

jusi neesmu kā vien šais mājās. Sierā 
pašlasītas ķimenes, lūk, turpat, tai pļa
viņā, salasītas. Vecāmāte tikko nokre
jojusi pienu, pēc vakariņām mazgā 
centrifūgu. Edgars, kuram ir seši gadi, 
viesu klātbūtnē mazrunīgs. Toties A i
ga rosās —  te ārā, te istabā. Nes tē- 
jiņu saišķus un stāsta, kāda pret kurām 
kaitēm der.

Ir tāda pavisam dīvaina sajūta. Pa
ti bīstos to nosaukt, bet —  patiesi, 
tā ir Sprīdīša sajūta, kurš savu Laimes- 
zemi atradis Mājās. Ne jau tais četrās 
sienās, kas apkārt un zem jumta, kurš 
paglābj no lietus. Mājās, kurās ir krēs
las stundas miers pēc darba dienas, 
kurās cauri novakares miglai dzirda
mas kaimiņu suņu rejas. Nekam d īva i
nam šai stāstījumā gan nevajadzētu 
likties. Par savu Māju droši vien līdzī
giem vārdiem stāstītu ne viens vien.

Bet esam Baškīrijā, Arhangelē, pāris 
tūkstošu kilometru prom no Latvijas. 
Lai netiek maldināts lasītājs —  es ne
būt neesmu atgriezusies tālajā dzim
tenē, arī mans ciltskoks sakņojas Lat
vijā, un te, Beisovā, kopā ar Ingu un 
Māri esmu ciemiņa kārtā. Bet šī pēk
šņā Mājas sajūtas apziņa, šķiet, uz īsu 
brīdi apvienojusi mūs visus: gan at
braucējus, gan māju saimniekus —  Frei- 
maņus un Rinkmaņus. Jo esam latvieši.

Simtreiz dzenam prom no savām do
mām pēdējā laikā tik nobružāto, iz
valkāto un iztērēto vārdu LATV IET ĪBA , 
kas, gluži kā spindzoša muša, tikko pa
mucis, jau atkal ir klāt. Šoreiz, runā
jot par Baškīrijas un Sibīrijas latvie
šiem, pie kuriem ciemojāmies pērnā 
gada vasarā, kā galveno gribu minēt 
tieši to. Ja reiz gandrīz simt gadu 
Baškīrijā un gandrīz divsimt —  Sib ī
rijā šī latvietība ir izdzīvojusi, tas man 
šķiet visgaišākais apliecinājums, ka tā 
patiesi pastāv. Tālu no Latvijas šī lat
vietība dzīvo kā spītīga nezāle, kā 
rudzupuķe, kas rauta un rauta laukā 
no rudzu sējumiem, bet kura tomēr 
pamanās uzziedēt ar tik spēcīgu un zilu 
liesmu, kas kliegtin kliedz: es esmu 
dzīva un dzīvošu!

Protams, mani sekmīgi apstrīdēs gan 
tie, kuri Urālu pusē bijuši un šos lat
viešus redzējuši un dzirdējuši paši, 
gan tie, kuru informācija par Austru
mu latviešiem iegūta no nedaudziem 
rakstiem un vēl pieticīgākā kino un 
videomateriāla. Kāpēc jau uzreiz pie

ļauju savu iespējamo oponentu uzvaru 
pār maniem argumentiem? Tāpēc, ka 
man, atbraukušai no Sibīrijas, kādu lai
ku nācās pat tā kā taisnoties, uzskai
tot, ka tur, lūk, ir . . . un . . . Bet TV 
rāda kārtējo «kriksīti» no austrumlat- 
viešu dzīves, redzam guļbaļķu māji
ņu sādžas, kurās dominē indīgi zilā 
krāsa, un —  varu sākt taisnošanos no 
gala. Galu galā man kļuva kauns —  
ne savā priekšā, ne šejieniešu —  kas 
var turēt mani aizdomās par tīšu mal
dināšanu. Kauns no viņiem, nesen satik
tiem TUR IEN ES latviešiem, bet tas no
zīmē —  no īstās, dziļi paslēptās lat
vietības —  Pelnrušķītes, nevis izpuš
ķotās mātesmeitas. Jo atšķirības 
ir pašā pieejā, vērtību kritēriju iz
vēlē. Saviem oponentiem «latviešu lie
tā» galu galā teicu, ka nav vērts sav
starpēji kaut ko iestāstīt, jo katram ta
ču ir tiesības uz savu viedokli par bū
tisko, par vērtību, par esošo un vēla
mo. Bet te, Rīgā, rakstot uz papīra sa
vas pārdomas, iznāk kaut kā citādāk. 
Rakstu, domāju un jūtu pilnīgi citā kon
tekstā. Pirmais iespaids, mājup atbrau
kušai, —  visa Rīga, vēl dungodama «Či
kāgas piecīšu» dziesmas, jau pošas 
Ņujorkas latviešu kora sagaidīšanai, ik 
dienas radio tiražē N. kunga, M. jaun
kundzes un daudzu citu Rietumu 
latviešu sirsnību, labsirdīgo humoru un 
vēlēšanos sniegt palīdzīgu roku mums, 
saviem mazajiem brāļiem.

Starp citu, «Vektora» un «Nianses» 
braucienu pie austrumlatviešiem, 
varbūt pat nenojauzdams, esot iz
provocējis «. . . Kundrāta kungs, 
avīzes «Latvija Amerikā» redaktors, 
kurš «Labvakara» intervijā Edvīnam In- 
kenam visai šerpi uzjautāja (tobrīd gan 
drīzāk retorisko, nevis atbildi prasošo): 
«Kāpēc jūs to kultūru tikai mums vedat, 
it kā tās nu te nebūtu! Aizbrauciet labāk 
uz Austrumiem, tur arī latvieši dzīvo, 
un viņiem tā noderētu vairāk!»»

L ĪG O  SVĒTKI R ĪG A S  C IEM A  
JEB

PA D O M JU  C ILV ĒK S  NO R I2 K O V O

Omskas apgabalā ir vairāki ciemi, 
kuros reiz atradušās latviešu kolonijas. 
A r ī blakus esošajā Taras apgabalā tādi 
palikuši. Taču Jāņus (pēc Jūlija kalendā
ra) sagaidīsim Rīgas ciemā jeb Rižko- 
vā —  pašā vecākajā latviešu, igauņu 
un somu kolonijā, kura Sibīrijā izvei
dojusies pēc Kauguru nemieru dalīb 
nieku izsūtīšanas. Tas noticis 1803. ga
dā, kad pirmie latviešu kolonizatori ie

raudzījuši neparasti melno zemi, pla
šās āres, kurām horizonts tik tālu, ka 
acij nav kur aizķerties, kur baltās bērzu 
birzītes uz brīdi varējušas radīt ilū
ziju, ka tas pats Latvijas pakalniņš vien 
te ir, bet Jāņos vainags jāpin no trej
deviņām jāņuzālēm, kurās iztrūkst tikai 
ozols.

Rižkova ir neliela sādža, no kuras, 
kā šķiet iebraucot, liela daļa iemītnie
ku jau pārvākušies uz Omsku vai ci
tiem civilizācijas centriem. Traģiskas 
izskatās Latvijas laukos pamestās un 
sabrukušās viensētas, bet ne ar ko nav 
salīdzināmas izjūtas, kad ieraugām cie
mu, kurš vienā galā dzīvs, bet otrā —  
iebrukuši jumti, sagāzušās mājas, tam 
pāri —  melnās zemes putekļu aura.

Piebraucam pie kultūras nama —  
tīri vai sirreālistiskas dzelzsbetona 
kastītes, kas ietupināta guļbaļķu ēku 
ielenkumā, un jūtamies tādi kā pār
steigti. Nē, par to, ka mūs te nebūtu 
gaidījuši, pat runas nevar būt! Redzam, 
kā visi vēl pošas svētkiem —  ar mei
jām izpušķota gan «kastīte», gan spor
ta laukums pie tās, vietējie rokmūziķi 
iemēģina mikrofonus, kuri (tāds skats 
redzēts filmās par karu) izvietoti uz 
smagās mašīnas. Sagatavots plakāts, 
kas sveic Līgo svētku dalībniekus. 
Un arī cits —  īsa instrukcija par to, 
kas ir šie svētki un ka uz tiem jāie
rodas vainagos —  sievietēm no ziediem, 
vīriešiem —  no lapu kokiem. Bet pār
steigti varbūt esam savu idillisko ilū
ziju drupās, —  no malu malām neskan 
tautasdziesmas, meitas un puiši nevir- 
puļo tautastērpos . . .  Lai gan —  iro
nija nevietā. Jāņus «pēc jaunā stila» 
devos sagaidīt uz kādu vietu Dauga
vas krastā, pa ceļam izbraucot cauri 
arī Stučkai. Kad arī Rižkovā iesmar
žojās šašliku aromāts, nudien, šķita —  
laiks sablīvējies kā ermoņika un tur
pat, Latvijā, vien esmu. Tomēr, tomēr . . . 
«Čikāgas piecīšus» un Ilmāru Dzeni 
Rižkovā aizstāja vietējais roks paš
māju entuziastu izpildījumā.

Kamēr vektorieši gatavojās koncer
tam, gribējās parunāt ar šejieniešiem. 
Iepazinos ar Jāni Gulbi, pavecu vīru, 
kurš bija visai runātīgs. Atcerējās, ka 
viņa sencis šai pusē nokļuvis tādēļ, ka 
muižkungam esot nozadzis kāpostgal
vu. Tik daudz paaudžu atpakaļ . . . Kas 
tās vairs saskaitīs. Gulbja tēvs stāstīja 
par to, kā gadu gadiem te sadzīvoju
ši latvieši ar igauņiem. Katrs savā cie
ma galā. Reizēm sastapušies, izkāvu
šies. Saprecējušies arī savā starpā.
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Bērni, gadījies, runājuši gan latviski, gan 
igauniski, krieviski gan ne, to valodu 
iemācījušies, kad paaugušies lielāki. 
Jā, arī savi čigāni bijuši, kas latviski 
runājuši. To neviens vairs neatceroties, 
vai čigāni atbraukuši kopā ar latvie
šiem vai arī valodu iemācījušies, šai 
ciemā dzīvodami. Protams, sava sko
la bijusi, arī sava baznīca. 1937. gadā 
skolu slēguši, bet jau 1939. gadā bēr
niem mājās atļāvuši runāt latviski.

No kultūras nama iznākušas arī 
«Vektora» meitenes —  tautastērpi tādā 
krāšņumā uz pelēcīgās apkārtnes fona! 
Bet Gulbja tēvs ar interesi vaicā: «Vai 
tie būtu latviešu tērpi?» Viņš Latvijā 
nav bijis, vecumā arī neaizbrauks, ne
viena rada nav, bet cik nu pa te
levizoru var redzēt.

Līdzas dažiem baltgalvainiem pui
šeļiem samanu daudzus patumšus, ar 
aziātiski ieslīpām acīm. Varbūt to 
kazahu pēcteči, kuru republikas robe
ža tuvāk nekā Omska. Varbūt čečeni 
un inguši —  tie te sasūtīti, lai celtu 
darba ražību, paaugstinātu, paplaši
nātu . . . Bet kopumā to nekā citā
di kā vien par padomju tautu no
saukt nevar. Sādžas iedzīvotāji skatās 
uz atbraukušajiem un uz vietējiem 
latviešiem ja ne gluži ar aizdomām, 
tad ar neizpratni un skaudību 
gan: sak', kas te vēl par |i-go, 
var jau tāpat uzēst un padejot, bet tie 
«rietumnieki» . . . Vietējā laikraksta ko
respondente, uzzinājusi, ka «Vektors» 
dosies koncertbraucienā uz Rietum- 
vāciju, ir absolūtā neizpratnē: ja jau 
uz tādu vietu, ko gan šie te meklē? 
Un aizdomas sāk iekrāsoties ne glu
ži tīkamos toņos.

Diezgan savādi bija vērot tikko uz
celtās šūpoles, kuras bez kādas jēgas 
un vajadzības atradās stadiona —  de
ju laukuma malā. Alīna Ignatoviča, 
kultūras nama vadītāja, minēja par tā
lām bērnības atmiņām —  tās gan at
tiecoties vairāk uz «igauņu pusi». Tad 
šādas šūpoles bijušas. Visi šūpojušies. 
Šūpoles un svētki —  laikam šādu aso
ciāciju augli redzam mēs. Un te 
vairs nav vietā pārdomas par to, 
ka latviešiem šūpoles vairāk saistās 
ar Lieldienām, izpēršanu ar pūpoliem 
un olu krāsošanu. Jo šīs —  Rižkovas 
šūpoles —  ir kā savdabīgs pie
mineklis mūsu kopīgajai (jā, kopīga
jai —  ģeogrāfiskajam attālumam 
nav noteicošā nozīme) vēlmei jaun
radīt to, kas mīt mūsu bērnības 
sapņos, tālos nostāstos un mito- 
loģizētos priekšstatos par to, kas īsti 
ir Svētki. Kā svētkus svētīt. Kā radīt 
atbilstošu sajūtu sevī, ne tikai likt vē
rā, ka, lūk, Līgo vakarā —  «kura sie
va, kura meita —  visām ziedu vaina
dziņi». Ja mums te, Latvijā, šķiet, ka 
esam ar šīm lietām daudzmaz tikuši 
galā un tāpēc varam ironiski, ar pārā
kumu vai žēlumu paskatīties, kā tas no
tiek austrumpusē, tad tas izskaidro
jams, manuprāt, ar pārāk lielo jūs
mu, kāda ir svētku gaidās, vēlamo 
jau pieņemot par esošo, —  ar 
domu: ja ne manā sētā, tad tur,

pāri upei, tur taču mūsu īsteni latvis
kais gars ir turēts augstu, un gan es 
arī iemācīšos! Bet tas, ka zaudējumi 
mūsos var būt neatgriezeniski, skan 
skarbi, bet ja nu spēja dzīvot saul
griežu ritmā un dabas ritmā izzūd tāpat 
kā, teiksim, oža vai dzirde?

Uzstājās vairāki folkloras ansambļi. 
Grupiņa vecu sievu akordeonista pava
dījumā dziedāja: «Rindām auga ozoli
ņi». Tobrīd man prātā neienāca, bet 
pašlaik, klausoties dziesmas ierakstu, 
jāpabrīnās, kāpēc tieši šī —  par ozo
liem —  izdzīvojusi citu dziesmu vidū? 
šajā ciemā taču tikai viens ozols, tas 
pats pie kāda latvieša mājas, izaudzis 
ne visai spēcīgs, kā jau svešā zemē 
pārstādīts —  Omskas apgabalā ozo
li neaug . . . Ansamblis dzied dziesmu 
arī igauņu valodā, mūsējiem šķiet —  
tajā intonācijas precīzākas, igaunis
kākas, jo latvisko dziedāšanas manieri 
jau pārmācis krievu tradīcijām rakstu
rīgais «atklātais» tonis. Ir arī krievu 
dziesma. Kazahu un čečenu —  nav. 
Toties latviski vēl viena —  «Iedzer
sim pa glāzei».

Jau vēlāk, Baškīrijā esot un turie
nes sievu ansambli redzot, pārsteidz 
kopīgais, kas izpaužas viņu tērpos. Ar 
latviešu tautas tērpiem te līdzības pa
maz (baškīrietes gan šo to «Balti- 
kā» iemācījušās), bet ir vienojošs mo
tīvs —  zigzaga līnija, kuru kā rotā
jumu saskatīju arī citu Sibīrijas cie
mos dzīvojošo latviešu tērpos. Negribu 
ieslīgt dilentantiskā etnogrāfijas trak
tēšanā, vēl jo mazāk —  misticismā, 
taču šis kopīgais elements liek domāt, 
ka mūsos ir neapjausts kopīgais skais
tuma, harmonijas izpratnē. Pārspīlēts 
secinājums? A r ī tā var būt.

Kad Līgo svētku «nacionālā daļa» 
beigusies, sākas «internacionālā». De
jas vietējo rokmūzikas entuziastu 
pavadījumā. «Hei, hei, hei, veselo 
živjom, hei, hei, hei, i vperjod iģom» —  
tā dzied dziesmā. Bet par šo pasā
kuma daļu īpašs stāstījums nav nepie
ciešams. Jo taisnība ir operatoram M ā
rim, kurš, redzot manu pieaugošo sa
traukumu un zināmas izbailes, rezig
nētā mierā bilda: «Kad es aizbraucu 
uz laukiem, tur ballītēs iet tāpat.»

Taču uz brīdi deju atmosfērā iestā
jas pieklusums. Tiek izbrīvēts lau
kumiņš, kurā varētu uzstāties «Vektors».

Protams, fakts, ka tūlīt tiks parādīts 
kaut kas no Rietumpuses, liek sadrūz- 
mēties ciešam pūlim ap to betona lau
kumiņu, kas paredzēts, piemēram, ma
jestātiskajai «Gatves dejai». Un redzu —  
mans jauniegūtais paziņa Jānis Gulbis, 
kā arī Pēteris, kurš braucis no pašas 
Omskas, un vēl daži, ar kuriem tikko 
esmu latviski parunājusies, jau iejukuši 
svētdienīgi noskaņotajā masā un līdz ar 
pasīvākajiem un vecuma dēļ arī nespē
cīgākajiem pastumti krietni patālu no 
turienes, kur kaut ar acu kaktiņu var 
palūkoties uz Rīgas dejotājiem. Tija 
no RPI Studentu kluba palīdz vienai 
vecai māmiņai baltā lakatiņā uzrāpties 
uz dēļu soliem līdzās citai, drusku 
spraunākai, un nu tur ciet abas, lai

tām izdotos ne tikai noturēties uz ie
ņemtās teritorijas, bet arī saredzēt to 
Latvijas atblāzmu, kas caur vektorie- 
šiem līdz šejienei tomēr nokļuvusi.

Kad atskan «Pūt, vējiņi!», ko aiz
sākuši kapellas puiši, līdzdziedāt ir 
grūti. Skatos uz veco māmiņu baltajā 
lakatā, kura asarām acīs raugās uz sa
vu kaimiņieni, abas vienā vecumā, bet 
tā otra —  tā dziedāt vairās, tā 
kā lāga nep ro t. . . Bet varbūt, vēsāku 
prātu būdama, saprot, ka cauri pūlim, 
kas šķir viņas no rīdziniekiem, nekas 
kopīgs neatskanēs.

Te pēkšņi «Spieta» vadītāja Inga, 
kas Rīgas ciemā ieradusies krietni 
agrāk par pārējiem, vedina mani iepa
zīties ar Ļenu. Latviete, pati gan dzim
to valodu nepārvalda, bet ir svešvalo
du skolotāja vietējā vidusskolā, šos 
faktus Ļena izstāsta ātri, varbūt pat 
nepamanot manu visai sadrūvējošos 
vaigu. Un tad saka: «Šodien bija gai
šākais brīdis manā dzīvē.» šodien Ļe
na ir sapratusi, ko tas nozīmē —  būt 
piederīgai kādai tautai. Un apzinājusies, 
ka pati ir p iederīga latviešiem. Bet man ir 
sajūta, ka atrodos blakus kaut kam svē
tam —  šim pēkšņajam latvietības ap
ziņas dzimšanas brīdim.

Ļena saņēma veselu kaudzi grāma
tu, arī krievu— latviešu vārdnīcas, bēr
nu grāmatas un daudz ko citu, lai va
rētu vispirms latviešu valodu apgūt 
pati, bet pēc tam fakultatīvi to mācīt 
arī skolēniem. Diezgan būtisks ir 
fakts, ka viņa prot vācu un angļu va
lodas —  arī tās taču izmanto latīņu 
alfabētu. Ir pat grūti iedomāties, cik 
rafinēta bija citvalodu nīdēšana no 
Krievijas ārēm. Un cik savā vienkār
šībā ģeniāla . . .  Jo kirilica taču diezgan 
ievērojami atšķiras no latviešu (arī igau
ņu) rakstības. Bet, skolās atsakoties no 
svešvalodām —  vācu vai angļu — , kā 
tas ilgstoši noticis, jo vai tad viena 
stunda nedēļā var ko grozīt, zuda 
iespēja iem ācīties senču lietoto 
alfabētu. Un tagadējie rižkovieši tā arī 
atzīstas: ja vēl spēj runāt, tad rakstīt —  
to gan ne. Taču kultūras pārmantoja
mība vai (šajā konkrētajā gadījumā) 
no jauna apgūšana ir stipri apgrūti
nāta, ja tai pa vidu kā vecākajam brā
lim jāstājas kirilica rakstītām latvie
šu autoru grāmatām.

Bet pa to laiku deju mūzika pieklu
susi un vektorieši atrod arvien vairāk 
latviski runājošu sarunu biedru, tur
klāt —  kas man šķiet pats dīvainākais —  
vienaudžus. Bet —  ak, vai! —  tiem 
latvietības tīkotājiem, kuriem latvietis 
asociējas ar zilacainu bāleliņu nātnā 
uzvalkā, klusu balsi un iznesīgu uz
vešanos . . . Dažs stipri apreibis, paš
darināto brūvējumu dzerot, cits, šķiet, 
Laimes mātes apiets un prātiņā pavājš, 
arī meitenes par zeltenēm nosaukt 
pagrūti . . . Taču tādi nu tur mēs esam —  
visi latvieši. Un te gūstu vienu no sva
rīgākajām šī brauciena atziņām: tau
tai topot savas kopības apziņā, ikvie
nam apzinoties sevi par tās sastāvda
ļu, tajā pašā laikā mums visiem kopā 
ir jāsaprot, kas un, galu galā, kādi tad
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esam mēs —  latvieši? Latvijā sakām: 
«Vienoti Latvijai.» Ārpus tās varētu —  
vienoti latvietībā. Bet kā vienā, tā otrā 
gadījumā gadās pa kļūmei mūsu cēla
jos nodomos. Vienoties it kā vajadzē
tu. Bet tas, lūk, ir čangalis, turklāt vēl 
katolis, —  kā mēs viņu ņemsim savā 
pulciņā? Tas —  no ideju sfēras. Citam 
«asinis nav īsti tīras» . . . Bet ne jau ti
kai Rižkovā, arī Latvijas lauku ciemos 
nācies redzēt noskrandušus, nopampu- 
šus «letiņus», kuru sišana pie krūts sa
vas tautības apliecinājumos mūs tik
tāl kaitina, ka ņemt viņus līdzi «uz brī
vo Latviju» gauži nekārojas. Bet tau
ta —  tie nav tikai labākie no labā
kajiem. Pirms apliecinām uzticību sauk
lim «Vienoti Latvijai», derētu pārbau
dīt savu godprātīgo attieksmi pret to. 
Gluži tas pats ar latvietību. Ir tīkams 
labi kopts, pēc dārga odekolona smar
žojošs Kalifornijas biznesmenis, ar ku
ru mūs vieno kopīgā Tēvzeme. Bet 
tas puisis, kurš, ne par varītēm neno
turams, mums prombraucot, lauzās auto
busā un skaidrā latviešu valodā sauca: 
«Ņemiet mani līdzi uz Latviju, es vairs 
negribu sēdēt govīm pie astēm!»? 
Kurš mums —  jebkuram no mums —  
var dot tiesības pateikt: «Vai 
zini, tu mums nederi, neesi pareizi 
izkopis latvietību!»?

Sī agresīvi pretdarbīgā vide, kurā 
joprojām dzīvo Rīgas ciema latvieši, 
tā arī nekļūdami par «īsteniem pa
domju tautas dēliem», pat Latvijā dzī
vojot, ir grūti aptverama. Kaut arī mēs 
asi izjūtam nepārtraukto valodas asi
milācijas, kultūras degradācijas un dzī
vesveida destrukcijas procesus, tomēr, 
šķiet —  Krievzemē tie sasnieguši 
pilnību.

Atceļā no koncerta visu ceļu saru
nājos ar Zeņu, arī latvieti, ar kuru ie
pazinos «kolektīvās brāļošanās» brīdī. 
Zeņam mājas ir tuvējā ciematā —  kā
dus simt kilometrus no Rīgas ciema, 
bet šoferis sasniedz autobusa vadīša
nas minimumu —  20 km/st, tāpēc lai
ka sarunām gana. Izrādās —  esam glu
ži viena vecuma. Vienā stagnācijas lai
kā skolā gājuši un vienu stagnācijas 
gaisu elpojuši. Esmu pārsteigta par Ze- 
ņas labo latviešu valodu, kuru pat nav 
ietekmējusi krievu valodas mīkstā iz
runa. Dažviet kāds vārds piemirstas, 
bet citādi —  nudien, grūti pateikt, ka 
arī Zeņa ir austrumlatvietis. Latvis
kie sejas vaibsti, arī ieturētā uzvedī
ba, lūk —  te nu būtu tā ilgotā latvie
tība! Jā, arī augstākā izglītība 2eņam 
ir —  viņš beidzis Omskas Pedago
ģisko institūtu un strādā par matemā
tikas skolotāju. Protams, mans jautā
jums: «Kāpēc jūs runājat latviski?» iz
skan muļķīgs un nevietā. Tikpat labi 
varētu vaicāt —  kāpēc jums acis abās 
pusēs degunam? 2eņa stāsta, ka mājās 
visi runājot latviski, kāpēc —  to viņš 
nezinot, bet viņi taču esot latvieši un 
kāpēc lai runātu citādi? Taču mans nā
kamais jautājums, uz kuru atbildi jau 
esmu gandrīz vai iepriekš sacerējusi: 
«Vai jūs uz Latviju nevelk?» —  iz

skan 2eņam nesaprotami. Kāpēc lai 
vilktu? Te ir viņa vecvecvec . . . viņš 
pat nezina, kuras paaudzes sibīrietis 
jau ir. Jā, paviesoties —  to varbūt va
rētu. Bet pasaules apceļošana 2eņu 
īpaši neinteresē. Tad gan pārņem sa
vāda sajūta: visādā ziņā saprotamies 
labi, bet ir kāds punkts, kurš mūs to
mēr šķir. Tēvzeme.

Pēc tam pārdomāju mūsu pagaro 
sarunu un saprotu —  daudz ļaunuma 
šādos braucienos pie latviešiem, kuri, 
no dažādiem viedokļiem raugoties, va
rētu šķist mums sveši, spēj nodarīt 
latviskais pamācīšanas gars. Mēs taču 
dodamies pie tautasbrāļiem. Kāpēc lai 
mēs būtu tie, kas lemtu, cik kura 
dzīves izpratne ir pareiza un kura ne? 
Varbūt tas ir savdabīgs «vienbērna 
ģimenes» komplekss, kurš atradinājies 
saprast otru cilvēku kā brāli, kam do
tais nenāks atpakaļ ar roku taustā
mos augļos. Latviešiem izturēties 
citam pret citu kā brāļiem —  dažā
diem gan uzskatu, gan pasaules uz
tveres, gan daudzējādā citā ziņā — , 
kā to iemācīties? Un ne tikai labajai 
rokai, bet arī kreisajai; ne tikai uz 
Austrumiem sniedzoties, bet arī uz 
Rietumiem.

A BA S PUSĒS U R A L IEM
Pāri Urāliem ar vilcienu dodamies 

uz Baškīriju. Krietns gabals —  par 
veselu stundu tuvojamies Latvijas lai
kam. Un redzam Krieviju.

Taču Baškīrija —  tas ir daudz sarež
ģītāk par Krieviju. Lai izprastu, ko no
zīmē tautas nacionālās identitātes at
moda Baškīrijā, jācenšas kaut nedaudz 
saprast, kas šajā jomā norisinās pašās 
vietējās tautās. Kā izrādās, baškī- 
ru viņu autonomajā republikā ir tikai 
ceturtā daļa —  apmēram miljons. Otrs 
miljons —  tatāri. Pārējie divi —  dažā
du tautību «krievvalodīgie» iedzīvo
tāji, kuri, nesavtīgi būdami, arī baš- 
kīrus apveltījuši ar savu rakstību —  
kirilicu.

Neko baškīrisku (vai vismaz tatāris- 
ku) atrast neizdevās. Kosmopolītiska 
pelēcība. Bet Venēra ar tādu kā aiz
vainojumu saka: baškīriem šogad esot 
privilēģija skolās apgūt savu valodu. 
Viņa gan nesaprotot šo valsts izšķēr
dību, jo tatāri gan labprātāk mācoties 
krievu valodu, viņiem pat prātā nenā
kot šāda greznība. Vienalga, viss vēlāk 
būšot krieviski, nav ko bērnam galvu 
jaukt.

Ceru, ka šī nelielā «pāreja Urāliem» 
kaut nedaudz raksturo nacionālo attie
cību fonu, uz kāda noris Baškīrijas lat
viešu dzīve. Tiesas un taisnības la
bad jāsaka —  pilsētā šīs problēmas 
vairāk sakāpinātas. Kā jau arī citur. 
Taču tagad dosimies uz turieni, kur ir

O ZO LU  DĀRZI UN L IEPU  M EDUS
Arhangeles rajonā mūs gaida dau

dziem Latvijā pazīstama saimniece 
Nellija Freimane, kas šai rajonā strādā 
par partijas komitejas otro sekretāri. 
Ar viņas gādību te daudz ieraugām,

un nav nekāds brīnums, ka daudz ko 
redzam ar viņas acīm.

Bet ainava, kādu skatām Arhange
les rajonā, šķiet acij tik tīkama un pa
zīstama, ka nav grūti saprast, kāpēc 
pagājušā gadsimta pēdējā desmit
gadē šurp devušies tie Latvijas (to
reiz —  Baltijas guberņas) zemnieki, 
kuri gribēja apsaimniekot savu zemi 
un būt paši sev kungi un kalpi. Ir 
tikai nācies dzirdēt par ozolu svēt- 
birzīm, kas bijušas Latvijā, bet pašlaik 
pieticīgi jāpriecājas par ikvienu sa
glabājušos dižozolu. Bet Baškīrijas kal
ni no vietas apauguši ozoliem. Citi 
saka —  stādītiem. Vienalga, bet lē
zenie kalni un ozoli, un zilbaltdzel- 
tenās pļavas domās liek raisīties tikai 
vienam vārdam —  Latvija. Braucam ga
rām ziedošu liepu mežiņam. Jā, izrā
dās, arī kaut kas tāds dabā pastāv, 
tāpat kā zeltainais liepu medus 
Rinkmaņu un Freimaņu mājā.

Par pirmo vakaru Arhangeles rajo
nā rakstīju jau sākumā. Izbrīnu izrai
sīja rajona pirmā sekretāra neatlaidīgā 
vēlēšanās tikties ar rīdzinieku grupu. 
Gods, protams. Bet runa sākumā šķiet 
dīvaina: mums it kā atskaitās par to, 
cik uzcelts, ko vēl cels, kā tiks kāpi
nāts darba ražīgums . . . Jūtamies tīri 
neveikli —  it kā mūs kāds būtu no
turējis par revidentiem. Tad sekretārs 
pieklust un pēc brīža saka: «Bet atzīs
tieties pijnīgi atklāti —  jūs taču neesat 
braukuši aģitēt latviešus, lai viņi pār
celtos dzīvot uz Latviju?» Tāds saru
nas pavērsiens bija gan nojaušams, bet, 
kad jautājums aci pret aci uzdots, ir 
jāatbild. Un sakām, kā patiesībā ir: 
esam atveduši saviem tautiešiem daļu 
kultūras, kas mums visiem kopīga. Bet, 
tā kā latvieši te dzīvo nu jau simts 
gadus, viņu pašu ziņā ir izlemt, kur 
turpmāk dzīvot. Jo mūsu kopīgā Tēv
zeme ir Latvija.

Sekretārs itin kā atplaukst un solās 
ierasties uz koncertu, runā par to, kā 
ierakstīt visu videolentē, —  šai klubā 
ir arī savs videomagnetofons.

Taču vēlāk uzzinām —  bažas nav 
bijušas veltas. Kaut arī Tēvzemes lat
vieši nemaz tik bieži nav apciemojuši 
šejienes brāļus, tomēr ikreiz pēc šādas 
viesu uzņemšanas kāds sadomājis do
ties uz Latviju. Vai nu tā ir tradīcija, 
vai latvieša darba mīlestība un sīkstums, 
kuri ierakstīti gēnu atmiņā, tomēr šajā 
pusē viņi tiek vērtēti kā labi strādnie
ki un ikviens prombraucējs te ir zau
dējums.

Pērnajā, 1988. gadā Baškīrijas sievu 
ansamblis bija Latvijā, festivālā «Bal- 
tica». No vienas puses —  lai nu pa
liek tās mieles, kuras, gribētas vai ne, 
tika sagādātas tālajām braucējām. Lai 
paliek prātā tas gaišais, kas tur p ie 
dzīvots. Bet no otras —  tieši tas vieg
lums, ar kuru pāri tika nodarīts ne jau 
tik daudz katrai konkrētai dziedātājai, 
bet tai dziesmai, kuru viņas visas kopā, 
nosargātu un sakoptu, bija mums at
vedušas, sāp visvairāk. Vismaz man 
tā bija, klausoties. Gan ne no pašām 
sievām, No viņām —  tikai tie gaišie



vārdi. Bet jau pats fakts, ka Kultūras 
ministrijai neatradās ne līdzekļu, ne 
iespēju savlaicīgi uzaicināt Baškīrijas 
sievas uz festivālu, par kaut ko lieci
na. Jo šī ziņa sasniedza gan «Kolib 
ri», gan «Vilcējas» . . . Galu galā tika 
rasts risinājums —  kopu uzaicināja un 
līdzekļus tās uzņemšanai deva Latvi
jas Kultūras fonds, bet Valmieras «Dai
na» uzņēmās saimnieču lomu. Taču 
ar to vēl bija par maz visiem negludu- 
miem. Kā nu gadījās kā ne, bet ne
vienā no koncertprogrammām au- 
strumlatvietes iekļautas nebija. Nav sva
rīgi, kuras amatpersonas nolaidības re
zultātā tas notika, bet koncertos Baš
kīrijas sievas iekļuva, atkal pateicoties 
«Dainai». Taču kulminācija ne tikai 
«Baltikā», bet arī mūsu —  mājnieku —  
attieksmē pret tālajām viešņām izpau
dās noslēguma koncertā, kurš notika 
Ogrē. Sieviņas vienkārši . . . tika aiz
mirstas viesnīcā. Labi, ka viena, vieso
damās pie radiem Lielvārdē, bija aiz
kavējusies —  tā nu viņai nācās «sim
bolizēt» visu mūsu tautas Austrumu 
zaru.

Tiekamies ar Vilmu Verneri, kas arī 
bijusi «Baltikā». Apjautājos vispirms par 
tērpiem, ar kuriem viņas uzstājušās, —  
kā tie tapuši.

«Mēs skatījāmies pa žurnāliem. Iz
nāca par daudz ar sarkano, mēs sa- 
brēķējām. Bet —  kāda drēbe trāpī
jās, tādu šuvām.» —  «Kāpēc tāds zig-zag 
rakstiņš?» —  «Nezinu, kur to ņēmuši. 
To jau bez mums.» —  «Bet kāpēc uz
stājāties ar vainadziņiem? Tā jau mei
tas rota . . . »  —  «Jāmācās visu laiku. 
Kad aizbraucām pagājušgad uz Lat
viju, tad mums pateica, ka vajagot au- 
bītes, un mēs tos vainadziņus nome
tām.» —  «Kā jūs agrāk te dziedā
jāt?» —  «Kad te bija latvieši vien, 
tad te bija koris. Dziedāt mūs mācīja 
mans vīrabrālis, viņš tagad dzīvo R ī
gā. Bija Ģībietis Jānis —  tas arī Rīgā. 
Koris bija liels, viens mans brālis spē
lēja uz vijoli, otrs uz ģitāri, vīrs spē
lēja uz basi, bija vesels stīgu orķes
tris. Bet ar laiku, kad latvieši sāka braukt 
prom, tad sāka arī koris izzust. Daži 
aizbrauca jau kara gados. Pēc kara 
brauca. Katru gadu jau kāds aizbrauc. 
Runājām ar partijas pirmo sekre
tāru —  viņš baidījās, vai tik mēs ne
esot atbraukuši aģitēt, lai dodoties 
prom uz Latviju, lai visi pēdīgie ne
aizbraucot prom . . . Man jau arī pra
sīja: ko esot atbraukuši —  vai aģi
tēt? Ir jau arī tā, ka atbrauc un saka, 
lai braucot uz mājām. Kad pagājuš- 
vasar gājām pa Rīgas ielām, mums arī 
visi tik sauca: brauciet mājās! Bet mēs 
atkal atbildam: mums te nav māju, mums 
mājas ir Baškīrijā!»

Inga, meklējot dziedošās ģimenes sa
vam «Spietam», uzgājusi Krastiņu An
nu un Brants Pēteri —  divus vecus cil
vēkus, kuri kopā sagājuši jau mūža 
novakarā, domādami, ka tā būs labāk —  
latvietim ar latvieti, kā iau visu 
mūžu iepriekšējās ģimenēs sarasts. 
Dzirdam ne tikai visai pamācošo dzies
mu, ka nekas nevar būt sliktāks par

to, ja jākļūst par dzērāja līgaviņu, bet 
arī pavisam nedzirdētu un gluži dras
tisku —  par jaunu vīriņu, kas, drusciņ 
dūšā būdams, pat nesamana, ka mīļa
jai sieviņai, viņu sagaidot, rokā slotas- 
kāts! Pēteronkulis izstāsta, ka savulaik 
bijis muzikants, spēlējis vijoli, dzie
dājis —  vesels orķestrītis no šādiem 
puišiem iznācis. Un asara nobirst par 
dēlu, kurš, aizbraucis uz Latviju, tur 
arī palicis —  noslīcis jūrā . . . Annas 
tante —  pilnīgs pretstats savai «otra
jai pusei». Klusa, gribas teikt —  ar 
tādu latviski rēnu mieru sejā. Viss mūžs 
pagājis, par dārznieci strādājot. Bet 
kādu brīdi uznākusi kāre gleznot. Tā
pat —  izdaiļot vecumdienas . . . Bez 
skolas, bez parauga —  tik ar oti
ņu un krāsām. Divas bildes mājās at
gādina šo seno mīlestību. Tagad —  
nu jau pirksti esot par stīviem.

Apspriežamies par to, kā gan kolek
tīvs (tā te sauc kolhozu, manuprāt —  
ļoti latviski, pašu darināts vārds!) da
būjis Maksima Gorkija nosaukumu. 
Vispirms Arhlatviešos bijusi «Jaunā 
dzīve». Tad pārdēvējuši par «Pēteri 
Stučku». Kas viņš tāds —  to gan ne 
Annas tante, pat ne Pēteronkulis nezi
nāja. To gan, ka 37. gadā atklājuši —  
esot tautas ienaidnieks. Protams, ne 
jau kolhoznieki atklājuši, tas bijis «tur 
augšā», kur nolēmuši dot jauno —  
Maksima Gorkija vārdu. Vaicāju: bet 
vai nebija bail, ka šis arī izrādītos 
slikts cilvēks? «Ko tur, gan jau viņi zi
nāja, ko dara.» Par Gorkiju gan abi 
zināja teikt, ka esot bijis rakstnieks. Bet 
no «Stučkas laikiem» palicis viens pan
tiņš atmiņā:

«Kas tie tādi, kas dziedāja 
Bez saulītes vakarā?
Tie bij' visi «Stučkas» vergi,
Ko bez saules strādināja.»

Bilstu, ka Latvijā tādu dziesmiņu 
ilgi gan nepadziedātu . . . Jau poša
mies prom, un Annas tante ved rā
dīt dārzu. Nav samanāma ne vissīkā
kā nezālīte, arī puķes —  labi pazīs
tamas. Samtenes, cīnijas. Saimniece 
sūrojas par to, ka nav paguvusi visas 
puķes no vecās mājas pārstādīt uz 
šejieni. Viena rozīte tur palikusi. Ta
gad visa zālēs ieaugusi, mājā saim
nieko baškīri, bet viņiem par dārzu 
maza rūpe.

Savukārt Vilma Vernere stāsta, kā 
baškīri pamazām ielāgojuši šo to no 
latviešu saimniekošanas. Piemēram, kā 
lopus turēt. Esot gan pa kādam baš- 
kīru teļam, kurš pastaigājoties pa cie
ma ielām, bet . . . latvieši jau pa rei
zei arī neesot daudz labāki, «pielīpot» 
šis tas nelāgs. Vilmas tante saka —  esot 
kauns no mums, atbraucējiem, ka še
jienes latvieši tā zālēs ieauguši. Ne nu 
ieauguši, nekā, joprojām latviešu dārzu 
pa gabalu var pazīt —  nezāles pa v ie 
nai vien izlasītas.

Bet ar Aleksandru Rinkmani saruna 
iznāk visgarākā. Par to ceļu, kādu lat
vieši Baškīrijā gājuši, sākot jau ar pir
majiem atbraucējiem.

—  1894. gadā, kad mans tēvs te 
atbraucis, viņš bijis kādus 14 gadus

vecs. Vēl atbrauca divi brāļi un 
viņu māte, un trīs māsas. Visi —  no 
Limbažiem. Toreiz pusotra tūkstoša cil
vēku atbraukuši. Tēvs ar ģimeni devušies 
kādus piecus kilometrus meža. Tur 
cirtuši 30 hektārus koku un dedzinā
juši ogles. Tur zavads bija, kur ogles 
veduši pārdot. Bet tad mans tēvs aiz
brauca krievu— japāņu karā 1905. gadā, 
un, kad atbraucis no kara, brāļi izda
lījušies. Vecākais brālis aizbraucis uz 
citu zemi, vidējais palicis turpat, bet 
mans tēvs atbraucis uz baškīru zemi. 
Viena māsa turpat apprecējās ar lat
vieti, bet divas aizbrauca uz Ameriku. 
Tēvs ar viņām sarakstījās, bet, kad tē
va vairs nebija, tad seniem gadiem 
nav nekādu ziņu. Bet tēvs rentēja baš
kīru zemi. Es jau biju gadu vecs, kad 
te atbraucām. Dzīvojām kādas 20 sai
mes latviešu. Baškīri deva to zemi —  
viņiem pulka bija uz renti. Bet bija lat
vieši, kam kungs deva zemi, ne baškī
ru, bet speciālu —  kungu zemi.

—  Bet bija jau smagi jāstrādā, lai 
līdumus varētu līst.

—  Viss vienā mežā. Neviens lau
kums. Māte teica, kad viņi iebraukuši, 
nav bijis vietas, kur māju uztaisīt.

—  Un viņi dabūja tik daudz zemes, 
cik varēja iztīrīt?

—  Jā, cik pats var izcirst. Bet tēvs 
jau atbrauca uz baškīru zemi. Baš
kīri jau kādus 100— 150 gadus ātrāk 
bija atbraukuši, bet viņiem jau nekas 
nebija. Latvieši tīrīja to baškīru zemi, 
un nu latvieši iedomājās, ka vajag ar 
baškīriem tiesāties.

—  Par ko?
—  To zemi atņemt. Ka mēs tik ilgi 

dzīvojuši un strādājuši uz to zemi, ka 
tā ir mūsu. Mans tēvs vairākas reizes 
brauca uz Ufu. Tiesa 14 saimniekiem 
zemi piesprieda, bet 7 saimniekiem 
bija jāaizbrauc.

—  Kas tiesāja? Cara tiesa?
—  Nē, tas jau bija savjets vald ī

bā —  apmēram 1925. gadā. Viensēt- 
nieku laikā.

—  Vai uz Latviju kāds tajā laikā 
aizbrauca?

—  Nebrauca, jo nelaida uz Latviju. 
Daži pārdeva gan mājas, Lasmanis un 
Ermansons, bet viņus uz Latviju ne
laida. Iedeva viņiem citā vietā zemi.

—  Kāpēc nelaida? Tā arī pateica —  
nedrīkstat braukt!

—  Te bija savjets valdība, tur —  
nebija.

—  Kā pie jums padomju varu nodi
bināja?

—  Ko padomju?
—  Savjetu varu . . .
—  Līdz 20. gadam dzīvoja visi kū- 

toros.* Bakaldins bija pilns, visi lat
vieši bija. Te bija laba zeme un viss 
labi auga. Lopus turēja, mazāk nebija, 
kā katram piecas govis. Latvieši pul
ka sviesta veda uz pilsētu nodot. Abu- 
liņ a "  sēklu. Latvieši dikti pulka sēja 
un abuliņu kūla, sēklu pārdeva un da
būja naudu. Latvieši dzīvoja dikti labi.

* V iensē tās.
** Ābo liņ a .
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—  Un citas tautas, kas te dzīvoja?
—  Baškīri zemi maz strādāja. V i

ņiem bija pulka zemes, bet viņi vai
rāk rentēja, paši mačalas plēsa, mežu 
cirta.

—  Un jūs —  bagāti dzīvojāt?
—  Mēs uzbūvējām riktīgu māju. 

Visi latvieši uzbūvēja. Pirmiem gadiem 
jau bija tāda latviešu māja, prosta. Ga
ra, tādas latviešu formas. No 27. līdz 29. 
gadam visi uzbūvēja jaunas mājas. Rik- 
tīgas un smukas. Bet 29. gadā sāka ku- 
lakot. Tad pulka aizsūtīja —  visus tos lat
viešus, kas ir bagātākie, uz Čeremko- 
vu. Mēs nemaz tik pārāk bagāti ne
bijām, bet mūs arī izkulakoja. Ņēma 
ciet jau pirms kolektīva taisīšanas. Mēs 
runājām —  būs tas kolektīvs vai ne
būs. 29. gadā vietumis jau sāka to ko
lektīvu. Te jau no Bejas nevienu ne
aizsūtīja uz Ceremkovu, bet no Arh- 
latviešiem gan.

—  Ko viņi tur darīja?
—  Latviešus iedzina ogļu šahtās. 

Latvieši tādas ogļu šahtas nezināja, ne
bija raduši sliktā gaisā. Tur tie latvie
ši visi apmira. Nu, bet tad pie mums 
bija kolektīva laiks. Visi latvieši, kas 
bija palikuši, cēla to kolektīvu.

—  Dūšīgi cēla?
—  Kārtīgi strādāja. Latviešu priekš

nieki bija. Man pat māsīca par slauk
šanu dabūja zelta medāli. Ka nebūtu 
vēlāk atkal izsūtīti, tad būtu bijis labs 
kolektīvs. Līdz 37. gadam tas kolektīvs 
bija visās pirmās vietās. Tad uznāca 
37. gads, kad visus tos priekšniekus 
arestēja. Salika cietumā. Manu tēvu 
arī 38. gadā saņēma. Saime palika vie
na.

—  Kā jūs domājat —  Latvijā zinā
ja, kas ar Baškīrijas latviešiem notiek? 
Tur taču citiem bija radi.

—  Viņi jau nevarēja ar Latviju sa
rakstīties. Kad savienojās pie savjets 
valdības, tad tikai sāka sarakstīties. Es 
par Latviju neko nezināju. Tikai to, ka 
tur cita vara. ,

—  Kā pēc kara jūs te dzīvojāt?
—  No 38. gada es biju par bite

nieku. Es strādāju kolektīvā, sēju, ar 
roku te bija agrāk jāsēj. Jāiet siens 
mest kaudzēs. Pusdienās, atnākot mā
jās, ar bitēm nodarbojos. Man pašam 
kādi trīs četri daleni* bija. Bija medus, 
kara gados jau bija dikti medus gads. 
Tāpēc, ka zemi slikti apstrādāja, puķes 
auga, liepas ziedēja, dikti labi bija. 
Kolektīvs jau neko nemaksāja, bet mēs 
ar māti paši savu saimniecību turējām. 
Govi, sivēnu. Kādi gadi astoņi nodzī
voju bez sievas. Tad 50. gadā appre
cējos otrreiz. Divi dēli man ir —  te 
Voldis, Jānis ir Latvijā.

—  Jūsu radi aizbraukuši uz Latviju?
—  Brāļi divi gabali, viens ir Rīgā, 

krustdēls Rīgā ir, un viens dzīvo Sa
laspilī. Radi aizbrauca pēc kara —  
47. gadā.

—  Vai viņi brauca ar domu, ka at
griežas Tēvzemē?

—  Tāpēc, ka tēvu zeme, tāpēc, ka 
latvieši . . .

* Strop i.

—  Jūs esat palicis . . .
—  Man mugura jau agrāk bija dik

ti švaka. Es domāju, ka aizbraukšu 
Latvijā un man būs dikti grūti. Es te 
kolektīvam uztaisīju riktīgu bišu dār
zu. Man ir pat grāmata izdota, ka «zaslu- 
žennij kolhozņik».

—  Tikko bijām kapos —  tur lat
viešiem krusti kā luterāņiem. Kādas te 
bija ticības tradīcijas?

—  Luturticība bija vairāk. Daži bija 
pareizticīgie. Bija tāda baznīcas mā
ja —  lutur. Koka baznīca, liela diez
gan, kā māja —  paši būvējām. Bija 
mācītājs Francis. Viņu arestēja 37. ga
dā. Tad viss beidzās —  latviešu baz
nīca, skola. Skolotājus arī arestēja. 
Skolas aizliedza. Tad uzcēla krievu 
skolu.

—  Latviešu skolā visi priekšmeti b i
ja latviski? Bet vai par Latviju nemācī
ja —  ģeogrāfiju, vēsturi?

—  Nē, par to nemācīja. Bet latvis
ki bija —  līdz 4. klasei.

—  Vai te apmetās arī 1905. gada 
revolucionāri?

—  Bija tādi mežabrāļi. Māte gāja 
uz dziedāšanu ar viņiem kopā. Un ne
sa pirtī, kur nebūt ēst viņiem. Viņi no 
cara slēpās piektā gadā. Vienā šķūnī 
bija šaušana. Tādas Skaberģa mājas. 
Mēģināja apšaut tos revolucionārus, 
bet trāpīja strādniekiem. Un Skaber
ģa dēlu arī nošāva.

—  Vai revolucionāri zināja, ka satiks 
te latviešus?

—  Laikam zināja. Pēc tam viņi lai
kam uz karu aizgāja. Kad bija sarka
nais— baltais karš. Pēc kara viņu vairs 
te nebija.

—  Kas jums te 17. gadā revolūciju 
taisīja?

—  Bija tāds Ābolu Kārlis. Latvietis. 
Tas bija liels boļševiks, tas cēla visu 
to revolūciju. Ufā viņam bilde ir. Viņš 
bija raisoveta priekšnieks, un tad viņš 
aizbrauca uz Ufu obkomā. Nostrādāja 
līdz 36. gadam, tad viņš nomira. Viņu 
ar baltiem zirgiem veduši glabāt.

Sādā vēstures kontekstā man sapro
tamāka kļūst pirmajā brīd ī tik grūti 
pieņemamā doma: Baškīrijas latvieši, tur
klāt ne jau viens vien, izsaka bažas 
par to, ka mēs, Latvija, varētu izstā
ties no Padomju Savienības. Jo reiz 
jau tāda pieredze ir bijusi, kas sašķē
lusi tautu divās daļās, turklāt tādās, kam 
katrai sava vēsturiskā pieredze, un 
līdz ar to, gadiem un paaudzēm ejot, 
saprašanās grūtības aug augumā. Ja 
tikai . . .  Ja tikai būs paaudzes, kuras 
vēl viena otru meklēs.

Savukārt Latvijā ne bez pamata ar 
aizdomām izturas pret šādu uzskatu 
paudējiem, identificējot tos ar «impē
riskās domāšanas» recidīviem. Diemžēl 
situāciju sarežģī arī tas, ka joprojām 
daļai tautas ir atmiņā, kā otra daļa, no 
Krievijas nākušie, pēckara periodā Lat
vijā tika izsēdināti kā ideoloģiskais 
desants, lai uzlabotu šīs jomas kva
litāti.

Ir tik ļoti grūti atšķetināt vēstures 
sarežģītos pinumus, kuros vienojošā 
tik daudz un arī —  tik maz: mūsu ko

pīgā latvietība, kas mīt gēnos, bet 
kura var ierunāties gan pilnā balsī, 
gan —  pieklust pazemīgā čukstā . . .

Ja Omskas apgabalā par tiem, kuri 
atgriezušies Latvijā, runāja kā par ār
kārtēju notikumu, tad Baškīrijā situāci
ja ir citādāka —  daudzas ģimenes sa
dalījušās starp Tēvzemi un dzimteni. 
Bet saikne tiek uzturēta, tāpēc droši 
vien šeit, Arhangelē, gluži citādi uztvē
ra Latvijas kultūras sūtņus.

Koncerts, kurš notika Arhangeles kul
tūras namā (kādreiz te bijusi baznīca), 
bija visa «misijas brauciena» kulminā
cija, jēga un piepildījums.

Skatuvīte bija par mazu, lai tajā ie
vietotos visa vektoriešu dejotgriba. Zā
le —  par mazu, lai tajā satilptu visi, 
kuri gribēja «kaut ko no Latvijas», —  
gan latvieši, gan krievvalodīgie lat
vieši, gan krievi un dažādās valodās 
runājošie baškīri. Katrs šajā koncertā 
saredzēja un saklausīja kaut ko citu. 
Bet es ticu, ka latvieši dzirdēja un re
dzēja Latviju.

Atbraukuši uz mājām, pārrunājot 
Austrumpusē redzēto, šķita, esam kļu
vuši par tādas kā slepenas sazvēres
tības locekļiem. Jo mūsos nu ir kaut 
kas trausls, vārdos grūti formulējams, 
citās rokās grūti iedodams —  bet var
būt tieši to arī sauc par latvietību?

Protams, dažādās vietās dzīvojošo 
austrumlatviešu dzīves un kultūras si
tuācijas ir stipri atšķirīgas, un, lai kā 
arī gribētos, vispārinājumus izdarīt 
nevajadzētu, bet gan —  censties sa
vu zināšanu nelielās drumslas likt kopā 
vienā lielā mozaīkā —  LA TV IEŠ I. 
Bet tas gan tiesa, ka ik vietā varam 
saskatīt kādu līniju, kuras aizsākums (vai 
vismaz paralēle) meklējams Latvijā. A rī 
to, kāpēc esam biklāki un vairāmies 
veidot nopietnākas attiecības ar aus- 
trumlatviešiem. šobrīd, apzinoties nacio
nālo identitāti, arī pašiem mums ir vē 
lēšanās sevi identificēt ar savu ideāl- 
tēlu, ar to, kādi mēs varētu būt, ja 
vien . . . Saprotams, ir patīkami sevi 
projicēt uz inteliģenta, izglītota, kar
jerā sekmīga Rietumu latvieša fona. 
Bet Krievijā sapratu —  šī otra rea
litāte, kura kā izvēle ir pastāvējusi 
un pastāvēs latviešiem, neraugoties uz 
daudz ko tādu, kas sveši un varmācīgi 
ielauzies tautas raksturā, tomēr rāda —  
cik spēcīgas saknes ir tādām īpašī
bām, kuras mums (paldies Dievam!) 
šobrīd šķiet kā dienišķā maize, bet ku
ru izdzīvošanai bijis vajadzīgs daudz 
spēka —  gan izturībai un strādīgu
mam, gan gaumei un garaspēkam.

Bet mēs, braucēji, uzdevām sev vēl 
vienu jautājumu: «Vai viņi vajadzīgi 
mums? Vai mēs esam vajadzīgi v i
ņiem?» Godīgas atbildes —  arī tikai 
sev —  mēs tomēr nespējām dot. Un 
varbūt tieši šajās atbildēs slēpjas mū
su kā tautas izdzīvotspēja. Cik spējam 
būt kā nesavtīgi devēji, kā brāļi.

1989. gada jūlijs —  
1990. gada februāris
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J U R U S  D R U 2 Ņ I K O V S

MĪTS PAR PAVĻIKU MOROZOVU

(1. turpinājums)

Trīs vai četras dienas pēc tam, kad Pāvels tēvu slepeni nosū
dzēja varas iestādēm, Trofimu arestēja. Arests notika kā jau pa
rasti, taču tā laika rakstnieku darbos viss tika attēlots kā detek
tīvromānā. Solomeins savā pēdējā grāmatā raksta: «Atnāca 
večuki vīzēs, noskaitīja lūgšanu, nopirka izziņas, bet pēc tam 
paskatījās viens uz otru un, kā pēc komandas, norāva no 
galvas parūkas. «Tu esi arestēts, Trofim Sergejevič Moro- 
zov,» —  Pavka sadzirdēja pazīstamu balsi . . .  Un te, lūk, cits 
tēlojums: «Pie Trofima ciema padomē ieradās nepazīstams, 
par milici pārģērbies cilvēks. «Tā ir k|ūda, biedri, jūs esat kaut 
ko sajaukuši!» —  Paša izdzirdēja uztrauktu tēva balsi, un 
viņam gribējās iesaukties: «Nav sajaukuši, tētucīt, nav sajau
kuši!»» Tatjana Morozova mums pastāstīja vēl iespaidīgāk: 
«Pavļiks nokomandēja: «Ņemiet viņu ciet!» Un enkavedisti 
metās uz priekšu.»

Patiesībā neviens netika uzsūtīts un Pav|iks vēl nebija 
uzdienējis līdz NKVD  virsniekam, lai būtu tiesīgs komandēt. 
Oficiālā mīta autoriem klājās grūti: ja Pāvels Morozovs 
tēvam pavēstītu, ka viņu nosūdzējis, tad tiktu izpausts poli
cijas noslēpums, bet, ja klusētu, tad kādā veidā progresīvā 
cilvēce uzzinātu, ka zēns paveicis varoņdarbu? «Kā gan 
to izdibināja?» rakstnieks Jakov|evs jūsmoja. «Lūk, kāda tagad 
ir vara, neko no tās nenoslēpsi.» Autors atklāti centās glai
mot slepenpolicijai.

Pagāja trīs mēneši. Pav|ika tēvu —  vāju, noskrandušu, netī
ru, bārdainu (līdz šim Trofims bija skuvis bārdu) —  uz tiesu 
Gerasimovkā atveda divu miliču apsardzībā. Noziedznieku 
sādžā nebija, kur ēdināt, bet viņš tikko turējās uz kājām. 
Trofima otrā sieva Ņina Amosova bija aizbraukusi no sādžas 
un apprecējusies ar citu. Pie Tatjanas un bērniem Trofims ne
vēlējās iet. Pret parakstu sargi viņu nodeva tēvam un mātei. 
Radās jautājums: kas nosūdzējis?

Pāvels atnāca uz vectēva māju, kur atradās tēvs. Trofims 
viņam pavaicāja par nosūdzēšanu. Dēls sākumā liedzās, 
likdams tēvam pamocīties minējumos. Tad Pāvels ar lielu 
tīksmi deva triecienu, paziņodams, ka tiesa notikšot, patei
coties viņam. «Trofims sāka raudāt,» —  Solomeins pierakstīja 
aculiecinieku teikto, «Morozs (vectēvs. — J. D.) pielēca kā
jās, deva Paškam pa ausi vienu reizi, otru . . .

Paška, skaļi ieraudājies vaicāja:
—  Ko tu dari?
—  Nositīšu parazītu!
Vīrieši Pašku atņēma un aizveda.»
Tiesas izbraukuma sesija notika sādžas skolā. Par sēdes 

vietu izvēlējās klasi. Tiesā Pāvels izturējās varonīgi un cēli. 
50. gadu dzejniece Horinska tēlo viņu visai pašapmierinātu:

«Un arī man tad vaicāja:
Kā saukt, kas ģimene, kas radi,
Un tiesa: «liecinieks Morozovs» —
Kā pieaugušo mani dēvēja.»
Pāvela Morozova izcilā runa tiesā mums pieejama div

padsmit ( I)  variantos. Pilnībā minēsim nepublicēto tekstu no 
Solomeina arhīva (kā pašu pirmo hronoloģiski). Atstājam uz 
Solomeina sirdsapziņas oriģināla neapšaubāmību un nevai
nojamību:

«Onkulīši, mans tēvs veicis klaju kontrrevolucionāru darbī
bu, un man, kā pionierim, ir pienākums pastāstīt, ka viņš nav 
Oktobra interešu aizstāvis, bet visādi cenšas kulakam palīdzēt 
aizbēgt, aizstāvējis to ar pilnu krūti, un es nevis kā dēls, bet

kā pionieris lūdzu saukt pie atbildības manu tēvu, lai turpmāk 
citus neieradinātu slēpt kulakus un atklāti neievērot partijas 
līniju, un vēl piebildīšu, ka mans tēvs tagad piesavinās kulaku 
mantu, paņēmis kulaka Arsēnija Kulukanova gultu, un arī gri
bēja paņemt no viņa kaudzi siena, taču kulaks Kulukanovs vi
ņam nedeva sienu, bet teica, lai ņem labāk p . . .»

Gultu tēvs bija paņēmis no savas māsas, uz tās viņš gribēja 
uzklāt sienu. Ievērojiet: runā nav minēta ne viltotā izziņa, ne 
kukulis, nav minēts neviens pierādījums. Lai pierādītu tēva 
vainu, Pāvels Oktobra (tas ir, revolūcijas) interesēm pievieno 
gultu un sienu. Vēlāk, grāmatā, Solomeins, protams, iestarpina 
frāzi par izziņām, kas izdotas, saņemot par tām kukuļus.

Kas Solomeinam nodiktējis Pāvela runu, neizdevās noskaid
rot. V ien īgā dokumentālā norāde uz zēna vārdiem atroda
ma lietā №  374 par Pāvela Morozova slepkavību. Tas ir ciema 
padomes darbinieku parakstītais «Nogalināto Pāvela un Fjodo
ra raksturojums». Bet arī tas nesatur pierādījumus: «. . tie
sas sēdē dēls Pāvels visu sīki jo sīki attēloja par savu tēvu, par 
viņa mahinācijām.» Laikrakstos, žurnālos un grāmatās publicē
to Pāvela runu sākotne meklējama tekstā, kuru sacerējis Solo
meins.

Staļiniskā laikmeta prese tiesas sēdes norisi attēlo ar klaju 
cinismu. Atbildēdams uz tēva saucienu: «Tas esmu es . . . 
Es! Tavs tētis!», Pāvels, pēc žurnālista Smirnova vārdiem, tiesas 
sēdē paziņojis: «Jā, viņš bija mans tēvs, bet es viņu vairs par 
savu tēvu neuzskatu.» šos vārdus pratināšanās ir atkārtojuši 
miljoniem cilvēku. Stāsta, ka Trofims saļimis, izdzirdis dēla 
atteikšanos. Gubarevs laikrakstā «Pioņerskaja Pravda» publi
cētajā atskaitē atdalījis jūtas no pārliecības: «Nevis kā dēls, 
bet kā pionieris . .». Laikraksts «Pioņerskaja Pravda» ir gājis 
vēl tālāk, nosaukdams Trofimu par «bijušo tēvu»: «Atcerieties 
Pavļika runu viņa bijušā tēva, kulaku līdzskrējēja, tiesas sēdē.»

Dzejnieks Borovins 1936. gadā sakārtojis dzejas rindās 
vienu no Pavļika runas variantiem:

«Onkulīti Tēvs mans, Pavka sāka,
Palīdzēja kulakam mahinācijās;
Palīdzēja ienaidniekiem, deva tiem izziņas,
Slēpa zem trūkumcietēja maskas.
Jā, tagad kolhozā katrs zina:
Viņš padomē ielavījās ne velti,
Un es, kā pionieris, paziņoju:
Mans tēvs —  Oktobra nodevējs.
Lai visi kulaku draudi 
Nebiedētu mūs nekad,
Tēvam —  kolhoza nodevējam,—
Es pieprasu sodu bargu . . .»

Spriedumu pasludināja vēlu naktī. Žurnālists Smirnovs laik
rakstā «Pioņerskaja Pravda» rakstīja: «Tēvu notiesāja un izsū
tīja uz desmit gadiem.» Šāds spriedums uzrādīts arī TASS bi
ļetenā. Solomeins norādījis, ka tēvu notiesāja nevis ar izsūtī
šanu, bet viņam piesprieda desmit gadus stingrās izolācijas 
(proti, stingrā režīma nometni — J. D.) ar mantas konfiskāciju. 
Taču dokumentos lasāms tikai par izsūtīšanu. 1938. gadā grā
matā par Morozovu Smirnovs uzreiz paziņoja, ka tēvu notiesā
juši tikai uz pieciem gadiem. Lieta tāda, ka justīcijas orgānos 
tajā laikā atklāja «tautas ienaidniekus» un tika paziņots, ka ir 
velti cietuši pārāk daudz darba|aužu. Atbilstoši tā laika po
litikai, rakstnieks Trofimam samazināja soda termiņu.

Par ko tika notiesāts Trofims Morozovs? Kādēļ spriedums
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par dokumentu viltošanu bija tik bargs? Par Pavļika tēvu ofi
ciālā prese rakstīja melnās krāsās. Rakstnieks Anatolijs A lek
sis laikrakstā «Literaturnaja Gazeta» Trofimu dēvējis par apro
bežotu, mantkārīgu, niecīgu un nožēlojamu cilvēku. Māksli
nieks Dmitrijs Nalbandjans laikrakstā «Komsomo|skaja Pravda» 
rakstījis: «Pavļika tēva zvērīgais veidols . .». Rakstnieks Guba
revs, kurš sākumā atradis viņā kaut ko cilvēcīgu, pēc dažiem 
gadiem citos izdevumos piedēvējis Trofimam jaunas iezīmes. 
Tēvs kļuvis par žūpu, bet pēc tam arī par zagli: viņš zog kioskā 
konfektes un pats tās ēd, bet Pav|iks lepni atsakās no cie
nasta. Vēl pēc kāda laika Gubarevs pārvērtis Trofimu viltī
gā un ļaunā ienaidniekā.

Starp citu, Trofims, pēc Gerasimovkas mērauklas, bija izci
la personība, viņu līdz šim laikam atceras ar labu atšķirībā no 
viņa pirmās sievas, ko sādžā necienīja.(«Trofims ne tikai nedzē
ra, bet pat neiemeta, tas viss ir meli,» teica skolotāja Zoja Ka- 
bina. «Gara auguma, kupliem matiem, slaids, kaut gan pilnīgs, 
viņš bija nozīmīgs cilvēks.» Trofims bija drošsirdīgs kara
vīrs pilsoņu karā, kaujās par padomju varu divas reizes ievai
nots. Viņa bijusī sieva Tatjana mums sacīja: «Astoņas reizes 
Kolčaks viņu ievainoja, žēl, ka devītajā nenogalināja.» —  
«Izglītots, ar autoritāti,» atceras N. I., bijusī Gerasimovkas 
iedzīvotāja, «viņu ievēlēja par ciema padomes priekšsēdētā
ju ne tā, kā tagad vēlē —  vienbalsīgi un —  kaut tik mani nel —  
bet, apspriežot kandidāta labās īpašības, cerībā, ka būs taisn
prātīgs ciema vecākais.

Rakstīja, ka vairāki kulaki Trofimu izvirzījuši par priekš
sēdētāju, lai tas viņus slēptu, kas nav taisnība. Trofimu sapul
cē ievēlēja viss ciems, un ilgu laiku viņš apmierināja kā tautu, 
tā arī jauno varu. Iepriekšējais ciema padomes priekšsē
dētājs apzagās. Skolotāja Kabina sapulcē ieteica par priekš
sēdētāju vēlēt Trofimu Morozovu. Līdz pat arestam viņai bija 
labas attiecības ar notiesāto, tātad diez vai varēja, kā rakstīts 
ne reizi vien, dot viņa dēlam padomu denuncēt.

Trīs reizes Trofims tika ievēlēts par priekšsēdētāju, tātad 
zemnieki nebija k|ūdījušies. Pateicoties prātam un elastībai, 
viņš prata atrast vidusceļu starp rupju spiedienu no augšas un 
zemnieku spītīgu nevēlēšanos dalīties labībā ar boļševikiem. 
Trofims prasīja obroku (gruntsnomu) no ciema iedzīvotā
jiem, proti, valsts nodevu izpildi. Viņa stāvoklis nebija viegls. 
Sādžā iebraukušie pilnvarotie pieprasīja no priekšsēdētāja 
ziņas: cik katram ir zemes, vai izmanto algotu darbaspēku. 
Pilnvarotais par to ziņoja priekšniecībai, bet no turienes nāca 
saraksti kulaku ekspropriēšanai. «Daudzus arestēja un nosūtīja 
uz Tavdu,» rakstīja Solomeins pirmajā grāmatā. A rī zemnieki 
draudēja Trofimam, ka varot uzrakstīt ziņojumu par viņa tēvu, 
ka tas, kalpodams par cietuma uzraugu, ņirgājies par boļševi
kiem, un tad, lūk, Trofimu atcelšot no amata. Tomēr neviens 
tā arī neziņoja.

Ciema padomes priekšsēdētājs turklāt nebija visai atklāts 
pret pilnvarotajiem, atturēja pārāk agresīvos, kuri bija gatavi 
atņemt visu labību. Trofims mānījās, samazināja ziņas par 
labības krājumiem, iemācījās dot miglainus solījumus, rēķi
noties ar to, ka atsūtīto pārstāvi nomainīs cits, pielaidīgāks. 
Un viņš nekļūdījās: sūtņi mainījās bieži. «Uzstājoties sa
pulcēs,» rakstīja Gubarevs laikrakstā «Komsomoļskaja Pravda», 
«Trofims cīnījās par kolhoziem, bet mājās pasmējās par to, ko 
runāja sapulcēs.» Taču pienāca brīdis, kad Trofima atturība 
sāka kaitināt no augšas atsūtītos pilnvarotos, un nolēma viņu 
novākt. Tiesas spriedumā par Pavļika noslepkavošanu Trofima 
lietas apstākļi skan šādi: «[. .] Būdams ciema padomes priekš
sēdētājs, draudzējās ar kulakiem, slēpa viņu saimniecības 
no aplikšanas ar nodevām, bet, izstājies no ciema padomes 
sastāva, veicināja specpārvietoto bēgšanu, pārdodams doku
mentus.» Iznāk, ka ciema padomi Trofims Morozovs atstājis 
pirms aresta! Mēs nezinām, vai viņu novāca ierēdņi no rajona 
vai viņš pats atteicās sadarboties ar padomju varu. Jebkurā 
gadījumā tieši konflikts ar varas orgāniem noderēja par ie
meslu atriebībai —  krimināllietas ievadīšanai.

Iztirzāsim rīcību, par ko Trofimu notiesāja. Toboļskas gu
berņa, kurā ietilpa Gerasimovka, bija pastāvīga izsūtīšanas 
vieta. Tur nokļuva dažādu kategoriju notiesātie, bet 19. gad
simta beigās un 20. gadsimta sākumā —  galvenokārt par eks- 
trēmistisku darbību. Politisko ieslodzīto skaita ziņā šī guber
ņa līdz 1917. gadam ieņēma pirmo vietu Krievijā. 1913. gada

12. aprīlī boļševiku laikraksta «Pravda» rakstā «Izsūtīto posts» 
varam lasīt: «Izsūtījums ir mocības. Vai jābrīnās, ka, nerau
goties uz to, ka par bēgšanu draudēja katorga, vairums centās 
bēgt no izsūtīšanas vietas, bieži atzīstot par labāku riskēt ar 
katorgu, nevis lēni mirt Sibīrijas tundrās. Izsūtīto ietekmē 
vietējos iedzīvotājus pārņēma naids pret pastāvošo kārtību 
un viņi sadarbojās ar tās upuriem. No turienes bēga katrs 
otrais trešais.»

Protams, palīdzību bēgļiem vietējie iedzīvotāji visbiežāk 
sniedza par naudu. Izbēgušie bez sevišķām grūtībām nokļuva 
ārzemēs. 1900. gadā žurnāls «Tjuremnij vestņik»1 (№  6— 7) 
ziņoja, ka izsūtīšana uz Sibīriju ar cara pavēli atcelta, bet pre
cīzāk —  samazināta par 99 procentiem kā novadam kaitīgs pa
gātnes mantojums (līdzīg i spīdzināšanām un miesas sodiem). 
Tika izsūtīti tikai visbīstamākie pagrīdes organizāciju pārstāvji, 
it īpaši boļševiki. Piemēram, Sta|inu arestēja septiņas reizes, 
izsūtīja piecas reizes, viņš bēga no izsūtījuma četras reizes. 
Laikā, kad represijas ritēja pilnā sparā, tika svinēta 30. gada
diena, kopš Sta|ina bēgšanas no Sibīrijas izsūtījuma. Uz Sibīri
ju izsūtītie zemnieki tiecās uz dzimteni, nesaprotot, kādēļ viņi 
šurp atvesti. Izsūtīto skaits padomju varas laikā pastāvīgi 
pieauga: 20. gados izveda kazakus no Kubaņas, 30. —  
ukraiņus, 40. —  latviešus, un visu laiku —  krievus. Atradās 
arī cilvēki, kas bija gatavi viņiem palīdzēt. Bet tas, kas no boļ
ševiku redzes viedokja likās humāni vakar, tagad, pēc valsts 
varas sagrābšanas, k|uva par pārkāpumu. Tautā šāda uzskatu 
maiņa tik ātri nevarēja notikt: izsūtītie Sibīrijas iedzī
votāju acīs palika cietēji, šajā ziņā bo|ševiku darbība bija 
veltīga.

Cara valdība salīdzinoši viegli sodīja tos, kuri palīdzēja 
izsūtītajiem. Tagad viņiem nācās ciest pat nežēlīgākas rep
resijas kā pašiem bēg|iem. «Specciematos komendantūras se
koja cilvēkiem,» atceras skolotāja Kabina. «Pazūd cilvēks —  
paziņo, iet ar suņiem. A rī no Gerasimovkas tajā laikā izsūtīja 
cilvēkus divdesmit, bet vasarā izsūtītie atbēga šurp no Z ie 
meļiem, dzīvoja mežā, zaru būdās, viņiem slepeni nesa ēd ie 
nu.» Viena no izsūtīto nometnēm atradās divdesmit kilometru 
uz zieme|iem no Gerasimovkas. šeit no bada un slimībām pur
vos nomira tūkstošiem cilvēku, kas bija atvesti no Krievijas 
dienvidiem. Viņiem nebija ko zaudēt: kurš nebēga —  gāja 
bojā taigā.

Tagad, padomju varas laikā, organizācijas, kas palīdzētu 
bēg|iem, vairs nebija, taču atradās labi cilvēki; Trofims M oro
zovs nebija cīnītājs par taisnības gaišajiem ideāliem, un, pa
līdzot bada cietējiem un mirstošajiem atgriezties mājās, viņš 
riskēja. Ja par izziņām bēg|iem viņš ņēma naudu, proti, kuku
ļus, tad šo naudu viņš galvenokārt tērēja, lai pacienātu ar 
degvīnu rajona pilnvarotos, —  domādams, ka viņi būs 
žēlīgāki un atstās da|u labības iedzīvotājiem. Vienu Trofims 
neparedzēja —  dēla nodevību. Bet vai viņš ņēma kuku
ļus?

Laikrakstā «Tavdinskij Rabočij»2 pēc Pavļika nogalināšanas 
rakstīts: «Bandu ar Trofimu Morozovu priekšgalā sodīja izbrau
kuma komisija Gerasimovkā.» —  «Bija arestēts Trofims un divi 
ciema padomes locekļi,» atceras Pāvila Prokopenko klases 
biedrs. «Pēc tam atbrauca nepazīstami cilvēki un iecēla jaunu 
priekšsēdētāju.» Tomēr, kā noskaidrojās, viss nerisinājās tik 
vienkārši un pavisam ne tā, kā rakstīja oficiālās leģendas sace
rētāji. Lūk, ko pastāstīja mums Gerasimovkas sādžas zemnieks 
Baidakovs: «Kad aizgāja no priekšsēdētāja amata Trofims, iz
rādījās, ka ciema padomē izziņas izsniedz kā iepriekš. Kad 
viens specizsūtītais lūdza izziņu, viņam iedeva neaizpildītu 
veidlapu, ieteica pa nakti aiziet līdz stacijai un ātrāk aizbraukt. 
Tā viņš aizgāja uz staciju un meklēja kādu, kas būtu rakstīt 
pratējs un aizpildītu veidlapu. Skatās —  pastaigājas pieklājī
gi ģērbies pasažieris, gaida vilcienu. Viņš pieiet pie šī cilvē
ka. Tas ir ar mieru palīdzēt. «Iesim,» viņš saka, «pie manis uz 
dzīvokli. Tur man ir gan spalvaskāts, gan tinte. Visu uzrakstī
sim un brauksim.» šis cilvēks viņu aizveda uz Padomju ielu, 
nams №  39, rajona O G PU . Nepazīstamais bija operatīvais 
pilnvarotais. Uzreiz pratināšanas —  kur, kā, kas. Zemniekam 
apsolīja: ja brauks kopā ar viņiem uz Gerasimovku un vēl 
dabūs izziņu, tad atlaidīs. Bēduli aizveda divi apbruņoti če
kisti, iedeva ar adatu caurdurtu, proti, iezīmētu, naudu, un 
visus ciema padomē arestēja. Izrādījās, Trofima parakstu viņi
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zīmēja. Tieši zīmēja, jo paši bija analfabēti.»
«Ciema padomi izsekoja O G PU , nevis Pavļiks,» mums 

teica skolotāja Kabina. «Taču tiesa nevarēja pierādīt Trofima 
Morozova vainu, un tad dēls paziņoja, ka redzējis, ko tēvs 
darījis. Pavļiks meloja, jo tajā laikā tēvs ģimenē vairs 
nedzīvoja un zēns nevarēja redzēt, kā viņš vilto izziņas. 
Varēja zināt tikai Pavļika māte Tatjana, bet arī tikai no bau
mām.» To apstiprina zemniece Berkina: «Pierādījumus pret 
Trofimu neatrada, un gan jau viņš izgrozītos. Bet Pavļiks pazi
ņoja, ka tēvs ņēmis kukuļus. Pavļiks nebija liecinieks tiesā: 
kā raksta, viņš pats ar māti atnāca. Un Tatjana liecināja tiesā 
pret Trofimu, tas ir, nodeva viņa pati. Kad arī Pavļiks liecināja 
pret tēvu, pat tiesnesis viņu apstādināja: «Tu esi mazs, pagai
dām pasēdi.»»

Tātad iespējams, ka Trofims vispār nebija vainīgs pārkāpu
mā, par ko viņu apvainoja. Vismaz viņa vaina tiesā netika pie
rādīta. Viņš vairs nestrādāja ciema padomē. Viltotas izziņas 
izdeva par naudu tie, kuri tur turpināja strādāt. Ar p ierād ī
jumiem notvertie, baidoties no soda, uzvēla vainu Trofimam, 
padarot viņu par līdzdalībnieku.

M ēs nenovērtētu slepeno orgānu lomu, ja iedomātos, ka 
tie paļāvās tikai uz zēnu. Ir naivi domāt, ka padomju varas četr
padsmit gadu laikā uz tiesas sēdes brīdi O G PU  nesavervēja 
ciemā pieaugušus ziņotājus. Bet zēna nodevību pret tēvu to
mēr var uzskatīt par pierādītu faktu. Tas tika veikts ne politisku 
iemeslu dēļ. Nodevības reālais cēlonis —  pamestas sievietes 
smeldzoša greizsirdība, —  sievietes, kas nolēmusi atriebties 
vīram, kurš viņu pametis.

Pavļika tēvu pa etapu nosūtīja uz Galējiem Ziemeļiem. 
Gerasimovkas iedzīvotāji atceras, ka viņš atrakstījis vēstuli 
Tatjanai un bērniem —  ne no izsūtījuma, bet no nometnes. 
Pēc Morozovu bērnu noslepkavošanas kluba vadītājs, kurš 
amatu apvienošanas kārtībā bijis partijas šūniņas sekretārs, 
sacerēja Trofimam atbildi Tatjanas vārdā, lai viņš, kā tautas ie
naidnieks, vairs šurp, uz Gerasimovku, vēstules nesūtītu: ne
esot šeit viņam ne sievas, ne bērnu. 1932. gada 28. novembrī 
laikraksts «Na Smenu» ziņoja, ka Trofims gājis bojā.

«Viņam pēc Pavļika nogalināšanas piesprieda nāves sodu 
nošaujot, katram gadījumam,» teica kolhoznieks no Gerasimov
kas, kurš nevainīgs nosēdējis nometnēs. Tatjana Morozova 
uz mūsu jautājumu atbildēja: «Es rakstīju uz Augstāko Pado
mi, lai uzzinātu, kas noticis ar Trofimu. Man atbildēja, ka viņš 
esot nošauts. Viņš pats sev bedri izracis pirms nošaušanas.» —  
«Kā jūs to zināt?» —  «Man teica.»

Tā vai citādi, Trofims Morozovs pazuda nometnēs.

CITI MOROZOVA VAROŅDARBI UZ PAPĪRA UN DZĪVE

Literatūras avoti ir vienisprātis par to, ka zēna Morozova 
varonīgais dzīves periods sākās pēc tēva nodošanas. Autoru 
vēlēšanās šo laiku pagarināt ir saprotama: jo ilgāk varonis 
veicis varoņdarbus, jo lielāki viņa nopelni. Vairumā avotu 
Trofima tiesas sēdes un tātad pirmā Pāvela varoņdarba da
tums nav atrodams. Lielās padomju enciklopēdijas otrajā iz
devumā norādīts, ka tas bijis 1930. gadā («atmaskoja savu 
tēvu»). Tomēr izmeklēšanas lieta №  374 satur trīs svarīgākos 
Morozova denuncēšanas sākuma datus. «1931. gada novem
brī uzrādīja savu miesīgo tēvu.» Un pat vēl precīzāk: 1931. ga
da 25. novembrī Pāvels Morozovs iesniedzis ziņojumu iz
meklēšanas orgāniem par to, ka viņa tēvs . . . Turpat varonības 
periods aprakstīts šādi: «šī gada laikā . .», proti, tikai 1932. 
gads. Skolotāja Kabina pastāstīja, ka Trofims tiesāts 1932. 
gada sākumā.

Par autoritatīvu ir uzskatāms pirmā ziņojuma reģistrācijas 
datums— 1931. gada 25. novembris. Tas cilvēks, kuram 
Pavļiks iesniedza ziņojumu, palika ciemā vairākas dienas. 
Tad pagāja vēl trīs vai četras diennaktis, kamēr tēvu 
arestēja. Izmeklēšana turpinājās trīs mēnešus. Trofims 
līdz tiesai sādžā dzīvoja vēl trīs dienas. Starp denun
ciāciju un tiesas sēdi pagāja ne mazāk kā trīsarpus mēneši. 
Tātad tiesas sēde notikusi 1932. gada martā. Iznāk, ka pionie
ra Morozova varonīgā darbība turpinājusies no marta līdz 
septembra sākumam —  ne vairāk kā sešus mēnešus.

Līdz tiesas sākumam sādžā jau zināja, kas denuncējis Trofi

mu. Jauno slepeno aģentu iesauca «Paška-kumanists» (tas 
ir, komunists) un apmētāja viņu ar akmeņiem. Zēnu lamāja 
un kaunināja radinieki. Vectēvs Sergejs, ar kuru Moro- 
zovi līdz šim dzīvoja kā viena ģimene, pēc tiesas sēdes, 
kurā tiesāja dēlu Trofimu, pārstāja ne vien palīdzēt, bet pat 
nelaida vedeklu un mazdēlu pie sevis mājās. Tēvam ar tie
sas lēmumu konfiscēja mantu. To izdarīja vecajā ģimenē, 
jo jaunajā viņam nekas nepiederēja. Tāds bija neparedzē
tais denunciācijas rezultāts: Tatjana ar bērniem palika pavi
sam nabaga. Viņa bija spiesta nokaut un nodot valstij pēdējo 
te|u. Viņai nebija, ar ko ēdināt bērnus. Mājās gāja pavisam 
grūti.

Autori ar patiku stāsta mums sīkumus par ziņotāja jauno 
dzīves posmu. Pilnvaroto, ar kuru Pavļikam bija darīšana, 
paaugstināja amatā, un viņš aizbrauca. Tagad Morozovs cau
rām dienām kvernēja ciema padomē, klausījās, par ko tur ru
nā. «Katra jauna darbinieka atbraukšana no rajona, sarunas 
ar viņiem arvien vairāk iedvesmoja Pavļiku Morozovu,» rakstī
ja Solomeins laikrakstā «Vshodi Kommuni»3. Grāmatā viņš 
atzīmējis zēna kautrību: «Pavļiks vēl nesaprata savas varo
nības nozīmi.»

Toties pēc pirmā sekmīgā ziņojuma —  denunciācijas zēns 
izjuta sevi jaunā kvalitātē. Solomeins raksta: «No rīta, pa ceļam 
uz skolu, Pavka, iedams garām Kulukanovu mājai, izdzirdēja 
kādu sarunu. Viņš paslēpās aiz vārtiem.» Zēns noklausījās, par 
ko runā cilvēki, kas sapulcējušies, ieskatījās spraugās, noskaid
rojot, kas notiek aiz sētas. «Tagad pat sienām ir ausis,» at
kārtoja kaimiņiem viņa vectēvs. Tēvocis Kulukanovs nosauca 
Pavļiku par savu «visupirmo okšķeri». Vārds «okšķeris» ir 
minēts B ībelē. Tas nenozīmē parastu brīvprātīgu ziņotāju, bet 
cilvēku, kas izpilda uzdevumu.

Protams, zēnu vadīja pieaugušie, viņš kļuva par bandinieku 
personīgajās un politiskajās spēlēs. Vispirms konfliktā starp 
māti un tēvu, pēc tam —  starp vectēvu, radiem un māti, bei
dzot —  starp zemniekiem un padomju varu. Bet, ja varam ti
cēt padomju autoru sacerējumiem, Pavļiks nebija pasīvs ban
dinieks —  viņš pats gribēja rīkoties.

Pilnvarotie sādžā kaut ko meklēja. «Aktīvists Pav|iks klāt kā 
nagla padomju varas interešu sardzē, viņš ziņoja par to,» stās
tīja tiesas sēdē Urins, komjaunatnes Urālu apgabala priekšstā- 
vis. Pavļiks ieradās kratīšanās pirmais, kā jau pienākas uzvedi
nātājam. «Viņa acis —  kā bultas,» rakstīja dzejnieks Borovins. 
«Un, kad Pašas vectēvs Sergejs Morozovs noslēpa kulaku man
tu,» rakstīja laikraksta «Uraļskij Rabočij»4 korespondents Mors, 
«Paša aizskrēja uz ciema padomi un vectēvu atmaskoja.»

Sādžā sāka izplatīt valsts aizņēmuma obligācijas, kuras ne
viens negribēja pirkt. Pāvels it kā staigājis pa mājām un prom 
negājis, kamēr nav pirkuši. Bet, tā kā zemnieki no viņa baidīju
šies un negribējuši nepatikšanas, tad parakstījušies uz aizņē
mumu. «Pēc katras sekmīgas operācijas Pavļiks jutās kā septīta
jās debesīs,» papildināja Solomeins grāmatā «Pavka —  ko
munists». «Pavluša sāka strādāt vēl čaklāk,» —  rakstīts TASS 
biļetenā.

Nezinādami, ko teikt par Fedju, kurš tika nogalināts kopā 
ar Pavļiku, autori arī viņu attēloja kā okšķeri. «Paša, klausies, 
Paša . . .  es taču negulēju,» atskanēja Fedjas čuksts. «Klusul» 
brīdināja Pavļiks. «Rīt parunāsim.» Ja Fedja palīdzējis brālim 
darbā, viņa noslepkavošana ir pamatota. Fjodors arī 
agrāk labprāt ziņojis mātei par tēvu —  kur un ar ko viņš pa
vadot laiku, un, pēc Smirnova un Gubareva domām, māte 
pamudinājusi Fjodoru tā rīkoties. Tagad Pavļiks izmantoja 
Fjodoru kā personīgu informētāju sīkiem uzdevumiem. Pret 
Pāvelu sādžā izturējās ar aizdomām, zemnieki apklusa, kad 
viņš pienāca klāt, bet no astoņgadīgā Fjodora bija vieglāk 
uzzināt, kur kas notiek. Fjodors kārtīgi ziņoja brālim, bet viņš 
tālāk —  orgāniem.

Naktī, kad Kulukanovs slēpa labību, lai to neatņemtu, Pav- 
ļiks trinās pie durvīm, Fjodors ar viņu. Zēns palīdzēja noteikt 
pēc ēnām, kas tie par cilvēkiem un kur viņi slēpj graudus, šo
reiz, ja ticam vairāku sacerētāju fantāzijai, Pavļiks dāvāja Fjo
doram sevišķu uzticību: denuncēja viņi abi kopā. Dienā pie 
Kulukanova, Pāvela krusttēva, ieradā bruņoti cilvēki: atraka 
bedri, aizveda labību.

Grāmatās mēs lasām, ka Pāvels veicis valsts uzdevumu —  
atklājis sādžā kulakus. Visu sarežģī tas, ka tajā laikā nebija
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kritēriju, kuru uzskatīt par nabagu, bet kuru par kulaku. 
Spriežot pēc to gadu laikrakstiem, kulaku skaits ik dienas 
palielinājās. Tādējādi —  jo vairāk Pavjiks denuncēja, jo vairāk 
ziņojumu vajadzēja.

Skolotājai arī lika piedalīties šajā politiskajā kampaņā. 
Bērni ir naivāki par saviem vecākiem, un no viņiem var izdi
bināt, kas notiek mājās. «Rajona vadība uzdeva no bērniem 
uzzināt, kas un cik slēpj labību,» stāsta skolotāja Kabina. 
Tavdas muzejā glabājas Pav|ika Morozova klases biedrenes 
Annas Jermakovas atmiņas: «Mī|otās skolotājas Zojas Kabinas 
un Pavļika vadībā mēs izdibinājām, kas un kur slēpj labību.» 
Skolotāja saņēma no pilnvarotā sarakstu «atklāšanai». Tas bija 
melnraksts: kurš —  pēc datiem, kas ienākuši no informētā
jiem, kā arī saskaņā ar rajona vadības aizdomām —  varējis 
slēpt labību. Skolotāja izvaicāja bērnus stundās, lūdza noskai
drot un viņai paziņot. Ne visi skolēni bija ar mieru to darīt, 
bet Pav|iks vienmēr ziņoja biežāk nekā citi.

Jaunajam denuncētājam kļuva zināms arī daudz kas cits, p ie
mēram, ka Kuzma Siļins un Petjka Sakovs vēlēšanu priekšvaka
rā izsituši logu ciema padomē, bet lauku lasītavā ar kaķenēm 
sašāvuši vadoņa portretus. No sādžas iedzīvotāju un skolo
tājas stāstītā uzzinājām, ka Pavļiks bērnus provocējis ziņot 
viņam par saviem vecākiem.

Grāmatu par Pavļiku Morozovu autori izgudroja arvien jau
nus un jaunus denuncēšanas paņēmienus. Piemēram, Pavļiks 
it kā draugiem ieteicis denuncēt kolektīvi. Piekārt naktī plakā
tus uz vārtiem: «Seit dzīvo tāds un tāds ļaunprātīgs labības 
nobēdzinātājs». Viņš pats norādījis, kur uzrakstus piestiprināt. 
Zēns atzīmējis, kādē| cilvēki pulcējas, kur skaita lūgšanas, 
ko dzied. Skolas sapulcē, raksta žurnālists Smirnovs, Pavļiks 
teicis: «Mēs paši droši zinām visas kulaku slēptuves. Bet klusē
jam. It kā ūdeni mutē ieņēmuši.» —  «Bet kas tad mums jādara?» 
jautājis Jaša Kovaļenko. «Kaut vai slēptuves jāparāda. Uz
zināji, kur labību norok, iezīmēji —  ziņo man vai uzreiz 
ciema padomes priekšsēdētājam.» Miša Kņiga teica Pavļi- 
kam, ka māte likusi viņam pārrakstīt «svētu vēstuli». «Tu saki 
viņai —  pārrakstīšu,» deva padomu Pavka, «bet to vēstuli at
dod man.» To stāsta Solomeins. Bērni svārstījās, daži aprunājās 
ar vecākiem un atteicās denuncēt, citi no bailēm piekrita. Sā
džas iedzīvotāji skolēniem —  ziņu pienesējiem atbildēja ar 
naidu. Viņus sita, viņiem uzrīdīja suņus, trenkāja ar nūjām. V ē 
lāk rakstos un grāmatās to sāka dēvēt par kaismīgu šķiru c ī
ņu uz laukiem.

Pāvels staigāja gar žogiem, izlūkoja, kurš ko nes, kur liek, 
ar ko dalās. Viņš jau arī, ja tic Solomeinam, bija neapmieri
nāts ar pilnvarotajiem: «Atbrauca kaut kāds Svetlovs, nodarī
ja daudz pārestību un aizbēga.» (Svetlovs —  arī izdomāts uz
vārds.) Zēns nolēma rakstīt ziņojumus, apejot sādžas pilnvaro
to, tieši uz rajonu.

Viņu atrunāja, brīdināja. No kaimiņu sādžas ieradās tē
vocis Ivans, Trofima brālis, partijas biedra kandidāts, centās 
runāt ar Pavļiku: «Pazudināji tēvu, tagad gribi pazudināt tē
voci un vectēvu. Kādēļ teici, ka viņi rudzus aizveda un sadalī
ja? Kādē| neturi savu garo mēli aiz zobiem?»

Viņu sāka saukāt par sarkano plikadīdu, lupatlasi, bet 
viņa māti par «utaino komisāriem». Pavļiks turēja rokās visu 
sādžu un, pēc Solomeina versijas, māte viņu atbalstīja. No 
rīta viņa Pāvelam sacīja: «Siļins kartupeļus ielasa . . . Ved īs uz 
tirgu . . .» Pāvels devās uz skolu, bet pa ceļam iegriezās pie 
pilnvarotās, ziņoja par savu tēvoci. Pilnvarotā sādžā tajā laikā 
bija Marina Jankovska, kas nēsāja vīriešu apģērbu, zābakus, 
pistoli. Viņa ieradās pie Siļina, lai veiktu kratīšanu. Visu, kas 
bija, atņēma un aizveda četros pajūgos.

Māte zināja par vecākā dēla darbību —  par to nav šaubu. 
1932. gada 11. septembra pratināšanas protokolā lasām: 
«Mans dēls Pāvels par visu, ko ieraudzījis un padzirdējis par 
šo kulaku bandu, vienmēr ziņoja ciema padomē un citās orga
nizācijās . .». Viņa ne tikai atbalstīja dēlu, bet denuncēja arī 
pati. Tiesas spriedumā par Pavļika nogalināšanu sacīts: «Par 
to, ka Kulukanovs nozaga labības kūļus, Pāvels pateica sa
vai mātei, bet viņa paziņoja ciema padomei.»

Draudi tikai iekarsēja Pavļiku. «Viņš,» lepni rakstīts dzejnie
ka Borovina grāmatā, «nesaudzēja nevienu un nebaidījās ne 
no kā.» Sādžā visi jau sen bija saradojušies, bet no augšas pie
prasīja dalīt tautu šķirās —  savējos un ienaidniekos. Pavļikam

šīs grūtības neeksistēja: nekādu personīgu simpā , 
ienaidnieki. Jo vairāk viņu neieredzēja sādžā, jo ble^H  
gāja pie pilnvarotā, kurš pierakstīja, atbalstīja, rīkojās.

Pavļiks sāka ievākt informāciju par tiem, kuriem bija ier 
Sādžā medīja daudzi, un nekad tas nebija aizliegts. Viņš zinā
ja ne tikai tos, kuriem ir bises, bet arī —  kam tās bija pielādē
tas. «Paša pats pavadīja milici Titovu līdz šatrakovu mājai,» 
rakstīja grāmatā Jakovļevs. «Meklējiet šauteni uz bēniņiem vai 
zem krāsnsl» Ko Morozovs denuncējis sakarā ar ieroču gla
bāšanu, nav skaidrs. Pēc dažādiem nopratināšanas protoko
liem —  dažādus cilvēkus un p a t . .  . šķiras ienaidnieku gru
pu ar šautenēm.

Gerasimovkas iedzīvotāji negribēja stāties kolhozā. Vecie 
ļaudis runāja: kas iestāšoties, tas zaudēšot Dieva Tā Kunga 
svētību. Lai sadzītu cilvēkus kolhozā, pavasarī uz sādžu at
brauca vesela brigāde. «Sapulcē,» stāstīja Solomeinam acu
liecinieki, «ilgi aģitēja ciema padomes priekšsēdētājs, un se
višķi rajona komitejas pilnvarotais. Gerasimovkas sādžas zem
nieki klusēja. Ne par, ne pret.» Presē par to sacerēts sekojo
šais: pēkšņi pieceļas Pavļiks Morozovs un sāk norādīt uz 
zemniekiem, kuriem palikusi labība. «Pilnvarotais kaut ko 
ātri pierakstīja kabatas grāmatiņā un piekrītoši smaidīja,» rak
sta žurnālists Smirnovs. Laikrakstā «Pioņerskaja Pravda» viņš 
papildina: «Bet Pavļika roka turpina norādīt uz zemnieku gal
vām. Tev ir labība un tev —  kā spriedumu skalda vār
dus Pavļiks. No vienas malas uz otru viņš pastiepj savu mazo, 
vēl bērnišķīgo, bet cieto un vīrišķīgo roku, atmaskodams visus, 
kas ir padomju varas ienaidnieki.» Mēra sajūta acīmredzot p ie 
viļ uzticamo autoru —  runa tomēr ir par bērnu.

Pāvels jau atklāti visiem seko. Skolā iet ir pārtraucis —  
nav laika. Uz sādžu no meža brauca izsūtītie kubaņieši 
iemainīt atlikušās mantas pret labību. Ja zēns uzzināja, kur vi
ņi apmetušies, tūliņ steidzās par to ziņot. Pavļiks centās pats 
uzmeklēt izbēgušos, lai ziņotu par viņiem. Vai šajos ziņoju
mos ir kaut piliens patiesības, nez vai izdosies noskaidrot. 
Rakstnieka Jakovļeva grāmatā sacīts: tā, lūk, jāmācās komu
nisms. Un Pavļiks mācījās. Kā raksta dzejnieks Borovins, aiz
sargājot komunismu no ienaidniekiem, «viņš spēja izģērbt tos 
līdz ādai». Runā no tiesas sēdes, kas publicēta laikrakstā «Tav
das Strādnieks» 1932. gada 30. novembrī, apsūdzētājs žur
nālists Smirnovs Morozova upuru sarakstu formulēja šādi: 
«Pavļiks nesaudzē nevienu . . . Gad ījās tēvs, Pavļiks viņu de
nuncēja. Pagadījās vectēvs —  Pavļiks denuncēja to. Noslēpa 
kulaks Satrakovs šauteni —  Pavļiks viņu atmaskoja. Spekulēja 
Siļins —  Pavļiks atklāja viņa īsto seju. Pavļiku izaudzināja un iz
glītoja pionieru organizācija.» «Pioņerskaja Pravda» šai Smir
nova runai par Pavļiku pievienoja rezumējošu domu: «Viņš au
ga par neparastu bo|ševiku.» Visu šo rindkopu Solomeins 
pārrakstīja savā grāmatā «Kulaku ligzdā», neatsaucoties uz 
autoru.

Sādža mutuļoja. Nodevības sēkla izauga un deva augļus. 
Kaimiņi rādīja uz kaimiņiem, apsteigdami svešus ziņojumus. 
Sapratuši, ka ar zēnu salabt nav iespējams un, saskaņā ar li
teratūras versijām, izņemot sodīšanu, nav vairs uz ko paļauties, 
sādža atkal sprieda par to, kā no zēna tikt vaļā. Rakstnieks 
Jakovļevs tam veltījis grāmatā veselu nodaļu ar virsrakstu 
«Četri uzbrukumi».

Pāvelu centās noslīcināt, viņš izpeldēja. Māte aizskrēja sū
dzēties milicim, bet viņš bija aizbraucis uz rajonu. Naktīs v i
ņiem klauvēja pie durvīm, baidīja. Pavļiks, izrādās, nebija 
no gļēvajiem. Zēns rāja māti par to, ka nav viņu pamodinājusi, 
kad lauzušies durvīs: viņš būtu izgājis un paskatījies, kas 
atnācis. Turpināt denuncēšanu, kad ir jau zināms, kurš to da
ra, un kad saņemti draudi —  vai tā, pēc padomju autoru 
domām, nav īsta drošsirdība?! Brālēns Daņila sasita viņu ar nū
ju. Pāvels nodeva Daņilu. Padzirdējis, ka tēvocis kaimiņu 
ciemā noslēpis vezumu labības —  nodeva tēvoci. Bet, lūk, 
kas rakstīts Solomeina piezīmju grāmatiņā: «Vezumu neatra
da.» M elīgā denunciācija par tēvoci Arsēniju Kulakanovu, pēc 
autoru domām, bija pēdējais piliens, kas pārpildīja pacietī
bas mēru.
_____________  (Turpmāk vēl)

«C ietum a Vēstnesis»  (k rievu  va i.)
«Tavdas Strādn ieks»  (k r ievu  va i.)
«Kom ūnas Ausm a» (k r ie vu  va i.)

1 «U rā lu  Strādn ieks»  (k r ie vu  va i.)
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V I K T O R S  S U V O R O V S

LEDLAUZIS JEB HITLERS STAĻINA APRĒĶINOS

(1. turp inā jum s)

Kāpēc Sta|ins sadalīja Poliju?
«Ja  mūsu ieceres piepildīsies, visa pasaule būs mūsu 

rokās, un strādnieku šķira kļūs b riva .» (S ta ļins  
04.02.1931. Darbi, 13. sēj., 40. Ipp.)

1941. gada 22. jūnijā fašistiskā Vācija, pārkāpdama 
līgumu, negaidīti uzbruka Padomju Savienībai. Tas ir 
vēsturisks fakts. Taču šajā lietā manāma visai dīvaina 
nianse. Līdz otrajam pasaules karam Padomju Savienībai 
ar Vāciju nebija kopīgu robežu, tātad Vācija nevarēja uz
brukt Padomju Savienībai, par pēkšņu ofensīvu nemaz 
nerunājot. Ikvienam, kas interesējas par augšminēto gada- 
skaitli, iekams viņš nolād Hitleru, apvainodams to līguma 
laušanā, jāatbild vismaz uz šādiem jautājumiem:

1) Kas likvidējis traucējošo neitrālo valstu barjeru starp 
Vāciju un PSRS?

2) Kādē|?
Barjera starp abām valstīm nebija divkārša tikai vienā 

posmā. Vienīgā zeme, kas robežojās tiklab ar Padomju Sa
vienību, kā ar Vāciju, bija Polija. Skaidrs, ka potenciālais 
agresors, kas būtu ieinteresēts padomju—vācu kara izrai
sīšanā, mēģinātu šeit izveidot «koridoru». Turpretī otrai 
pusei, kas nevēlējās karu starp PSR S  un Vāciju, liekot lietā 
savu militāro varenību, politisko tālredzību un starptau
tisko autoritāti, būtu jāaizšķērso ce|š pretinieka iebru
kumam Polijā — ja citādi nevarētu, tad Polijā vajadzētu 
uzsākt karu ar ienaidnieku, lai noturētu to tālāk no savām 
robežām.

Hitlers savus nolūkus neslēpa. Staļins viņu publiski 
nosauca par kanibālu. Taču Hitlers neuzbruka Padomju 
Savienībai, jo abām valstīm nebija kopīgas robežas. Fīrers 
piedāvāja Sta|inam apvienojoties sagraut traucējošo šķērs
sienu. Staļins ar sajūsmu šo priekšlikumu pieņēma, milzu 
entuziasmā ķerdamies pie «poļu mūra» nojaukšanas, lai 
viņam ar Hitleru izveidotos kopīgs «koridors». Hitlera no
lūki ir saprotami, bet kā lai izskaidro Sta|ina uzvedību?

Padomju vēstures sacerētāji PSR S  rīcību izskaidrojuši 
dažādi. Pirmais variants: «Tiklīdz Polija būtu sakauta un 
noasiņojusi, mēs savas robežas pabīdītu tālāk uz rietu
miem, tādā veidā nostiprinot valsts drošību.» Dīvains attais
nojums! Padomju robežas patiešām pavirzījās divsimt 
trīssimt kilometru uz rietumiem, bet tajā pašā laikā Vācija 
savas robežas par trīssimt četrsimt kilometriem pārcēla uz 
austrumiem. Šī abpusējā kustība nepavairoja Padomju 
Savienības drošību, drīzāk gan to mazināja. Toties nu bija 
jārēķinās ar jaunu realitāti, proti, kopīgo vācu— padomju 
robežu, kas pavēra iespēju pēkšņai kara uzsākšanai. Otrs 
variants: «Laikā, kad Polija izmisīgi cīnījās ar fašistiem, 
mēs tai uzbrukām no aizmugures, jo gribējām novilcināt 
kara izraisīšanos starp PSR S  un Vāciju . . .»  Šī izskaidro
juma moto varētu būt: «Mēs pielaidām uguni kaimiņmājai, 
jo tādā gadījumā liesmas uz mūsu māju pārsviestos vēlāk.» 
Trešais variants: «Francija un Lielbritānija ar mums ne
gribēja slēgt līgumu, tātad .. .» Kāds neprāts! Kāpēc gan 
Francijai un Lielbritānijai būtu jāaizstāv Padomju Savie
nība, kas par savu galamērķi bija pasludinājusi demokrā
tisko iekārtu gāšanu visā pasaulē, tātad arī Francijā un 
Lielbritānijā! Rietumiem bija absolūti vienaldzīgi, ka Hitlers 
virzās uz Austrumiem. Šāda notikumu gaita uztrauca tikai 
Austrumeiropu. Tiklīdz Hitlers vērstos pret Austrumiem, 
par pirmajiem upuriem k|ūtu šīs valstis. Tāpēc Austrum
eiropas zemes gribēja biedroties ar Padomju Savienību. 
Vienotiem spēkiem tās būtu varējušas izveidot pret Hitleru

vērstu koalīciju. Taču Staļinam šāda savienība nebija vaja
dzīga, turklāt līgumsaistības ar šīm valstīm P SR S  nepil
dīja. Staļins būtu varējis saglabāt kaimiņzemju neitrali
tāti, taču, ignorēdams šo iespēju, viņš nodevīgi iebruka 
valstīs, kuras apdraudēja fašisms.

Visiem šiem variantiem ir divas nepilnības:
a) tie tika izstrādāti par vēlu;
b) tajos nav ņemta vērā padomju valdības nostāja, kaut 

arī tā noprotama daudz skaidrāk un tiešāk nekā Hitlera 
nostāja viņa rakstos un runās.

Kad šķērssiena bija sagrauta, fīrers, apmierināts ar sa
sniegto, pievērsās Rietumeiropas, Āfrikas, Vidusjūras un 
Atlantijas problēmām. Kas būtu jādara Staļinam, iegūstot 
piecsimt septiņdesmit kilometru plato joslu un krietnu 
sprīdi laika? Attiecīgais robežas posms būtu nekavējoties 
jānostiprina. Tikai vēlāk — 1943. gadā — Sarkanā Armija 
Kurskas lokā pierādīja, ka spēj pretoties ienaidnieka ofen
sīvai. Neilgā laikā padomju karaspēks plašajā frontē ierī
koja sešas aizsardzības līnijas, kas iesniedzas 250—300 ki
lometru dziļumā. Ik kilometru klāja ierakumu, tranšeju, 
savienotājceļu, blindāžu un ugunspozīciju tīkls. Ik kilo
metrs sevī slēpa apmēram septiņtūkstoš prettanku un kāj
nieku mīnu, bet ikvienu prettanku pozīciju kilometru 
«sedza» četrdesmit viens prettanku lielgabals, šāda taktika 
visīsākajā laikā palīdzēja klajā laukā izveidot patiešām 
necaursitamu aizsardzības joslu.

1939. gadā aizsardzības iespējas būtu bijušas nesalīdzi
nāmi lielākas: neizbrienami meži, upes, purvi. Maz ce|u un 
daudz laika. Pie savām jaunajām robežām Padomju Armija 
būtu varējusi izveidot patiešām necaurejamu zemesstreli, 
vēl jo vairāk tādēj, ka tā nebūtu pārlieku gara. Taču Pa
domju Savienība tajā laikā pārstāja ražot prettanku liel
gabalus un zenītlielgabalus. Zemesstrēle, tieši otrādi, tika 
mērķtiecīgi kultivēta. Būvēja ce|us, tiltus, paplašināja, 
nostiprināja un pilnveidoja dzelzceļu tīklu. Vecās aizsar
dzības būves tika iznīcinātas un sagrautas. Lūk, ko stasta 
šo pasākumu līdzdalībnieks pulkvedis I. G. Starinovs: 
«Izveidojās muļķīga situācija. Kad mums bija robežas ar 
vāji bruņotām valstīm, tās patiešām ļoti nostiprināja. Tik
līdz par mūsu kaimiņu kļuva Hitlers, izrādījās, ka pirmītē
jās sapieru ierīkotās aizsardzības būves visā vecās robežas 
garumā bija jānojauc.» («Mīnas gaida savu stundu», Mas
kava, 1964., 76. Ipp.) «Sarkanarmijas sapieru vienību ko
mandieri pieprasīja 120 000 dzelzceļa mīnu ar laika deg
ļiem. Tik daudz mīnu pietiktu, lai vērmahta iebrukuma gadī
jumā pilnīgi sagrautu dzelzce|a tīklu ienaidnieka aizmu
gurē. Taču pieprasītā daudzuma vietā tika piešķirtas tūk
stoš divsimt mīnas!» (Turpat — 186. Ipp.) Mīnu ražošana 
Padomju Savienībā bija ļoti attīstīta, bet pēc kopējās robe
žas iegūšanas to pārtrauca.

Ar ko nodarbojās Staļins, izpostījis savu aizsargsistēmu? 
Viņš ķērās pie neitrālo kaimiņvalstu likvidēšanas. Par 
upuriem drīz vien k|uva visi Staļina rietumu kaimiņi. Val
stīm, kurām bija kopīga robeža ar PSRS, pievienojās arī 
Lietuva, kam tolaik vispār nebija robežu ar Padomju Sa 
vienību. Padomju karaspēka parādīšanās Lietuvā nozī
mēja tuvošanos īstajām Vācijas robežām. Pirms tam 
padomju— vācu robeža gāja caur okupētās Polijas teritoriju, 
bet nu padomju karaspēks atradās pie Austrumprūsijas. 
Šajā situācijā būtu pagrūti apgalvot, ka Hitlers sev var
mācīgi izlauzis «koridoru» uz Austrumiem, bet muļķa Sta
ļins viņam tikai palīdzējis. Nē. Staļins pats bez svešu palī
dzības izlauza sev «koridoru» uz Rietumiem. «Vēsture ir 
pierādījusi: ja kāda valsts grib uzsākt karu ar citu valsti,

66



šī valsts neapstāsies pat tad, ja tām nav kopīgu robežu, 
kamēr nebūs ieguvusi kopēju līniju ar uzbrukuma objektu.» 
(Sta|ins, «Pravda», 1939. gada 5. martā)

Vai Padomju Armija izteica vēlēšanos apstāties pie jaun
iegūtajām robežām? Padomju Savienības maršals S. K. Ti- 
mošenko sacīja: «Lietuvā, Latvijā, Igaunijā gāzta nīstā 
muižnieku un kapitālistu vara. Padomju teritorijas ievēro
jami paplašinājušās, un valsts robežas pavirzījušās uz Rie
tumiem. Kapitālistiskā pasaule ir spiesta atkāpties. Taču 
mēs, Sarkanās Armijas cīnītāji, nedomājam apstāties un 
samierināties ar sasniegto!» (Tautas Aizsardzības komisāra 
pavēle № 400, 07.11.1940.)

Tas nav nedz aģentūras TASS komentārs, nedz arī pazi
ņojums. Tā ir pavēle Padomju Armijai! Vai šie vārdi no
zīmē to, ka padomju robežas būtu jāpārce| vēl tālāk uz Rie
tumiem? Varbūt uz Vācijas rēķina? Bet ar Vāciju taču bija 
noslēgts pakts!

Pakts un tā sekas.
«S ta (in s  bija rūdītāks par H itleru. Rūdītāks un slīpētāks. »  

(A . Antonovs-Ovsejenko. « Tirāna portrets » .  Ņujorka, 
1980., 296. Ipp.)

Viss šķita labi aprēķināts: da|u Polijas Hitleram, da|u 
Sta|inam. Taču jau nedē|u pēc pakta parakstīšanas Staļins 
izspēlēja pirmo ļauno triku. Hitlers bija uzsācis karu Polijā, 
bet Sta|ins paziņoja, ka viņa armija vēl neesot sagatavota. 
Sta|ins, paktu parakstot, to būtu varējis pavēstīt Ribentro- 
pam, taču viņš to nedarīja. Hitlers karoja Polijā, un nu tam 
bija jāsaprot, ka viņš palicis vienatnē.

Sis k|ūmīgais stāvoklis neattaisno Hitleru — viņš, tikai 
viņš vainojams otrā pasaules kara izraisīšanā. Karam ar 
Poliju pievienojās karš ar Franciju, tātad — karš divās 
frontēs. Arī Lielbritānija nekavējoties pieteica karu Vācijai. 
Tātad varēja gaidīt ilgstošu konfliktu, un ikvienam zināms, 
kā beidzas šie ilgstošie kari valstīm, kuru rezerves nav ne
izsmeļamas. Lielbritāniju atbalstīja Savienotās Valstis, 
un (tāpat kā pirmajā pasaules karā) viskritiskākajā brīdī 
tās varēja likt lietā savu patiešām milzīgo potenciālu. Rie
tumi bija k|uvuši par Vācijas ienaidnieku. Uz Staļina drau
dzību Hitlers vaiēia paļauties tik ilgi, kamēr pats bija spē
cīgs. Pēc ilgstoša kara ar Rietumiem Hitlera spēki izsīktu, 
un tad .. .

Turpretī Staļina pozīcija bija šāda: Poliju sadalīja nevis 
Reihskancelejā, bet gan Kremlī. Hitlers nepiedalījās līguma 
slēgšanā, bet Staļins piedalījās. Tomēr Hitlers ir vainīgs 
kara izraisīšanā, bet Staļins nav. Sta|ins ir nevainīgs upuris. 
Staļins ir Austrumeiropas atbrīvotājs.

Sta|ina armija Polijas teritorijā pastrādāja tādus pašus, 
ja ne vēl briesmīgākus noziegumus, bet Rietumi tāpēc ne
pieteica karu PSRS . Izcēlās karš, kā Staļins bija vēlējies: 
cilvēki Rietumos cits citu nonāvēja, postīja viens otra pilsē
tas, bet Staļins ieturēja neitralitāti, gaidīdams izdevīgu 
mirkli.

Kad Staļins nokļuva nelabvēlīgā situācijā, Rietumi tam 
nekavējoties steidzās palīgā. Gala iznākumā Polija, kuras 
apdraudētā neatkarība lika Rietumiem iesaistīties karā, 
tomēr neatguva brīvību, bet kopā ar visu Austrumeiropu un 
daļu Vācijas nonāca Sta|ina verdzībā.

Vai Sta|ins grasījās ievērot pakta noteikumus? «Jautā
jums par cīņu nav aplūkojams no taisnīguma viedokļa, bet 
gan, vadoties no konkrētas politiskas situācijas prasībām, 
no partijas prasībām attiecīgajā brīdī.» (Staļina runa 
Kominternes Ārkārtējās komitejas sēdē 1926. gada 22. jan
vārī. Darbi, 8. sēj., 1. Ipp.)

Delegāti partijas kongresos, kur uzstājās Sta|ins, bija 
pareizi izpratuši savus vadoņus un piešķīruši tiem attiecī
gas pilnvaras. «Kongress jo sevišķi uzsver, ka Centrālā 
Komiteja ir tiesīga noslēgt jebkurus savienības un miera 
līgumus ar imperiālistiskajām un pilsoniskajām valstīm, 
kā arī pieteikt tām karu.» (Partijas 7. Ārkārtējā kongresa 
rezolūcija 1918. gada martā.) Starp citu, šis lēmums vēl 
šobaltdien nav atcelts.

Kāda situācija šim mērķim būtu vispiemērotākā, Staļins 
(citējot Ļeņinu) savā CK atskaites ziņojumā (03.12.1927.) 
rezumē: «Mūsu jauncelsme ļoti lielā mērā atkarīga, vai

mums izdosies karu ar kapitālistisko pasauli (kas ir neiz
bēgams) novilcināt līdz brīdim, kad kapitālisti sāks savā 
starpā plēsties.» (Darbi, 10. sēj., 288. Ipp.) «Jāņem vērā,» 
saka Ļeņins, «ka izšķirošā kauja var sākties tikai tad, kad 
mums naidīgās šķiras būs pietiekami sapinušās savstarpē
jās nesaskaņās, «sagājušas matos» un cietušas krahu cīņā, 
kurai tās nav gatavas.» («Par ļeņinisma pamatiem», lek
cijas Sverdlova universitātē 1924. gada aprīlī. Darbi, 
6. sēj., 158. Ipp.)

Sta|inam bija vajadzīga situācija, kad «kapitālisti plēšas 
kā suņi». («Pravda», 14.05.1939.) šādu situāciju izraisīja 
Molotova— Ribentropa pakts. Pēdīgi arī «Pravdā» sāka pa
rādīties atbilstoši citāti. Tika piesaukts Kārlis Markss, 
kurš aicinājis pretinieku ne vien sagrābt pie rīkles, bet arī 
iznīcināt. «Pravda» sajūsmināti rakstīja: «Pasaules pīlāri 
nodreb, zeme pazūd zem kājām. Uzliesmo uguns, un liel
gabalu duna satricina jūras un kontinentus. Valstis un 
varas izgaist kā pūkas. Kāds svinīgs, pat pacilājošs šis 
brīdis, kad redzam, kā nebūtībā aiziet varenie un krīt bagā
tie!» («Pravda», 18.08.1940.) Šis «no augšas» veicinātais 
noskaņojums pārņēma Sarkanarmiju un partiju. Ģenerāl
leitnants S. Krivošejins savam vietniekam Latiševam 
atstāsta kādu sarunu. Tolaik Krivošejins bija 25. motorizētā 
korpusa komandieris. Nesen viņš kopā ar ģenerāli H. Gude- 
riānu Brestā komandēja parādi par godu Polijas asiņainajai 
sadalīšanai: «Mums ir līgums ar vāciešiem, taču tam nav 
nozīmes. (. .) Pašlaik ir izdevīgākais brīdis galīgai un 
konstruktīvai pasaules problēmu atrisināšanai.» («Kara 
stāsts», Maskava, 1962., 2. Ipp.)

Par to, vai komunisti ticēja neuzbrukšanas paktam un 
vai viņi grasījās to ievērot, vēsta Leonīds Brežņevs. Viņš 
apraksta kādu partijas aģitatoru sapulci Dņepropetrovskā
1940. gadā: «Biedri Brežņev, mums ļaudīm jāizskaidro 
neuzbrukšanas pakts, jāliek saprast, cik tas ir nopietni. 
Tas, kurš apgalvo pretējo, ir provokators. Bet tauta vien
alga netic. Kā rīkoties? Izskaidrot, vai tomēr ne?» — «Pro
tams, ka izskaidrot,» es atteicu. «Mēs izskaidrosim tik ilgi, 
kamēr fašistiskajā Vācijā akmens uz akmeņa nestāvēs!»» 
(L. Brežņevs. «Mazā zeme», Maskava, 1978. gads, 16. Ipp.)

«Eiropas atbrīvošanu» 1940. gada vasarā tomēr nolēma 
pārcelt uz 1941. gada vasaru. Jauno — 1941. gadu — ieva
dīja lozungs: «Pavairosim republiku skaitu Padomju Sa
vienībā!»

Pirms kara sākšanās «Pravda» padomju tautu neaicināja 
nostiprināt valsts aizsardzību. «Pravda» tenora balsī dzie
dāja ko citu: viens pakts vairāk vai mazāk, bet reiz pasaule 
tik un tā piederēs mums. «Milzīga ir šī valsts. Pat zemeslo
dei jāgriežas deviņas stundas, lai mūsu neaptveramā zeme 
varētu uzsākt jauno uzvaras gadu. Pienāks laiks, kad tam 
būs vajadzīgas ne tikai deviņas, bet visas divdesmit četras 
stundas . . . Un, kas zin, kur pēc pieciem, desmit gadiem 
mēs svinēsim Jauno gadu? Kurā joslā? Kurā padomju 
meridiānā?» («Pravda», 01.01.1941.)

Hitleram bija jāatzīst, ka vilcināties vairs nedrīkst.

Kad Padomju Savienība iesaistījās otrajā pasaules karā?
«T ik a i viena vienīga valsts, Padom ju Krievija , var uzva

rēt vispārēja konflikta gadījum ā . . »
(Ā d o lfa  H itlers sarunā ar lordu Halifaksu Oberzalcbergā. 
«D oku m en ti un m ateriāli par otrā pasaules kara priekš
vakaru», Maskava, 1948., 1. sēj., 48. Ipp .)

Padomju Savienībā viss, kas saistīts ar otrā pasaules 
kara sākšanos, tika turēts stingrā valsts noslēpumā. Līdz 
ar pārējiem drausmīgajiem kara noslēpumiem jo rūpīgi 
glabāja dienu, kad Padomju Savienība iesaistījusies otrajā 
pasaules karā.

Lai reanimētu apšaubāmo 22. jūnija versiju, padomju 
propaganda šo datumu balsta ar speciālām palīgkonstruk- 
cijām, un pirmā no tām ir mākslīgais jēdziens «pirmskara 
periods», kas aptver pēdējos divus gadus pirms 22. jūnija, 
bet otrā — 1418 kara dienas. Tās bija paredzētas gadīju
mam, ja kāds ziņkārīgais gribētu izskaitjot karā iesaistīša
nās brīdi. Sākot aprēķinus no kara pēdējās dienas, pētnieks 
noteikti atgrieztos pie «liktenīgās sestdienas».

Šāda «pirmskara perioda» nekad nav bijis. Tas ir vistī
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rākais izdomājums. Pietiek atcerēties kaut vai to, ka «pirms
kara periodā» par padomju agresijas upuriem kļuva visi 
PSR S  rietumu kaimiņi. 1939. gada septembrī Padomju Sa
vienība deklarēja savu neitralitāti, «pirmskara periodā» 
okupēdama teritorijas ar vairāk nekā 24 miljoniem iedzī
votāju. Vai neitrālai valstij tas nav maķenīt par daudz?

Cīņā pret Sarkano Armiju kritušais poļu karavīrs tiek 
uzskatīts par otrajā pasaules karā kritušo, bet padomju 
karavīrs, kurš viņu nogalinājis — par «neitrālu». Ja šajā 
kaujā Polijas teritorijā bija nogalināts padomju karavīrs, 
viņu atzina par kritušu miera laika «pirmskara periodā».

Vācija okupēja Dāniju. Kaut arī lielas kaujas izpalika, tas 
bija militārs akts. Padomju Savienība tādā pašā veidā, bez 
kaujām ieņēma Baltijas valstis, kas pēc ģeogrāfiskā stā
vokļa, iedzīvotāju skaita un tradīcijām ļoti līdzinājās Dāni
jai. Taču Padomju Savienība to neuzskata par militāru 
aktu. Vācija okupēja Norvēģiju — agresija vēršas plašumā, 
bet cik dzivību Padomju Savienība pirms tam bija atņē
musi savam kaimiņam — Somijai? Kāpēc Vācijas asiņai
nais kara noziegumu saraksts sākts datēt ar 1939. gada 
1. septembri, bet Sarkanarmijas — tikai ar 1941. gadu?

Tiesa, «pirmskara periodā» Padomju Savienības īstenais 
karš nebija permanents — tas aprobežojās ar atsevišķām 
invāzijām un sīkiem konfliktiem, kas mijās ar pārtrauku
miem. Esmu dzirdējis iebildumus, ka Padomju Savienība 
«pirmskara periodā» nevienai valstij karu oficiāli neesot 
pieteikusi, tādēļ tai nevarot pārmest piedalīšanos karā. 
Taču, piedodiet, ari Hitlers ne vienmēr oficiāli pieteica karu. 
Sekojot padomju propagandas izteikumiem, arī 1941. gada
22. jūnijā neviena no pusēm karu nebija oficiāli pieteikusi. 
Kādēļ gan tieši šis datums kalpo par robežšķirtni starp 
mieru un karu? Tā ir diena, kad vienas valsts armija uzsāka 
reālu karadarbību pret otras valsts armiju, lai gan abas 
valstis jau ilgi pirms tam bija šajā karā iesaistījušās.

1939. gada 1. septembra rītausmā vācu vērmahts iebruka 
Polijā. Tajā pašā 1939. gada 1. septembri Augstākās Pa 
domes ceturtajā ārkārtējā sēdē pieņēma likumu «Par vis
pārējo karaklausību». Savāda rīcība. Laikā, kad bērniem 
un pieaugušajiem Hitleru iztēloja par rēgu, briesmoni un 
kanibālu, likums par karaklausību bija lieks. Toreiz, pēc 
neuzbrukšanas Ilguma parakstīšanas, radās vajadzība 
pieņemt likumu «Par vispārējo karaklausību». Komunisti 
vienā balsi taisnojās: šajā dienā esot sācies otrais pasaules 
karš un mēs, nevēlēdamies karā iesaistīties, veicām drošī
bas pasākumu.

Iztēlosimies, kāda vēsturiskajā rītā izskatījās Vācijas— 
Polijas robeža: tumsa, migla, šāvieni un motoru rēkoņa. Poļi 
nesaprot, kas notiek, nezina, vai tā ir provokācija vai spon
tāns, nesankcionēts konflikts. Taču mūsu Augstākās Pado
mes deputātiem (arī aitu ganiem augstu kalnos un nopel
niem bagātajiem briežkopjiem nomadu apmetnēs aiz Polārā 
loka) viss bija skaidrs: tā nebija nedz provokācija, nedz 
konflikts, nedz arī vācu—poļu vai tikai Eiropas karš — tas 
bija otrā pasaules kara sākums.

Jebkurš mēģinājums noteikt precīzu otrā pasaules kara 
sākšanās dienu un bridi, kad šajā karā iesaistījās PSRS, 
mūs nemaldīgi noved pie 1939. gada 19. augusta.

«Saglabājot mūsu neitralitāti, Eiropā jāizraisa karš, un, 
kad pretinieka spēki būs pietiekami izsīkuši, Sarkanā Armija 
dosies izšķirošajā cīņā.» (Staļins. «Par ļeņinisma pama
tiem». Darbi, 6. sēj., 158. Ipp. un runa Centrālās Komitejas 
plēnumā 1925. gada 19. janvārī. Darbi, 7. sēj., 140. Ipp.)

Politbirojs 1939. gada 19. augusta sēdē pieņēma galīgo 
lēmumu par šī nodoma īstenošanu. Vēstis par attiecīgo Po
litbiroja sēdi un tajā pieņemtajiem lēmumiem ātri sasniedza 
Rietumu presi. Francijas aģentūra «Havas» šos lēmumus 
izklāstīja paziņojumā. (E. Jekels (E . Jäckel) « V ierte ljahrs
hefte fü r Zeitgeschichte»,  1958. gada oktobris, izmantojot 
Zenēvā iznākušo «Revue de droit in ternationa l»,  № 3,
1939, 247. Ipp.)

Kada veidā šis stingri slepenais protokols nonaca Rietumu 
preses rokās? Nav ne jausmas. Tas varētu būt noticis 
šādi: kāds Politbiroja loceklis (varbūt pat vairāki), izbijies 
par Staļina plāniem, nolēma viņu aizkavēt. Vienīgā 
iespēja to izdarīt bija šo plānu darīt zināmu Rietumos.

Uz aģentūras «Havas» paziņojumu Staļins reaģēja zibe
nīgi un neparasti. 1939. gada 30. novembrī «Pravdā» tika 
publicēts Staļina atsaukums. Tas ir vērā ņemams doku
ments, tādēļ citēju pilnu tekstu:

«Par informācijas aģentūras «HAVAS» melīgo paziņo
jumu.

Kāds «Pravdas» redaktors vērsās pie biedra Staļina ar 
jautājumu, ko vadonis domā par aģentūras «Havas» pazi
ņojumu, kurā pieminēta kaut kāda «Staļina runa», kas it kā 
esot teikta 19. augusta Politbiroja sēdē. Tā it kā saturējusi 
domu: karš esot jāpaildzina, līdz karojošās puses viena 
otru novestu līdz sabrukumam. Biedrs Staļins atsūtījis 
sekojošu atbildi: «šis aģentūras «Havas» paziņojums ir 
tikpat melīgs kā citi tās paziņojumi. Es, protams, nezinu, 
kurā kafē-šantānā šie meli ir safabricēti. Lai taču kungi no 
aģentūras «Havas» melo, cik uziet, tomēr tie nespēs noliegt, 
ka:

a) nevis Vācija uzbruka Francijai un Anglijai, bet gan 
Francija un Anglija uzbruka Vācijai, un tāpēc šīs 
valstis ir atbildīgas par pašreizējo karu;

b) Vācija pēc karadarbības sākšanās Francijai un An
glijai piedāvāja noslēgt mieru, un Padomju Savie
nība atklāti atbalsta šos Vācijas miera centienus, jo 
uzskata, kā ari turpinās uzskatīt, ka iespējami ātrākai 
kara izbeigšanai būtu izšķiroša nozīme visu zemju 
un tautu stāvokļa uzlabošanā;

c) Anglijas un Francijas valdošās aprindas strauji no
raidījušas tiklab Vācijas piedāvāto mieru, kā ari Pa 
domju Savienības centienus panākt iespējami ātrāku 
kara pārtraukšanu.

Tādi ir fakti. Vai kafē-šantāna politiķiem no aģentūras 
«Havas» būtu kādi iebildumi?

J. V. Staļins»

Bāze kara turpināšanai?*
«V ā c ija s  nacionālās atbrīvošanās paraugs proletāriskā  

revolūcijā , kura, aptvērusi Centrālo E iropu un R ietum 
eiropu, saliedēs tās kopā ar Austrum eiropu Padom ju Sa 
vienotajās Va ls tis .» (Ļ . Trockis. « Opozīcijas bifetens», 
№ 24, 9. Ipp .)

Pēc Napoleona padzīšanas no Krievijas uzvarām vaina
gotā krievu armija iegāja Parīzē. Tā kā Napoleona tur ne
bija, krievu karavīri ar dziesmām atgriezās Krievijā. Krie
vijas kara mērķis bija sakaut ienaidnieka armiju. Kad Mas
kavai briesmas vairs nedraudēja, krievu armijai Rietum
eiropā nebija ko darīt.

Atšķirība starp Krieviju un Padomju Savienību saska
tāma kara mērķī un uzdevumā. Pēc Tuhačevska vārdiem, 
Padomju Savienībai tie būtu: « . . nodrošināt neierobežotas 
varas lietošanu, kā pirmo iznicinot pretinieka karaspēku.» 
(«Revolūcija un karš», Maskava, 1923., 188. Ipp ) Preti
nieka armijas sakāve un tās iznīcināšana «līdz beidzamajam 
vīram» nenozīmētu vis kara un vardarbības beigas, bet gan 
priekšnoteikumu radīšanu «neierobežotās varas pielieto
šanai». «Katra mūsu iekarotā teritorija pēc tās ieņemša
nas kļūst par padomju teritoriju, kurā jānodibina strād
nieku un zemnieku vara.» (Padomju Savienības maršals 
M. Tuhačevskis. Kopoti raksti, Maskava, 1964., 1. sēj., 
258. Ipp.)

šis iekaroto teritoriju ātras sovjetizešanas process, lie
tojot neierobežotas varas un terora metodi, kā ari barba
riskā visu krājumu izlaupīšana agresijas turpināšanai 
Tuhačevska teorijā zinātniski formulēta ka «baze kara 
paplašināšanai». Šis termins atrodams pat Lielajā Padomju 
enciklopēdijā (1. izdevums, Maskava, 1928., 12. sēj., 
276—277. Ipp.).

1940. gada 30. martā Ādolfs Hitlers saviem ģenerāļiem 
par galveno kara uzdevumu Austrumos izvirzīja komu
nistiskās diktatūras gāšanu, «reālā sociālisma» uzcelšanu 
un Krievijas pārvēršanu par bāzi kara turpināšanai. Vai 
Tuhačevska mērķi bija citādāki?

* Šajā nodajā autors pieskaras arī Baltijas valstu okupēšanai. Tā ka 
šīs norises izklāsts Latvijas lasītājiem jaunus faktus nesniedz, attiecīgās 
rindkopas tekstā izlaistas. — T u lk . piezim e.
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«
Gatavojoties militārai operācijai, Hitlers vēl pirms jau

nās teritorijas okupēšanas rūpējās par pārvaldes aparāta 
»izveidi, taču līdzīgs priekšlikums bija arī Tuhačevskim.

Tuhačevskis varētu būt krietns gauleiters (atbildīga 
amatpersona NSDAP — Nacionālsociālistiskajā Vācu 
strādnieku partijā. — Tulk. piezīme), jo stratēģis viņš nebija. 
Tuhačevska nepilnīgās zināšanas šajā jomā nav noslēpums. 
Viņa «dūres stratēģijas» koncepcija pat no teorētiskā vie
dokļa ir absolūti nesaturīga. Komunistiskie vēsturnieki cen
šas iegalvot, ka Sta|ins, 1937. gadā novācot Tuhačevski, 
esot pilnībā atteicies no viņa metodēm. Nav tiesa, Sta|ins 
gan atmeta nederīgo stratēģijas koncepciju, taču paturēja 
Tuhačevska uzskatu par «kara bāzes paplašināšanu», kā 
arī akceptēja tās tālākattīstīšanu.

Līdzās Tuhačevskim un viņam līdzīgiem, Sta|inam ne
trūka īstu stratēģu. Pirmais un izcilākais viņu vidū, pro
tams, bija Vladimirs Triandafilovs — operatīvās tehnikas 
pamatlicējs. Triandafilovs, sameklējis cilvēkus, kas izprata 
viņa ģeniālās idejas, pieaicināja tos darbam Ģenerālštābā, 
piemēram,^nākamo maršalu A. M. Vasi|evski. G. K. Zukovs 
visās kaujas operācijās, sākot ar uzvaru pār japāņiem pie 
Halkingolas 1939. gadā, realizēja praksē Triandafilova 
idejas. Triandafilovs noliedza Tuhačevska militāro koncep
ciju, taču pārņēma viņa teoriju par vardarbību un strauju 
«atbrīvoto teritoriju» sovjetizēšanu. «Neilgā laika posmā 
(divās trijās nedēļās) jāveic veselas valsts sovjetizē- 
šana, bet, ja iznāk darīšana ar lielākiem valstiskiem veidoju
miem, tas jādara triju četru nedē|u laikā.» «Organi
zējot revolucionārās komitejas, nebūtu vēlams pa|auties uz 
vietējiem spēkiem. Tiesa, da|a no tiem varētu veikt darbu 
tehniskajā aparātā un ieņemt mazsvarīgus amatus. Atbil
dīgos darbiniekus un pat da|u no tehniskā personāla būtu 
jāved līdzi. Jauniekaroto apgabalu sovjetizēšanai nepiecie
šamo darbinieku skaits būs ārkārtīgi liels.» («Mūsdienu 
armiju kaujas operāciju veids», Maskava, 1929., 77.— 
78. Ipp.)

Triandafilovs norādīja, ka nebūtu pareizi sovjetizēšanai 
izmantot Sarkanās Armijas kaujas vienības. Daudz ieteica
māk, ja to veiktu sevišķās vienības. Sarkanā Armija karo ar 
pretinieku un sakauj to, bet sevišķās vienības gādā par lai
mīgu dzīvi un ievieš strādnieku un zemnieku varu. Hitlers 
vēlāk rīkojās tieši tāpat: vērmahts iznīcināja pretinieku, 
savukārt SS ieviesa «Jauno kārtību».

Triandafilovs pacēla karamākslu līdz eksaktas zinātnes 
augstumiem, jo viņa atrastā vienkāršā formula ļāva mate
mātiski smalki aprēķināt milzīgu armiju uzbrukuma operā
cijas. Sī formula ir pilnīga un noslīpēta kā ģeometrijas teo
rēma. Triandafilovs bija sagatavojis formulas visām uzbru
kuma fāzēm, ieskaitot padomju politisko funkcionāru skaita 
aprēķinu katrai pārvaldes vienībai okupētajos apgabalos. 
Kā piemēru Triandafilovs min vadošā pārvaldes aparāta 
darbinieku skaita aplēsi piecās Polijas vojevodistēs, terito
rijās starp padomju—poļu robežu un Sanas upi. Trianda
filovs iesaka «atbrīvoto teritoriju» sovjetizēšanā iesaistīt 
Padomju Savienībā dzīvojošos ārzemju komunistus, ja, 
ņemot vērā iekarojumu plašos apmērus, padomju birokrā
tija ar to netiktu galā.

1939. gada 17. septembra naktī NKVD brigādes koman
dieris I. A. Bogdanovs saviem čekistiem pavēlēja: «Balt
krievijas frontes armijas 17. septembra rītausmā dosies 
uzbrukumā ar kaujas uzdevumu atbalstīt Baltkrievijas 
strādnieku un zemnieku sacelšanos.» Tas nozīmē: Polijā 
sākusies revolūcija, strādnieki un zemnieki gan tiek galā ar 
pašu spēkiem, bet Sarkanā Armija un NKVD ar savu klāt
būtni tos tikai iedrošinās . . . Rezultāts mums ir labi zināms.

Sovjetizācija vērsās plašumā, un Sta|ins papildināja 
partijas funkcionāru rezerves. 1940. gada 13. martā Polit
birojs pieņēma lēmumu piešķirt militārās dienesta pakāpes 
visiem partijas štata darbiniekiem. Tika nolemts «uzlikt par 
pienākumu partijas komiteju darbiniekiem pakļauties siste
mātiskai militārai apmācībai, lai tie, iesaukti Sarkanajā 
strādnieku un zemnieku armijā, varētu veikt darbu atbilstoši 
savai kvalifikācijai . .». (Politbiroja lēmums «Par partijas 
komiteju darbinieku militāru pārkvalificēšanu un pakāpju

piešķiršanu, kā arī par viņu iesaukšanas kārtību Sarkanās 
strādnieku un zemnieku armijas rindās», 1940. gada 
13. martā) Nomenklatūras darbinieku pārkvalificēšana 
tika strauji forsēta. No 1940. gada maija līdz 1941. gada 
februārim dienesta pakāpes saņēma 90 tūkstoši partijas 
politisko funkcionāru — rezervistu, tajā skaitā 63 tūkstoši 
«atbildīgo partijas darbinieku». 1941. gada 17. jūnijā kār
tējie 3700 štata funkcionāri saņēma pavēli stāties armijas 
rīcībā. Vai paredzēja jaunu sovjetizāciju?

Vēl mūsdienās komunistiskie vēsturnieki, salīdzinot Sar
kano Armiju ar vērmahtu, apgalvo, ka Sarkanās Armijas 
triecienspēks ir bijis mazāks nekā vērmahtam. Viņi ķeras pie 
visvulgārākajiem viltojumiem. Vācijas armijas lielums tiek 
lēsts, skaitot kopā vērmahta un SS  divīzijas. Turpretī Pa 
domju Savienības karaspēkā ieskaitītas vienīgi Sarkanās 
Armijas divīzijas, «aizmirstot» teicami izskolotās, spēcīgās, 
pilnā bruņojuma NKVD elites divīzijas. Komunisti gan 
atzīst, ka tiešā robežas tuvumā bija izvietotas četrdesmit 
septiņas sauszemes karaspēka vienības un sešas robež
apsardzības flotes vienības (ikviena no tām pulka lielumā), 
kā arī vienpadsmit NKVD operatīvā karaspēka pulki — kop
skaitā 100 000 cilvēku. Taču tā ir tikai puse patiesības. Vācu 
invāzijas laikā robežas tuvumā atradās ne vien NKVD pulki, 
bet arī pastāvīgi, cilvēku skaita ziņā iespaidīgi bataljoni 
un pat veselas NKVD divīzijas. Tā 4. NKVD divīzija bija 
dislocēta pie Rumānijas robežas (komandieris — NKVD 
pulkvedis F. Maršins), bet šīs divīzijas 57. NKVD pulks 
savukārt bija novietots tieši pie robežtiltiem. Robežas 
tuvumā atradās 8. motorizētā NKVD strēlnieku divīzija. 
Ravas—Ruskajas apkārtnē atradās 10. NKVD divīzija, bet 
šīs divīzijas 16. kavalērijas pulks bija sadalīts pa robež
posteņiem. 21. motorizētā NKVD strēlnieku divīzija atra
dās pie Somijas robežas. Turpat bija izvietota arī 1. NKVD 
divīzija (komandieris S. 1. Donskovs), 22. motorizētā NKVD 
strēlnieku divīzija, pēc vācu armijas ziņām, septītajā dienā 
pēc iebrukuma parādījās Lietuvā.

NKVD karaspēka da|as atradās neticami tuvu robežām. 
Vairākas — burtiski dažus metrus no robežas. Vēl viens 
piemērs. 132. patstāvīgais NKVD bataljons bija izvietots 
Brestas cietokšņa Tiraspoles nocietinājumos. Vai aizsardzī
bas nolūkos? Droši vien, lai segtu robežu? Nepavisam nē — 
šim mērķim tajās pašās kazarmās bija izvietojies robežap
sardzības karaspēka 17. nodaja (lasi — pulks), jo 
132. NKVD bataljons nebija robežapsardzības karaspēka 
sastāvdaļa, bet gan konvoja vienība. Pirms neilga laika šis 
bataljons bija veicis «ienaidnieku» eskortēšanu no Rietum- 
baltkrievijas, bet nu to pārcēla uz Bugas rietumkrastu. Sā
kumā bataljonam nebija ko darīt: atceļš uz Padomju Savie
nību ir sarežģīts — lai nok|ūtu vecajā citadelē, čekistiem 
laivās jāšķērso Buga, pēc tam — neskaitāmi vārti, grāvji, 
jātiek pāri Muhavecai un atkal jauniem grāvjiem, va|ņiem 
un bastioniem. Cietoksnī ienaidnieka nav, bet lidz pilsētai 
tālu. Tad nu bataljons beidzot varēja atpūsties. Tiraspoles 
nocietinājumi atradās Polijas, precīzāk — toreizējā Vācijas 
teritorijā, un, lai nokļūtu Vācijā, bija jāpāriet kādam til
tiņam.

Minētajās 132. patstāvīgā NKVD konvoja bataljona 
kazarmās šodien lasāms uzraksts: «Es mirstu, bet nepa
dodos! Sveika, dzimtene! 20.07.40.» Šiem «varoņiem» bija 
savs iemesls nepadoties, jo SS ļaudis ātri vien aptvertu, kas 
bija šie čekistu eskortētie no otrpus robežas.

Esmu noskaidrojis, ka pierobežā atradās ne tikai NKVD 
pulki un bataljoni, bet veselas konvoja divīzijas, piemēram, 
minētā 4. NKVD divīzija. Tā apsargāja robežtiltus pār 
Prutu. Droši vien, lai kritiskākajā brīdī «uzlaistu» tos gaisā. 
Kļūda! Tilti bija mīnēti, bet vēlāk tos atminēja un uz turieni 
pārcēla NKVD divīziju. Pēc dažām ziņām varētu secināt, 
ka 4. NKVD divīzija veikusi sava veida aizsargfunkcijas, 
taču citi fakti šo pieņēmumu apgāž. Starp citu, divīzijas 
komandieris pulkvedis Maširins bija vecs GULAGa «vilks», 
kurš uzkalpojies šajā konvoja dienestā. Ko gan pāri robež- 
tiltam būtu pavadījis viens no GULAGa sargkareivjiem? 
Kādēļ čekistiem vajadzīgas haubices?

« Ļauno bestiju mēs satrieksim pišļos pašas alā 
(L .  Berija, Valsts Drošības ģenerālkom isārs un Iekšlietu
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tautas komisārs 1941. gada februāri /  G. Ozerovs. « Tupo- 
Ieva sevišķā nom etne», F rankfurte pie Maiņas, 1973., 
65. Ipp.)

Drošības orgāni un iekšējais karaspēks ir divi svarīgākie 
veidojumi komunistu represīvajā mašinērijā, šeit, protams, 
nav domātas Sarkanās Armijas vienības, bet gan VDK, 
OGPU, NKVD speciālie formējumi. Ārkārtīgi atšķirīgi ir 
arī Sarkanās Armijas un iekšējā karaspēka uzdevumi, jo 
Sarkanarmijai jākaro ārējās frontēs, bet iekšējā karaspēka 
fronte ir iekšzemē.

šī organizācija un viņai pakļautais karaspēks ir pastrā
dājis smagus noziegumus pret krievu tautu un pārējām 
PSR S  teritorijā mītošajām tautām. Kaut arī komunisti 
apgalvo, ka terors sācies tikai 1937. ga.dā, šis gads drīzāk 
uzskatāms par terora beigšanās gadu. Jau gadu vēlāk 
terors izpaudīsies vienīgi kā atsevišķu personu vajāšana.

1938. gada decembrī, kad «lielā tīrīšana» sekmīgi beigu
sies, represijas zemes iekšienē pēkšņi tiek pārtrauktas, 
GULAGa ieslodzītos atbrīvo un gatavojas jaunu ieslodzīto 
partiju atbrīvošanai. Kam šādā situācijā būtu jānotiek ar 
NKVD karaspēku un Galveno pārvaldi, kas pasākumu 
koordinēja? Droši vien notiktu Galvenās pārvaldes likvi
dēšana. Jūs esat uzminējis pareizi. Padomju Savienība bija 
iegājusi jaunā eksistences fāzē, un tādēļ tūlīt pēc «lielās 
tīrīšanas» beigām un N. Ježova novākšanas NKVD, PSRS  
Robežapsardzības un Iekšējā karaspēka Galvenā pārvalde 
saskaņā ar 1939. gada 2. februāra Tautas komisāru Pado
mes rīkojumu tika likvidēta. 1939. gada 2. februārī vienas 
NKVD Galvenās pārvaldes vietā izveidoja sešas patstāvī
gas NKVD Galvenās pārvaldes, kuras pārzināja karaspēka 
un militāros jautājumus:
— NKVD Robežapsardzes karaspēka Galveno pārvaldi,
— NKVD Apsardzes karaspēka Galveno pārvaldi,
— NKVD Konvoja karaspēka Galveno pārvaldi,
— NKVD Dzelzceļa karaspēka Galveno pārvaldi,
— NKVD Militārās apgādes Galveno pārvaldi,
— NKVD Militārās celtniecības Galveno pārvaldi.

Pēc «lielās tīrīšanas» PSR S  represīvajā aparātā notika 
krasa kvalitatīva pārmaiņa. Pēc Padomju valdības lēmuma 
represīvais karaspēks atguva vadošo stāvokli. 1939. gada 
sākums ir cieši saistīts ar represīvā karaspēka drudžainas 
apbruņošanas sākumu. Bruņojuma arsenālu papildināja 
bruņuvilcieni, bruņumašīnas (BA-10, gluži jaunas kon
strukcijas), haubiču artilērija un, visbeidzot, — tanki un 
lidmašīnas.

Tas liekas savādi, jo padomju teritorijā šīs soda vienības 
vairs nebija vajadzīgas. Skaidrs, ka jauna «tīrīšana» PSRS  
nebija gaidāma. Valsts bija nospiesta uz ceļiem un pilnībā 
pakļauta diktatoram Staļinam. Ko gan darīt ar haubicēm?

NKVD karaspēka pilnveidošana notika vairākos virzie
nos. 1939. gadā tika izveidotas NKVD sprostvienības. 
Sprostvienību uzdevums bija karavīru noturības pastipri
nāšana tuvcīņas apstākļos, bet jo sevišķi — dodoties uzbru
kumā. Tiklīdz sprostvienība ir izkārtojusies regulārā kara
spēka aizmugurē, tā ar automātu kārtām uzmundrina 
priekšējās uzbrūkošās vienības, kā arī aizšķērso ceļu kara
vīriem, kuri atkāpjas: paklausīgie tiek raidīti atpakaļ kaujā, 
bet spītnieki uz vietas likvidēti. Dienests sprostvienībās ir 
gatavā medusmaize, jo tad neapdraud ienaidnieka arti
lērija, turklāt nav jācīnās ar stipru pretinieku, bet gan 
ar pašu ļaudīm, demoralizētajiem. Vēl pirms Molotova— 
Ribentropa pakta parakstīšanas Padomju Savienība savas 
armijas daļas slepenībā sāka pārcelt uz valsts rietumu ap
gabaliem. Ikvienas armijas organiska sastāvdaļa bija pat
stāvīgais NKVD motorizētais strēlnieku pulks, sadalīts 
nevis bataljonos, bet gan sprostvienībās. Līdzās armijās 
iekļautajiem pulkiem eksistēja arī patstāvīgi NKVD strēl
nieku pulki, kas bija pakļauti frontēm. Paralēli motorizēta
jiem NKVD strēlnieku pulkiem bija izveidotas arī patstāvī
gās NKVD sprostvienības, ko varēja nekavējoties iekļaut 
jaunformējamos korpusos un armijās, kā tas, piemēram, 
notika ar 19. armijas 241. patstāvīgo sprostvienību.

Ģenerālmajors P. V. Sevastjanovs atceras, ka NKVD 
sprostvienības darbojušās ārkārtīgi precīzi un uz tām varē
jis paļauties. Jebkurā situācijā NKVD karaspēks izkārto
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jies aiz uzbrūkošajiem kareivjiem. «Robežapsardzības rota 
izkārtojās mums aiz muguras.» («Mēmele—Volga—Do- 
nava», Maskava, 1961., 82. Ipp.) Ģenerālis Sevastjanovs 
stāsta, kā viņa kājnieki bez tanku aizsega stājušies pretī 
vācu karaspēkam, bet čekisti savos tankos sekojuši viņiem 
no mugurpuses.

Daudzos padomju avotos atrodamas norādes uz NKVD 
sprostkaraspēka operatīvo darbību, sākot no pašām pirma
jām kara dienām, un tas liecina, ka šīs vienības tikušas gata
votas jau pirms vācu invāzijas.

Atkārtotā NKVD sprostvienību atjaunošana vēl pirms 
vācu iebrukuma un pat pirms Molotova— Ribentropa pakta 
noslēgšanas ir lietišķs pierādījums tam, ka Kremlis «peri
nājis» karu jau ilgi pirms tā faktiskā sākuma.

1939. gada augustā drudžainā rosībā tika uzsākta NKVD 
«sevišķā uzdevuma» vienību formēšana. Padomju represī
vajā mehānismā šīs Osnaz  vienības bija pašas agresīvākās 
un spēcīgākās. Pilsoņu kara laikā tās bija slavenas ar savu 
ārkārtīgo cietsirdību. Bet nu, 1939. gada augustā, Zukovs 
gatavoja pēkšņu uzbrukumu japāņu karaspēkam. Zukova 
rīcībā bija 502 vīru liels pastāvīgais Osnaz  bataljons. Tas 
nebija daudz, taču bataljons jau laikus bija saformēts no 
pirmklasīgiem, slepkavot radušiem speciālistiem. Osnaz 
bataljona galvenais uzdevums bija «veikt tīrīšanas frontes 
aizmugurē». («Sargpostenis uz padomju robežas», Mas
kava, 1983., 106. Ipp.) «Osnaz  bataljons teicami izpildīja 
uzdevumu, un Zukovs bija ļoti apmierināts.» (Turpat.)

Tūlīt pēc tam Osnaz bataljonus sāka formēt pie Polijas 
robežas. Šie bataljoni bija pirmie, kas «atbrīvojot» šķērsoja 
Polijas, Besarābijas, Bukovinas, Igaunijas, Latvijas, Lie
tuvas robežas. Veicamais uzdevums bija: pēkšņi uzbrūkot, 
padarīt nekaitīgus pretinieka robežposteņus, ieņemt tiltus 
pa pēdām‘ ejošā karaspēka priekšā, pārtraukt pretinieka 
radiosakarus, iznīcināt nelielus pretinieka formējumus un 
iedzīt bailes iedzīvotājiem. Pēc tam, kad Sarkanā Armija 
bija «apgājusi» Osnaz  bataljonus, pēdējie stājās pie jaunās 
teritorijas «tīrīšanas», nevēlamo elementu izskaušanas un 
likvidēšanas.

Tikai tad, ja Sarkanā Armija, pārgājusi robežu, dotos 
uzbrukumā, tās aizmugurē varētu uzrasties spēcīgs preti
nieks. Hitlers to nepieļāva. Viņš pirmais deva triecienu, un 
visām NKVD motorizētajām strēlnieku divīzijām vairs 
nebija nekādas jēgas. Gluži nevajadzīga aizsardzības 
karam izrādījās arī NKVD operatīvā karaspēka galvenā 
pārvalde. Tā novīta kā nepiemērotā augsnē pārstādīta puķe. 
Jau ceturtajā kara dienā, kā tas bija gaidāms, Staļins no 
NKVD operatīvā karaspēka Galvenās pārvaldes priekš
nieka posteņa atcēla ģenerāli P. Artemjevu, un šī pārvalde 
palika bez vadības. Pēc 1941. gada motorizētās strēlnieku 
divīzijas vairs netika formētas, bet jau esošās iekļāva paras
tajās Sarkanās Armijas divīzijās. Aizsardzības karā Sta
ļinam vajadzēja kājniekus.

1944. gadā Sarkanā Armija un tātad arī NKVD iesoļoja 
Viduseiropā, ieviešot tur «sociālo taisnīgumu». Taču mehā
nismu laimīgās dzīves uzcelšanai Staļins bija radījis jau 
iepriekš, tikai Hitlers līdz 1944. gadam viņu aizkavēja to 
iedarbināt.

Kādēļ kara priekšvakarā tika likvidēta aizsargjosla?
« M īnām  ir  varena iedarbība, taču tās der vārguļiem , 

tādiem, kas aizstāvas . . . M um s vajadzīgas ne tik daudz 
minas, cik atminēšanas ie rīces .»
(Pa d om ju  Savienības maršals G. Kufiks 1941. gada sā
kumā. Starinovs. « M īnas gaida savu stundu», 179. ipp .)

Aizsargjoslas savu nozīmi nav zaudējušas arī divdesmi
tajā gadsimtā. Padomju Armija lieliski zināja, kas ir aiz
sargjosla, un šajā jomā tai bija liela pieredze. Kaut vai šāds 
piemērs: 1920. gada «atbrīvošanas karagājiena» laikā uz 
Varšavu un Berlīni Padomju Armija uzdūrās poļu kara
spēka ierīkotajai aizsargjoslai. Lūk, kā to apraksta galve
nais artilērijas maršals N. N. Voronovs: «Poļi savā atkāp
šanās ceļā bija izpostījuši visu: stacijas, dzelzceļa posmus, 
tiltus, viņu ciemi bija liesmās, labība un siena stirpas pelnos. 
Virzīšanās uz priekšu prasīja milzīgu piepūli, jo katrai ma



zākajai upei, to šķērsojot, bija jāmeklē brasls. Sāka trūkt 
munīcijas.» («Kara gaitas», Maskava, 1963., 34. lpp.)

Sarkanajai Armijai gūtā pieredze lieti noderēja savu 
robežu tuvumā, bet jo sevišķi Rietumos, veidojot varenas 
aizsargjoslas. Speciāli ieceltas valdības komisijas apsekoja 
valsts apgabalus, noteikdamas pretinieka iebrukumam vai
rāk vai mazāk piemērotās zonas. Visbeidzot, ari visi valsts 
Rietumu reģiona tilti tika sagatavoti uzspridzināšanai. Tā, 
piemēram, izmantojot divkāršo spridzināšanas sistēmu, 
60 metrus garais Oļehas dzelzceļa tilts varēja «uziet gaisā» 
divarpus minūtēs. (Starinovs. «Mīnas gaida savu stundu», 
24. lpp.) Sagatavoti uzspridzināšanai bija arī fabriku 
skursteņi, sūkņu stacijas, ūdenstorņi, augsti zemes vaļņi 
un padziļinājumi. (Starinovs, 18. lpp.)

Jau 1929. gadā Kijevas militārajā iecirknī vien darbojās 
sešdesmit spridzinātāju komandas, kopskaitā 1400 vīru. 
(Starinova piez.) Līdzās spridzinātāju komandām valsts 
rietumu reģionos bija izvietoti arī dzelzceļu bataljoni, kuru 
uzdevums atkāpšanās gadījumā bija izpostīt dzelzceļa mez
glus, kā arī nosprostot galvenos posmus, izjaukt sliežu 
ceļus, bet gadījumā, ja ienaidnieks gatavotos tos atjaunot, 
jau priekšlaikus nomaskēt spridzekļus ar laika degļiem. 
Ukrainā 1932. gadā darbojās četri šāda profila bataljoni. 
(Starinovs, 175. lpp.) Turklāt bija paredzēts evakuēt dzelz
ceļa pārmijas, sakaru iekārtas, telegrāfa vadus un dažos 
gadījumos pat sliedes. (Padomju Savienības maršals 
M. Tuhačevskis. Kopoti raksti, Maskava, 1964., 1. sēj., 
65—67. lpp.)

1939. gada rudenī Padomju Savienībai gadījās liela 
veiksme: saskaņā ar Molotova— Ribentropa paktu tā ieguva 
jaunus apgabalus, pavirzot robežas caurmērā par 200—300 
kilometriem. Jau iepriekš izveidotā aizsargjosla varēja 
plesties plašumā, jo pati daba jaunās teritorijas piemē
rojusi šim mērķim: meži, augstienes, purvi, dziļas upes ar 
staigniem krastiem un straujas upes kalnu aizsegā Rietum- 
ukrainā. «Vide bija piemērota aizsardzībai un nocietinā
jumiem.» (Padomju Savienības maršals A. Jerjomenko. 
«Kara sākumā», Maskava, 1964., 71. lpp.) Ari satiksmes 
tīkls šeit bija vāji attīstīts. No 6696 sliežu ceļa kilometriem 
tikai 2008 bija divvirziena. Nepieciešamības gadījumā ne
būtu grūti tos padarīt nelietojamus.

Tieši tolaik Sarkanā Armija pārliecinājās, ka aizsargā
ties spiestā puse, ierīkojusi aizsargjoslu, var būtiski uzlabot 
savu stāvokli. Rudenī Sarkanā Armija bija iebrukusi So
mijā, taču pēkšņais uzbrukums cieta neveiksmi, jo somu 
karaspēka spēcīgākā daļa atradās tālu no robežas, aiz aiz
sargjoslas. Šajā aizsargjoslā iekļuva Sarkanā Armija. Tas 
noteikti pierāda, ka Sarkanās Armijas neveiksmē vainojams 
ne tik daudz padomju vadības kļūmīgais aprēķins, cik 
somu armijas gatavība aizsargāties un uzupurēties. Viens 
no šīs gatavības elementiem ir galvenās aizsardzības līnijas 
priekšā izveidotā aizsargjosla. Šī josla iestiepās 40—60 ki
lometru dziļumā (Padomju Militārā enciklopēdija, 6. sēj., 
504. lpp.), un tās pārvarēšanai Padomju Armijai bija ne
pieciešamas divdesmit piecas dienas. Sasnieguši galveno 
aizsardzības līniju, padomju spēki jau bija cietuši ievēro
jamus zaudējumus, karavīru noskaņojums nomākts, trūka 
munīcijas, degvielas, pārtikas. Manevrēšanas spēja bija 
ļoti ierobežota: solis sāņus varēja izrādīties pēdējais. 
(K. Merezkovs. «Kalpojot tautai», Maskava, 1968., 
184. lpp.)

Pēc tam, kad 7. armijas komandieris Merezkovs uz savas 
ādas bija izjutis un pratis novērtēt šādu aizsargjoslu, viņš 
tika iecelts par Ģenerālštāba priekšnieku. Lūk, kā viņš 
izmantoja gūto pieredzi padomju rietumu pierobežā izvei
dotās aizsargjoslas nostiprināšanai.

Merezkovs pavēlēja:
1) likvidēt iepriekš izveidoto aizsargjoslu pie rietumu 

robežas, izformēt spridzinātāju komandas, aizvākt sprāgst
vielas, padarīt nekaitīgas minas, nolīdzināt nocietinājumus;

2) jaunpievienotajos apgabalos aizsargjoslas neveidot;
3) pārcelt armijas galvenos spēkus tieši uz pierobežu, 

nenosedzot šo karaspēku, kā pieņemts, ar aizsargjoslu;
4) Sarkanās Armijas stratēģiskās rezerves no zemes 

iekšienes virzīt un koncentrēt tieši pie robežas;
5) nekavējoties uzsākt attiecīgus priekšdarbus lidlauku 

un satiksmes tikla izbūvei Rietumbaltkrievijā un Rietum- 
ukrainā. Vienvirziena sliežu ceļus nomanīt ar divvirziena. 
Palielināt vispārējo caurlaides spēju un ceļu izbūvi virzienā 
uz vācu robežu.

Un, lūk, šis politikas rezultāts:
1939. gadā sadalīja Poliju. Vairākas upes tādā veidā 

kļuva par robežupēm. Šo upju tilti bija saglabājušies ne
skarti — tilti, kurus neviens nelietoja. Tikai padomju 4. ar
mijas pārziņā vien bija seši tādi tilti. Kaut arī šie tilti miera 
laikā nevienam nebija vajadzīgi, vācu puse saprotamu 
iemeslu dēļ nebija skārusi jautājumu par to nojaukšanu. 
Tomēr arī padomju puse klusēja. Karam sākoties, vācu 
karaspēks bez grūtībām šos tiltus ieņēma un tiem pāri, 
pēkšņi pārsteigusi padomju 4. armiju, vēlās vācu karaspēka 
lavīna. 4. armijas sakāve vāciešiem pavēra ceļu uz ārkārtīgi 
spēcīgās 10. armijas aizmuguri. Arī šī armija piedzīvoja 
vēl nepieredzētu sakāvi. Jaunu pretestību nesastapis, Gu- 
deriāns lauzās Minskas virzienā. Toreizējais 4. armijas 
štāba priekšnieks L. Sandalovs jautā: «Kādu iemeslu dēļ 
galu galā tika saglabāti 4. armijas pārziņā esošie tilti pāri 
Bugai?» («Pieredzētais», Maskava, 1966., 99. lpp.) Patie
šām, kādēļ? Vācu militārā vadība šos tiltus cerēja izmantot 
uzbrukumā, tādēļ tā nebija pieprasījusi to iznīcināšanu. 
Bet kāpēc klusēja padomju valdība?

Vēsturnieki katram gadījumam izgudiojuši skaistu 
attaisnojumu: padomju komandieri esot bijuši idioti, šis 
paskaidrojums tomēr nesaskan ar Sandalova teikto, kurš, 
liekas, bijis par šiem tiltiem atbildīgs. Interesanti, ka neviens 
«tiltu lietu» neuzskata par Sandalova kļūdu, un viņš pats 
tādēļ netika pielikts pie sienas. Gluži otrādi — viņš ātri 
uzkalpojās līdz ģenerālpulkvedim, pierādīdams sevi dau
dzās kaujas operācijās. Sandalova raksturīgākās īpašības 
bija ārkārtīga viltība un vērība pat sīkumos. Es viņu iepa
zinu kādā priekšlasījumā, un man personīgi liekas — šajā 
cilvēkā ir kas lapsai līdzīgs. Bet kas viņam bija 
lēcies jau minētajā 1941. gada jūnijā?

(Turp inā jum s sekos)

No vācu valodas tulkojis 
RAIMONDS O LŠEV SK IS

71



FRANCS KAFKA
PROCESS

(3. turpinājums)

Vai advokāta mērķis bija mierinājums vai izmisums? To K. 
nezināja, taču bija pārliecināts, ka viņa aizstāvība nav no
nākusi labās rokās. Iespējams, ka viss advokāta stāstītais bija 
taisnība, lai arī tam cauri varēja saredzēt to, ko viņš labprāt 
būtu atstājis dibenplānā, un laikam taču viņš vēl nekad nebija 
darbojies tik lielā procesā, kāds viņam šķita šis. Taču neno
rimti uzsvērtie privātie sakari ar ierēdņiem radīja aizdomas. 
Vai tie tika lietoti vienīgi K. interesēs? Advokāts nekad ne
aizmirsa piebilst, ka tas attiecas vienīgi uz zemākajiem ierēd
ņiem, tātad uz tiem, kuru stāvoklis ir tik atkarīgs, ka procesa 
pavēršanās kādā noteiktā virzienā var ietekmēt viņu karjeru. 
Varbūt viņi izmantoja advokātu, lai pavērstu procesu apsū
dzētajam arvien nelabvēlīgākā virzienā. Varbūt viņi tā nerī
kojās gluži visos procesos, tas jau arī nebūtu iespējams, droši 
vien bija procesi, kuru gaitā viņi advokātam par tā pakalpo
jumiem piešķīra priekšrocības, jo arī viņiem taču nepiecie
šams glabāt advokāta labo slavu. Ja nu tādi bija patiesie ap
stākļi, tad kā varēja izpausties viņu iejaukšanās K. procesā, 
kurš, kā advokāts paskaidroja, bija tik grūts un nozīmīgs un 
jau no paša sākuma sacēlis tiesā lielu ievērību? Nevarēja 
rasties nekādas šaubas par viņu rīcību. To pierādīja jau tas, 
ka pirmais iesniegums vēl nebija nogādāts tiesā, kaut arī pro
cess ilga jau mēnešiem, un viss, spriežot pēc advokāta teiktā, 
vēl bija pašā sākuma stadijā, kam vajadzēja apsūdzēto iemi
dzināt un padarīt bezpalīdzīgu, lai tad pēkšņi viņu pārsteigtu 
tīt spriedumu vai vismaz ar paziņojumu, ka viņam nelabvē
līgi beigušās izmeklēšanas materiāli tiek nodoti tālāk augstā
kiem ierēdņiem.

Bija pilnīgi nepieciešams K, iejaukties pašam. Smaga no
guruma brīžos, kā šai ziemas priekšpusdienā, kad pašam 
negribot tas viss jaucās viņa smadzenēs, šī pārliecība kļuva 
neatvairāma. Nicinājums, ar kādu viņš agrāk izturējās pret šo 
procesu, bija pagaisis. V ieg li būtu izturēties nevērīgi pret 
procesu, ja viņš būtu viens pats visā pasaulē, taču tad šis 
process laikam taču nemaz nebūtu sācies. Taču tagad tēvocis 
bija viņu aizvilcis pie advokāta, vajadzēja domāt arī par 
ģimeni; viņa stāvoklis vairs nebifa pilnīgi neatkarīgs no pro
cesa gaitas, viņš pats savā neuzmanībā, izjuzdams neiz
skaidrojamu baudu, bija pieminējis procesu, sarunādamies 
ar paziņām; citi par to bija uzzinājuši kādā neizskaidrojamā 
veidā, viņa attiecības ar Birstnera jaunkundzi šķita svārstā
mies līdzi procesam, —  īsi sakot, viņam vairs nebija izvēles, 
pieņemt procesu vai nepieņemt, viņš atradās tur iekšā un 
viņam vajadzēja aizsargāties. Slikti bija būt nogurušam.

Lai nu ka, vēl nebija iemesla pārspīlētām bažām. Viņš bija 
spējis bankā samērā īsā laikā uzstrādāties līdz savam aug
stajam stāvoklim, iegūt vispārēju atzinību un tur noturēties, 
tagad viņam vienīgi vajadzēja spējas, kas viņam bija ļāvušas 
to visu sasniegt, kaut nedaudz pielietot procesā, un iznākums 
neapšaubāmi būtu veiksmīgs. Ja gribēja ko sasniegt, pirmām 
kārtām vajadzēja noraidīt katru domu par vainas iespējamību. 
Viņš ne pie kā nebija vainīgs. Process nebija nekas cits kā 
liels darījums, tāds pats, kādos viņš bieži bija ielaidies, pār
stāvēdams banku, darījums, kura dzīlēs, kā jau tas mēdz 
gadīties, slēpās dažādas briesmas, kuras tomēr nevajadzēja 
ņemt vērā. Lai sasniegtu mērķi, nedrīkstēja rotaļāties ar 
domām par vainu, vajadzēja cieši turēties pie domas par 
savām priekšrocībām. Lai to panāktu, vajadzēja iespējami 
ātrāk atņemt advokātam aizstāvības pilnvaru, vislabāk jau
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šai pašā vakarā. Pēc viņa paša stāstiem gan iznāca, ka tas būtu 
gluži nedzirdēti un aizvainojoši, taču K. nevarēja pieļaut, lai 
viņa centieni šai procesā uzdurtos advokāta radītiem šķēr
šļiem. Ticis vaļā no advokāta, viņš tūlīt nogādātu iesniegu
mus kancelejā un visas nākamās dienas veltītu tam, lai pa
nāktu viņu izskatīšanu. Protams, K. neapmierinātos ar to vien, 
ka, līdzīgi pārējiem, sēdētu gaitenī, cepuri zem sola pabāzis. 
Vai nu viņam pašam, vai sievietēm, vai citiem vēstnešiem va
jadzētu ik dienas mākties virsū ierēdņiem un piespiest tos 
nevis stāvēt pie režģa un pētīt gaitenī sēdošos, bet apsēs
ties pie galda un izstudēt K. iesniegumus. No šī darba 
nedrīkstēja izvairīties, visu vajadzēja pašam organizēt un 
pārlūkot, reiz taču šai tiesai pienācās sastapties ar apsūdzēto, 
kurš spējīgs aizstāvēt savas tiesības.

Kaut arī K. paļāvās uz savām spējām tikt ar to visu galā, 
iesnieguma sastādīšana tomēr bija ārkārtīgi grūts uzdevums, 
agrāk, vēl tikko pirms nedēļas, par to, ka pats varētu tikt p ie 
spiests rakstīt šādu iesniegumu, viņš bija domājis vienīgi kā 
par apkaunojumu; ka tas varētu būt arī grūti, viņam nebija 
nācis prātā. Viņš atcerējās, kā reiz priekšpusdienā, dau
dziem darbiem apkrauts, pēkšņi bija pastūmis visu pie malas 
un paņēmis bloknotu, gribēdams uzmest šāda iesnieguma 
plānu, lai pēc tam varbūt nodotu to tūļīgā advokāta rīcībā, 
un kā tieši tai mirklī bija atvērušās direkcijas durvis un, skaļi 
smiedamies, ienācis direktora vietnieks. K. toreiz to smagi 
pārdzīvoja, kaut arī direktora vietnieks, protams, smējās nevis 
par iesniegumu, par kuru neko nezināja, bet vienkārši par 
tikko dzirdētu biržas joku, lai izprastu šo joku, bija nepiecie
šams zīmējums, kuru direktora vietnieks, pārliecies pār K. 
galdu un izņēmis K, no rokas zīmuli, iezīmēja iesniegumam 
paredzētajā bloknotā.

Šodien K. vairs nedomāja par apkaunojumu, iesniegumu 
vajadzēja uzrakstīt. Ja tam nepietika laika kantorī, tad vaja
dzēja to izdarīt pa naktīm mājās. Ja arī ar naktīm izrādītos 
nepietiekami, tad vajadzēja ņemt atvaļinājumu. Tikai nepalikt 
stāvam pusceļā, tas bija pats muļķīgākais ne vien darījumos, 
bet pilnīgi visur un visās lietās. Bez šaubām, tāds iesniegums 
nozīmēja gandrīz vai nebeidzamu darbu. Nemaz nevajadzēja 
būt ļoti bailīgam, lai sāktu domāt, ka iesniegumu pabeigt nav 
iespējams. Ne jau aiz slinkuma vai ļaunprātības, kas varētu 
kavēt darbā vienīgi advokātu, bet gan tāpēc, ka, nepārzinot 
sākotnējo apsūdzību un tās varbūtējās attīstības virzienus, 
vajadzēja atcerēties, atbilstoši attēlot un vispusīgi izvērtēt 
visu dzīvi ar vissīkākajiem notikumiem un darbībām. Un tur
klāt —  ak vai, cik skumja bija šī nodarbošanās! Tā varbūt 
labi noderētu pēc aiziešanas pensijā, lai izklaidētu bērniš
ķībā iegrimušo garu un palīdzētu aizvadīt garās dienas. Taču 
šobrīd, kad visas K. domas bija nepieciešamas darbam, kad 
viņš vēl turpināja kāpt uz augšu un jau sāka apdraudēt direk
tora vietnieku, un katra viņa stunda aizsteidzās zibens ātrumā, 
un kad viņš vēl gribēja īsos vakarus un naktis izbaudīt, kā to 
dara jauni cilvēki, tagad viņam vajadzēja sākt sastādīt šo 
iesniegumu. Viņa pārdomas atkal izvērtās par žēlošanos. 
Pusneapzināti, vienīgi tādēļ, lai tiktu vaļā no domām, viņš 
sniedzās pēc elektriskā zvana, kas bija savienots ar priekš
istabu. Zvana pogu spiezdams, viņš pavērās pulkstenī. Bija 
vienpadsmit, divas stundas, tik garu, vērtīgu laika sprīdi viņš 
bija pavadījis aizdomājies, un nu bija vēl gurdenāks nekā 
pirms tam. Tomēr laiks nebija velti zaudēts, viņš bija pieņē
mis lēmumus, kas varēja izrādīties visai nozīmīgi. Kopā ar 
visāda veida korespondenci kalpotājs ienesa divas vizīt
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kartes, tās piederēja kungiem, kas jau ilgāku laiku gaidīja. 
Un turklāt tie bija ļoti svarīgi bankas klienti, kuriem nekādā 
ziņā nedrīkstēja likt gaidīt. Bet kāpēc tad viņi nāca tik nepie
mērotā laikā, un kāpēc —  tā varēja būt jautājuši tie kungi 
viņpus slēgtajām durvīm —  K. izmantoja personiskām vaja
dzībām vislabāko darījumu slēgšanas laiku? Noguris no visa 
iepriekš notikušā un nākotnes gaidu nogurdināts, K. p iecē
lās un aicināja ienākt pirmo klientu.

Tas bija mazs, žirgts kungs, rūpnieks, ar kuru K. bija labi 
pazīstams. V iņ i izteica nožēlu, ka iztraucējis K. svarīgā 
darbi, un K. no savas puses izteica nožēlu, ka licis rūpnie
kam tik ilgi gaidīt. Taču šos nožēlas vārdus viņš izrunlļa tik 
dīvaini mehēnlski un ar tik nepareiziem uzsvariem, ka rūp
nieks noteikti būtu to pamanījis, ja vien visas viņa domas 
neaizņemtu darījums. Viņš steidzīgi vilka no kabatas i r i  
aprēķinus un tabulas, noklāja tos priekš« K., izskaidroja dažus 
punktus, izlaboja kādu kļūdiņu aprēķinā, kuru tikai tagad, 
acīm pārskrienot, bija pamanījis, atgādināja K. par kādu 
līdzīgu darījumu, ko tas ar viņu bija slēdzis pirms gada, 
nevērīgi pieminēja citu banku, kura šoreiz vēloties uzņem
ties līdzdalību un esot ar mieru daudz nākt pretī, un tad 
beidzot apklusa, lai uzzinātu K. viedokli. K. sākumā patie
šām uzmanīgi bija sekojis rūpnieka teiktajam, aizrāvies ar 
domām par lielo darījumu, taču, diemžēl, nepietiekami ilgi, 
drīz viņš bija mitējies klausīties, vēl brītiņu mājis ar galvu 
līdzi advokāta skaļākajiem izsaucieniem, tad izbeidzis arī šo 
nodarbību un aprobežojies ar plikpaurainās, pār papīriem 
noliektās galvas vērošanu, pats sev jautādams, kad beidzot 
rūpnieks aptvers savas runāšanas nevajadzību. Kad nu viņš 
patiešām apklusa, K. vispirms nolēma, ka tas noticis tāpēc, lai 
viņam rastos iespēja atzīties, ka nav spējīgs klausīties. Taču 
tad viņš pamanīja rūpnieka saspringto acu skatienu, kas pauda 
gatavību uzklausīt jebkuru atbildi, arī visnepatīkamāko, un 
ar nožēlu secināja, ka lietišķo sarunu nāksies turpināt. Tāpēc 
viņš, kā pakļaudamies pavēlei, nolieca galvu un saka zīmuli 
lēnām vilkt pāri papīriem uz vienu otru pusi, vietumis apstā
damies un ilgi vērdamies uz kādu ciparu. Rūpniekam šķita, ka 
tūlīt sekos iebildumi, varbūt skaitļi nebija gluži neapstrīdami, 
varbūt tie neko neizšķīra, lai nu kā, rūpnieks piesedza pa
pīrus ar plaukstu un, pievirzījies K. pavisam klāt, no jauna 
sāka vispusīgi izskaidrot darījumu. «Tas ir pagrūti,» K. teica, 
savilka lūpas un, tā kā papīri —  vienīgais reālais —  bija aiz
segti, atļāvās bezspēkā atslīgt pret krēsla atzveltni. Viņš pa
virši pavērās augšup, kad atvērās direkcijas durvis un tajās 
neskaidri kā viņpus plīvura kļuva saskatāms direktora viet
nieks. Sīs parādīšanās tūlītējā iedarbība K. ļoti iepriecināja. 
Rūpnieks pielēca no krēsla un steidzās pretī direktora viet
niekam. K. gan vēlējās, lai viņš to darītu desmitkārt žiglāk, 
jo baidījās, ka direktora vietnieks atkal varētu nozust. Bailes 
izrādījās nevajadzīgas, kungi sastapās, sarokojās un abi 
kopā devās pie K. rakstāmgalda. Rūpnieks, uz K. rādīdams, 
sūdzējās, ka pilnvarotā kungs izrādījis tik maz sajūsmas par 
darījumu, un K., juzdams direktora vietnieka skatienu, atkal 
noliecās pār papīriem. Kad vēlāk tie abi atspiedās pret rak
stāmgaldu un rūpnieks centās dabūt savā pusē direktora viet
nieku, K. sāka likties, ka augstu virs viņa galvas divi vīri, kuru 
garumu viņš savā uztverē stipri pārspīlēja, slēdz darījumu 
par viņu pašu. Uzmanīgi vērsdams skatu uz augšu, viņš mēģi
nāja izprast, kas tur notiek, neskatīdamies paņēma no rak
stāmgalda vienu no papīriem, nolika uz savas atvērtās plauk
stas un, lēnām celdamies kājās, sniedza to kungiem. To darī
dams, viņš iztēlojās, ka tāpat rīkosies ar pabeigto lielo iesnie
gumu, kas atbrīvos viņu no visām apsūdzībām. Direktora 
vietnieks, visu uzmanību veltīdams sarunai, pavirši pavērās 
papīrā, pat nepārlasīdams, jo tam, kas šķita svarīgs pilnvaro
tajam, viņš nepiešķīra nekādu nozīmi, un, teikdams: «Paldies, 
es to visu jau zinu», viņš mierīgi nolika papīru atpakaļ uz 
galda. K. sarūgtināts iesāņus viņā nolūkojās.

Taču direktora vietnieks to nemaz nemanīja, un, ja arī var
būt pamanīja, tad tas viņu tikai uzmundrināja, viņš bieži un 
skaļi smējās, reiz ar negaidīti asu iebildumu nepārprotami 
samulsināja rūpnieku, bet tūlīt arī izkliedēja viņa mulsumu, 
sākdams iebilst pats sev, un beidzot uzaicināja rūpnieku 
pāriet uz savu kantori, lai tur izrunātu šo lietu līdz galam.

«Darījums ir ļoti svarīgs,» viņš teica rūpniekam, «tas man ir 
pilnīgi skaidrs. Un pilnvarotā kungam» —  arī šo piebildi viņš 
adresēja it kā vienīgi rūpniekam —  «būs gluži patīkami tikt 
no šīs lietas vaļā. To nepieciešams mierīgi apdomāt Bet 
viņš šodien ir stipri pārslogots, un priekšistabā jau arī vairāki 
cilvēki stundām ilgi gaida, kad viņš tos pieņems.» K. pietika 
pašsavaldīšanās neskatīties virsū direktora vietniekam un 
laipni, bet stīvi uzsmaidīt rūpniekam, nekā citādi viņš notie
košajā neiejaucis, mazliet uz priekšu saliecies, abām rokām 
atspiedies pret rakstāmgaldu kā pārdevējs pret leti, viņš 
noskatījās, kā abi kungi, vairs netērēdami laiku liekām runām, 
savāca papīrus un nozuda direkcijas telpās. Jau durvīj stā
vēdami, rūpnieks apgriezās un teica, ka vēl neatvadoties un 
noteikti pavēstīšot pilnvarotā kungam pārrunu gala izn* 
kurnu, turklāt viņam esot vēl arī kas cits pavēstāms

Beidzot K. palika viens. Viņš nemaz netaisījās laist ieHA 
nākamo klientu, pamazām viņš aptvēra, cik izdevīgi, ka cil 
vēki viņpus durvīm palikuši pārliecībā, ka viņš turpina saru 
nāties ar rūpnieku, un tāpēc neviens nenāks iekšā viņa kabi
netā, arī kalpotājs ne. Viņš nosēdās uz palodzes, ar roku 
cieši turēdamies pie kliņķa, un vērās lejup uz laukumu. Vs l 
vienmēr sniga, un nemaz nebija kļuvis gaišāks.

Viņš ilgi tā sēdēja, īsti pat neaptverdams, par ko nobažī 
jies, tikai brīdi pa brīdim satraukti pavērās pāri plecam tu 
priekšistabas durvīm, kad viņam šķita, ka no tās puses atska
nējis troksnis. Taču neviens nenāca, un viņš nomierinājās, 
aizgāja līdz mazgājamam galdiņam, nomazgājās ar aukstu 
ūdeni un atgriezās savā vietā pie loga mazliet bezrūpīqāks 
Lēmums pašam uzņemties savu aizstāvību viņam tagad šķita 
nopietnāks, nekā sākumā bija šķitis. Kopš aizstāvība atra 
dās advokāta rokās, viņš pats būtībā vairs tikpat kā nesaskā
rās ar procesu un vēroja to no tālienes, ja gribēja, viņš varēja 
palūkoties, kā iegrozījusies viņa lieta, bet varēja arī atkal 
atraut galvu atpakaļ, ja radās tāda vēlēšanās. Turpretī tad. 
ja viņš pats uzņemtos savu aizstāvību, viņam vajadzētu —  
vismaz uz vienu mirkli —  pakļauties tiesas varai, vēlāk qan 
būtu jānāk pilnīgai un galīgai atbrīvošanai, taču, lai to 
sasniegtu, viņam vispirms būtu jādodas daudz lielākās bries 
mās nekā līdz šim. Ja arī viņš būtu gribējis to apšaubīt, tad 
šodienas sastapšanās ar direktora vietnieku un rūpnieku viņu 
būtu pilnībā pārliecinājusi. Kā viņš tur bija sēdējis, kā visas 
viņa domas bija pārņēmis lēmums pašam sevi aizstāvēt. Un 
kas no tā varēja iznākt turpmāk? Cik smagas dienas viņu gai 
dījal Vai viņam izdosies atrast ceļu, kas visam cauri novestu 
pie labām beigām? Vai rūpīga aizstāvība —  un citādai nebūtu 
nekādas jēgas — , vai rūpīgi sagatavota aizstāvība vienlai
kus nenozīmētu nepieciešamību atteikties no visa pārējā? 
Vai viņš spētu tam veiksmīgi tikt pāri? Un kā viņam izdotos 
to apvienot ar darbu bankā? Runa jau nebija tikai par iesnie 
gumu, kam varbūt pietiktu ar atvaļinājumu, kaut arī lūgums 
piešķirt atvaļinājumu taisni šobrīd jau būtu riskants pasākums, 
taču gatavoties vajadzēja visam procesam, kura ilgumu paš 
laik nevarēja paredzēt. Kāds šķērslis pēkšņi bija nosviests 
K. ceļa uz karjeras virsotnēm!

Un tagad viņam vajadzētu strādāt bankas labā? Viņš 
paraudzījās uz rakstāmgaldu. Tagad viņam vajadzētu aici
nāt iekšā klientus un kārtot darījumus? Kamēr viņa process 
ripoja tālāk, kamēr tiesas ierēdņi bēniņos sēdēja noliekušies 
pār šī procesa dokumentiem, viņam bija jārūpējas par bankas 
lietām? Vai tas neizskatījās pēc spīdzināšanas? Un vai gan 
kāds bankā, vērtēdams viņa darbu, ņems vērā īpašo stāvokli? 
Neviens un nekad. Pilnīgā slepenībā gan viņa process nebija 
palicis, kaut arī nebija gluži skaidrs, kurš un cik daudz par to 
zina. Varēja cerēt, ka līdz direktora vietniekam baurrļas vēl 
nav nonākušas, citādi jau būtu kļuvis manāms, kā yiņš to 
izmantotu pret K. bez kāda biedriskuma un cilvēcīguma. Un 
direktors? Protams, viņš bija labvēlīgi noskaņots pret K. un, 
uzzinājis par procesu, varbūt vēlētos, ciktāl nu tas būtu viņa 
spēkos, piešķirt K. dažādus atvieglojumus, taču tur nekas 
neiznāktu, jo, kļūstot vājākam pretspēkam, kuru līdz šim bija 
radījis K., viņš arvien vairāk nonāca direktora vietnieka 
ietekmē, un tas savas varas nostiprināšanai izmantoja arī 
direktora slimīgumu. Vai K. varēja lolot vēl kādas cerības'' 
Varbūt, nododamies šādām pārdomām, viņš vājināja savas 
pretošanās spējas, bet bija taču nepieciešams nemānīt
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sevi un redzēt visu tik skaidri, cik nu tas šobrīd bija iespējams.
Bez īpašas vajadzības, tikai lai nevajadzētu vēl atgriezties 

pie rakstāmgalda, viņš atvēra logu. To bija grūti dabūt vaļā, 
nācās griezt kliņķi ar abām rokām. Tad caur loga aili istabā 
ieplūda ar dūmiem sajaukusies migla un viss pievilkās ar 
vieglu gruzduma smārdu. Līdzi bija ielidojušas arī dažas 
sniegpārslas. «Nejauks rudens,» K. aiz muguras teica rūp
nieks, pēc sarunas ar direktora vietnieku nemanīts ienācis 
istabā. K, pamāja un nemierīgi paraudzījās uz rūpnieka doku
mentu mapi, no kuras tas droši vien taisījās vilkt ārā papīrus, 
lai paziņotu K „ par ko viņi ar direktora vietnieku vienojušies. 
Taču rūpnieks, izsekojis K. skatienam, uzsita pa mapi un teica, 
nemaz nevērdams to vaļā: «Jūs gribat dzirdēt, ar ko viss bei
dzies. Līgums jau iekšā manā mapē. Tas jūsu direktora viet
nieks ir apburošs cilvēks, bet ne no tiem, kas nav bīstami.» 
Viņš iesmējās, pakratīja K. roku un centās arī viņu piedabūt 
smieties. Taču K. tagad šķita aizdomīgi, ka rūpnieks negrib 
viņam parādīt papīrus, un viņš nesaskatīja rūpnieka piezīmē 
nekā smieklīga. «Pilnvarotā kungs,» rūpnieks teica, «šāds 
laiks droši vien kaitē jūsu veselībai. Jūs šodien izskatāties tik 
nomākts.» —  «Jā,» K. teica, celdams roku pie deniņiem, 
«galvas sāpes, ģimenes rūpes.» —  «Gluži pareizi,» teica 
rūpnieks, kurš, būdams steidzīgs cilvēks, nevienu nespēja 
mierīgi noklausīties līdz galam, «katram savs krusts jānes.» 
K. negribīgi paspēra soli uz durvju pusi, kā gribēdams rūp
nieku pavadīt, taču tas teica: «Pilnvarotā kungs, man vēl 
viena ziņa jums nododama. Baidos gan, ka taisni šodien 
jums būs apgrūtinoši to uzklausīt, bet pēdējā laikā jau divreiz 
esmu pie jums bijis un katrreiz to aizmirstu. Ja es to atlikšu 
uz vēlāku laiku, tā var pilnīgi zaudēt nozīmi. Taču to nāktos 
nožēlot, jo īstenībā mana ziņa varbūt nemaz nav tik nevēr
tīga.» Pirms K. vēl bija paguvis atbildēt, rūpnieks pienāca 
viņam tuvu klāt, ar pirkstu kauliņiem viegli uzsita viņam pa 
krūtīm un klusām teica: «Pret jums ievadīts tiesas process, 
vai ne?» K. atkāpās un iesaucās: «To jums izstāstījis direk
tora vietnieks!» —  «Nē taču,» rūpnieks teica, «kā lai direk
tora vietnieks to zinātu?» —  «Un jūs?» jautāja K., jau atguvis 
savaldību. «Es šad un tad šo un to dabūju zināt no tiesas ļau
dīm,» rūpnieks teica, «un tieši šai sakarā gribu jums ko pa
vēstīt.» —  «Cik daudziem cilvēkiem ir attiecības ar tiesul» 
noliektu galvu teica K., vezdams rūpnieku uz rakstāmgalda 
pusi. Viņi apsēdās tur kā agrāk, un rūpnieks teica: «Diem
žēl, neko daudz es nevarēšu jums paziņot. Taču tādās lietās 
nedrīkst palaist garām nevienu sīkumu. Turklāt es patiešām 
vēlos jums kaut kā palīdzēt, pat ja mana palīdzība būtu vēl 
pieticīgāka. Līdz šim taču mēs savus darījumus esam slēguši 
kā labi draugi, vai tā nav? Nu, tātad.» K. gribēja atvainoties 
par savu izturēšanos nesenās sarunas laikā, taču rūpnieks 
neļāva sevi pārtraukt, pasite) dokumentu mapi padusē, lai 
liktu saprast, ka steidzas, un turpināja: «Par jūsu procesu es 
uzzināju no kāda cilvēka vārdā Titorelli. Viņš ir gleznotājs. 
Kā Titorelli viņš paraksta savas gleznas, bet viņa īsto vārdu 
es nemaz nezinu. Jau gadiem ilgi viņš laiku pa laikam parādās 
manā kantorī un atnes mazas glezniņas, un es viņam par 
tām —  viņš ir tikpat kā ubags —  vienmēr dodu kādu ubag- 
dāvanu. Vispār jau tās ir jaukas gleznas, dabas skati ar viršiem 
un tā joprojām. Šāda tirgošanās —  mēs abi jau esam pie tās 
pieraduši —  vienmēr norisinās itin raiti. Taču reiz šie apmek
lējumi atkārtojās par biežu, es izteicu viņam pārmetumus, 
mēs sākām runāties, man gribējās zināt, kā viņš var sevi 
uzturēt ar gleznošanu vien, un sev par pārsteigumu es uzzi
nāju, ka viņa galvenais ienākumu avots ir portretu glezno
šana. Viņš teica, ka strādājot priekš tiesas. Es gribēju zināt, 
kas tā par tiesu. Un tad viņš man sāka stāstīt par tiesu. Jums 
nebūs grūti iztēloties, kā šie stāsti mani pārsteidza. Kopš tā 
laika es katrā viņa apmeklējuma reizē uzklausu tiesas jau
numus un tā gūstu zināmu priekšstatu. Bet Titorelli ir pļāpīgs, 
un man bieži nākas viņu atturēt no runāšanas, ne vien tāpēc, 
ka viņš daudz melo, bet galvenokārt tāpēc, ka tāds darījumu 
cilvēks kā es, ko paša rūpes gandrīz spiež pie zemes, nevar 
daudz uzmanības veltīt svešām nelaimēm. Bet tas tā, starp 
citu. Varbūt —  tā es nu domāju —  Titorelli varētu jums kādu 
drusku palīdzēt, viņš pazīst daudzus tiesnešus, un, ja viņam 
pašam arī nav liela iespaida, tad viņš var dot jums padomus, 
kā tikt klāt dažādiem ietekmīgiem vīriem. Ja arī šie padomi

paši par sevi nebūtu nekas izšķirošs, tad tomēr, manuprāt, 
jums varētu būt ļoti svarīgi tos dzirdēt. Jūs taču esat tikpat 
kā advokāts. Es vienmēr mēdzu atkārtot: pilnvarotais K. ir 
tikpat kā advokāts. Ai, par jūsu procesu es nemaz neuztrau
cos! Vai jūs tomēr negribētu aiziet pie Titorelli? Ar manu 
ieteikumu viņš darīs visu, ko spēs. Es tiešām domāju, ka jums 
vajadzētu aiziet pie viņa. Protams, tas nav jādara taisni 
šodien, kādreiz, kad iznāk. Protams, jums —  tas man vēl 
jāpasaka —  tāpēc vien, ka es jums dodu šo padomu, nepa
visam nav pienākums iet pie Titorelli. Nē, ja jums šķiet, ka 
varēsiet iztikt bez Titorelli, tad labāk būs atstāt viņu mierā. 
Varbūt jums jau ir kāds pavisam skaidrs plāns un Titorelli 
varētu jūs traucēt. Nē, tad nekādā gadījumā neejiet pie viņa! 
Vajag jau arī īpaši piespiesties, lai uzklausītu tāda zeļļa 
padomus. Dariet, kā pats vēlaties, šeit ir ieteikuma raksts un 
šeit —  adrese.»

K. vīlies paņēma vēstuli un iebāza kabatā. Pat vislabvēlī
gākajā gadījumā šī ieteikuma raksta sagādātās priekšrocības 
nozīmēja ļoti maz, salīdzinot ar ļaunumu, kāds slēpās 
apstāklī, ka rūpnieks zināja par viņa procesu un gleznotājs 
izplatīja šo ziņu tālāk. Viņš tikko spēja piespiesties pateikt 
pāris pateicības vārdu rūpniekam, kurš jau gāja uz durvīm. 
«Es aiziešu pie viņa,» viņš teica, pie durvīm atvadīdamies no 
rūpnieka, «vai varbūt aizrakstīšu, ka viņš varētu reiz atnākt 
uz manu kantori, jo šobrīd esmu ļoti aizņemts.» —  «Es jau 
zinu,» teica rūpnieks, «ka jūs atradīsiet to labāko izeju. Man 
tomēr liekas, ka jūs prātīgāk darītu, izvairīdamies aicināt uz 
banku tādus ļaudis kā šis Titorelli, lai šeit runātu ar viņu par 
procesu. Ne vienmēr arī ir ieteicams izlaist no rokām tādiem 
cilvēkiem adresētas vēstules. Bet jūs jau, protams, par visu 
esat padomājis un zināt, ko drīkstat darīt.» K. pamāja un 
izvadīja rūpnieku vēl arī cauri priekšistabai. Kaut arī ārēji 
mierīgs, viņš bija stipri pārbijies; par vēstules rakstīšanu Tito
relli viņš īstenībā bija ierunājies vienīg i tāpēc, lai parādītu 
rūpniekam, ka ir spējis novērtēt viņa ieteikumu un jau apsver 
iespēju sastapt Titorelli, taču, nākdams pie slēdziena, ka 
Titorelli palīdzībai varētu būt kāda nozīme, viņš tiešām 
nebūtu vilcinājies uzrakstīt šādu vēstuli. To, ka tam varētu 
būt bīstamas sekas, viņš aptvēra, vienīgi noklausījies rūp
nieka iebildumus. Vai tad tiešām viņš tagad tik maz varēja 
paļauties uz savām prāta spējām? Ja viņš varētu ar skaidri un 
gaiši uzrakstītu vēstuli ataicināt uz banku apšaubāmu cilvēku, 
lai tad, tikai vienu pašu durvju atdalīts no direktora vietnieka, 
lūgtos no viņa padomus savā procesā, vai tad nebija gluži 
iespējams, ka viņš nepamana arī kādas citas briesmas un 
varbūt pat taisni skrien tajās iekšā? Ne jau vienmēr kāds stā
vēja blakus, lai viņu brīdinātu. Un taisni tagad, kad viņam 
vajadzēja saņemt visus spēkus tālākai darbībai, viņā bija 
modušās tādas līdz šim nepazītas šaubas par savu modrību! 
Vai grūtības, ar kurām viņš saskārās, savu kantora darbu p ild ī
dams, nu sāksies arī procesā? Nu viņš vairs nespēja aptvert, 
kā viņam varēja ienākt prātā rakstīt Titorelli un aicināt viņu 
uz banku.

Viņš vēl izbrīnā šūpoja galvu, kad pienāca klāt kalpotājs, 
lai atgādinātu par trim kungiem, kas priekšistabā vēl sēdēja 
uz sola. Viņi jau ilgi gaidīja, kad K. viņus pieņems. Tagad, 
kalpotājam sarunājoties ar K., viņi bija piecēlušies un katrs 
centās izmantot laimīgo izdevību agrāk par pārējiem tikt klāt 
K. Tā kā no bankas puses bija tik nepieklājīgi likt viņiem 
šeit, priekšistabā, velti tērēt laiku, viņi arī vairs negribēja 
ievērot nekādus pieklājības likumus. «Pilnvarotā kungs,» 
viens no viņiem jau paguva pateikt. Taču K. lika kalpotājam 
atnest mēteli un, ar kalpotāja palīdzību apģērbdamies, teica 
visiem trim: «Atvainojiet, mani kungi, šobrīd man diemžēl 
nav laika jūs pieņemt. Ļoti lūdzu neņemt ļaunā, taču man 
steidzīgi jādodas nokārtot kādu darījumu. Jūs taču paši redzē
jāt, cik ilga saruna man nupat bija. Vai jūs nebūtu tik laipni un 
neatnāktu atkal rīt vai kādu citu reizi? Vai varbūt mēs varētu 
visu izrunāt pa telefonu? Vai varbūt jūs varētu man tagad 
īsumā paskaidrot, par ko ir runa, un es tad jums rakstiski dotu 
izsmeļošu atbildi. Protams, vislabāk būtu, ja jūs atnāktu cit
reiz.» šie K. priekšlikumi tā samulsināja kungus, kuri, kā nu 
izrādījās, bija gluži veltīgi gaidījuši, ka viņi vairs tikai mēmi 
raudzījās cits citā. «Tātad esam vienojušies?» jautāja K., 
acīm meklēdams kalpotāju, kurš jau nesa viņa cepuri. Caur,
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K. istabas atvērtajām durvīm varēja redzēt, ka ārē sācis 
stiprāk snigt. K. tāpēc uzslēja mēteļa apkakli un cieši sapo
gājās.

Taisni tobrīd no blakusistabas iznāca direktora vietnieks, 
smiedamies noraudzījās, ka mētelī ģērbies K. sarunājās ar 
kungiem, un jautāja: «Vai jūs aizejat, pilnvarotā kungs?» —  
«Jā,» K. sasliedamies teica, «man jādodas nokārtot vienu 
darījumu.» Bet direktora vietnieks jau bija pievērsies kun
giem. «Un šie kungi?» viņš jautāja. «Man liekas, ka viņi jau 
ilgi gaida.» —  «Mēs jau vienojāmies,» teica K. Taču kungi 
nu vairs nebija atturami, ielenca K. un skaidroja, ka negaidītu 
stundām ilgi, ja viņu lietas nebūtu svarīgas un tās nevajadzētu 
pārrunāt tūlīt pat, turklāt pamatīgi un zem četrām acīm. Direk
tora vietnieks kādu brītiņu klausījās viņos, nopētīja K., kurš 
stāvēja ar cepuri rokā, purinādams no tās nost putekļus, un 
tad teica: «Mani kungi, izeja ir ļoti vienkārša. Ja nu jums p ie 
tiktu ar manu personu, es labprāt pilnvarotā kunga vietā 
uzņemtos jūsu jautājumu kārtošanu. Mēs arī esam darījumu 
cilvēki tāpat kā jūs un protam pienācīgi cienīt darījumu cil
vēku laiku. Vai jūs vēlētos ienākt šeit?» Un viņš atvēra sava 
kantora priekšistabas durvis.

Kā šis direktora vietnieks gan mācēja pievākt sev visu, no 
kā K., apstākļu spiestam, nācās atteikties! Taču —  vai K. neat
teicās biežāk, nekā tas bija pilnīgi nepieciešams? Ar neskaidru 
un, kā viņam pašam nācās atzīt, gaužām niecīgu cerību steig
damies pie gleznotāja, viņš neglābjami zaudēja daudz no 
savas cieņas. Varbūt daudz labāk būtu bijis atkal novilkt 
mēteli un atgūt vismaz tos divus kungus, kam tur blakus vēl 
vajadzēja gaidīt. K. varbūt arī to mēģinātu, ja nebūtu pama
nījis savā istabā direktora vietnieku kaut ko meklējam grā
matplauktā, it kā tas piederētu viņam. Kad satrauktais K. 
panācās tuvāk durvīm, viņš iesaucās: «Ak jūs vēl neesat 
prom?» Uz mirkli pagriezis uz viņa pusi seju, kuras daudzās 
dziļās rievas šķita vēstām par spēku, nevis par vecumu, viņš 
turpināja savus meklējumus. «Es meklēju līguma norakstu,» 
viņš teica, «firmas pārstāvis apgalvo, ka tam esot jābūt pie 
jums. Vai jūs nepalīdzētu man meklēt?» K. paspēra soli, bet 
direktora vietnieks teica: «Paldies, es jau atradu,» un atgrie
zās savā istabā ar lielu saini dokumentu, kur neapšaubāmi 
bija ne vien līguma noraksts, bet vēl daudz kas cits.

Pašlaik es nespēju mēroties ar viņu spēkiem, K. teica pats 
sev, taču, kad būšu ticis galā ar savām personīgajām grūtī
bām, viņš pirmais dabūs to just, un turklāt sāpīgi. Tā prāto
dams, mazliet nomierinājies, K. uzdeva gaiteņa durvis vaļā 
turošajam kalpotājam izdevīgā b rīd ī paziņot direktoram, ķa 
viņš aizgājis nokārtot kādu lietu, un, juzdamies gandrīz lai
mīgs, ka varēs kādu laiku pilnībā nodoties savām darīšanām, 
devās prom no bankas.

Viņš tūlīt brauca pie gleznotāja, kurš dzīvoja priekšpil
sētā —  pretējā pusē tai, kur atradās tiesas kanceleja. Šeit 
apkārtne bija vēl nabadzīgāka, nami vēl tumšāki, ielas pilnas 
netīrumu, kas lēnām peldēja kūstošajā sniegā. Pie mājas, kur 
dzīvoja gleznotājs, vaļā bija tikai viena lielo vārtu puse, bet 
otrās puses lejasdaļā bija izlauzts caurums. K. tuvojoties, no 
turienes izplūda pretīgs dzeltens, kūpošs šķidrums, un dažas 
žurkas, no tā glābdamās, ielēca kanālā. Zemē, pie kāpnēm, 
uz vēdera gulēja mazs bērns un raudāja, taču viņu tikko 
varēja dzirdēt, jo visam pāri skanēja trokšņi no skārdnieku 
darbnīcas. Darbnīcas durvis bija vaļā, trīs izpalīgi, sizdami 
ar āmuriem, puslokā stāvēja ap darbgaldu. Pie sienas p ie 
kārta liela alvota skārda plāksne atstaroja blāvu gaismu, kas, 
iespiezdamās starp diviem strādniekiem, izgaismoja to sejas 
un priekšautus. K. tikai pārskrēja ar acīm tam visam, viņš cik 
vien iespējams ātri gribēja izdarīt, kas darāms, pārmīt dažus 
vārdus ar gleznotāju un tūlīt pat doties atpakaļ uz banku. Ja 
viņš šeit gūtu kaut visniecīgāko panākumu, tas varētu labvē
līgi ietekmēt viņa šodienas darbu bankā. Trešajā stāvā viņam 
nācās palēnināt gaitu, viņam jau sāka aptrūkties elpas, stāvi 
šeit bija pārspīlēti augsti, un gleznotājs jau laikam mitinājās 
pašā augšā, jumtistabā. A rī gaiss šeit bija sasmacis, nebija 
kārtīgas trepju telpas, šaurās kāpnes no abām pusēm iekļāva 
sienas, kurās tikai šur tur tālu augšā bija pa mazam lodziņam. 
Kad K. uz mirkli apstājās, no kāda dzīvokļa izsteidzās dažas 
meitenītes un smiedamās steidzās augšup pa kāpnēm. Lēnām 
viņām sekodams, K. panāca vienu no meitenēm, kas paklu

pusi bija atpalikusi no pārējām, un, blakus viņai kāpdams 
tālāk, jautāja: «Kur šeit dzīvo tāds gleznotājs —  Titorelli?» 
Gadus trīspadsmit vecā, mazliet kuprainā meitene atbildes 
vietā pašķielēja uz viņu un iebakstīja ar elkoni sānos. Ne 
jaunie gadi, ne auguma nepilnības nebija viņai traucējuši 
jau kļūt pavisam samaitātai. Viņa nesmējās, bet nopietni 
vērās K. ar asu un prasīgu skatienu. K. izlikās viņa? uzvedību 
nemanām un jautāja: «Vai tu pazīsti gleznotāju Titorelli?» 
Viņa pamāja un savukārt jautāja: «Ko jums no viņa vajag?» 
K. nolēma nepalaist garām izdevību ātrumā vēl mazliet paru
nāties par Titorelli. «Gribu, lai viņš mani uzglezno,» viņš teica. 
«Lai uzglezno?» viņa jautāja, pārmērīgi plati ieplezdama 
muti, pavēcināja roku pret K., it kā viņš būtu pateicis ko 
ārkārtīgi pārsteidzošu vai muļķīgu, abām rokām sacēla savus 
jau tāpat īsos bruncīšus un ko kājas nes drāza pakaļ pārējām 
meitenēm, kuru klaigas tālu augšā vairs tikko varēja sadzir
dēt. Taču aiz nākamā kāpņu loka K. atkal sastapa visas mei
tenes. Laikam no kuprītes viņas bija uzzinājušas par K. no
domu un tagad viņu gaidīja. Viņas stāvēja abās kāpņu pusēs, 
spiezdamās pie sienas, lai K. varētu brīvi iziet cauri, un 
gludināja ar plaukstām savus priekšautus. Visās sejās bija 
saskatāms bērnišķības un samaitātības mistrojums. Virsva
dību pār meitenēm bija uzņēmusies kuprīte. Pateicoties 
viņai, K. nenomaldījās. Viņš jau gribēja kāpt tālāk taisni 
augšā, bet viņa norādīja uz trepju atzarojumu, pa kuru bija 
jākāpj, lai tiktu pie Titorelli. Sīs trepes bija ļoti šauras un 
garas, taisnas, visā garumā pārskatāmas un beidzās augšā 
tieši pie Titorelli durvīm. Mazs, šķībi ierīkots lodziņš virs 
durvīm ļāva tās samērā labi saskatīt, tās bija no nebalsmā- 
tiem dēļiem, pār kuriem ar sarkanu krāsu, plašiem otas trie
pieniem bija uzkrāsots Titorelli vārds. K. kopā ar savām seko
tājām vēl bija tikai trepju vidū, kad, laikam daudzo soļu trok
šņa dēļ, durvis mazliet pavērās un spraugā parādījās kāds 
tikai naktskreklā ģērbies vīrietis. «Ak!» viņš iesaucās, redzē
dams nācēju pūli, un pazuda. Kuprīte aiz prieka plaukšķināja 
rokas, un pārējās meitenes grūdās K. no mugurpuses virsū, 
lai viņš ātrāk ietu uz priekšu.

Taču viņi nebija vēl tikuši līdz augšai, kad gleznotājs 
atrāva durvis līdz galam vaļā un palocīdamies aicināja K. 
ienākt. Turpretī no meitenēm viņš atgaiņājās, negribēja laist 
iekšā nevienu no viņām, lai kā viņas arī nelūdzās un pat pūlē
jās ietikt istabā,ja ne ar atļauju, tad pret viņa gribu. V ienīg i 
kuprītei izdevās ieslīdēt zem viņa pastieptās rokas, taču 
gleznotājs metās viņai pakaļ, satvēra aiz bruncīšiem, apgrieza 
apkārt un nolika aiz durvīm blakus pārējām meitenēm, kas 
tomēr nebija uzdrīkstējušās pārkāpt slieksnim, kamēr glezno
tājs pameta savu sargposteni. K. nezināja, kā to visu vērtēt, 
izskatījās gandrīz tā, ka viss notiek visdraudzīgākajā saskaņā. 
Meitenes pie durvīm staipīja kaklus, uzsaukdamas glezno
tājam dažādus vārdus, kurus K. nesaprata, bet kas laikam 
bija domāti kā jokošanās, un gleznotājs arī smējās, kad kup
rīte gandrīz ieskrēja viņam rokās. Tad viņš aizvēra durvis, 
vēlreiz paklanījās K., pasniedza viņam roku un, priekšā stā
dīdamies, teica: «Mākslinieks Titorelli.» Rādīdams uz durvīm, 
aiz kurām vēl čukstējās meitenes, K. teica: «Viņas laikam šai 
mājā tiek mīlētas.» —  «Ak, tēs vaibstīklasl» gleznotājs teica, 
velti pūlēdamies aizpogāt naktskreklu zem kakla. Viņš bija 
basām kājām un uzvilcis vēl tikai platas, dzeltenīgas lin
audekla bikses, sajoztas ar siksnu, kuras brīvais gals nokarā
damies šūpojās šurp turp. «Sīs vaibstīklas man kļuvušas par 
tīro postu,» viņš turpināja, likdams beidzot mierā nakts
kreklu, kad bija norāvis tā augšējo pogu, atnesdams krēslu 
un uzaicinādams K. apsēsties. «Reiz es uzgleznoju vienu no 
viņām —  tā šodien nemaz nebija tai barā — , un no tā laika 
viņas visas mani vajā. Kamēr pats esmu šeit, viņas nāk iekšā 
vienīgi ar manu atļauju, taču, kad aizeju prom, vismaz viena 
šeit ielavās. Viņas likušas izgatavot manu durvju atslēgu, un 
nu aizdod to cita citai. Grūti pat aptvert, cik apgrūtinoši tas 
ir. Nu, piemēram, kopā ar dāmu, kuru vēlos gleznot, es 
atgriežos mājās, atveru durvis ar savu atslēgu un atrodu to 
pašu kuprīti te, pie galda, ar otu ziežam uz lūpām sarkano 
krāsu, bet viņas brālīši un māsiņas, kurus viņai uzdots pie
skatīt, blandās apkārt un nosmērē visus istabas kaktus. Vai —  
kā vēl vakar —  vēlu vakarā pārnāku —  ar to arī izskaidro
jama nekārtība šeit, istabā, par ko lūdzu jūs mani atvainot — ,
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tātad vēlu vakarā pārnāku mājā un gribu līst gultā, te man 
kāds iekniebj kājā, es paskatos pagultē un izvelku no turienes 
atkal vienu tādu radību. Kāpēc viņas tā mācas man virsū, 
es nezinu; to, ka es viņas nekādi necenšos pievilināt, jūs jau 
pats varējāt pamanīt. Protams, viņas man traucē strādāt. Ja 
šis ateljē nebūtu nodots manā rīcībā bez maksas, es jau sen 
būtu pārvācies.» Aiz durvīm kāda maiga, bailīga balstiņa 
sauca: «Titorelli, vai mēs jau drīkstam nākt?» —  «Nē,» glez
notājs atbildēja. «Vai es viena pati arī nedrīkstu?» balstiņa 
jautāja tālāk. «A rī nē,» gleznotājs atbildēja, piegāja pie 
durvīm un aizil#dza tās.

K. pa to laiku bija paguvis aplūkot istabu, viņam nekad 
paiam nebūtu ienācis prātā, ka io  nabadzīgo, mazo istabiņu 
varētu dēvēt par ateljē. Ne garumā, ne platumā šeit nevarēja 
paspert vairāk par diviem lieliem sojiem. Gan grīda, gan 
sienas un griesti —  viss bija no koka, starp dē|iem vīdēja 
spraudiiņas. Iepretī K. pie sienas atradās ar daudzkrāsainu 
segu pārklāta gulta. Istabas vidū uz molberta bija glezna, 
apsegta ar kreklu, kura piedurknes nokarājās līdz zemei. 
K. aiz muguras bija logs, caur kuru miglā nevarēja saskatīt 
neko tālāk par kaimiņmājas apsnigušo jumtu.

Troksnis, ar kādu apgriezās atslēga, atgādināja K., ka viņš 
bija gribējis drīz iet prom. Tāpēc viņš izvilka no kabatas rūp
nieka vēstuli un, sniegdams to gleznotājam, teica: «Uzzināju 
par jums no šī kunga, jūsu paziņas, un atnācu šurp pēc viņa 
ieteikuma.» Gleznotājs uzmeta vēstulei paviršu skatienu un 
nometa to uz gultas. Ja rūpnieks nepārprotami nebūtu runājis 
par Titorelli kā par savu paziņu, par nabadzīgu cilvēku, kas 
pieradis saņemt viņa žēlastības dāvanas, tad tiešām varētu 
noticēt, ka Titorelli nemaz nepazīst rūpnieku vai ir viņu pil
nīgi aizmirsis. Gleznotājs tikai apjautājās: «Vai jūs vēlaties 
pirkt gleznas vai pasūtīt savu portretu?» K. pārsteigts rau
dzījās gleznotājā. Kas tad īsti bija rakstīts vēstulē? K. bija 
šķitis pats par sevi saprotams, ka rūpnieks vēstulē gleznotā
jam izskaidros, ka K. nevēlas neko vairāk kā vien aprunāties 
par savu procesu. Viņš tomēr bija pārāk steidzīgi un neap
domāti drāzies šurpl Taču tagad vajadzēja kaut ko atbildēt 
gleznotājam, un viņš teica, paskatīdamies uz molberta pusi: 
«Pašlaik jūs strādājat pie šīs gleznas?» —  «Jā,» gleznotājs 
teica, norāva molbertam pārsegto kreklu un, tāpat kā vēstuli, 
nosvieda to uz gultas. «Tas ir portrets. Labs darbs, bet nav 
vēl gluži pabeigts.» Nejaušība bija labvēlīga K., iespēja sākt 
runas par tiesu pati devās rokās, jo tas nepārprotami bija 
tiesneša portrets. Nevarēja nepamanīt lielo līdzību ar gleznu 
advokāta kabinetā. Tiesnesis gan bija pavisam cits —  resns vīrs 
ar melnu, kuplu pilnbārdu, kas nosedz lielu da|u vaigu, tur
klāt advokāta glezna bija gleznota ar e|jas krāsām, bet šis 
bija pastelis, viegliem, neskaidriem vilcieniem uzmests. Taču 
viss pārējais bija līdzīgs, arī šeit tiesnesis gatavojās draudīgi 
celties augšā no sava troņa krēsla, kura rokubalstu viņš bija 
stingri satvēris. «Tas taču ir tiesnesisl» K. jau gribēja teikt, 
taču laikus aprāvās un piegāja gleznai tuvāk, kā gribēdams 
to sīkāk izpētīt. Troņa atzveltnes vidū novietotā lielā figūra 
viņam šķita mīklaina, un viņš apjautājās par to gleznotājam. 
To vajagot vēl mazliet smalkāk izstrādāt, gleznotājs atbildēja, 
paņemdams no galdiņa pasteļa stienīti un izzīmēdams figū
ras sānus, taču K. no tā nekas nekļuva skaidrāks. «Tā ir tais
nības dieviete,» gleznotājs beidzot teica. «Tagad es arī pats 
redzu,» teica K., «lūk, apsējs uz acīm, un, lūk, svari. Bet vai 
viņai pie papēžiem nav spārni un vai viņa neatrodas kus
tībā?» —  «Jā,» gleznotājs teica, «tā gribēja pasūtītājs, viņā 
ir apvienota taisnības un uzvaras dieviete.» —  «Tas nav labs 
savienojums,» K. smiedamies teica, «taisnībai jāstāv mierīgi, 
citādi svari šūpojas un nav iespējams taisnīgs spriedums.» —  
«Es ievēroju sava pasūtītāja vēlmes,» teica gleznotājs. «Jā, 
protams,» teica K., nevēlēdamies nevienu aizvainot ar savām 
piezīmēm. «Jums jau tā figūra jāglezno tāda, kāda viņa tur 
uz troņa ir.» —  «Nē,» gleznotājs teica, «neesmu redzējis ne 
figūru, ne troni, to visu man nācās iztēloties, taču man deva 
norādījumus, ko nepieciešams uzgleznot.» —  «Kā?» jautāja 
K., viņš ar nolūku izlikās gleznotāju pilnībā nesaprotam. «Tas 
taču ir tiesnesis, kurš tur sēž tiesneša krēslā?» —  «Jā,» glez
notājs teica, «taču viņš nav augsts tiesnesis un nekad nav 
sēdējis tādā troņa sēdeklī.» —  «Un viņš tomēr pieprasīja 
uzgleznot sevi tik svinīgu? Viņš jau tur sēž kā pats tiesas

priekšsēdētājs.» —  «Jā, tie kungi ir godkārīgi,» gleznotājs 
teica. «Taču viņiem ir atļauja tikt tā gleznotiem. Katrs ir saņē
mis stingrus priekšrakstus, kādā izskatā viņš drīkst likt sevi 
uzgleznot. Diemžēl tieši pēc šīs gleznas nevar vērtēt tērpa 
un sēdekļa detaļas, pasteļkrāsas nav piemērotas to attēlo
šanai.» —  «Jā,» K. teica, «gluži savādi, ka tas gleznots 
pastelī.» —  «Tā vēlējās tiesnesis,» gleznotājs teica, «glezna 
tiks dāvināta dāmai.» Šķita, ka gleznas izskats viņu iedves
mojis darbam, viņš uzrotīja krekla piedurknes, satvēra rokā 
vairākus pasteļus, un K. varēja vērot, kā trīsošie stienīši 
iezīm* ap tiesneša galvu iesārtu ēnu, kas izpletās uz visām 
gleznas malām kā stari. Sī ēnu spēle ietvēra galvu kā rotā
jums vai augstas atšķirības zīme, taču ap taisnības dievieti 
tt  kļuva pavisam gail«, un iajfl gaišumi figūra īpaši Izcēlis, 
tā vairs neizskatījās ne pēc taisnības, ne pēc uzvaras, tagad 
tā pilnīgi līdzinājās medību dievietei. Gleznotāja darbs 
aizrāva K. stiprāk, nekā viņam būtu gribējies, beidzot tomēr 
viņš sāka pats sev pārmest, ka uzkavējies šeit tik ilgi un būtībā 
vēl neko nav paveicis savas lietas labā. «Kā šo tiesnesi sauc?» 
viņš pēkšņi jautāja. «To es nedrīkstu teikt,» gleznotājs atbil
dēja, viņš bija pieliecies pavisam klāt gleznai un nepārpro
tami pametis novārtā viesi, kuram sākumā bija izrādījis tādu 
cieņu. K. nolēma, ka mainījies gleznotāja noskaņojums, un 
saīga, jo velti zaudēja laiku. «Jūs laikam esat tiesas uzticības 
persona?» viņš jautāja. Gleznotājs tūlīt nolika pasteļus, iztais
nojās, saberzēja rokas un smiedamies paskatījās uz K. 
«Taisnību vajag teikt uzreiz,» viņš sacīja, «jūs gribat kaut ko 
uzzināt par tiesu, kā jau tas rakstīts jūsu ieteikuma vēstulē, 
un jūs iesākāt runāt par manām gleznām, lai iegūtu manu 
labvēlību. Bet es par to neturu uz jums ļaunu prātu, jūs jau 
nevarējāt zināt, ka šeit tāda rīcība nav vietā.» —  «Ak, neva
jag!» viņš noraidoši teica, neļaudams K. sevi pārtraukt. Un 
turpināja: «Jūsu minējums ir pareizs, es esmu tiesas uzticības 
persona.» Viņš paklusēja, kā ļaudams K. pierast pie šī atklā
juma. Aiz durvīm atkal varēja saklausīt meitenes. Viņas lai
kam drūzmējās ap atslēgas caurumu, varbūt viņas varēja 
ieskatīties arī pa spraugām. K. atteicās no mēģinājuma atvai
noties, jo negribēja novirzīt gleznotāju no iesāktā temata, 
taču viņš arī nevēlējās, lai gleznotājs nostādītu sevi nesasnie
dzami augstā stāvoklī, tāpēc viņš jautāja: «Vai tas ir oficiāli 
atzīts amats?» —  «Nē,» gleznotājs īsi atbildēja, it kā viņam 
vairs nebūtu, ko teikt. K. negribēja ļaut viņam apklust un teica: 
«Nu, neoficiālu vietu ieņēmējiem bieži ir lielāka ietekme 
nekā oficiālajiem.» —  «Taisni tā ir ar mani,» gleznotājs teica, 
mādams ar galvu un saraukdams pieri grumbās. «Vakar es 
runāju ar rūpnieku par jūsu gadījumu, viņš jautāja, vai es 
negribētu jums palīdzēt. Es atbildēju: tam vīram vajadzētu 
kādreiz atnākt pie manis, un nu man prieks jūs tik drīz sastapt. 
Jūs laikam esat stipri norūpējies par to lietu, un tas mani 
nemaz nepārsteidz. Vai jūs nevēlētos vispirms novilkt mē
teli?» Kaut arī K. bija nolēmis šeit uzturēties tikai īsu brīdi, 
viņš tomēr ar prieku sekoja šim gleznotāja uzaicinājumam. 
Gaiss istabā viņam šķita ļoti smacīgs, viņš jau vairākkārt neiz
pratnē bija nopētījis dzelzs krāsniņu kaktā, taču tā neapšau
bāmi nebija iekurta un istabas svelmes iemesls palika neat
klāts. Kamēr viņš vilka nost mēteli un pogāja vaļā svārkus, 
gleznotājs atvainodamies teica: «Man nepieciešams siltums, 
šeit taču ir ļoti mājīgi, vai nav tiesa? Šai ziņā istabas novie
tojums ir ļoti ērts.» K. neko neatbildēja, īstenībā viņa sliktās 
pašsajūtas cēlonis bija nevis karstums, bet smacīgais, grūti 
elpojamais gaiss, istaba laikam jau sen nebija vēdināta. K. 
sāka justies vēl sliktāk, kad gleznotājs aicināja viņu piesēst 
uz gultas, pats apsēzdamies uz vienīgā istabas krēsla pie 
molberta. Turklāt gleznotājs laikam nesaprata, kāpēc K. pali
cis stāvam pie gultas, viņš vairākkārt lūdza K. ierīkoties ērtāk, 
un, kad tas vēl vilcinājās, nāca klāt un pats iespieda viņu 
dziļi gultas spilvenos. Tad viņš atkal atgriezās savā vietā un 
beidzot uzdeva pirmo lietišķo jautājumu, kuru dzirdēdams, 
K. aizmirsa visu pārējo. «Vai jūs esat nevainīgs?» viņš jautāja. 
«Jā,» teica K. Viņam patiesi bija prieks atbildēt uz šo jautā
jumu, jo īpaši privātpersonai, kad par atbildi nevajadzēja 
nest nekādu atbildību. Neviens viņam vēl nebija to tik atklāti 
jautājis. Lai izgaršotu šo prieku, viņš vēl piebilda: «Es esmu 
pilnīgi nevainīgs.» —  «Tā,» gleznotājs teica, nolieca galvu 
un šķita aizdomājamies. Pēkšņi viņš atkal pacēla galvu un
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teica: «Ja jūs esat nevainīgs, tad jau lieta ir pavisam vien
kārša.» K. skatiens kļuva drūms, šis vīrs —  šķietamā tiesas 
uzticības persona —  runāja kā muļķa bērns. «Mans nevai
nīgums neko nevienkāršo,» teica K. Par spīti visam, viņam 
nāca smiekli, un viņš lēnām purināja galvu. «Nākas uzdurties 
visādiem smalkumiem, kuros tiesa pavisam pazūd. Un beigās 
tad nez no kurienes, kur iepriekš nekas nav manīts, tiek izcelta 
liela vaina.» —  «Jā, jā, protams,» gleznotājs teica tādā balsī, 
it kā K. būtu iztraucējis viņa domu gaitu. «Bet jūs taču esat 
nevainīgs?» —  «Nu jā,» K. teica. «Tas ir galvenais,» teica 
gleznotājs. Iebildumi viņu neietekmēja, taču nevarēja 
saprast, vai viņš tik kategoriski runā pārliecības vai tikai vien
aldzības dēļ. K. gribēja to noskaidrot un tāpēc teica: «Pro
tams, jūs pazīstat tiesu daudz labāk nekā es, es nezinu neko 
daudz vairāk par to, ko esmu dzirdējis no ļoti dažādiem 
ļaudīm. Taču visi viņi bija vienisprātis tai ziņā, ka vieglprā
tīgas apsūdzības netiek izvirzītas, un, ja nu reiz kādu apsūdz, 
tad tiesa ir pilnīgi pārliecināta par apsūdzētā vainīgumu un 
šo viņas pārliecību ir ļoti grūti satricināt.» —  «Grūti?» glez
notājs vaicāja, strauji pasviezdams roku augšup. «Nekad vēl 
tiesa nav mainījusi savu pārliecību. Ja es te uz audekla uzglez
notu visus tiesnešus vienu otram blakus un jums šī audekla 
priekšā vajadzētu aizstāvēties, tad jūs varētu gūt vairāk 
sekmju nekā īstenās tiesas priekšā.» —  «Jā,» K. teica vairāk 
pats sev un aizmirsa, ka gribējis gleznotāju vienīgi iztaujāt.

Kāda meitene viņpus durvīm atkal pacēla balsi: «Titorelli, 
vai tad viņš drīz neies prom?» —  «Stāviet klusul» gleznotājs 
uzsauca durvīm. «Vai neredzat, ka mēs ar kungu sarunāja
mies?» Taču meitene neļāvās nomierināties un jautāja tālāk: 
«Vai taisies viņu gleznot?» Kad gleznotājs neatbildēja, 
viņa piebilda: «Lūdzu neglezno vis viņu, viņš ir tik nejauks.» 
Sekoja nesaprotamu izsaucienu jūklis. Gleznotājs ar lēcienu 
nokļuva pie durvīm, atvēra tās šaurā spraugā —  kļuva redza
mas lūdzoši pastieptās, kopā saņemtās meitenes rokas —  un 
teica: «Ja nebūsiet klusu, nometīšu jūs visas lejā pa trepēm. 
Apsēdieties šeit, uz pakāpieniem, un izturieties mierīgi.» 
Laikam gan viņas tūlīt nepaklausīja, jo viņam nācās pavēlēt: 
«Lejā uz pakāpienieml» Tikai tad iestājās klusums.

«Atvainojiet,» atgriezies pie K., teica gleznotājs. K. tikpat 
kā nebija pievērsis uzmanību durvīm, pilnīgi atstādams glez
notāja ziņā, kā tas viņu aizstāvēs. A rī tagad viņš palika gan
drīz nekustīgs, kamēr gleznotājs, pieliecies tuvu klāt, čuk
stēja viņam ausī, lai nekas nebūtu sadzirdams ārpusē: «A rī 
šīm meitenēm ir sakars ar tiesu.» —  «Kā?» jautāja K., parāvās 
atpakaļ un raudzījās gleznotājā. Taču tas atkal nosēdās savā 
krēslā un teica —  vienlaikus kā joku un paskaidrojumu: 
«Visam taču ir sakars ar tiesu.» —  «To es vēl nebiju pama
nījis,» K. strupi teica, jo pēc gleznotāja vispārēja rakstura 
piezīmes mājiens par meitenēm vairs nešķita mierinošs. K. 
vēl brītiņu skatījās uz durvīm, aiz kurām meitenes tagad klusu 
sēdēja uz pakāpieniem. Tikai viena bija iebāzusi pa dēļu 
spraugu salmu un lēnām b īd īja to šurp un turp.

«Jums laikam vēl nav skaidra priekšstata par tiesu,» glez
notājs teica, kājas viņš bija plati izpletis un sita ar purngaliem 
pret grīdu. «Taču, ja jūs esat nevainīgs, jums tas arī nemaz 
nav vajadzīgs. Es viens pats dabūšu jūs laukā.» —  «Kā jūs 
to veiksiet?» K. jautāja. «Jūs taču pats pirms brīža teicāt, ka 
pierādījumi tiesu nemaz neietekmē.» —  «Neietekmē vienīgi 
tie pierādījumi, kurus iesniedz tiesai,» gleznotājs teica un 
paslēja rādītājpirkstu, it kā K. būtu atstājis neievērotu kādu 
smalku atšķirību. «Taču citādi ir, ja mēģina ko pasākt ārpus 
tiesas sēdēm, proti, apspriežu telpās, gaiteņos vai arī šeit, 
ateljē.» Gleznotāja tagad teiktais K. vairs nešķita tik neticams, 
tas stipri vien saskanēja ar citu cilvēku sacīto. Jā, tas pat varēja 
modināt cerības. Ja tiesnešus uz personīgu attiecību pamata 
patiešām varēja tik viegli iespaidot, kā bija stāstījis advokāts, 
tad šī gleznotāja attiecības ar godkārīgajiem tiesnešiem bija 
īpaši svarīgas un tās nedrīkstēja novērtēt par zemu. Turklāt 
gleznotājs ļoti labi iederējās to palīgu lokā, kurus K. pama
zām pulcēja ap sevi. Savulaik bankā cildināja viņa organi
zatora talantu, tagad, kad viņš varēja paļauties vienīgi pats 
uz sevi, bija radusies laba izdevība pārbaudīt šo talantu 
visaugstākajā līmenī. Gleznotājs vēroja, kā iespaidojuši K. 
viņa skaidrojumi, tad mazliet bikli jautāja: «Vai jūs nemanāt, 
ka es runāju gandrīz kā jurists? Tā mani ietekmējusi nepār

trauktā saskarsme ar tiesas kungiem. Protams, es gūstu no tā 
lielu labumu, taču liela daļa mākslinieciskās iedvesmas iet 
zudumā.» —  «Kā jūs pirmoreiz nonācāt saskarē ar tiesnešiem?» 
K. jautāja, viņš gribēja vispirms iekarot šī vīra uzticību un 
tikai tad sākt izmantot viņa pakalpojumus. «Tas bija ļoti vien
kārši,» gleznotājs teica, «šos sakarus es saņēmu mantojumā. 
Jau mans tēvs bija tiesas gleznotājs. Tas ir tāds amats, kurš 
vienmēr tiek mantots. Cilvēki no malas tam neder. Dažādu 
ierēdņu dienesta pakāpju gleznošanā jāievēro ļoti daudz 
slepenu likumu, un neviens ārpus noteiktu ģimeņu loka tos 
pilnībā nezina. Šeit, atvilktnē, piemēram, glabājas mana tēva 
piezīmes, kuras es nevienam neesmu rādījis. Bet gleznot 
tiesnešus var vienīgi tas, kurš ar tām iepazinies. Taču, pat ja 
es tās pazaudētu, manā galvā vēl paliktu tik daudz man v ie 
nam zināmu likumu, ka neviens nevarētu atņemt man šo amatu. 
Katrs tiesnesis ir jāglezno tā, kā tikuši gleznoti senie, diženie 
tiesneši, un to spēju vienīgi es.» —  «Tad jūs var apskaust,» 
teica K., sākdams domāt par savu vietu bankā. «Jūsu stāvoklis 
tātad ir stabils?» —  «Jā, stabils,» gleznotājs teica, lepni saslie- 
damies. «Tāpēc es arī varu atļauties šad tad palīdzēt kādam 
nabaga vīram, pret kuru uzsākts process.» —  «Un kā jūs to 
darāt?» K. jautāja, kā nesapratis, ka viņu pašu gleznotājs 
nupat nodēvējis par nabaga vīru. Bet gleznotājs turpināja: 
«Piemēram, jūsu gadījumā, tā kā jūs esat nevainīgs, es rīkošos 
šādi.» Atkārtotā viņa nevainīguma pieminēšana jau sāka K. 
apgrūtināt. Reizēm viņam likās, ka gleznotājs ar šādām pie 
zīmēm procesa labvēlīgu iznākumu padara par savas palīdzī
bas iepriekšēju nosacījumu, un tad, protams, tā zaudēja katru 
jēgu. Tomēr, par spīti šīm šaubām, K. saņēmās un nepār
trauca gleznotāju. Atsacīties no gleznotāja palīdzības viņš 
negribēja, tā viņš bija izlēmis, turklāt gleznotājs nemaz ne
šķita apšaubāmāks palīgs nekā advokāts, šī palīdzība tika 
piedāvāta nevainīgāk un atklātāk.

Gleznotājs p ieb īd īja  savu sēdekli tuvāk gultai un turpi
nāja klusinātā balsī: «Es piemirsu vispirms pajautāt, kāda 
veida atbrīvošanu jūs vēlaties. Ir trīs iespējas, proti, patiesā 
attaisnošana, šķietamā attaisnošana un novilcināšana. Pro
tams, patiesā attaisnošana ir tā labākā, taču uz šāda veida 
atrisinājumu man nav pat vismazākās ietekmes. Manuprāt, 
neviens cilvēks nespēj ietekmēt patieso attaisnošanu. Varbūt 
tur visu izšķir apsūdzētā nevainīgums. Tā kā jūs esat nevai
nīgs, jūs, iespējams, varētu paļauties pats uz savu nevai
nīgumu vien. Taču tad jums nevajag ne manu, ne kāda cita 
palīdzību.»

Šāds apstākļu raksturojums K. vispirms apmulsināja, bet 
pēc brīža viņš teica gandrīz tikpat klusu kā gleznotājs: «M a
nuprāt, jūs runājat pats sev pretī.» —  «Kādā veidā?» glez
notājs pacietīgi jautāja un iesmiedamies paliecās atpakaļ, 
šo smieklu dēļ K. sāka likties, ka nepieciešams atklāt pretrunu 
nevis gleznotāja vārdos, bet pašā tiesvedībā. Tāpēc viņš 
neatlaidīgi turpināja: «Vispirms jūs teicāt, ka tiesa neņem 
vērā pierādījumus, pēc tam jūs to attiecinājāt vienīgi uz ofi
ciālajām tiesas sēdēm, un tagad sakāt, ka nevainīgajam tiesā 
nav vajadzīga palīdzība. Tur jau slēpjas viena pretruna. Tur
klāt agrāk jūs teicāt, ka tiesnešus var iespaidot personas, kas 
sastopas ar viņiem privāti, taču tagad jūs to noliedzat, teik
dams, ka neviens nevar ietekmēt patieso attaisnošanu, kā jūs 
to saucat. Lūk, arī otra pretruna.» —  «šo pretrunu var viegli 
izskaidrot,» gleznotājs teica. «Es runāju par divām dažādām 
lietām, par to, kas rakstīts likumā, un par savu personīgo p ie 
redzi, jums nevajadzētu to sajaukt. Likumā, kuru es, protams, 
neesmu lasījis, no vienas puses, protams, ir rakstīts, ka nevai
nīgais jāattaisno, taču, no otras puses, tur nav rakstīts, ka 
tiesnešus var ietekmēt. Bet es esmu pieredzējis taisni pretējo. 
Man nekas nav zināms ne par vienu patieso attaisnošanu, 
taču es zinu daudzus ietekmēšanas gadījumus. Protams, 
pastāv iespēja, ka visās man zināmajās lietās nav bijis nevai 
nīgo, bet vai tas neskan neticami? Tik daudzos gadījumos ne 
viena nevainīgā? Jau bērns būdams, es vērīgi klausījos, kad 
mans tēvs mājās stāstīja par procesiem, arī tiesneši, kas nāca 
uz viņa ateljē, stāstīja par tiesu, mūsu aprindās vispār nerunā 
ne par ko citu; tikko man radās iespēja pašam iet uz tiesu, 
es to vienmēr izmantoju, esmu lielpilsētās noklausījies ne
skaitāmu daudzumu procesu un, ciktāl tie bijuši pārskatāmi, 
sekojis līdzi, un —  tas nu man jāatzīst —  neesmu p iedzīvo 
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jis nevienu pašu patieso attaisnošanu.» —  «Tātad nevienas 
pašas attaisnošanas,» K. teica, kā sarunādamies pats ar sevi 
un savām cerībām. «Tas apstiprina uzskatu, kāds man jau 
izveidojies par šo tiesu. Tātad viss bezmērķīgi. Viens pats 
bende varētu aizstāt visu tiesu.» —  «Nevajag vispārināt,» 
neapmierināti teica gleznotājs, «es runāju vienīgi par savu 
pieredzi.» —  «Ar to taču pietiek,» K. teica, «vai varbūt jūs 
esat ko dzirdējis par attaisnošanām agrākos laikos?» —  «Katrā 
ziņā,» gleznotājs teica, «šādas attaisnošanas ir bijušas. Taču 
ļoti grūti to noskaidrot. Tiesas spriedumi netiek publicēti, arī 
tiesnešiem tie nav pieejami, tāpēc par vecajām tiesas prāvām 
stāsta vienīgi leģendas. Tajās daudzkārt minēta patiesā attais
nošana, tām var ticēt, taču pierādāms nekas nav. Taču pavi
sam atmest arī tās nevajag, savai taisnībai tur jābūt, turklāt 
tās ir ļoti skaistas, pats esmu dažās gleznās izmantojis šo 
leģendu saturu.» —  «Leģendas vien manus uzskatus neiz
mainīs,» K. teica, «droši vien arī tiesā nedrīkst atsaukties uz 
šīm leģendām.» Gleznotājs iesmējās. «Nē, tas nav atļauts,» 
viņš teica. «Tad nav vērts par to runāt,» teica K., sākumā viņš 
bija uzklausījis visus gleznotāja spriedumus, pat ja tie šķita 
neticami un nonāca pretrunā ar viņam agrāk teikto. Tagad 
viņam nebija laika pārbaudīt visa gleznotāja teiktā patiesumu 
vai arī sākt to atspēkot, daudz būtu panākts, ja gleznotājs 
uzņemtos viņam palīdzēt, pat ja tam nebūtu izšķirošas lomas. 
Tāpēc viņš teica: «Par patieso attaisnošanu tātad vairs neru
nāsim, bet jūs minējāt vēl divas citas iespējas.» —  «Šķietamo 
attaisnošanu un novilcināšanu. Tikai par tām var būt runa,» 
teica gleznotājs. «Taču, pirms mēs turpinām apspriesties, vai 
jūs negribētu novilkt svārkus? Jums laikam ir karsti.» —  «Jā,» 
teica K., kurš līdz šim visu uzmanību bija veltījis gleznotāja 
skaidrojumiem, taču tagad, atminoties karstumu, viņam uz 
pieres izspiedās sviedri. «Svelme šeit grūti izturama.» 
Gleznotājs pamāja, kā saprazdams, cik slikti K. jūtas. «Vai 
nevarētu atvērt logu?» K. jautāja. «Nē,» gleznotājs teica, «tā 
ir tikai stingri iestiprināta rūts, atvērt to nevar.» Tagad K. 
aptvēra, ka visu laiku gaidījis brīdi, kad gleznotājs vai viņš 
pats pēkšņi pieies pie loga un atraus to vaļā. Viņš pat jau 
bija sagatavojies atplestu muti ieelpot miglu. Apziņa, ka viņš 
atrodas slēgtā telpā, radīja reiboni. Uzsizdams pa gultas 
atsperu matraci sev blakus, viņš vārgā balsī teica: «Tas taču 
ir neērti un neveselīgi.» —  «O nē,» gleznotājs teica, aizstā
vēdams savu logu, «tā kā tas nav atverams, parastā rūts labāk 
saglabā siltumu nekā dubultlogs. Ja nu man gribas izvēdi
nāt, kas gan nav īpaši nepieciešams, jo pa sienu spraugām 
visur ieplūst gaiss, es varu atvērt vienas no savām durvīm vai 
pat abas divas.» Sī paskaidrojuma mazliet nomierināts, K. 
pavērās apkārt, meklēdams otras durvis. Gleznotājs to pama
nīja un teica: «Tās ir jums aizmugurē, man nācās aizbīdīt 
tām priekšā gultu.» Tikai tagad K. saskatīja mazās durtiņas 
sienā. «īstenībā šeit viss ir daudz par mazu ateljē vajadzī
bām,» teica gleznotājs, kā gribēdams aizsteigties priekšā K. 
nopēlumam. «Iekārtojos, kā nu varēdams. Gultai pie durvīm, 
protams, ir ļoti neizdevīga vieta. Piemēram, tiesnesis, kuru es 
pašlaik gleznoju, vienmēr nāk pa durvīm pie gultas, un es 
viņam esmu iedevis arī šo durvju atslēgu, lai tad, ja es 
neesmu mājās, viņš varētu šeit, ateljē, mani pagaidīt. Taču 
parasti viņš ierodas agri no rīta, kad es vēl guļu. Protams, es 
vienmēr uzraujos pat no visdziļākā miega, kad blakus gultai 
atveras durvis. Jūs zaudētu jebkuru godbijību pret tiesnesi, 
dzirdēdams lāstus, ar kādiem es viņu sagaidu, kad viņš rīta 
agrumā kāpj pāri manai gultai. Es jau varētu viņam atslēgu 
atņemt, taču tad būtu vēl sliktāk. Visas durvis šeit var izlauzt 
ar vienu grūdienu.» Visas šīs runas laikā K. prātoja, vai vaja
dzētu vilkt nost svārkus, taču beidzot viņš atzina, ka, to neda
rīdams, nespēs vairs ilgāk šeit uzkavēties, tāpēc novilka svār
kus un pārlika tos sev pār ceļgalu, lai, tikko saruna būs galā, 
tūlīt varētu tos atkal uzvilkt. Tikko viņš bija novilcis svārkus, 
viena no meitenēm iesaucās: «Viņš jau velk svārkus nostl», 
un varēja dzirdēt, kā viņas visas spiedās pie spraugām, lai 
labāk saskatītu izrādi. «Meitenes laikam domā,» teica glez
notājs, «ka es jūs gleznošu un jūs tāpēc noģērbjaties.»
—  «Tā,» teica K, ne sevišķi priecīgi, jo viņš nejutās daudz 
labāk kā agrāk, kaut arī tagad sēdēja vienā kreklā. Gandrīz 
īgni viņš jautāja: «Kā jūs dēvējāt tās divas pārējās iespējas?» 
Nosaukumi viņam jau atkal bija aizmirsušies. «Šķietamā

attaisnošana un novilcināšana,» gleznotājs teica. «Jums 
pašam jāizlemj, kuru izvēlēties. Ar manu palīdzību varat 
panākt katru no tām, protams, ne bez pūlēm, atšķirība šai 
ziņā tāda, ka šķietamo attaisnošanu var panākt ar īslaicīgu 
visu spēku sakoncentrēšanu, novilcināšanai vajadzīga 
daudz niecīgāka, taču ilgstoša piepūle. Tātad vispirms par 
šķietamo attaisnošanu. Ja jūs izvēlētos to, es uzrakstītu uz 
papīra lapas jūsu nevainīguma apliecinājumu. Sāda aplieci
nājuma tekstu es saņēmu no sava tēva, tas ir gluži neapgā
žams. Ar šo apliecinājumu tad es apstaigāšu sev pazīstamos 
tiesnešus. Sākšu ar to, ka nolikšu šo apliecinājumu priekšā 
jau šovakar tam tiesnesim, kuru es pašlaik gleznoju. Kad viņš 
ieradīsies pozēt, es nolikšu apliecinājumu viņam priekšā, 
paskaidrošu, ka jūs esat nevainīgs, un galvošu par jūsu nevai
nīgumu. Tas nebūs nekāds tīri formāls, bet nopietns, saistības 
uzliekošs galvojums.» Šķita, ka gleznotāja skatiens pārmeta 
K. par šādas galvojuma nastas uzvelšanu. «Tas būtu ļoti laipni 
no jūsu puses,» K. teica. «Un tiesnesis tad jums ticētu, bet, 
neskatoties uz to, īstenībā mani neattaisnotu.» —  «Kā jau 
es teicu,» atbildēja gleznotājs. «Turklāt nemaz nav tik droši, 
ka man kāds ticēs, tā, piemēram, daži tiesneši pieprasīs, lai 
es jūs pašu atvedu pie viņiem. Tad jums arī vajadzētu nākt 
līdzi. Taču tādā gadījumā lieta jau ir tikpat kā vinnēta, un 
es jau arī iepriekš jums smalki izskaidrotu, kā jāizturas, sasto
poties ar tiesnesi. Sliktāk ir ar tiem tiesnešiem, kas man —  tā 
arī mēdz gadīties —  uzreiz atteiks. No tādiem, ja vairāki 
mēģinājumi beigsies ar neveiksmi, mums nāksies atteikties, 
bet to mēs arī drīkstam darīt, jo atsevišķi tiesneši šai gad ī
jumā neko neizšķir. Kad būšu zem apliecinājuma dabūjis 
pietiekamu skaitu tiesnešu parakstu, es aiznesīšu apliecināju- 
jumu tam tiesnesim, kurš vada jūsu procesu. Varbūt es dabūšu 
arī viņa parakstu, tad viss noritēs vēl straujāk nekā parasti. 
Tad vispār vairs nepaliek daudz šķēršļu, tad apsūdzētajam 
iestājas drošākās paļāvības laiks. Dīvaini, taču tā patiešām 
notiek —  šai laikā cilvēki jūtas drošāk nekā pēc attaisnoša
nas. Tad vairs nav jāpieliek nekādas īpašas pūles. Tiesnesim 
ir pietiekošs skaits apliecinājumā norādītu tiesnešu, kas aplie
cina galvojumu, viņš bez bažām var jūs attaisnot un, par 
prieku man un citiem paziņām, pēc dažādu formalitāšu izpil
dīšanas viņš, bez šaubām, to arī darīs. Jūs savukārt iziesiet 
ārā no tiesas zāles un būsiet brīvs.» —  «Tad es būšu brīvs,» 
K. vilcinādamies teica. «Jā,» teica gleznotājs. «Tomēr vienīgi 
šķietami brīvs vai, pareizāk sakot, brīvs uz laiku. Jo zemākie 
tiesneši, pie kuriem arī pieder visi mani paziņas, nedrīkst 
nevienu pilnīgi attaisnot, šīs tiesības ir vienīgi augstākajai 
tiesai, kas ir jums un man, un mums visiem pilnīgi nepieejama. 
Mēs nezinām, kā tur izskatās, un, taisnību sakot, nemaz 
arī negribam zināt. Tātad diženo tiesību atbrīvot no apsū
dzības mūsu tiesnešiem nav, taču viņiem ir tiesības apsū
dzību noņemt. Tas nozīmē, ka, ja jūs šādā veida tiekat attais
nots, dotajā brīd ī apsūdzība tiek noņemta, taču tā arī 
turpmāk karāsies pār jūsu galvu un, saņemot pavēli no aug
šas, atkal sāks darboties. Tā kā man ir tik cieši sakari ar tiesu, 
varu jums pastāstīt, ka tiesas kancelejas priekšrakstos norā
dītā atšķirība starp patieso un šķietamo attaisnošanu ir gluži 
ārēja. Patiesās attaisnošanas gadījumā procesa dokumenti 
tiek pilnīgi nolikti malā, tie pilnīgi pazūd no lietas, ne vien 
apsūdzība, arī process un attaisnojums tiek iznīcināti, visu 
iznīcina. Citādi tas ir šķietamās attaisnošanas gadījumā. 
V ien īgā pārvērtība dokumentos ir tāda, ka tie papildinās ar 
nevainīguma apliecinājumu, attaisnojumu un attaisnojuma 
pamatojumu. Tas viss paliek lietā, no tiesu kancelejas tiek 
pārsūtīts uz augstāko tiesu, atgriežas zemākajā un tā ceļo 
šurp un turp, ar lielākām un mazākām svārstībām, uz ilgāku 
vai īsāku brīdi iestrēgstot, augšup un lejup, šie ceļi nav 
iepriekš paredzami. No ārpuses skatoties, dažreiz rodas 
iespaids, ka viss sen aizmirsts, dokumenti pazuduši un cilvēks 
pilnīgi attaisnots. Taču noslēpumos iesvaidītais tam neticēs. 
Neviens dokuments nepazūd, tiesa neko neaizmirst. Kādu 
dienu —  kad neviens to nebūs gaidījis —  kāds tiesnesis 
paņems papīrus rokās, kļūs uzmanīgs, atklās, ka šai gad ī
jumā apsūdzība nav zaudējusi spēku, un tūlīt pavēlēs apcie
tināt. Es pieņemu, ka starp šķietamo atbrīvošanu un jauno 
apcietināšanu būs pagājis ilgs laiks, tas ir iespējams, un es 
zinu tādus gadījumus, taču tikpat labi attaisnotais var pagūt
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tikai aiziet no tiesas līdz mājām, un tur jau gaidīs pilnvarotie, 
lai viņu atkal apcietinātu. Tad, protams, brīvā dzīve ir be i
gusies.» —  «Un process sākas no jauna?» K. jautāja, gandrīz 
nespēdams noticēt. «Kā tad!» gleznotājs teica. «Process 
sākas no jauna,.taču atkal, tāpat kā agrāk, pastāv iespēja 
panākt šķietamo attaisnošanu. Atkal jāsasprindzina visi spēki, 
un padoties nedrīkst.» Pēdējos vārdus varbūt gleznotājs 
teica tāpēc, ka K. izskatījās gluži sagumis. «Bet vai tad,» 
K. jautāja, kā gribēdams jau iepriekš paredzēt, kādus noslē
pumus gleznotājs vēl varētu atklāt, «vai otro attaisnošanu 
nav grūtāk izgādāt nekā pirmo?» —  «Sai ziņā,» gleznotājs 
atbildēja, «neko nevar droši paredzēt. Jūs laikam spriežat, 
ka otrā apcietināšana varētu noskaņot tiesnesi nelabvēlīgi 
pret apsūdzēto. Taču tā tas nav. Jau pasludinot attaisno
šanu, tiesnesis paredz šo apcietināšanu. Tātad šim apstāklim 
nav nekādas iedarbības. Taču neskaitāmu citu iemeslu dēj 
kā tiesneša noskaņojums, tā viņa spriedums šai gadījumā var 
pilnīgi izmainīties, un pūliņus otrās attaisnošanas sasnieg
šanai tāpēc jāpieskaņo jaunajiem apstākļiem, un tiem jābūt 
vismaz tikpat pamatīgiem kā pirmoreiz.» —  «Bet arī šī 
attaisnošana taču nav galīga,» K. teica, noraidoši purinādams 
galvu. «Protams, nē,» gleznotājs teica, «otrajai attaisnoša
nai seko trešā apcietināšana, trešajai attaisnošanai —  ceturtā 
apcietināšana un tā joprojām. Tas ietilpst jau pašā šķietamās 
attaisnošanas jēdzienā.» K. klusēja. «Šķietamā attaisnošana 
acīmredzot nav jums pa prātam,» gleznotājs teica, «varbūt 
jums labāk patiktu novilcināšana. Vai lai izskaidroju jums 
novilcināšanas būtību?» K. pamāja. Gleznotājs bija atgāzies 
savā krēslā, atpogājis naktsķreklu, viņš pabāza zem tā vienu 
roku un braucīja krūtis un sānus. «Novilcināšana,» glezno
tājs teica un raudzījās stīvi sev priekšā, kā meklēdams vien
kāršu izskaidrojumu, «novilcināšanas būtība ir —  ilgstoši 
noturēt procesu zemākajās procesa pakāpēs. Lai to panāktu, 
nepieciešams apsūdzētajam un viņa palīgam, palīgam gal
venokārt, uzturēt nepārtrauktus personiskus sakarus ar tiesu. 
Atkārtoju: šeit nav nepieciešams tāds spēku patēriņš kā 
šķietamās attaisnošanas izgādāšanai, taču nepieciešama 
daudz lielāka uzmanība. Nedrīkst procesu ne uz mirkli izlaist 
no acīm, pēc noteiktiem laika sprīžiem un arī izmantojot jeb
kuru izdevību, jāiet pie attiecīgā tiesneša, lai par katru cenu 
saglabātu viņa draudzīgo attieksmi; ja nav pazīšanās ar šo 
tiesnesi, tad jāiespaido viņu ar citu tiesnešu palīdzību, neat
sakoties tomēr no sarunām ar viņu pašu. Ja neko nepalaiž 
garām, tad diezgan droši var pieņemt, ka process nepavir- 
zīsies tālāk par pirmo stadiju. Process netiek izbeigts, taču 
apsūdzētais ir gandrīz tikpat labi pasargāts no sprieduma, 
kā būdams brīvs. Salīdzinot ar šķietamo attaisnošanu, novil
cināšanai ir tā priekšrocība, ka apsūdzētā nākotne ir mazāk 
neskaidra, viņam nav jābaidās, ka pēkšņi varētu ierasties 
viņu apcietināt, un būtu nepieciešams brīd ī, kad apstākļi 
tam ir visnelabvēlīgākie, uzņemties visas pūles un uztrauku
mus, kas saistīti ar šķietamās attaisnošanas panākšanu. Taču 
novilcināšanai ir arī savi trūkumi, kurus nedrīkst novērtēt 
par zemu. Es nedomāju to, ka šai gadījumā apsūdzētais nekad 
nekļūst brīvs, arī šķietamajā attaisnošanā patiesībā notiek 
tas pats. Ir cits trūkums. Process nevar stāvēt uz vietas, ja tam 
nav vismaz šķietami iemesli. Tāpēc procesā kaut kam ir jāno
tiek. Tāpēc laiku pa laikam jāizdod dažādas pavēles, jānopra
tina apsūdzētais, jānotiek izmeklēšanai un tā joprojām. Pro
cesam jāvirzās pa šauro loku, kurā tas mākslīgi ierobežots. 
Tas sagādā apsūdzētajam žināmas neērtības, kuras jums 
tomēr nevajadzētu iztēloties pārāk tumšos toņos. Tas viss 
jau notiek tīri formāli, nopratināšanas, piemēram, ir pavisam 
īsas, ja nav laika vai patikas uz tām iet, var lūgt sevi atvainot, 
ar dažiem tiesnešiem var pat kopīgi sastādīt rīkojumus 
ilgam laika sprīdim, būtībā, ja kāds ir apsūdzētais, tam v ie 
nīgi vajag laiku pa laikam atrādīties savam tiesnesim.» Jau 
pēdējo vārdu laikā K. bija pārlicis svārkus pār roku un p ie
cēlies. «Viņš jau ceļas augšā!» aiz durvīm tūlīt atskanēja. 
«Jūs jau gribat iet prom?» jautāja gleznotājs, kurš arī bija 
piecēlies. «Laikam šejienes gaiss jūs tā steidzina. Man ļoti 
žēl. Būtu gribējis jums vēl daudz ko sacīt. Man nācās 
izteikties ļoti īsi. Taču ceru, ka jūs mani sapratāt.» —  «O 
jā,» teica K., kuram no sasprindzinātās klausīšanās bija 
sākusi sāpēt galva. Neskatoties uz šo apliecinājumu, glez

notājs, vēlreiz visu apkopodams, teica, kā vēlēdamies prom
ejošajam K. sniegt mierinājumu: «Abām metodēm kopējs ir 
tas, ka tās aizkavē apsūdzētā notiesāšanu.» —  «Taču tās 
aizkavē arī patieso attaisnošanu,» teica K. klusām, itin kti 
kaunēdamies to atzīt. «Jūs esat aizracies līdz pašai saknei,» 
žigli teica gleznotājs. K. satvēra savu mēteli, taču nespeja 
uzreiz saņemties to uzvilkt. Vislabprātāk viņš būtu visu 
saritinājis un drāzies ārā svaigā gaisā. A rī meitenes nevarēja 
viņu uzmundrināt, kaut arī tās pāragri jau viena caur otru 
sauca, ka viņš ģērbjoties. Gleznotājs vēlējās izprast K. no
skaņojumu, tāpēc viņš teica: «Jūs laikam vēl neesat izšķīries, 
kuru no maniem priekšlikumiem pieņemt. Varu tam tikai p ie 
krist. A rī pats jums neieteiktu tūlīt pieņemt lēmumu. Priekš
rocības un trūkumi atšķiras par mata tiesu. Visu nepieciešam-; 
rūpīgi izsvērt. Taču arī pārāk daudz laika nedrīkst zaudēt.» —  
«Es drīz atnākšu atkal,» teica K., pēkšņi saņēmies, uzvilka 
svārkus, uzmeta plecos mēteli un steidzās uz durvīm, kur 
meitenes jau sāka klaigāt. K. šķita, ka viņš saskata kliedzošās 
meitenes cauri durvīm. «Tikai turiet vārdu,» teica gleznotājs, 
viņam sekodams, «citādi es aiziešu uz banku, lai pats apjau
tātos.» —  «Atslēdziet taču durvis!» K. teica, raustīdams 
rokturi, kuru, kā viņš noprata no pretspiediena, ārpusē cieši 
turēja meitenes. «Vai vēlaties, lai jums uzklūp meitenes?» 
gleznotājs jautāja. «Labāk jau izmantojiet šo izeju,» viņš 
rādīja uz durvīm aiz gultas. Taču tā vietā, lai vērtu vaļā 
durvis, gleznotājs palīda zem gultas un no gultas apakšas jau
tāja: «Vēl tikai vienu mirkli; vai jūs nevēlaties aplūkot 
gleznu, kuru es varētu jums pārdot?» K. negribēja būt ne
pieklājīgs, gleznotājs bija izturējies tiešām laipni un apso
lījies viņam turpmāk palīdzēt, turklāt K. izklaidības dēļ vēl 
nekas nebija runāts par atlīdzību, kāda pienāktos par palī
dzību, tāpēc K. tagad nevarēja viņu atraidīt un ļāva rādīt 
gleznu, kaut arī drebēja nepacietībā iespējami ātrāk tikt ārā 
no ateljē. Gleznotājs izvilka no pagultes kaudzi neierāmētu 
gleznu, tā noputējušu, ka putekļi, kurus viņš centās nopūst 
no augšējās gleznas, ilgu laiku virpuļoja K. acu priekšā. 
«Sila ainava,» gleznotājs teica, sniegdams K. gleznu. Tur 
bija attēloti divi vārgi kociņi patālu viens no otra, tumšā zālē. 
Dibenplānā daudzkrāsains saules riets. «Jauki,» K. teica. «Es 
to pērku.» K. neapdomīgi bija izeicies tik strupi, tāpēc viņš 
nopriecājās, kad gleznotājs nevis apvainojās, bet pacēla no 
grīdas vēl vienu gleznu. «Te ir tās gleznas pretstats,» teica 
gleznotājs. Varbūt to varēja uzskatīt par pretstatu, taču neva
rēja pamanīt nekādu atšķirību no pirmās gleznas, te bija 
koki, te zāle un tur saulriets. Taču K. tas maz uztrauca. 
«Skaistas ainavas,» viņš teica, «es pērku abas, un piekāršu 
tēs savā kantorī.» —  «Laikam šis motīvs jums patīk,» glezno
tājs teica, paceldams augšup trešo gleznu, «tā labi sagadī
jies, ka man šeit ir vēl viena līdzīga glezna.» Taču tā nebija 
līdzīga, tā bija atkal tā pati sila ainava. Gleznotājs izmantoja 
šo izdevību pārdot vecas bildes, lai noliek. «Es ņemšu arī 
šo,» K. teica. «Cik maksā šīs trīs gleznas?» —  «Par to mēs 
parunāsim nākamreiz,» gleznotājs teica. «Tagad jūs steidza
ties, un mēs jau vēl tiksimies. Man prieks, ka gleznas jums 
patīk, došu jums līdzi visas gleznas, cik man te apakšā 
palicis. Tās ir vienkāršas sila ainavas, esmu uzgleznojis jau 
daudzas sila ainavas. Daudzi tādas gleznas nepieņem, jo tās 
ir pārāk drūmas, turpretī citi, un jūs esat no tiem, taisni mīl 
drūmo.» Taču K. tagad nebija noskaņots uzklausīt šī ubag- 
gleznotāja darba pieredzi. «Iesaiņojiet visas gleznas!» viņš 
iesaucās, pārtraukdams gleznotāja runu. «Rit atnāks mans 
kalpotājs un tās paņems.» —  «Tas nebūs nepieciešams,» 
gleznotājs teica. «Man šķiet, ka varēšu sagādāt nesēju, kas 
tūlīt ies kopā ar jums.» Un viņš beidzot pārliecās pāri gultai 
un atslēdza durvis. «Kāpiet uz gultas, nekautrējieties!» 
gleznotājs teica. «Tā dara katrs, kurš nāk šeit iekšā.» Taču 
K. arī bez viņa uzaicinājuma nebūtu kautrējies, viņš jau bija 
uzlicis vienu kāju uz gultas atsperēm, tad, paskatījies ārā pa 
vaļējām durvīm, viņš kāju atkal atvilka atpakaļ. «Kas tas ir?» 
viņš jautāja gleznotājam. «Par ko jūs brīnāties?» tas atjautāja, 
savukārt izbrīnīts. «Tā ir tiesas kanceleja. Vai tad jūs nezi
nājāt, ka šeit atrodas tiesas kanceleja? Tiesas kanceleja taču 
ir gandrīz katros bēniņos, kāpēc lai šeit tās nebūtu? īstenībā 
arī mans ateljē ir daļa no kancelejas, taču tiesa to nodevusi 
manā rīcībā.»
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tik ļoti bija izbijies ne tāpēc, ka šeit atradās tie- 
i c kanceleja, viņš galvenokārt bija nobijies pats par sevi, 
p ļf savu nezināšanu ar tiesu saistītos jautājumos. Viņam 
šķiia, ka galvenais apsūdzētā uzvedības noteikums ir vienmēr 
būl gatavam, nekad neļaut sevi pārsteigt, neskatīties vien
tiesīgi pa labi, kad pa kreisi blakus stāv tiesnesis, —  un tieši 
pret šo pamatnoteikumu viņš vienmēr atdūrās. Taisni priekšā 
stiepās garš gaitenis, no tā atplūda gaiss, salīdzinājumā ar 
kuru ateljē gaiss bija atsvaidzinošs. Abās gaiteņa pusēs bija 
novietoti soli, tāpat kā tās kancelejas uzgaidāmajā telpā, kuru 
K. jau bija iepazinis, šķita, ka pastāv viens priekšraksts, kā 
ierīkojamas kancelejas, šobrīd klientu tur nebija sevišķi 
itaudz. Kāds vīrs sēdēja sagumis, seju rokās paslēpis, viņš

skatījās aizmidzis, cits pustumsā stāvēja gaiteņa galā. 
Tagad K. pārrāpās pāri gultai, gleznotājs ar gleznām viņam 
sekoja, Drīz viņi sastapa tiesas kalpotāju —  K. jau prata 
dišķirt visus tiesas kalpotājus pēc zelta pogas, kas viņiem 
bija pie parastā uzvalka starp parastām pogām — , un glez
notājs viņam uzdeva ar gleznām doties līdzi K. Iedams K. 
grīļojās un turēja kabatlakatiņu piespiestu pie mutes. Viņi 
iau bija tuvu izejai, kad viņam pretī drāzās meitenes, arī tas 
netika K. aiztaupīts. Acīmredzot viņas, pamanījušas, ka 
, tslēdz otras ateljē durvis, bija skrējušas pa apkārtceļu, lai 
uzbruktu no šīs puses. «Nevaru jūs tālāk pavadīti» glezno
tājs smiedamies uzsauca, meiteņu ielenkts. «Uz redzēšanos! 
Un nedomājiet pārāk ilgil» K. ne reizes neatskatījās. Uz 
ielas viņš apturēja pirmo pagadījušos mašīnu. Viņam bija 
nepieciešams tikt vaļā no kalpotāja, kura zelta poga viņam 
nemitīgi dūrās acīs, ja arī neviens cits to nemanīja. Savā 
dienesta centībā kalpotājs vēl gribēja nostāties uz pakāpiena, 
taču K. viņu aizraidīja. Jau bija tālu pāri pēcpusdienai, kad 
K ieradās bankā. Viņš labprāt būtu atstājis gleznas mašīnā, 
taču baidījās, ka var rasties nepieciešamība tās parādīt 
gleznotājam. Tāpēc viņš lika tās ienest savā kantorī un ieslē
dza galda apakšējā atvilktnē, lai vismaz tuvākajās dienās 
pasargātu no direktora vietnieka skatiena.

ASTOTĀ NO D AĻA  

Tirgotājs Bloks. Advokātam tiek uzteikts

Beidzot K. tomēr izlēma atteikties no advokāta aizstāvības. 
Nebija gan gluži izzudušas šaubas par to, vai viņš rīkojas 
pareizi, taču pārliecība par šīs rīcības nepieciešamību izrā
dījās stiprāka. Dienā, kad K. gribēja doties pie advokāta, 
galīgā lēmuma pieņemšana atņēma viņam tik daudz darba 
spara, ka viņš strādāja īpaši lēnām, ilgi aizsēdējās savā 
kancelejā un tikai ap pulksten desmitiem beidzot stāvēja pie 
advokāta durvīm. Vēl nepiezvanījis,viņš apsvēra, vai nebūtu 
labāk advokātam par visu pavēstīt telefoniski vai vēstulē, 
saruna aci pret aci varēja būt ļoti mokoša. K. tomēr negribēja 
no tās atteikties, katra cita veida paziņojums tiktu uzņemts 
klusējot vai ar pāris pieklājības vārdiem, un, ja gadījumā arī 
Lenijai neizdotos neko izpētīt, K. nekad neuzzinātu, kā 
advokāts uzņēmis uzteikumu un kādas, pēc viņa nebūt ne 
mazsvarīgā vērtējuma, varētu būt šī uzteikuma sekas pašam 
K Taču, ja advokāts sēdētu K. iepretī un uzteikums viņu pār
steigtu, tad K., lai kā arī advokāts necenstos saglabāt no
slēpumainību, pēc viņa sejas un uzvedības viegli varētu 
noskaidrot visu, ko vēlētos. Un nemaz nebija izslēgts, ka tad 
viņš pārliecinātos, ka būtu labāk aizstāvību tomēr uzticēt 
advokātam, un savu uzteikumu viņš tad varētu atsaukt.

Pirmais zvans pie advokāta durvīm, kā parasti, palika bez 
sekām. Lēnija varētu būt žiglāka, prātoja K. Taču veicās tai 
ziņā, ka neiejaucās pretējā partija, kā tas bieži vien gadījās, 
nesāka mākties virsū vīrietis rītasvārkos vai kāds cits viņam 
līdzīgs. Otrreiz spiezdams zvana pogu, K. atskatījās uz pre
tējām durvīm, tomēr šoreiz tār palika slēgtas. Beidzot advo
kāta durvju lodziņā parādījās divas acis, taču tās nebija Lēni- 
jas acis. Kāds atslēdza durvis, bet, vēl turēdams tās ciet, uz
sauca kādam istabā: «Tas ir viņš!» un tikai tad vēra vaļā. K. 
bija sācis grūst durvis, jau dzirdēdams, kā aiz viņa otra dzī
vokļa durvīs steigšus tiek pagriezta atslēga. Kad durvis viņa 
i iekšā beidzot atvērās, viņš gandrīz krišus iekrita priekš
nama un vēl paguva ieraudzīt, kā no vienas istabas uz otru

skrēja durvju atvērēja brīdinājuma saucienu sadzirdējusī 
Lēnija, ģērbusies vienā kreklā. Viņš noskatījās viņai pakaļ 
un tad nopētīja durvju atvērēju. Tas bija sīks, kalsns vīrs ar 
pilnbārdu, rokā viņš turēja sveci. «Vai jūs šeit kalpojat?» 
K. jautāja. «Nē,» vīrietis atbildēja, «es šeit esmu svešs, bet 
advokāts ir mans aizstāvis, esmu šeit sakarā ar prāvu.» —  «Bez 
svārkiem?» K. jautāja, ar žestu norādīdams uz vīrieša trūcīgo 
ietērpu. «Ak, atvainojiet!» vīrietis teica, pats sevi apgaismo
dams ar sveci, kā pirmoreiz sevi tādu ieraudzīdams. «Vai 
Lēnija ir jūsu iemīļotā?» K. strupi jautāja. Viņš stāvēja, viegli 
iepletis kājas, rokas kopā ar tajās turēto cepuri salicis uz 
muguras. Savu biezo virssvārku dēļ vien viņš jau jutās pārāks 
par kalsno sīkuli. «Ak dievs,» tas teica izbailēs un kā aizsar
gādamies pacēla vienu roku priekšā sejai, «nē, nē, kas jums 
nāk prātā?» —  «Jums iznāk gluži ticami,» K. smiedamies 
teica, «tomēr —  nāciet.» Viņš pamāja ar cepuri, aicinādams 
vīrieti iet sev pa priekšu. «Kā tad jūs sauc?» pa ceļam K. apjau
tājās. «Bloks, tirgotājs Bloks,» sīkulis teica, pēc šīs priekšā 
stādīšanās pagriezdamies pret K., taču K. viņam neļāva 
apstāties. «Vai tas ir jūsu īstais vārds?» K. jautāja. «Protams,» 
tūlīt sekoja atbilde, «kāpēc jūs par to šaubāties?» —  «Manu
prāt, jums varētu būt iemesli noklusēt savu vārdu,» K. teica. 
Viņš jūtas tik brīvs, kā var justies vienīgi svešatnē, sarunā
joties ar zemāk stāvošiem cilvēkiem, visu, kas attiecas uz sevi 
pašu, paturot pie sevis, vienaldzīgi runājot par citu interesēm, 
pats sevi pēc patikas paaugstinot vai pazeminot. Pie advokāta 
kabineta durvīm K. apstājās, atvēra tās un uzsauca paklausīgi 
sekojušajam tirgotājam: «Ne tik strauji! Pagaismojiet šeit!» K. 
ienāca prātā, ka šeit varētu būt paslēpusies Lēnija, viņš lika tir
gotājam izmeklēt visus kaktus, taču istaba bija tukša. Pie ties
neša portreta K. satvēra tirgotāju no mugurpuses aiz bikštu
riem. «Vai jūs to pazīstat?» viņš jautāja, ar pirkstu norādīdams 
augšup. Tirgotājs pacēla sveci, acis mirkšķinādams, ieskatījās 
un teica: «Tas ir tiesnesis.» —  «Augsts tiesnesis?» K. jautāja, 
nostādamies iepretī tirgotājam, lai varētu novērot gleznas 
radīto iespaidu. Tirgotājs pārsteigts vērās augšup. «Tas ir 
augsts tiesnesis,» viņš teica, «šīs lietas jūs nepārzināt,» K. 
teica. «Viņš ir pats zemākais no zemākstāvošiem izmeklētā
jiem.» —  «Nu es atceros,» tirgotājs teica un nolaida sveci, 
«esmu to jau dzirdējis.» —  «Protams,» K. iesaucās, «es pie
mirsu, un protams, ka jums jābūt to jau dzirdējušam.» —  «Bet 
kāpēc tad, kāpēc?» tirgotājs jautāja, ar rokām atgaiņādamies 
no K. un atkāpdamies uz durvīm. A r ī gaitenī K. teica: «Jūs taču 
zināt, kur noslēpusies Lēnija?» —  «Noslēpusies?» tirgotājs 
teica, «nē, bet viņai vajadzētu būt virtuvē un vārīt advokātam 
zupu.» —  «Kāpēc jūs to uzreiz neteicāt?» jautāja K. «Es jau 
gribēju jūs turp aizvest, bet jūs aizsaucāt mani prom,» teica 
pretrunīgo pavēļu apmulsinātais tirgotājs. «Jūs laikam iedo
mājaties, ka esat ļoti viltīgs,» K. teica, «tad nu vediet mani!» 
Virtuvē K. vēl nebija bijis, tā izrādījās pārsteidzoši liela un 
bagātīgi iekārtota. Pavards bija tik liels kā trīs parasti pavardi 
kopā, pārējo nevarēja sīkāk apskatīt, jo virtuvi tagad apgais
moja tikai viena pie ieejas pakārta lampa. Pie pavarda stāvēja 
Lēnija, kā vienmēr, baltā priekšautā un sita olas podiņā virs 
spirta liesmas. «Labvakar, Jozef,» viņa teica, neskatīdamās 
taisni virsū. «Labvakar,» teica K., norādīdams tirgotājam uz 
nomaļus stāvošu krēslu, kurā tam vajadzēja apsēsties, tirgo
tājs klausīja uzaicinājumam, bet K. piegāja Lēnijai pavisam 
tuvu klāt, pārliecās pār viņas plecu un jautāja: «Kas ir tas 
vīrs?» Ar vienu roku maisīdama zupu, Lēnija ar otru roku 
apkampa K., piespiedās viņam un teica: «Tas ir gluži nožē
lojams cilvēks, kāds nabaga tirgotājs vārdā Bloks. Tu tikai 
paskaties uz viņu.» Viņi abi atskatījās. Tirgotājs sēdēja K. 
norādītajā krēslā, tagad nevajadzīgu kļuvušo sveci viņš 
bija nopūtis un ar pirkstiem spieda dakti, lai tā nekūpētu. «Tu 
biji kreklā,» K. teica, ar plaukstu pagriezdams viņas galvu 
atkal uz pavarda pusi. Viņa klusēja. «Vai viņš ir tavs iemīļo
tais?» K. jautāja. Viņa gribēja paņemt zupas podu, bet K. sa
tvēra abas viņas rokas un teica: «Tagad atbildi!» Viņa teica: 
«Nāc uz kabinetu, es visu tev izskaidrošu.»

(Turpinājums sekos)
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