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Mans Rejs. Lūgšana. 1930.

i e v a d s
"Loģiski glāze pieder galdam, zvaigzne debesīm, durvis — 

slieksnim. Tādēļ ari mēs tos neredzam. Zvaigzni vajadzētu likt uz 
galda, glāzi tuvāk klavierēm un eņģeļiem, durvis novietot okeānā.” 

šis čehu dzejnieka Vitezslava Nezvala citāts neatklāj kāda 
noteikta literatūras vai mākslas virziena būtību, taču tas precīzi 
raksturo vispārīgu, bet reizē arī ierobežotu jēdzienu cilvēka 
domāšanā — nerealitāti.

Apziņa nemitīgi ir tiekusies laukā no viendimensijas 
sistēmas, saprotot, ka prāts ierobežo un izjauc harmoniju starp 
cilvēku un apkārtējo vidi. Prāts mākslā, prāts literatūrā, prāts 
uztverē radījis ilūziju, it kā izskaidrotais ar prātu ir milzīga uzvara 
pār Nezināmo. Spilgts piemērs ir sapņu grāmata— vienas apziņas 
pasaules tulkošana otras apziņas pasaules valodā. Realitātes 
uzspiestais zīmogs ir oficiāli un brutāli atcēlis nerealitātes eksis
tenci, iegrūžot to pažobelē un pagrabā. Taču alķīmiķu kūpošajās 
mēģenēs un mistiķu iedomās vārījās ne tikai "zelts”, bet arī naids 
pret realitātes visvarenību.

Manuprāt, tādi mistiķi kā Paracelzs, E.Svedenborgs u.c. ari 
ir uzskatāmi par romantisma, avangardisma, sirreālisma, futūrisma, 
postmodernisma utt. ciltstēviem. Vēlāk pasaules avangardiskās 
literatūras virzieni barojās no Austrumu reliģijas un filozofijas. 
Piemēram, dzenbudistiskās tauriņa un spoguļa attiecībās es 
saskatu simbolisku absurdismaainu kādam sirreālistiskam dzejolim

vai stāstam. Tas, ka daudzi avangardisti aizrāvās ar budismu vai 
hinduismu, bet 60.gados bitņiki glābiņu atrada Budā vai Krišnā, 
pierāda ne tikai Austrumu reliģijas polifoniju, traktējuma 
daudznozīmibu, tuvību nereālajam, bet ari to, ka katrai reliģijai ir 
savs virziens un pat sava stilistika. Tāpēc arī dažās konfesijās 
saskatāms pamats kādam no modernisma virzieniem literatūrā un 
mākslā. Šie piemēri apliecina, ka literārās skolas nav radījusi pati 
literatūra, bet gan cilvēces pasaules uztvere, tās dažādība.

Šajāžurnāla numurā neizvēlējāmies kāda konkrēta literārā 
virziena autoru stāstus, dzejoļus, lugas vai manifestus, bet gan vie
nu tēmu, vienu izjūtu — nerealitāti. Amerikāņu sociologs Teodors 
Rozaks rakstīja, ka "cilvēcei nekad agrāk nav bijis tik daudz spēka, 
zināšanu, bagātības, dinamisma kā tagad, tomēr tā nenovēršami 
tuvojas savām beigām”. Varbūt tas tāpēc, ka esam iežogojuši savu 
apziņu tradicionalitātē? Esam aizmirsuši, ka pastāv satori ?

Tagad, kad viss ir kļuvis reāls, kad "politiskais despotisms" 
(Sensimons) un komunikācijas terorisms it kā nohipnotizējis 
cilvēkus, kad literārais reālisms mūs no vienas ielas vienkārši 
pārcēlis uz citu, kad mūsu pierastā kultūras uztvere ir nogurusi no 
sevis, ceru, ka šis žurnāla numurs jūs pārliecinās: pastāv ne tikai 
citas planētas, bet ari citas iespējas domāt, sajust un saprast, var 
“durvis novietot okeānā”.

GUNTARS GODIŅŠ
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ROBERTS KOVERS (1932.g.) aizsāk a r modemistiskiem darbiem  —  "Brunistu izcelšanās’  (1956) un ‘ Vispasaules beisbola 
asociācija" (1968), bet pamazām pāriet postmodernistu nometne, izcilo īso "fikciju" krājumu autors —  ‘Motīvi un melodijas" (1969), 

kurā rodam arī ‘ Triku ar cepurēm", ironisku mākslinieka misijas, vietas un likteņa apzināšanos (šis, protams, nav ne vienīgais 
iespējamais, ne galīgais interpretācijas variants), kā ari ‘ Vakars kinoteātri jeb  —  tu taču to atminies" (1987).

Kūvers eksperimentē ar visu, a r ko var eksperimentēt, un dekonstruē visu, kas pieļauj dekonstrukciju.

ROBERTS KUVĒRS
TRIKS _ 

AR CEPUREM
No angļu valodas tulkojusi INGŪNA BEĶERE

Skatuves vidū: vienkāršs galds.

Iznāk vīrs, ģērbies kā burvju mākslinieks — melnā apmetnī un 
melnā zīda cepurē, ar plašu žestu norauj cepuri nogalvas, paklanās 
publikai.

Aplausi.

Viņš parāda cepures iekšpusi. Tā ir tukša. Viņš uzsit pa cepuri. 
Skaidri redzams, ka tā ir tukša. Noliek to uz galda ar malām uz 
augšu. Izstiepj abas rokas virs cepures, atbrauka piedurknes, uzsit 
knipi. Iebāž roku cepurē, izveikt trusi.

Aplausi.

Iemet trusi aiz kulisēm. Vēlreiz uzsit knipi virs cepures, iebāž roku, 
izvelk dūju.

Aplausi.

Iemet dūju aiz kulisēm. Uzsit knipi virs cepures, iebāž roku, izvelk 
vēl vienu trusi. Aplausu nav. Steidzīgi iebāž trusi atpakaļ cepurē, 
uzsit knipi, iebāž roku, izvelk vēl vienu cepuri, kas irpilnīgiidentiska 
tai, no kuras ir izvilkta.

Aplausi.

Noliek otro cepuri blakus pirmajai. Uzsit knipi virs jaunās cepures,

izvelk trešo cepuri, identisku pirmajām divām.

Mēreni aplausi.

Uzsit knipi virs trešās cepures, izvelk ceturto cepuri, atkal iden
tisku. Aplausu nav. Nesit knipi. Ieskatās ceturtajā cepurē, izvelk 
piekto. Piektajā sameklē sesto. Trešajā cepurē parādās trusis. 
Burvju mākslinieks izvelk septīto cepuri no sestās. Trešās cepures 
trusis izvelk otru trusi no otrās cepures. Burvju mākslinieks izvelk 
astoto cepuri no septītās, devīto no astotās, pa to laiku trusis velk 
ārā citus trušus no citām cepurēm. Truši un cepures it visur. 
Skatuve ir viens vienīgs trušu un cepuru jūklis.

Smiekli un aplausi.

Burvju mākslinieks izmisīgi vāc kopā cepures un bāžtās vienu otrā, 
klanās publikai, smaida, met trušus pa trīs un pa četri reizē aiz 
kulisēm. Tā ir izmisumacīņa. Sākumā nav īsti skaidrs, vai viņš spēj 
bāzt nost cepures un mest aiz kulisēm trušus ātrāk, nekā tie 
parādās no jauna. Klanās, bāž, met, smaida, svīst.

Smiekli pieaug.

Sajukums lēnām norimst. Palikusi tikai neliela cepuru un trušu 
kaudzīte. Trušu vairāk nav. Beigu beigās palikušas divas cepures. 
Burvju mākslinieks, piepūlē nosvīdis, ķerot pēc elpas, ar abām 
cepurēm rokās piestreipuļo pie galda.
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Mēreni aplausi, smiekli.

Burvju mākslinieks, slaucīdams pieri ar zīda kabatlakatu, neziņā 
skalās uzabām palikušajām cepurēm. Iebāž lakatu kabatā. Ieskatās 
vienā cepurē, tad otrā. Piesardzīgi mēģina iebāzt pirmo cepuri 
otrajā, bet veltīgi. Mēģina iebāzt otro pirmajā, bet arī tas ir bez 
panākumiem. Nedroši uzsmaida publikai. Aplausu nav. Nomet 
pirmo cepuri uz grīdas, lēkā pa to, līdz tā ir saplacināta. Saspaida 
saplacināto cepuri dūrē, vēlreiz mēģina to iebāzt otrajā cepurē. 
Tas joprojām neizdodas.

Klusa ņurdoņa, nepacietīgi aplausi.

Satraukumā drebot, burvju mākslinieks iztaisno pirmo cepuri, 
uzliekto ar malām uz augšu uz galda, samīda otro cepuri uz gridas. 
Samīca to rokā, izmisīgi cenšas iedabūt pirmajā. Nē, nelien. 
Aizkaitināts pagriežas, lai aizmestu otro cepuri aiz kulisēm.

Skala ņurdoņa

Sastingst, nobāl. Atgriežas pie galda ar abām cepurēm, 
pirmā ir samērā labā stāvoklī, otra ir samīcīta murskulī. Kā 
zaudējis noskatās cepurēs. Noliec galvu it kā uz klusu 
raudāšanu.

Svilpieni un kliedzieni.

Burvju mākslinieka seja pēkšņi atplaukstsmaidā. Viņš izlīdzina 
otru cepuri un uzliek to stingri sev galvā, pirmo cepuri atstājot 
uz galda. Sāk rāpot pa galdu, atmuguriski ielien cepurē.

Pārsteigti aplausi.

Pēc briža no cepures, kas stāv uz galda, parādās burvju 
mākslinieka pēdas, tad kājas, tad rumpis. Kā pēdējā 
parādās burvju mākslinieka galva, un, tai paceļoties no 
galda, cepure paliek viņam galvā. Burvju mākslinieks ar 
plašu vēzienu norauj pirmo cepuri no galvas, parāda 
publikai, ka tā irtukša. Otrā cepure ir pazudusi. Dziļi paklanās.

Aizrautīgi un ilgi aplausi, uzmundrinājuma saucieni.

Burvju mākslinieks uzliek cepuri atpakaļ galvā, uzspiež to 
stingrāk, aiziet pie galda. Nenoņemot cepuri, pastiepj roku 
virs galvas, uzsit knipi, izvelk trusi no cepures augšdaļas.

Aplausi.

Aizmet trusi aiz kulisēm. Sasit knipi, izvelk no cepures dūju.

Burvju mākslinieks cenšas noņemt cepuri, bet šķiet, ka tā ir 
pielipusi. Cīnoties ar pielipušo cepuri, liela locīšanās un grozīšanās.

Mēreni smiekli.

Cīniņš turpinās. Viebšanās un vaibstīšanās.

Smiekli.

Beigu beigās burvju mākslinieks pieaicina divus brivprātīgos no 
publikas. Divi muskuļoti spēkavīri no zāles uzkāpj uz skatuves, 
neveikli smaidīdami.

Klusi aplausi un smiekli.

Viens muskuļotais spēkavīrs pieķeras cepurei, otrs —  burvju 
mākslinieka kājām, viņi piesardzīgi velk. Cepure nost nenāk. 

Viņi velk spēcīgāk. Tā joprojām nost nenāk. Tagad viņi rauj, 
pieliekot lielākas pūles, viņu raupjās sejas piesarkst, resno 
kaklu muskuļi piepampst un pulsē. Burvju mākslinieka 
kakls izstiepjas un tad pārtrūkst uz pusēm. PAUKS! 
Spēkavīri nokrīt katrs uz savu pusi un aizripo līdz skatuves 

malām, viens kopā ar rumpi, otrs —  ar cepuri, kurā ir burvju 
mākslinieka norautā galva.

Bai[u spiedzieni.

Abi spēkavīri pieceļas, satriekti blenž uz pastrādāto, 
aizliek rokas mutēm priekšā.

Spiedzieni un kliedzieni.

Bezgalvainais rumpis pieceļas stāvus.

Spiedzieni un kliedzieni.

Ķermeņa priekšpusē atveras rāvējslēdzējs, iznāk 
burvju mākslinieks. Viņš ir tāds pats kā iepriekš, 
viņam mugurā tas pats melnais apmetnis un 
galvā tā pati zīda cepure. Iemet bezgalvaino 

rumpi aiz kulisēm. Iemet cepuri ar galvu aiz kulisēm. 
Abi spēkavīri atviegloti nopūšas, pilnīgā apjukumā 

nopurina galvas, pasmaida, atgriežas zālē. Burvju māksli
nieks noceļ cepuri no galvas, paklanās.

Vētraini aplausi, kliedzieni, uzmundrinājuma saucieni.

Burvīgā asistente, joprojām tajā pašā kostīmā, iznāk, nesot glāzi 
ūdens.

Pašķidri aplausi.

Iemet dūju aiz kulisēm. Sasit knipi, izvelk no cepures burvīgu 
asistenti.

Pārsteigti, bet aizrautīgi aplausi un svilpieni.

Burvīgā asistente ir ģērbusies augstā, zaļām spalvām pušķotā 
cepurē, apspīlētā vestītē ar dziļu izgriezumu uz muguras, īsās, 
zaļās bikšelēs, melnās tīkliņzeķēs, zaļās augstpapēžu kurpēs. 
Kautrīgi smaida, kā atbildot uz svilpieniem un aplausiem, atsperīgi 
noskrien nost no skatuves.

Svilpieni un kliedzieni, aplausi.

Aplausi un svilpieni.

Burvīgā asistente atbild uz svilpieniem ar kautru smaidu, noliek 
ūdens glāzi uz galda, paklausīgi nostājas pie tā. Burvju māksli
nieks padod viņai savu cepuri un ar žestu pavēl viņai to ēst.

Svilpšana turpinās.

Burvīgā asistente pasmaida, nokož gabalu no cepures, kožļā. 

Smiekli un skali svilpieni.

Viņa noskalo katru kumosu ar ūdens malku, ko viņa nodzer no 
pašas atnestās glāzes. Cepure nu ir visa apēsta, izņemot šauro 
zīda lentīti, kas palikusi uz galda. Nopūšas, papliķē skatam atsegto

3



slaido vēderu.

Smiekli un aplausi, uzbudināta svilpšana.

Burvju mākslinieks no zāles uzaicina jaunu lauku zēnu uz skatuves. 
Jaunais lauku zēns kautrīgi panāk uz priekšu, neveikli klūpot pats 
pret savām lielajām kājām. Izskatās apjucis un galīgi nokaunējies.

Skaļi smiekli un izsaucieni.

Jaunais lauku zēns stāv, ar vienu kāju uz otras uzkāpis, piesarcis 
blenž uz savām rokām, kas nervozi raustās.

Smiekli un izsaucieni pieņemas spēkā.

Burvīgā asistente pieslīd pie zēna, viņu mātišķi apskauj. Zēns 
raujas prom, vispirms uzkāpj uz vienas kājas, tad uz otras, lauza 
rokas.

Smiekli, izsaucieni un svilpieni pieaug.

- Burvīgā asistente piemiedz publikai ar aci, noskūpsta jauno lauku 
zēnu uz vaiga. Zēns palecas kā applaucēts, paklūp pats pret 
savām kājām, pakrīt uz grīdas.

burvīgās asistentes bikšelēs. Jaunais lauku zēns pieslapina bikses. 

Histēriski smiekli un izsaucieni.

Burvīgā asistente novaibstās. Burvju mākslinieks pasmaida, atlaiž 
kaunā agonējošo lauku zēnu. Zēns atrauj roku. Tajā viņš ierauga 
burvju mākslinieka sākotnējo melnā zīda cepuri, pilnīgi neskartu, 
ieskaitot šauro zīda lentīti un visu pārējo.

Mežonīgi aplausi, kāju sišana, uzmundrinājuma saucieni.

Burvju mākslinieks izteiksmīgi piemiedz publikai ar aci, apklusina 
to un tad uzaicina jauno lauku zēnu uzlikt cepuri galvā. Zēns 
kautrīgi nodur galvu. Burvju mākslinieks uzstāj. Kautri, muļķīgi 
smaidot, zēns cel cepuri galvā No tās viņam virsū izlīst ūdens un 
izmērcē jauno lauku zēnu.

Smiekli, aplausi, mežonīgi kliedzieni.

Jaunais lauku zēns, bezgala pazemots, nomet cepuri un pagriežas, 
lai skrietu prom no skatuves, bet burvīgā asistente stāv viņam uz 
kājas. Viņš paklūp un nokrīt ar seju uz grīdas.

Smiekli utt. (kā iepriekš).

Pērkondimdoši smiekli.

Burvīgā asistente palīdz zēnam piecelties, 
ceļot viņu aiz padusēm. Zēnam kut, viņš 
pretojas un bezpalīdzīgi ķiķina.

Smiekli (kā iepriekš).

Burvju mākslinieks nervozi bungo ar pirkstu kau
liņiem pa galdu. Burvīgā asistente palaiž vaļā histērisko 
lauku zēnu, smaidot atgriežas pie galda. Zēns nostājas 
neveiklā pozā, noslauka degunu piedurknē, šņaukājas.

Klusi smiekli un aplausi. *

Burvju mākslinieks pasniedz burvīgajai asistentei šauro zīda lentīti, 
ko viņa nav apēdusi. Viņa iebāž lentīti mutē, domīgi kožļā, ar 
grūtībām norij, noskurinās. Iedzer no glāzes. Smiekli un kliedzieni 
pārvērtušies nogaidošā klusumā. Burvju mākslinieks no mugur
puses satver burvīgās asistentes kaklu un noliec viņas galvu ar 
visu spalvu cepuri starp viņas zeķotajiem ceļiem. Viņš atlaiž 
tvērienu, un viņas galva atlec atpakaļ sākotnējā pozfcijā. Burvju 
mākslinieks lēnām atkārto šo darbību. Pēc tam atkārto to ātri četras 
vai piecas reizes. Vaicājoši paskatās burvīgajā asistentē. Viņa 
padomā, tad papurina galvu: nē. Burvju mākslinieks atkal nospiež 
viņas galvu starp ceļiem, ļauj tai atlekt atpakaļ izejas pozīcijā. 
Atkārto divas vai trīs reizes. Paskatās vaicājoši burvīgajā asis
tentē. Viņapasmaida un pamāj. Burvju mākslinieks aizvelk apjukušo 
lauku zēnu burvīgajai asistentei aiz muguras un uzaicina viņu 
iebāzt roku burvīgās asistentes šaurajās, zaļajās bikšelēs. Jaunā 
lauku zēna apjukums ir neizmērojams.

Atsākas skaļi smiekli un svilpieni.

Jaunais lauku zēns izmisumā metas bēgt. Burvju mākslinieks viņu 
noķer un vēlreiz aizvelk aiz muguras burvīgajai asistentei.

Smiekli utt. (kā iepriekš).

Burvju mākslinieks satver lauku zēna roku un ar varu iebāž to

Lauku zēns nožēlojami norāpo no skatuves uz vēdera. 
Burvju mākslinieks, no sirds smiedamies kopā 

ar publiku, iemet bruvīgo asistenti aiz kulisēm, 
paceļcepuri no gn'das. Noslauka to pie piedur
knes, uzsit pa to divas vai trīs reizes, ar ele
gantu žestu uzliek atpakaļ galvā.

Atzinīgi aplausi.

Burvju mākslinieks aiziet aiz galda. Rūpīgi noslauka 
vienu vietu uztā. Nopūš putekļus. Stiepjas pēc cepures. Bet 

šķiet, ka tā atkal ir pielipusi. Drudžaini cīnās ar cepuri.

Klusi smiekli.

Atkal aicina bn'vprātīgos. Uznāk tie paši spēkavīri, kas iepriekš. 
Viens naski ķeras pie cepures, otrs —  pie burvju mākslinieka 
kājām. Viņi rauj spēcīgi, bet velti.

Smiekli un aplausi.

Pirmais spēkavīrs sagrābj burvju mākslinieku zem žokļa. Izskatās, 
ka burvju māksliniekam tas nepatīk. Otrs spēkavīrs apliek burvju 
mākslinieka kājas sev ap vidu. Abi velk katrs uz savu pusi ar 
nepieredzētu spēku, viņu sejas piesarkst, vēnas pie deniņiem 
pulsē. Burvju māksliniekam izkaras mēle, rokas bezcerīgi plivinās.

Smiekli un aplausi.

Burvju mākslinieka kakls pastiepjas. Bet tas nepārtrūkst. Tagad 
tas ir jau vairākas pēdas garš. Abi spēkavīri varen nopūlas.

Smiekli un aplausi.

Burvju māksliniekam acis izspiežas kā ziepju burbuļi.

Smiekli un aplausi.

Beidzot kakls trūkst. Spēkavīri apgāžas, un katrs ar tam pie
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nākošos asiņaino nastu aizripo uz skatuves malām. Pirmais 
spēkavīrs uzraušas kājās, iemet galvu un cepuri aiz kulisēm, 
steidzas palīgā otrajam spēkavīram. Viņi kopā attaisa bezgalvainā 
rumpja slēdzēju. Iznāk burvīgā asistente.

Pārsteigti smiekli un aizrautīgi aplausi, svilpieni.

Burvīgā asistente iemet sašļukušo bezgalvaino rumpi aiz kulisēm. 
Spēkavīri koķetē ar viņu un raida publikai piedauzīgus žestus.

Augoši smiekli un draudzīgi izsaucieni.

Burvīgā asistente uzaicina abus spēkavīrus iebāzt rokas viņas 
šaurajās, zaļajās bikšelēs.

Mežonīgi svilpieni.

Abi spēkavīri metas uz priekšu, klūp viens pār otru, sabrūk 
uz grīdas dusmīgā kamolā. Burvīgā asistente piemiedz 
publikai ar aci.

Nievājoši izsaucieni.

Abi vīri stāv ar seju viens pret otru, nikni. Pirmais 
spēkavīrs spļauj otrajam. Otrais pagrūž pirmo. Pir
mais dod atbildes grūdienu, nogāž otro uz grīdas. 
Otrs pielec kājās, izsit pirmajam degunu. Pirmais 
sagrīļojas, noslauka asinis no deguna, sit ar dūri 
otrajam pa vēderu.

Skaļi uzmundrinājuma saucieni.

Otrais apjucis sagrīļojas, nožēlojami sabrūk uz grīdas, ar 
rokām vēderu saķēris. Pirmais brutāli iesper otrajam pa
seju.

Uzmundrinājuma saucieni un mēreni smiekli.

Otrs akli pielec kājās, seja viena asiņaina masa. Pirmais 
piespiež otro pie sienas, sper ar celi viņam pa cirksni. Otrs 
no sāpēm saliecas čokurā. Otrais iesit ar plaukstas malu 
pirmajam aiz auss. Otrais sabrūk uz grīdas beigts.

Ilgstoši uzmundrinājuma saucieni un aplausi.

Pirmais spēkavīrs atbild uz aplausiem, pašapmierināti 
paklanīdamies. Saliec roku dūrē. Burvīgā asistente pienāk pie 
pirmā spēkavīra, viņu mātišķi apskauj, piemiedz ar aci publikai.

Ilgstoši aplausi un svilpieni.

Spēkavīrs smaida un nemātišķi apskauj burvīgo asistenti, viņa 
rāda publikai māksloti pārsteigtu seju.

Kliedzieni un smiekli, mežonīgi svilpieni.

Burvīgā asistente atbrīvojas no spēkavīra skāviena, pagriež pret 
viņu apaļīgo dibenpusi, noliecas, rokas uz ceļiem, skaistās kājas 
iztaisnotas. Spēkavīrs uzsmaida publikai, papliķē burvīgās asis
tentes zaļi ģērbto pēcpusi.

Mežonīgi kliedzieni utt. (kā iepriekš)?

Spēkavīrs iebāž roku burvīgās asistentes bikšelēs, izvalba acis.

neķītri smaida. Viņa novaibstās un nedaudz pagroza pēcpusi. 

Mežonīgi kliedzieni utt. (kā iepriekš).

Spēkavīrs izvelk roku no burvīgās asistentes bikšelēm reizē ar 
burvju mākslinieku melnajā apmetnī un melnajā zīda cepurē.

Aplausu vētra.

Burvju mākslinieks dziļi paklanās un norauj cepuri no galvas.

Ilgstoši aplausi, uzmundrinājuma saucieni.

Burvju mākslinieks iemet burvīgo asistenti un spēkavīru aiz kulisēm. 
Apskata spēkavīru, kas gu ļ uz skatu ves be igts. Attaisa viņa slēdzēju, 

iznāk jaunais lauku zēns, piesarcis un nokaunējies. Jaunais 
lauku zēns pazemots uz vēdera norāpo no skatuves.

Smiekli un izsaucieni, aplausi pieaug.

Burvju mākslinieks aizmet otrā spēkavīra sašļukušo līķi 
aiz kulisēm. Atkal iznāk burvīgā asistente, ģērbusies kā 

iepriekš — augstā, spalvām pušķotā cepurē, apspīlētā 
vestītē ar dziļu izgriezumu uz muguras, zaļās bikšelēs, 
tīkliņzeķēs, augstpapēžu kurpēs.

Aplausi un svilpieni.

Burvju mākslinieks izrāda publikai cepures iekšpusi, 
bet burvīgā asistente rāda uz burvju mākslinieku. Viņš 

uzsit pa cepuri divas vai trīs reizes. Tā ir tukša. Uzliek 
cepuri uzgaida un palīdz burvīgajai asistentei tajā iekāpt. 

Viņa to izdara.

Sparigi aplausi.

Tikko viņa ir pilnīgi pazudusi, burvju mākslinieks izstiepj 
abas rokas virs cepures, atbrauka piedurknes, uzsit knipi. 

Iebāž roku, izvelk vienu augstpapēžu kurpi.

Aplausi.

Aizmet kurpi aiz kulisēm. Atkal uzsit knipi virs cepures. 
Iebāž roku, izvelk otru kurpi.

Aplausi.

Aizmet kurpi aiz kulisēm. Sasit knipi virs cepures. Iebāž roku, izvelk 
vienu garu tīkliņzeķi.

Aplausi, šur tur svilpieni.

Aizmet zeķi aiz kulisēm. Sasit knipi virs cepures. Iebāž roku, izvelk 
otru garu tīkliņzeķi.

Aplausi, šur tur svilpieni.

Aizmet zeķi aiz kulisēm. Sasit knipi virs cepures. Iebāž roku, izvelk 
augstu, spalvām rotātu cepuri.

Pieaugoši aplausi un svilpieni, ritmiska kāju dauzīšana.

Aizmet cepuri- aiz kulisēm. Sasit knipi virs cepures. Iebāž roku, 
parakņājas.

5



Mēreni smiekli.

Izvelk zaļu vesti, ar varenu žestu to parāda.

Aizrautīgi aplausi, kliedzieni, svilpieni, kāju dauzīšana.

Aizmet vesti aiz kulisēm. Sasit knipi virs cepures. Iebāž roku. 
Rakņājas. Tālumā vērsts skatiens.

Smieklu uzplūdi.

Izvelk zaļas bikšeles, demonstrē tās ar elegantu žestu.

Gandrīz vai aplausu vētra, uzmundrinājuma saucieni un svilpieni.

Aizmet zaļās bikšeles aiz kulisēm. Sasit knipi virs cepures. Iebāž 
roku. Ilgi rakņājas. Sitienatroksnis. Ātri izvelk roku ārā, pārsteiguma 
un sāpju izteiksme sejā. Paskatās iekšā.

Smiekli.

No cepures izlien burvīgās asistentes galva, viņa ir sašutusi. 

Smiekli un aplausi.

Ar grūtībām viņa izvelk vienu roku ārā no cepures, tad otru. 
Atspiedusies ar rokām pret cepures malu, viņa gorās un lokās, 
kamēr no cepures ārā izlien viena kaila krūts.

Smiekli un mežonīgi svilpieni.

Otra krūts: PAUKšI

Aplausi pieaug, svilpieni.

Viņa atbrīvojas līdz pat vidum. Viņa pūš un pūlas, bet gurnus ārā 
dabūt nevar. Viņa lūdzoši, bet nedroši paskatās burvju māksli
niekā. Viņš arī velk un rauj, bet šķiet, ka viņa ir iesprūdusi.

Smiekli.

Viņš sagrābj burvīgo asistenti zem padusēm un ar kājām atsperas 
pret cepures malu.

Smiekli.

No visa spēka grūž burvīgo asistenti atpakaļ cepurē. Atkal 
parakņājas. Skaļš sitiens.

Smiekli pieaug.

Burvju mākslinieks skaļi sit pretī.

Smiekli pēkšņi apklust, šur un tur ņurdoņa.

Burvju mākslinieks iebāž roku cepurē, izvelk vienu nezeķotu kāju. 
Mēģina vēlreiz, izvelk ārā roku. Viņš velk aiz rokas un kājas, bet, 
lai kā viņš censtos, atlikumu izvilkt ārā nevar.

Ņurdoņa, svilpieni.

Burvju mākslinieks nedroši paskatās uz publiku, iebāž roku un kāju 
atpakaļ cepurē. Viņš svīst. Parakņājas cepurē. Izvelk burvīgās

asistentes kailo pēcpusi.

Uzmundrinājuma saucieni, mežonīga svilpšana.

Neveikli uzsmaida publikai. Izmisīgi velk aiz apaļīgās pēcpuses, 
bet pārējais ārā nenāk.

Svilpieni pieklust, ņurdoņa pieaug.

Iegrūž pēcpusi atpakaļcepurē, noslauka pieri ar zīda kabatlakatu. 

Skaļa nedraudzīga ņurdoņa.

Iebāž lakatu kabatā, kļūst nervozs. Pagrābj cepuri, spēcīgi uzsit pa 
to, sapurina. Uzliek to vēlreiz uz galda, ar malām uz augšu. 
Aiztaisa acis, it kā skaitītu buramvārdus, izstiepj rokas pār cepuri. 
Vairākkārt uzsit knipi, bāž piesardzīgi roku iekšā. Parakņājas. 
Skaļš sitiens. Niknā pārsteigumā izrauj roku ārā. Saķer cepuri. 
Saniknots, zobus griezdams, uzlec uz tās abām kājām. Kaut kas 
nokrakšķ. Pretīgs griezīgs spiedziens.

Spiedzieni un kliedzieni.

Burvju mākslinieks, pārsteigts, pacejcepuri, ieskatās iekšā. Nobāl. 

Mežonīgi spiedzieni un kliedzieni.

Burvju mākslinieks piekusis noliek cepuri uz grīdas, nometas ceļos 
tās priekšā, pilnīgi sagrauts un bēdu mākts. Klusām raud.

Raudas, vaimanas, kliedzieni.

Burvju mākslinieks saļimst pār sabradāto cepuri, konvulsīvas 
raudas. Pirmais stiprinieks un jaunais lauku zēns kautrīgi, nopietni 
iznāk no kulisēm. Viņi ir bāli un nobujušies. Viņi satraukti ieskatās 
cepurē. Šausmās atkāpjas. Viņi aizsedz mutes ar rokām, aizgriežas, 
vemj.

Raudas, kliedzieni, vemšana, apsūdzības slepkavībā.

Spēkavīrs un lauku zēns sasien burvju mākslinieku, aizvelk to 
prom.

Raudas, vemšana.

Spēkavīrs un lauku zēns atgriežas, noguruši paceļ cepuri, ne
valdāmi drebot, aiznes to aiz kulisēm izstieptā rokā.

Uz brīdi pieaug raudas, vemšana, vaidēšana, tad tas viss apklust.

Lauku zēns uzlien uz skatuves viens pats, atbalsta pret galdu 
plakātu, kas pavērsts pret zāli, tad nomākts aizlien atpakaļ.

TRIKS BEIDZIES 
ADMINISTRĀCIJA ATVAINOJAS 

NAUDA PAR BIĻETĒM ATMAKSĀTA 
NETIKS

SARMĪTES MALIŅAS zīmējumi
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DŽĒLLU NAUMS — dzimis 1915.gadā Bukarestē. 
Debitējis 1934.gadā. Izdevis vairākus desmitus grāmatu. 
Viens no rumāņu sirreālisma spilgtākajiem pārstāvjiem.

DŽELLU 
NAUMS

LĒNI BET DROŠI

Pakļauts allaž neatzītiem notikumiem un kādas 
intuīcijas formu vadīts kas attiecas uz īpaši 
skaidrām lietām

ik reizes es nojautu šalkas — vēstnesi kurās mudžēja 
lapotnes neizbēgamā nomelnēšana virs manis

"kurp eji tu mana sirmā doma” es jautāju tad un 
atšķirtība kā rāmas saprašanās vistiešākā izpausme man 
norādīja uz tāliem krustceļiem

kamēr dzelzs nūja sita pa zelta deniņiem

MĀSA AKA

Es stāvu viens pats un noraugos uz tukšo ielu
stāvu viens pats un manas kabatas ir pilnas ar suņiem
stāvu viens pats un ieklausos kau'u čaboņā
tas ir tāpat it kā uzpūstu vējš pār vaska zvanu
bet aiz pirmā stūra pirmajās krustcelēs
varētu ikbrīd parādīties kāds ietinies gaismas lietū
un tad man nāktos apsegties ar viņa mantiju
jo viņš varētu atnest sev līdzi lietu vai puteni
vai varbūt pat nolādēto slapjdraņķi
lai mums sasaltu nule kā izmazgātie kauli
kaut gan vakar bij daudz aukstāks nekā šodien

virs manis lidinās daži ubadzīgi baloži 
filantropi tiem pabēruši maizes drupatas uz balkoniem 
un es sen jau miris ar dzirnakmeni uz krūtīm 
nolēmu beidzot aiziet
doties piemēram uz stalli kas viscaur ietīts garaiņos 
iet tā līdz pat birzij (biezoknim) kur mani gaida māsa Aka 
lai es atspiestos tur pret tās sagāšanos

SAKA UN KLUSĒ

Tas kurš izplatīdamies līdz pat bezdibenim ar nepieejamu virsmu 
mums norāda visbeidzot mūsu izcelsmes avotu

"liktenīgas pēcnācēju izmaiņas rezultātā radījis gan jūs
gan visu kas noris zem debess spīdekļiem kuri paredzējuši jūsu
rašanos

bet viņpus kur ir izzudusi telpa un rakstīts vien uz kārtīm 
pazaudētām vēl pirms radīšanas brīža varbūt arī 
citi jau ir aizmirsuši savu iepriekšējo atmiņu”

FOSFORESCĒJOšAIS TĪĢERIS

Pilsētas vidū bij tunelis 
kurš neveda nekur nekad
tunelis ar snaudošiem sikspārņiem (es tur nokļuvu nejauši) 
paklupdams ik uz soļa dungodams lai sevi iedrošinātu 
sikspārņi zvalstījās virs manis pie griestiem kā spuldzītes pēc 
zemestrices
tur mani jau gaidīja kundze (neatminos tās vārdu)
varbūt viņa šuva kaut gan nepakustināja ne pirkstu
un tai blakus kā milzu kaķis murrāja Fosforescējošais Tīģeris
valbīja virs tās acis un šūpoja savu pieri
es nomurmināju “varbūt es nemaz nevēlos vēlreiz piedzīvot kaut
ko skumju"
Tīģeris man pačukstēja norādīdams uz mani “paskaties uz viņu 
vērīgāk
tādā pašā naktī kā šī viņam Belgradā jau reiz bij auksti un sāpēja 
krūtis
aukstums uzgūla viņam kā kapu plāksne nogāzusies pār 
saļimušajiem”

dīvains nogurums apņēma manus plecus
es domāju par kaut kādām pilnīgi veltīgām lietām
par kaut kādām siltām krāsām (varbūt uguni) tālīnās savannās
ģeogrāfiskām vēsmām skarot mūsu sejas
“es dodu viņu tev” es sacīju tai kundzei
“ja vēlies atnāc ar Tīģeri uz staciju
es jums palasīšu pohēmas kuras sacerējuši pohēti 2006 gadā 
.kuri šobrīd vienatnē grēko zem nakts milzu ērģelēm”

es biju sēru vecumā kāda gadsimta beigās 
bezdibenī zvēroja vien Tīģera acis 
un manos vārdos tecēja citi ūdeņi

ŪDEŅU VIZMAS

Kad paiesi garām robežstabam sākas taisnstūra vai kvadrātveida 
milzu ūdeņu vizmas kuras klāj visu zemi To vidū mikla smilts 
nemitīgi ceļ piramīdu bez pagātnes un bez nākotnes

tur starp traktātiem par loģiku kurus tas sirsnīgi mīl atdusas 
Aleksoju sen miris ar ūdeņu vizmām līdz pat potītēm viņš 
materiālu piegādātājs ar tārpiem nāsīs kā Enkidu 
glāstot no mugurpuses miega agoniju

'1u uz mani dusmojies” es viņam saucu bet viņš man neatbild un 
dodas tālāk

nāk meitene ar lupatu lellīti rokās cik Neglīta ir nabadzīte 
skatos uz Viņu pilns žēluma un maiguma viņa jau izsenim ir Mans 
draugs Neteic ne vārda Klusēju arī es Pēc tam viņi? ceļas un 
dodas
turp kur maldās acīmredzot arī Aleksoju

‘1u esi šķietams” viņa man uzsauc "bez pagātnes un bfc  ̂ .ākotnes”

iztēlojieties viņas vēstījošo žestu

iztēlojieties vēl pirms visa aklo izbēgušu no alas 
savu acu pelēko ūdeņu vizmās ēdam tā izšūto maizi 
kurš Iz viņa (kāja pārlikta pār roku)

un viņpus pagātnes un nākotnes lēni ejam pa dzīvo un 
mirušo ūdeņu vizmām

saka un klusē No rumāņu valodas atdzejojis LEONS BRIEDIS



GUNTIS BERELIS

MĪTS PAR ĪSTENĪBU

nezinu, kas ir īstenība, es nezinu, kā ir 
īstenībā; precīzāk būtu sacīts, ka tas, ko es 
—  un droši vien ne tikai es— redzu un kurā 
dzīvoju,— tas ir kaut kas stipri vien atšķirīgs 

no tā, kas varētu būt īstenībā. Starp mani un īstenību uz mūžīgiem
— man mūžīgiem, saprotams, —  laikiem iespraucies vārds, gluži 
vai maniakāla tieciba visu saukt vārdā, visu aprakstīt un apcerēt— 
attiecināt trūcīgo valodisko sistēmu uz īstenību, kas nudien nav 
pelnījusi tādu netaisnību— tikai savas esamības dēļ tapt iespros
totai valodiskā režģī. Katrs pateiktais vai uzrakstītais vārds ir 
zaudēts klusuma mirklis, pārtrūkusi un sastindzināta doma — 
pirmsvārdiska domas kustība vēl pieder īstenībai; katrs vārds mani 
attālina no esošās īstenības —  es izraujos no tās un redzu vairs 
tikai savus vārdus; mēdz apgalvot, ka vārds ir īstenības modelis, 
bet šo modeļu ir tik bezgalīgi daudz, un tie ir tik haotiski un 
pretrunīgi, ka es šaubos, vai šajā vārdu un tekstu jūklī saglabāju
sies jel kādaīstenības atlūza. Pavisam pretēji; teksts veido manus 
priekšstatus par īstenību, un šis nepārtrauktais vārda terors ir tik 
iedarbīgs, ka es redzu tikai tekstu, tikai literatūras projekciju 
īstenībā. Literatūra, vienalga, vai runa ir par reālismu, kam ar 
realitāti nav nekāda sakara, vai par sirreālismu, kam ar realitāti 
tikpat liels sakars, ir nebeidzams, kustībā esošs mīts par īstenību; 
īstenības netveramību pierāda jau šā mīla kustība, jebkurā mirklī 
tas ir topošs —  nevis jau tapis — mīts; tas nekad nav gatavs līdz 
galam— turpretīīstenība ir gatava katrā laika momentā. Un, ja nu 
es, pakļaudamies tradīcijai, mēģinādams vienkāršot savu ikdienu, 
gribētu pieņemt, ka tas, ko es redzu, tomēr ir īstenība, tad man 
neatliek nekas cits kā secināt, ka literatūra, pats dzīvākais un 
topošākais vārds, rada īstenību —  to īstenību, kura pieder tikai 
man.

Šķiet, nav nejaušība, ka Dante elles pievārtē sastapa tieši 
Vergīliju, ģeniālo rakstītāju, nevis, teiksim, ģeniālo karavadoni 
Cēzaru vai ģeniālo runātāju Sokrātu. Tā nav tikai variācija par 
dubultnieka funkcijām literatūrā, kad skaidrības labad vienu 
personāžu, šai gadījumā— iedomāto autoru, nepieciešams sadalīt 
divos: autorā un viņa pavadonī, kurš, vārdiski atklādams un 
izskaidrodams autoram pasauli — elli, skaidro to an lasītājam. 
Profesionālais literāts Vergīlijs, izrādīdams Dantem elli, būtībā to 
rada, nosauc vārdā, izveido literatūrai raksturīgu pasauli, kuras 
rūpīgajā sakārtojumā katram vārdam ir sava vieta. Rakstītāja 
mērķis nebūt nav meklēt vārdošanas sakarības ar īstenību —  vai 
otrādi; galvenais ir radīt iekšēji nepretrunīgu pasauli, kas gan var 
nonākt pretrunā ar citu tekstu pasaulēm, bet savā mākslotībā (ja 
mākslotība nav acīm redzama, tad to dēvē par mākslinieciskumu) 
un noslēgtībā ir vienota, šīpasaules vienotībatad arī rada īstenības 
ilūziju: tāpat kā īstenība nav pretrunīga un sevi noliedzoša, arī

teksta pasauli nepieciešams radīt nepretrunīgu un vienotu. Vergīlija 
elles izrādīšana —  tā vienlaicīgi ir jaunas, literāras pasaules 
tapšana, un, būdama noformējusies, tā sāk formēt an mūsu 
priekšstatus par īstenību. Tikai pēc “Dievišķās komēdijas” kļuva 
iespējama, piemēram, šāda frāze: “viņš ir izgājis visus deviņus 
elles lokus”, šāda izteikuma esamība norāda uz to, ka literārs 
teksts veido īstenību: mēs vairs neuztveram šā abstraktā "viņa” 
patieso pieredzi, bet gan ievietojam to literatūras sistēmā; mums 
nav svangi, kas ar “viņu” ir noticis — mēs saskatām tikai vienu no 
Dantes elles personāžiem. Turklāt vārds nosaka arī cilvēka rīcību: 
kā liecina vēsturnieki, pēc Gētes “Jaunā Vertera ciešanu” 
publicēšanas Vācijā jaunatnes vidū palielinājies pašnāvību skaits 
(šaubos, vai tik kategorisks apgalvojums varētu būt patiess, bet 
šoreiz tas nav svarīgi— galvenais, ka šāda iespējamība ir pieļauta), 
t.i., literatūra tik lielāmērā var ietekmēt cilvēkam piederošo īstenību, 
ka viņš sevī vairs neredz cilvēku, bet gan personāžu — un rīkojas 
pēc literārās loģikas likumsakarībām; esamību viņš redz kā 
romānu, un, nepavisam negribēdams projicēt savu dzīvi citā 
romānā, viņš labāk izspēlē līdz galam Gētes tekstu. īstenību, tai 
skaitā savu dzīvošanu, viņš atvieto ar Gētes mitu par īstenību.

Savukārt, Servantess radīja ģeniālu lasītāju, Donu Kihotu, 
kurš nebūt nebija ārprātīgs —  viņš gluži vienkārši eksistēja li
terārajā pasaulē, bruņinieku romānu sakārtotajā visumā — tā 
nebija tikai dažu metaforu iekļaušanās pasaules redzējumā, bet 
gan literatūras pasaulveidojošā spēka absolutizācija. Dons Kihots 
pat nemēģināja apšaubīt savus priekšstatus — viņa uztverē 
īstenības nepārskatāmibu un haosu pietiekami sakārtoja bruņi
nieku romāni; īstenība pilnībā pakļāvās tekstam, un jebkuru tās 
norisi bija iespējams uztvert kā bruņinieku romānu poētikas 
izpausmi. Noteicošā te bija izvēles problēma —  Dons Kihots pats 
izvēlējās pasauli, kurā dzīvot. Būtībā analoģiskā situācijā ir katrs 
lasītājs — un tikai beidzamo gadsimtu literārā tradīcija nosaka šo 
izvēli— cilvēks ir izvēlējies to pasauli, kuru mēdz saukt par reālo. 
Tā, protams, ir arī gaumes lieta — vienlīdz labi var izvēlēties 
pasauli, kurā pavisam "reāli” eksistē lidojošie šķīvīši, vai pasauli, 
kuras ritumu nosaka Nostradamusa teksti. Viss atkarīgs no tā, ko 
un kā lasa. ”Ja literatūra — tā ir vesela pasaule, tad pareizs ir arī 
pretējais: visa pasaule —  tā ir literatūra” (M.Epšteins.). Cilvēks 
nekad nevar būt brīvs no vārda— viņš tam kalpo lasīdams un kalpo 
rakstīdams. Viņš redz vārdu, nemaz nenojauzdams par īstenības 
esamību— un, kolīdz viņš to apjauš, dzimst jauni vārdi, un īstenība 
pazūd. Tas ir vārda terors.

Vārda terors, iespējams, irvisbaismīgākais un iznīcinošākais 
terors pasaules vēsturē: mēs to neizjūtam tikai tāpēc, ka visi— gan 
rakstītāji, gan lasītāji — esam tur iekšā, piederīgi un piedalīgi. Mēs 
dzīvojam vārda pasaulē, un īstenība sastingst pārāk skaidrā lubu
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Luiss Bunjuels, Salvadors Dali. Kadri no kinofilmas “Andalūzijas suns”. 1929.

bildītē. Dons Kihots no bruņinieku romānu poēzijas izveidoja 
savdabīgu ideoloģisko vārdu, t.i., vārdu, kurš apzināti tiek realizēts 
kā darbība, kurš noliedz citu vārdu iespējamību. Tas šķiet para
doksāli — bet tieši literārais, poētiskais, bezgalīgi interpretējamais 
vārds — kā, piemēram, kristiānisms vai musulmanisms — ir 
lielisks pamats totalitārajai ideoloģijai. Savukārt, no otras puses, 
arī jebkuru teoriju var skatīt kā estētisku vērtību, teorija var būt 
skaista un poētiska (ne velti apgalvo, ka filozofam jābūt arīdzejnie- 
kam). No šāda viedokļa marksisms ir viena no visestētiskākajām 
konstrukcijām, kāda jelkad eksistējusi —  pievilcīga tieši ar savu 
skaidrību un visaptveramību: elementāri izprotams ir viss — sākot 
no cilvēka apziņas darbības līdz milzīgajām sociālajām parādībām. 
Katrā ziņā ļoti valdzinošs mīts par īstenību: pasaulē notiek tikai tas, 
kam jānotiek —  pārējo esam tiesīgi nepamanīt, jo tas neiekļaujas 
šajā koncepcijā; viss ir sakārtots un pakārtots cits citam; vārds 
nosaka pasauli: kas neatbilst vārdam —  tā nemaz nav. Acīm 
redzama ir analoģija ar Dona Kihota —  un, mazākā mērā, ar 
jebkura lasītāja— vārdisko pasaules redzējumu. Valodas esamība 
piespiež cilvēku izvirzīt sevi ārpus īstenības, raudzīties uz to it kā 
no malas, kaut gan cilvēks vienlaicīgi saglabājas kā īstenības daļa 
— bet viņš neredz savu dalību, tāpēc arī nepieciešams šis mīts, ar 
kura palīdzību cilvēks rada savu personisko īstenību. Jebkurš 
totalitārisms ir vārda māksla, savdabīgs literatūras fenomens, un 
visdīvainākais ir tas, ka vēl neviena totalitārā sistēma par savu 
ideoloģisko bāzi nav izvēlējusies Borhesa prozu. Laikam gan 
nebūtu nekas briesmīgāks par valsti, kurā valdītu borhesisms, 
kuras konstitūcijā varētu būt apmēram šāds pants: 'Tava dzīve ir 
tikai sapnis, ko nosapņojis kāds cits. Bet šo citu sapnī redzi tu.”

Visos laikos populārais aicinājums “saukt lietas to īstajos 
vārdos” nozīmē tikai vārdu —  vai vārddošanas principu —  no
maiņu: jaunie vārdi nebūt nav īstāki par “vecajiem”, tie ir tikai citi 
vārdi. Vārds allaž paliek tikai mīts par īstenību — un apzīmējums 
“īsts” var tikai paglaimot kārtējā utopiski noskaņotā rakstītāja 
patmīlībai. Literatūra ir vienošanās starp autoru un lasītāju par to, 
ko uzskatīt par "īstu" vai “patiesu”, kura rakstītāja radīto pasauli 
uzskatīt par “īstāku īstenību”, un, ja nu, runājot par literatūru, tomēr 
nepieciešams izmantot krietni miglaino jēdzienu "patiesība”, tad 
jāsaka, ka patiess ir viss, kas poētisks,— no šāda viedokļa vien līdz 
patiesīgi ir gan reālisti, gan absurdisti. Patiesība —  ja to lieto 
nozīmē "atbilstošs īstenībai” — neko neizsaka; tas ir mīts par mītu. 
Un pavisam komisks šķiet tradicionālais apgalvojums par to, ka 
“literatūra atspoguļo pasauli” : ja arī tā kaut ko atspoguļo— turklāt 
apšaubāmi, vai šādai tīri funkcionālai nodarbībai vērts tērēt laiku 
un spēku, tā lai paliek spoguļu ziņā — , tad tikai tos principus, kuri 
izstrādāti, lai veidotu mītu parīstenību. Krietni precīzāk būtu sacīts, 
ka literatūra aizsedz pasauli, literārā pasaule izspiež no cilvēka 
apziņas īstenību. Atzīmēsim tikai vienu nepārvaramu problēmu: 
jebkurš teksts ir lineārs; tekstā viss ir secīgs— vārdu sakārtojums, 
domas kustība, cēloņsakarīgie notikumi, secīga ir rakstīšana un 
lasīšana, turpretī īstenības norises ir vienlaicīgas —  vienā mirklī 
pasaulē ir bezgalīgi daudz notikumu, un pret šo vienlaicīgumu 
literatūra ir bezspēcīga (mēģinājumi to pārvarēt — kā, piemēram, 
Tomasa Manna polifonisms, Džoisa apziņas plūsma, Dosa Pa- 
sosa montāža un tamlīdzīgi— būtībā ir secīguma saskaldīšana un 
daļu kombinēšana). Teksts nevar adekvāti reproducēt ne īstenību, 
ne tās uztveri— teksts rada citu īstenību, kura savu vienlaicīgumu 
atgūst lasītāja apziņā, —  bet tad jau tā ir cita pasaule.

Cilvēks sevi iedomājas par īstenības personāžu — 
viņš redz sižetus, tēlus, viņš mēdz rīkoties metaforiski; viņam 
nepietiek arto, ka viņš ir, —  viņš meklē sevis attaisnojumu, it kā 
kaut kam būtu jātaisnojas un jāatskaitās tikai par to, ka viņš ir 
šaisaulē: radīdams vārdu, literatūru, viņš atsacījās no īstenības, 
vienlaicīgi ar to pašu vārdu pūlēdamies apliecināt savu piederību 
īstenībai. Saprotams, tas ir bezgalīgs process —  kamēr vien 
eksistē literatūra. Taisnību sakot, man vienalga, ka kaut kur aiz 
vārdu gūzmām ir arī kaut kas tāds, ko vērts saukt par īstenību — 
vārds tomēr svarīgāks, un man neatliek nekas cits kā radīt pašam 
savu —  un sev —  mītu par īstenību: kādu to redzu, kādu to 
iedomājos redzam.
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nesuši slavu un neslavu. Ceļvedis virzienā uz minimālismu rakstu mākslā, parodists, ironists, fragmentārists, absurdists.

DONALDS BARTELMS
TEIKUMS

Merets Openheims. Brokastis zvērādā. 1936.

TkL Ēs №  ari garš teikums, kas noteiktā ātrumā
B j  soļo uz leju pa lappusi, nomērķējis uz 
*  tās apakšmalu— ja ne šīs lappuses, tad 

kādas citas lappuses apakšmalu, kurtas varētu atpūsties vai arī uz 
brīdi apstāties un padomāt par tiem jautājumiem, ko radījusi viņa 
paša (īslaicīgā) eksistence, kas beidzas līdz ar lappuses pāršķiršanu 
vai arī tad, kad teikums izkrīt no tā prāta, kas to turējis (īslaicīgi) 
savos apskāvienos, ne obligāti kaislīgā apskāvienā, bet drizāk gan 
tādā, ko izbauda (vai piecieš) sieva, kas ir tikko pamodusies un iet 
uz vannas istabu matus mazgāt, un viņai uzskrien virsū viņas vīrs, 
kas ir zvilnējis pie brokastu galda, avīzes lasīdams, un nav pamanījis, 
ka viņa iznāk no guļamistabas, bet, kad viņš uzskrien viņai virsū vai 
kad viņa uzskrien virsū viņam, viņš paceļ rokas, lai viņu maigi 
apskautu, viegli, jo viņš zina, ja viņš viņu cieši apskaus agri no 
rīta, pirms viņa vēl nav izpurinājusi visus sapņus ārā no galvas un 
uzvilkusi savus loriņus, viņa uz to neatbildēs, viņa var pat mazliet 
noskaisties un pateikt kaut ko indīgu, un tāpēc vīrs šajā apskāvienā 
neieliek tik daudz fiziskās vai emocionālās enerģijas, kā viņam 
gribētos, jo viņš negrib it neko zaudēt —  apmēram ar šādām iz
jūtām, aptuveni tādām, teikums izslīd cauri prātam, bet šo situāciju 
varētu raksturot arī mazliet savādāk, tas ir— teikums izrāpo cauri 
tavam prātam kā kaut kas, ko kāds ir teicis, kad tu ļoti uzmanīgi 
klausies radio, kādas rokgrupas ierakstus, un, tā kā visa tava 
uzmanība vai vismaz lielākā tās daļa ir jau kaut kam veltīta, tad tev 
nav īpaši daudz, ko dot šai piezīmei, it sevišķi ņemot vērā to, ka tu 
esi pirms īsa brīža ar šo cilvēku salecies par to, ka radio ir par skaļu 
vai kaut ko tamlīdzīgu, un tu domā par šo piezīmi, ka labāk būtu 
vispār to nedzirdēt, tu gribi to uzklausīt pēc iespējas īsāku laika 
sprīdi, reklāmas laikā, jo tūlīt pēc reklāmas tiks atskaņota viena cita 
tavas mīļākās rokgrupas dziesma, un šis ieraksts vēl ne reizi nav 
laists gaisā, un tu gribi to noklausīties un reaģēt uz to savādāk, lai 
tas būtu saskaņā ar to, ko tu tobrīd jūti vai varētu just, un, ja jauna 
pārdzīvojuma draudi varētu (īslaicīgi) pārspēt solījumu gūt kādu 
labumu vai ko nu prāts par tādiem uzskata, atceroties, ka īstenībā 
tie bieži vien ir labi nomaskētas sakāves (tas nenozīmē, ka reizi no

reizes šādas sakāves nenāktu par labu tavam raksturam, iemācot, 
ka ne jau ar panākumiem vien mēs gūstam uzvaras šajā dzīvē, bet 
ari ar sāpīgu atkāpšanos, kas norūda personību, dod tai raupjāku 
virskārtu, ar ko stāties pretī dzīvei, ļauj tev atstāt tik tikko sa
manāmas pēdas uz cilvēces vēstures sejas —  tavas pēdas), un 
galu galā labumu meklēšanai ir nemaskētas iedomības smarža, 
itin kā tu gribētu rotāt pats savu pieri ar lauru vainagu vai arī 
piespraust visas savas medaļas uz pikniku, ja par tām nekas nav 
teikts ielūgumā, un, kaut gan ego aizvien ir izbadējies (tā mums ir 
teikts), ir derīgi atcerēties, ka nepārtraukti panākumi ir tikpat 
nenozīmīgi kā nepārtrauktas neveiksmes, kas var uzdzīt tev 
riebumu, un ka ir labi atstāt uz galda kādas drupačas saviem 
brāļiem, nesaslaucīt tās visas savā pērlēm izšūtajā dvēseles 
panākumu maisiņā, bet dalīties ar citiem savā apmierinājumā, un, 
ja tu to iemācīsies, tad mākoņi tev uzsmaidīs un pastnieks atnesīs 
tev vēstuli, un riteņi būs dabūjami katrreiz, kad tu gribēsi kādu 
noīrēt, un daudzas citas zīmes, lai ari cik piesardzīgas un 
ierobežotas, liecinās par kopienas (īslaicīgu) tevis atzīšanu vai 
vismaz vēlēšanos ļaut tev noticēt (īslaicīgi), ka viņiem šķiet, tev 
netrūkst tik daudz slavējamu tikumu, kā viņi agrāk likuši tev 
saprast, nievājoši izturoties pret taviem panākumiem, tā to varētu 
apzīmēt, vai arī viņi spītīgi atteikušies saskatīt tavu dziļo 
cilvēciskum u, un viņu slepenā vē lēšanās iz jaukt tavu 
tālākdzīvošanas plānu, viņi pieņēmuši šo lēmumu īpašā valdošo 
orgānu sanāksmē, kas, kā zināms visiem, izpilda slepenus apbal
vošanas un sodīšanas plānus, pazagšus izdarot izmaiņas status 
quo tev aiz muguras, izmainot dažādas kopienas dzīves perifērijas, 
veicot to kopā ar citiem pasākumiem, kas pēctoņa nemaz neatšķiras 
no tiem, piemēram, producējot īpašas filmas vai filmas ar īpašiem 
raksturlielumiem, piemēram, filmas, kuru otrā daļā ir svētā mistērija, 
un tāpēc meitenēm un sievietēm ir liegts to skatīties, vai arī rakstot 
romānus, kuru pēdējā nodaļa ir ar ūdeni pildīts plastmasas maisiņš, 
kuram drīkst pieskarties, bet kuru dzert nedrīkst: šādā veidā vai 
veidos tiek izniekota kopienas pagrīdes intelektuālā dzīve, to 
iznieko, noliedz, pārtaisa par kaut ko tādu, kas pilnīgi atšķiras no
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tā, ko bija iecerējuši tās aizsācēji, kuri, atgriežoties no pēdējā 
semināra par krīzes situāciju likvidēšanu, uz jautājumu, ko viņi tur 
iemācījušies, atbild, ka nu viņi prot pacelt rokas gaisā; bet teikums 
pa to laiku, kaut gan apzinās visus šos apsvērumus, ir nonācis pats 
savās sirdsapziņas ēdās, jo viņa sirdsapziņa ir pierunājusi viņu 
sekot pašam savai zvaigznei, un, cik ātri vien var, pārvietoties no 
vienas vietas uz otru, nezaudējot nevienu no “jātniekiem", ko viņš 
būtu pa ceļam savācis, atrazdamies uz lappuses un grozoties 
šurpu turpu, lai tikai ieraudzītu, kas ir tur tālāk, zem tās dīvainās 
formas koka, vai tur tālāk, iztēles atstarotajā lietus ūdens mucā, 
kaut gan mums agnnā jaunībā mācīja, ka īsi, spraigi teikumi ir tie 
labākie (bet ko viņš ar to domāja? vai spraigi nenozīmē sprauni? 
es domāju, ka viņš gribēja teikt— īsi, spriegi teikumi, kas metas tev 
virsū, kas liek tavām smadzenēm noasiņot, un tik tikko es atradu 
vārdnīcā vārdu sprinklers, kas ir ugunsdzēsībai domāts pie griestiem 
piekārts ūdens smidzinātājs, tieši tas man ir vajadzīgs, lai mans 
teikums saglabātu vēsumu), bet nu mēs esam pietiekoši nobrieduši, 
lai izturētu to triecienu, ko mums dod apjausma, ka liela daļa no tā, 
ko mums jaunībā mācīja, ir bijis nepareizs, pārprasts vai skolotāja 
aizēnots, un viņi ir te darijuši, savu personīgo vajadzību dzīti, jo 
skolotājiem, kā jau cilvēciskām būtnēm, ir tieksme ienest darbā 
savas sirds asinis, pat ja tās nav bijušas pirmā svaiguma, un, kaut 
gan viņiem pašiem šķita, ka viņi nes zināšanas, kā Izglītības 
Ministrija likusi, viņi gan būtu varējuši pamanīt, ka viņu teikumiem 
trūka šīs notriekšanas spējas, kāda piemīt jaunākajiem ieročiem, 
kuru lodes krīt viena pakaļ otrai (bet taisnība jau ir, tolaik vēl šādu 
ieroču nebija), un viņi būtu varējuši rēķināties ar sava plāna 
fundamentālo apšaubāmību (bet visi izdomātie saprātīgie plāni jau 
ir patērēti, izniekoti kā mēness un zvaigznes), un tā mēs tur 
stāvam, labāko kārtu mugurā, un vienīgais, kas mums vēl palicis 
ko darīt, ir — nodarboties ar enerģiskiem berzes kariem pret 
sievām, kas ir jau pilnīgi pamodušās un ielīdušas savās strīpainajās 
ziedlapiņās, kas uzstiepušas svīterus pār torsiem un kareivīgi 
atteikušās vilkt zem tiem krūšturus, rūpīgi paskaidrodamas sava 
atteikuma politisko nozīmību ikvienam, kas ir gatavs uzklausīt un 
uzlūkot, bet nepalaiž rokas, jo, kā viņas saka, tam arto nav nekāda 
sakara; un mums neatliek nekas cits kā lidināt Reinolda Repa 
palagus pa istabu, cenšoties noskaidrot, cik tieši mēs spēsim 
vienlaicīgi noturēt gaisā, un tas mums dod kaut niecīgu 
līdzdarbošanās sajūtu, itin kā mēs būtu Būdas, kas nolūkojas no 
augšas uz leju uz tava smaida noslēpumainību, kas ir vēl jāizpēta, 
un man šķiet, ka es tam pieķeršos tūlīt pat, kamēr vēl ir pietiekoši 
labs apgaismojums, ja vien tu apsēdīsies, lūk, tur, labākajā krēslā, 
izģērbsies un ieliksi kājas elektriskajā kāju sildītājā (kas pasargā 
no pneimonijas), un uzvilksi šo vienmēr stērķelēto slimnīcas halātu, 
lai apsegtu savu kailumu— jā, un, ja tu to visu izdarīsi, mēs varēsim 
sākt! un es nomazgāšu rokas, jo šajā pilsētā pie tām pielīp 
apbn'nojams daudzums nomesto spalvu un ādu, tikaipastaigājoties 
svaigā gaisā vien un pamājot sveicienus paziņām, un sarunājoties 
ar draugiem, un piekopjot dzimumdzīvi ar mīļākajām, un parasti 
(un nāvi taviem ienaidniekiem! —  starp citu) es kļūstu mazliet 
nervozs par roku mazgāšanu, jo es nevaru atrast ziepes, kuras 
kāds ir lietojis un nav nolicis atpakaļ ziepju trauciņā, un tas viss 
mani bezgala kaitina, sevišķi ja pieņemamajā istabā sēž skaista 
paciente, kailazem halāta, un spogulī apskata savasdzimumzīmes, 
un savām lielajām, brūnajām acīm seko katrai tavai kustībai (tad, 
kad viņa ar tām nopēta dzimumzīmes, cerot, ka tās atlobīsies kā 
Disneja filmā), un savā lielajā, brūnajā galvā domā, ko tu ar viņu 
darīsi, un šie jautājumi sūcas pa galvā izdurtajiem caurumiem, 
kamēr ārsts nolemj rokas nomazgāt ūdenī vien, un pie velna 
ziepes! un tā izdara, un tad sāk meklēt dvieli, bet visi dvieļi ir savākti 
veļas mazgāšanai, un neviens nav atrodams, un viņš noslauka 
rokas pie biksēm, aizmugurē (tā, lai nerastos aizdomīgi traipi 
priekšpusē), domādams: ko gan viņa par mani domā? un vai viss 
te neizskatās pārāk neprofesionāli un nesavākti?cenšoties iedomā
ties, kā šīs nelaimes izskatās, raugoties no viņas puses, ja viņa to 
var redzēt (bet kā gan viņa varētu redzēt? viņa taču nav vannas 
istabā), un tad apstājas, jo galu galā viņam rūp, kā tas izskatās 
viņam pašam, ne viņai, un ar šo cieto apņēmību un viegliem, bet 
noteiktiem soļiem, kādus jūs varētu sastapt Bulvera-Litona dar
bos, viņš ienāk tajā telpā, ko viņa tik glīti aizņem, un, paņēmis viņu

pie rokas, norauj viņai sastīvināto slimnīcas halātu (bet nē, mēs 
taču nevaram atļauties tik pornogrāfisku merde šajā majestātiskajā 
un cēlajā teikumā, kas, iespējams, nonāks Kongresa Bibliotēkā), 
(tas bija tikai kaut kas, kas notika viņa apziņā, kad viņš viņu 
ieraudzīja, jo mēs zinām, ka apziņa vienmēr ir kaut kā apzināšanās, 
un nevar teikt, ka viņa pati nemaz nebūtu atbildīga par notiekošo), 
tā, paņēmis viņu aiz rokas, viņš iekrīt viņas satriecoši baltās pirejas 
bezdibenī, nē, es gribēju teikt, viņš pajautā, pirms cik ilga laika viņa 
te bijusi pēdējo reizi, un viņa saka— pirms divām nedēļām, un viņš 
nodreb un saka viņai, ka viņas stāvoklī (viņa ir bezgala slavena 
karavadone, un viņas vienības uzvar visās kaujās, izliekoties par 
mežu, un ienaidnieki tikai pēdējā brīdī uzzina, kātiem kokiem, kuru 
pakājē viņi tikko launagojuši, ir acis un ausis; kas man atgādina 
Roberta Hudena 1845.gadatriku, tas saucās "Bnnišķīgais apelsīnu 
koks”, kurā Roberts Hudens aizņēmās dāmu kabatlakatiņu, 
paberzēja to rokās un iebāza olā, tad iebāza šo olu citronā un tad 
ielika citronu apelsīnā, tad saspieda apelsīnu rokās, līdz tas kļuva 
aizvien mazāks un mazāks, līdz no tā palika pāri tikai pulveris, un 
tad viņš palūdza mazu, podā iestādītu apelsīnu koku un apkaisīja 
to ar šo pulveri, un tad koks saplauka ziedos, un ziedi nobrieda par 
apelsīniem, un apelsīni pārvērtās par tauriņiem un tauriņi par 
skaistām jaunām dāmām, kuras tad apprecēja cilvēkus no pub
likas), stāvoklī, kas tik ļoti traucē patiesai sabiedriskai saskarei, 
jebkura veida, ka labākais, ko viņa varētu darīt, būtu padoties un 
nolaist rokas, un viņš nolaistos zemē līdz ar tām, un kopā viņi va
rētu atļauties mazliet pamīlēties kā vecos labos laikos, un viņai 
mugurā būtu tikai Kristofera kunga medālis sudraba ķēdītē, un viņš 
(tāda iecietība ir dota profesionālajām šķirām) raizētos parteikumu, 
par tām dramatiskā saspīlējuma spirālēm, kas no tā izlaistos, par 
to, vai viņam nevajadzētu pierakstīt kādas dabas parādības, 
vērojamas debesīs (putnus, zibens šautras), un par iespējamo 
valsts apvērsumu teikuma iekšienē, un tad galvenais darbības 
vārds būtu — bet tajā brīdī teikumā iedrāžas ziņnesis, un viņam 
plūst asinis, jo galvā viņam ir ērkšķu vainags, un viņš iesaucas: 
“Jūs nezināt, ko jūs darāt! Pārtrauciet taisīt šo teikumu un taisiet tā 
vietā kādus kokteiļus tiem, kam tie patiesi vajadzīgi sliktās uzvedības 
frontē!”, un tad viņš sabrūk uzgridas, un slepena lūka atveras zem 
viņa, un viņš krīt iekšā mitrā bedrē, kur viņu jau gaida zilais valis, 
ilkni pret viņu pacēlis (bet varbūt krītošā ziņneša svars nolauzīs šo 
ilkni), tā, visu labi apsverot, ceremoniālo savienību maigajā gaismā, 
vājprātīgās informācijas slimības amoka skrējienā, mums ir jāno
lemj, vai iet uz priekšu vai doties atpakaļ, pēdējā gadījumā izbaudot 
iznīcības patosu, bet pirmajā — lasot erotisku reklāmu Kā padarīt 
muti par uzbudinājumu nesošo /āpu? (bet vai tas nebūtu pārāk liels 
slogs mutes skalojamajam ūdenim?), mēģinot atelpas brīdī, kamēr 
mūsu apdedzinātās mutes tiek ieziestas ar taukiem, iztēloties 
labāku teikumu, jēgpilnāku, kas līdzinātos Neatkarības Deklarācijas 
teikumiem vai ari teikumiem no bankas deklarācijas, kurā tu 
uzrādi, ka tev ir par septiņiem tūkstošiem kronu vairāk, nekā tu biji 
domājis, un šī deklarācija pierāda, ka tev ir bijušas nepamatoti 
augstas prasības pret dzīvi, un uzdod an jautājumu tev, muļķi, ja 
jau tu esi spējīgs izdomāt šādas prasības, tad kāpēc tās nekad 
netiek apmierinātas? bet, protams, ne jau uz šo jautājumu slimais 
teikums ir centies rast atbildi (un sveiciens mūsu draudzenei 
Rozetai Stounai, kas vienmēr stāvējusi un kritusi par mums), bet 
tas ir meklējis atbildi uz kādu citu jautājumu, un kādu dienu mēs 
uzzināsim, kāds tas īsti bijis, un, lūk, Ludvigs, speciālists teikumu 
veidošanas jautājumos, kuru mēs esam aizlienējuši no Bauhaus, 
kurš — “Guten Tag, Ludvvig!" — kurš laikam zinās, kā dziedē 
teikuma izplūšanas tieksmes, pielietojot Veimārā attīstītos uzla
botās domāšanas paņēmienus — “Man ar skumjām jāpaziņo, ka 
Bauhaus vairāk nepastāv, ka visi dižie meistari, kas agrāk tajā 
domāja, ir vai nu miruši, vai pensionēti, un pat es esmu tik zemu 
kritis, ka sastādu grāmatas par to, kā nolikt policijas seržanta 
eksāmenus!” —  un Ludvigs izkrīt cauri Tugendhat mājai cilvēka 
radīto lietu vēsturē iekšā; tas, protams, sagādā vilšanos, bet tas 
mums arī atgādina, ka teikums ir cilvēka radīta lieta, protams, ne 
tāda, kādu mēs to gribējām, bet tik un tā— cilvēka radīta, struktūra, 
ko augstu vērtēs tās vājuma dēļ, pretstatā akmeņu izturībai

No angļu valodas tulkojusi INGŪNA BEĶERE
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DŽONS BĀRTS (1930.g.) —  viens no redzamākajiem amerikāņu postmodernistiem, viena no centrālajām figūrām jebkurā diskursā, 
kas veltīts postmodernismam literatūrā. Darbi —  “Peldošā opera" (1956), “Ceļa galā" (1958), “Tabakas tirgonis" (1960), 
“Džailss, kazlēns’  (1966), "Spēļu parkā apmaldījies’  (1968), “Himēra" (1971), "Vēstules" (1975), "Atvaļinājums" (1982), 

“Paisuma stāsti" (1987). "Virsraksts" nāk no izaicinošā eksperimentālo "fikciju" krājuma “Spēļu parkā apmaldījies".
Džons Bārts —  ironijas, parodijas, pašparodijas, imitācijas, pastičo, intertekstualitātes, tekstualitātes .

un intelektuālās baudas sniegšanas meistars.

DŽONS BĀRTS
VIRSRAKSTS

S ākums: vidū, mazliet pāri vidum, gandrīz trīs 
ceturtdaļas pabeigtas, gaidām beigas Padomā, 
cik šausmīgi tas viss ir tiktāl: bezkaislība, abs
trakcijas, par, pret. Un kļūs aizvien sliktāk. Vai 
mēs varam turpināt?

Sižets un tēma: pieņēmumi, kas šajā attīstības stadijā ir jau 
apstrīdēti un apgāzti, bet ne aizvietoti. Konflikts, sarežģījumi, bet 
ne kulminācija. Pats sliktākais vēl priekšā. It viss noved pie nekā: 
nākotne, pagātne, tagadne. Perfekts. Pats pēdējais jautājums: vai 
neko var padarīt jēgpilnu. Vai tas nav pats pēdējais jautājums? Ja 
ne, tad beigas ir tuvu. It kā burtiski. Es vairāk nevaru to izturēt.

Man šķiet, viņa nāk. Mūsu dzīves stāsts. Tas ir pēdējais 
pārbaudījums. Mēģini aizpildīttukšumu. Vienīgā cerība ir— aizpildīt 
šo tukšumu. Izdzēs to, ko tu nespēj izturēt, vai arī — aizpildi 
tukšumu. Ar vārdiem vai ar vēl vairāk vārdiem, jo pretējā gadījumā 
es aizpildīšu tukšumu ar šo lietvārdu un papildinātāju ar prievārdu. 
Jā, viņa jau to ir pateikusi. Ko tagad. Viss jau ir pateikts, atkal un 
atkal; man tas riebj tikpat ļoti kā tev, nav ko teikt. Nesaki neko?

Kas jauns? Nekas.
Nodrāzti ievadvārdi. Piedodiet, ja es iejaucos Literatūras 

Attīstībā, viņa teica tādā tonī, kad apstākļa palīgteikums, kas ietver 
labdabīgu ironiju, kas īstenībā ir uzbrūkošs un vāji slēpts izsmiekls. 
Konflikts ir skaidrs, bet detaļas vēl ne. Standartkonf likts. Atmetīsim 
detaļas. Ko tu gribi no manis? Kāds tad šoreiz būs tas stāsts? Tas 
pats vecais stāsts. Gribēju tikai paskatīties, vai tu vēl aizvien esi 
vecajā vietā. Pirms tam. Ko? Pareizi, šeit. Pārvēlu. Vai mēs varam 
sākt no jauna? Kas bijis, bijis. Gluži otrādi, kas ir pagājis, ir mūžīgi 
klāt. Nākotne? Tukšums. Tas viss ir tikai jāaizpilda. Uzkavējies 
mazliet.

Joprojām tepat. Kādā ziņā. Starp gerundijiem. Ko tas 
varētu nozīmēt? Tu domā, ka man bija nodoms aizpildīttukšumu? 
Kāpēc man tas būtu vajadzīgs?

Bet no otras puses — kāpēc ne. Kāpēc tu domā, ka es ne
varētu aizpildīt tukšumu. Ir nu gan saruna. Vai tu vēlies turpināt vai 
metīsim mieru tepat? Saspringtība. Arī tā man nerūp. Tik un tā — 
man tas drīz beigsies. Bet kļūst taču sliktāk un sliktāk. Lai arī kas 
notiktu, beigas būs nāvīgas. Galu galā, vismaz atklāti izrunāsi
mies. Dialogs vai monologs? Un kas tas bija no paša sākuma?

Nejautā man. Ko gan vēl var pateikt šajā attīstības stadijā? Ļauj 
man apdomāties, es mēģinu domāt. Tas pats vecais stāsts. Vai. 
Vai? Klusums.

Tas nav tik slikti. Klusums. Ir jau vēl ļaunākas lietas. Nosauc 
trīs. Šis, tas un vēl tas. Izvēlies. Kurš teica, ka pastāv izvēle?

Mēģināsim vēlreiz. Tieši to jau es daru; es domāju, kamēr 
tu biji tukšums. MŪSU DZĪVES STĀSTS. Bet šis varētu būt 
pēdējais sarežģījums. Beigas varētu būt vētrainas. Tas jau ir teikts. 
Kuru tas interesē? Lai beigās ir tukšums, jelkas būs labāks par to, 
kas ir pašlaik.

Agrāk es nebiju tik vājš. Tas nebija tik grūti. Pat patīkami. 
Kam? Mums abiem. Darīt ko? Sarežģīt konfliktu. Es esmu no tā 
noguris. Ko tad, galu galā? Lai pabeigtu jautājumu, man jāpieskaras 
sāpīgam jautājumam. Nekad agrāk tas man neradīja problēmas. 
Tas ir neiespējami, tikt ar to galā. Tukšumu nav iespējams aizpildīt, 
es nevaru aizpildīt tukšumu. Vai negribu. Vai mēs runāsim par to 
vai par piedauzīgām valodiskām problēmām? Šībūs mūsu pēdējā 
saruna. Kāpēc vispār sarunāties? Vai tu maz klausies? Es metu 
tev izaicinājumu — met tagad visu pie malas! Nekad nevajag 
izaicināt izmisušu cilvēku. Turpini, vienu teikumu pēc otra, mierīgi, 
kā recidīvists. Kas? Lietvārds, sugas vārds. Vai vēl viens sugas 
vārds. Turies. Vai an hronisks viltotājs, piemēram, notiesāts ar 
pildspalvu uz mūžu. Tas ir, uz nāvi. Kur tam jēga, apžēlojies! Vēl 
jau nav. Vilto vien tālāk.

Mēs jau esam pāri pusei, kā es piezīmēju pašā sākumā: 
jaunības spars, nevainīga ekspozīcija, pozitīva, kāpjoša darbība — 
tas viss jau ir aiz muguras. Cik piedzīvojuši mēs tagad esam. Es 
ignorēšu viņu, viņš apzvērēja un turpināja, šajā necilvēciskajā, 
iztukšotajā, galējā, īpašvārds stundā, kad neviena cilvēciska vērtība 
vairāk nepārliecina, un ne tikai mīlestība un godīgums, bet arī 
līdzjūtība un izpratne nav nekas vairāk kā divi teikuma priekšmeta 
papildinātāji, ar kuriem pabeigt šo teikumu...

Un šis esot stāsts? Tas ir stāsts, viņš nosvērti atbildēja, vai 
taps par tādu, ja autors spēs to pabeigt. Ja neviens neiejauksies, 
es noprotu, jūs tā gribējāt teikt? — viņa iejaucās. Es neko nevaru 
pabeigt; tas ir mans pēdējais vārds. Bet tieši šī iejaukšanās padara 
to pārstāstu. Kāpini konfliktu tālāk. Lūdzu, ļauj man sākt no jauna.

Reiz sensenos laikos tevi pilnībā apmierināja nejauša
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daiļrunība un tehniski smalkumi; negaidīts tēls; atsvaidzinoši precīzi 
izvēlēts vārds; atmiņā paliekošs salīdzinājums, kas paver dziļākas 
un smalkākas nozīmes, ja par to padomā, kā atmiņā paliekošs 
salīdzinājums. Vai neviens, kas varētu mani apturēt? Vai nobremzēt 
šo dialogu. Piemēram?

Kāpēc tu domā, ka tas ir, viņa teica, garš divdabja teiciens, 
no tiem, kas aizsit ciet elpu un kas bija raksturīgs deviņpadsmitā 
gadsimta daiļliteratūrai, ka literāti, kā mēs, runātākā šīstāsta varo
ņi? Pat piešķirot viņiem piebildes, viņa riebumā piebilda. Neliec 
vārdus viņai mutē. Tas pats vecais stāsts un tik vecmodīgs. Pat ja 
es aizpildīšu tukšumu ar savu bezdarbīgo spalvu? Tas nav nekas 
jauns, padarīt tēlu par faktu. Kaut kam jau tas der. Katrs stāsts ir 
iepildīts sarkanā tintē, lai varētu pārvērst tēlu par faktu, šī doma ir 
ārprātīga.

Tā palīdzēs izkļūt no ķezas.
Atpakaļceļa nav, mēs esam pārāk tālu aizgājuši. Viss ir 

beidzies. Astoņus piemērus. Stāsts, romāns, literatūra, māksla, 
humānisms, cilvēce, pats "es”. Pagaidi, stāsts vēl nav galā. Un es 
un tu, Hovard? Marta nočukstēja, un viņas sarkasms bija pretrunā 
ar izbailēm viņas skatienā, kurā it kā negribot atmirdzēja trulais 
instruments viņa rokā. Izbijusies, ko vēl ne, noliec to pie malas! Un 
uz ko attiecas mirdzēšana! Cilvēks, kurš nejēdz apstākļa vārds 
darbības vārds, vismaz varētu pareizi runāt.

Saspringts brīdis stāsta attīstības gaitā. Vai tu zini, paziņoja 
stāstītājs, nav jau ne mazākās nojausmas, it sevišķi mūsdienās, 
cik gals var būt tuvu vai arī to, ka mēs nebūt nenojaušam tā tu vumu. 
Kurš pateiks, cik tuvu šis visums ir pienācis izdzišanai. Vai an, 
ņemsim divus cilvēkus, stāstā, kādu nesen vēl varēja itin mierīgi 
stāstīt. Mīlestības romāni, literārie žanri, trešais punkts piemēru 
uzskaitījumā, ceturtais —  it viss uzplaukst un noriet, vai ne, no 
primitīvā un klasiskā caur manierismu un baroku uz abstrakto, 
stilizēto, dehumanizēto, nesaprotamo, tukšums. Un tu, un es, 
Rozmarij? Eduard. Pavirši! Pacietību. Stāstītājs noprot, ka viņa 
publika vairs viņu nemīl. Un otrādi. Bet vai viņš maz ko nojauš par 
sugas vārds, kas jau mēnešiem slēpjas zem viņas izšūtā krekla. 
Tas ir kombinē. Bet jēga irtā pati. Un viņa izņem to katru nakti, kad 
es sapņoju, man šķiet. Un tā ir kombinācija. Un viņa to apskata un 
nopūšas, un katru nakti jo smagāk. Vai tas ir domāts izklaidējoši? 
Pasaule var aiziet bojā, pirms šis teikums beigsies, vai ari kāda 
dzīvība. Un vai kāda cita. Es runāju tēlaini. Vai šis teikums ir 
beidzies. Gandrīz. Nevar zināt, cik garš var būt teikums, līdz tas 
apstājas. Izklausās, it kā kāds gribētu aizpildīt tukšumu. Ko gan 
nozīmē visas šīs muļķības?

Varbūt tās nemaz nav muļķības. Lai nu kā, tūlīt tās beigsies. 
Kā jau stāstītājs teica, viss jau kādu laiku ir kaput, un, ja mums var 
piedot mūsu negribēšanu tam piekrist, tad tas nu ir fakts, ka 
nolādētais gadsimts tuvojas tris ceturtdaļu iezīmei, un arī šī stāsta 
varoņi ir pāri pusmūžam, tāpat kā kādā drāmā. Kas tūlīt tiks 
izspēlēta. Nutadpie velna, lai ceļas priekškars. Gaidi, gaidi. Mums 
paliek trīs sekojošās iespējas, vismaz teorētiski. Muļķības. Esi 
rāms, vēl ir par agru aizpildīt tukšumu. Es ceru, ka šis būs īsais 
stāsts.

īsāks, nekā varētu domāt. Tas šķiet bezgalīgs. Saki paldies, 
ka tas nav romāns. Romāns ir izteicējs īpašības vārds, tāpat kā 
nevainīgās anekdotes no senaizgājušajām dienām, kad dzīvei bija 
vismaz kaut kāda jēga un teikuma priekšmets saitiņa izteicējs. Tas 
vairs tā nav, kā jūs, bez šaubām, piezīmēsit. Man šķiet, ka runāts 
bija par kaut kādām iespējām, trim pēc skaita. Pirmā ir atjaunošanās; 
kļuvusi par sevis pašas iztukšotu parodiju, varbūt formu. Kā? 
Jebkā. Varētu neoprimitīvi pacelties pati no saviem pelniem. 
Nomācoša iespēja. Otra, pievilcīgāka, es esmu pārliecināts, bet ne 
īpaši iespējama šajā attīstības stadijā, ka mirstošo nomainīs kaut 
kas jauns un enerģisks, romāna un stāsta noriets, viņš turpināja 
sludināt, nebūt nenozīmē stāstīšanas mākslas nāvi vai ari nenozīmē 
izlietotā tukšuma nāvi, aizpildiet tukšumu. Viena ceļa gals var būt 
cita ceļa sākums. Tas nu gan man palīdzēs. Un jūs uzzināsiet, ka 
revolūcijās līst vairāk asiņu, nekā jums agrāk likās. Izmēģināsim? 
Nekad neizaiciniet cilvēku, kam viss ir apnicis līdz kaklam.

Pēdējā iespēja ir īslaicīgs triks, protams, tas ir sevivei- 
dojošais stāstītājs šajā tā sauktajā stāstā, atzīs, ignorējot publikas 
naidīgo nepacietību, bet ja tas nav tā, tad katrs pabeigtais teikums

ir solis tuvāk beigām. Tas ir— katra iegūtā diena ir pagājusi diena. 
Tas viss ir atkarīgs no skata punkta, man šķiet. Turpini. Es esmu. 
Vai nu kāds to pamana, vai ne. Pēdējā iespēja ir padarīt 
nenovēršamību, iztukšotību, sevisapzināšanos par akumulētās 
vēstures īpašības vārds smagumu... Turpini. Turpinu. Pagriezt 
nenovēršamību pret sevi pašu, lai radītu kaut ko jaunu un nozīmīgu, 
kam jēga būtu nespēja radīt kaut ko jaunu. Kāds šķebinošs 
pieņēmums. Un kā tas sasaucas ar analoģiju, kas mājo katrā 
prātā? Tik tālu nu mēs esam, vai ne? Redzi, cik tālu mēs kopā 
esam atnākuši. Vai mēs nevarētu iet kopā līdz galam? Es domāju, 
ka nē. Pat vēl viens teikums būtu daudz par daudz. Ja nu vienīgi 
es ticētu, ka gals vēl ir ļoti tālu; bet īstenībā tas var pienākt kuru 
katru brīdi; man brīnums, ka tas vēl nav pienācis. Nekas nenotiek, 
kad to gaida.

Klusums. Pastāv vēl ceturtā iespēja, man tā šķiet. 
Klusums. Vispārējā anestēzija. Pašiznīcināšanās. Klusums.

Vēsturiskums un sevis apzināšanās, viņš svinīgi paziņoja, 
kaut gan ir neizbēgamas un ļoti slavējamas īpašības, tomēr tās 
vienmēr izrādās nāvējošas nevainībai un spontānumam. Varbūt 
īpašības vārds punkts

Vai nu tautā, vai mākslā, vai mīlas sakarā, ceturtā noteikuma 
pievienošana padara trešo mazāk neizbēgamu. Cietējas cilvēces 
vārdā, izbeidziet šo spriedelēšanu. Tā ir beigusies. Un stāsts? Vai 
tur ir kāds sižets? Pie kā tas viss novedīs?

Nav kulminācijas. Tas ir stāsts. Pabeigts? Ne pilnīgi. Mūsu 
dzīves stāsts. Pēdējais jaunums daiļliteratūrā, ja gribat zināt. Es 
izvēlējos stāstījumu pirmajā personā, lai parādītu dažas tehniski 
interesantās iespējas (piemēram, parasti neciešamo apziņu, 
abstrakcijas un tukšumu) un atklātu stāstītāja dabu un situācijas, 
un viņa kompanjonu, neskatoties uz acīm redzamo iespēju kļūdaini 
uzskatīt stāstītāju un viņa kompanjonu par stāstītāju un viņa 
kompanjonu. Profesionālas likstas. Tehnika ir attīstījusies, bet tēlu 
situācijas dramatisms ir ierasts, šajā gadījumā kāds no viņiem vai 
kāds, ko varētu noturēt par kādu no viņiem, varētu teikt garu, 
vecmodīgu runu, arhaisku jūtu uzlādētu? Protams.

Es sāku mierīgi, kaut gan pa ceļam es varētu balsi pacelt. 
Dažreiz šķiet, ka it viss varētu būt pilnīgi citādāks un apbrīnojams. 
Pie velna šīs reizes, mēs joprojām gribam redzēt jauneklīgu vīrieti, 
pašpārliecinātu, drošu, attapīgu, īpašības vārds un īpašības vārds. 
Un sievieti — emocionālu, augstsirdīgu, uzticīgu, maigu, īpašības 
vārds, īpašības vārds. Šis vīrietis un šī sieviete ir tikpat iespējami 
kā šie divi šajā nožēlojamā stāstā un daudz īstāki. Itin kā viņi 
dzīvotu kādā mūsu mājas istabā, kuras atslēgu mēs nevarētu 
atrast, un viņi ir tik tuvu, ka mēs varam sadzirdēt viņu balsis. 
Pieredze ir darījusi viņus gudrus, bet ne dzēlīgus, zināšanas ir 
ļāvušas tiem nobriest, bet ne saskābt, būdami četrdesmit, 
piecdesmit, pat sešdesmit gadus veci, viņi ir sirmāki un stiprāki, un 
īstāki, nekā viņi bija savos divdesmit gados; un pret divdes
mitgadīgajiem viņi izjūt maigumu un simpātijas. Un tā? Kāpēc šā 
stāsta pāris nav šis vīrietis un šī sieviete, kurus tik viegli iztēloties. 
Bet es esmu gudras ironijas pārēdies! Mani šķebina šī slimība. 
Paralēla konstrukcija, ar ko to visu pabeigt, šī pēdējā ideja ir mirusi 
vēl dzemdē, piedodiet man šo līdzību. Viltus grūtniecība, piedodiet 
man šo līdzību. Pie velna, kaut gan es viens pie tā esmu vainīgs. 
Atzīstiet savu līdzvainību, redziet, es gribu kaut kādā veidā tikt galā 
ar šo sajukumu; un tā radies šis stāsts. Īpašības vārds lietvārds! 
Nezaudējiet savaldību. Jūs gribat teikt, ka tā ir pašiznīcināšanās— 
runāt par to tā vietā, lai mēģinātu kaut ko darīt; bet es tieši gribu 
atzīt, ko es daru, brīdī, kad es to daru. Pašsakāvei vajadzīgs 
uzvarētājs, un kurš gan tas varētu būt, ja ne tukšums? Tā ir vienīgā 
iespējamā uzvara. Patiesi? Uz priekšu! Acis vaļā.

Nē. Vienīgā iespēja, kā tikt ārā no šā spoguļu labirinta, ir 
aizvērt acis un izstiept rokas. Un ļauties drosmīgai metaforai, es 
iedomājos, kā smaidam.

Iespējams doties tikai vienā virzienā. Uh. Mums ir jārada 
kaut kas no nekā. Neiespējami. Bet mistiķi to spēj. Ne tikai pārvērš 
pretrunas paradoksā, bet pielieto tu, un turpina dzīvot un strādāt. 
Neliec tik daudz uz to. Es lieku uz to savas klišejas un ari tavējās. 
Ko tu ar to gribi teikt? Uz priekšu ar noliegumiem; katrs noliegums 
ir jauna elpa, katrs vārds tuvina mūsu beigas.

Ļoti labi, rakstīt šo it kā nenovēršamo stāstu ir īpaša veida
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mākslinieciska tukšuma aizpildīšana vai arī tā pati mākslinieciskā 
forma, kā jums tik. Man nē. Ko es ar to domāju, ir tā pati doma, tikai 
izteikta citos vārdos. Stāstītājam pastāv alternatīva, un, cik es no
protu, tā ir pēdējo vārdu rinda, kā padzīvojušai aktrisei, kas spēlē 
vienu atvadu izrādi pēc otras, vai īsts tukšums. Un es to domāju 
burtiski — aizpildīt tukšumu. Vai tā ir pārbaude? Bet pirmā iespēja 
jau savā būtībā ir nožēlojama un pēdējā kļūs tāda, kad visa pasaule 
vien paraustīs plecus un ies tālāk savās darīšanās. Tāpat cilvēki 
darītu, ja apstākļa palīgteikums, analoģiska rakstura. Tas nu ir 
fakts, stāstītājs ir iestāstījis sevi kaktā, un situācijā ir vairāk nekā 
kuš, kuš, tiš, tiš, un (neapmierināti saucieni), un, tā kā viņa 
stāvoklis ir absurds, viņš par absurdu sauc pasauli. Tas, ka dažu 
rakstnieku zīmuļiem ir aptrūcies svina, nenozīmē, ka rakstīšana 
atmirst. Te nu viņi abi negribot pasmaidīja. Te nu viņi abi negribot 
sāka šķilt naida ugunis. Katrai sievietei kaut kur zeķtura rajonā ir 
paslēpts asmenis. Tad atbruņo viņu, nerūnī sevi. Te nu viņi abi bija 
negribot. Vai nu mēs beidzot esam nonākuši pie galvenā? Ne gluži. 
Kamēr ir dzīvība, ir cerība.

Ceribas nav. Tas nedarbojas. Bet alternatīva ir piedāvāt 
alternatīvu. Tā nav alternatīva. Ja vien es to par tādu nepadaru. 
Pamēģini. Beidz runāt par to, beidz, beidz! Nekad neizaicini 
izmisušu vīrieti. Vai sievieti. Tas var novest pat pirmā nodrāztas 
metaforas daļa pie otra tās pašas metaforas daļa. Runas, runas, 
runas. Jā, jā, turpini, es uzskatu, ka literatūras tiekšanās uz 
abstrakciju nekad negūs panākumus, tā kā, piemēram, skulptūra, 
ir nu gan īstais laiks par to runāt, antiklimakss, tur jau ir tā jēga, 
piedāvā kādu izsmalcinātu iemeslu. Nu, tā kā kokam un dzelzij ir 
pirmās pakāpes realitātes šarms, bet vārdi jau plašā sākotnē ir 
mākslīgi, tie ir izgudroti, lai tie kaut ko attēlotu. Turpini, lūdzu, 
turpini. Es turpinu. Neuzdrošinies. Nu, nu, sakausē dzelzs stieņus 
abstraktos rakstos, un iznāks bezjēdzība. Bezjēdzība der. 
Piemēram. Turpini, pie velna, ņem vienvirziena sižetu, paņem 
virzību darbībai un konfliktu, paņem tiešais papildinātājs, visu to, 
kas varētu būt vecmodīgi jēdzieni, protams, tādi, kas šajā attīstības 
stadijā vairāk nepārliecina, protams, protams, bet mēs joprojām 
veidojam savas dzīves, vadoties pēc pulksteņa un pēc kalendāra, 
un, kaut gan gadalaiki atkārtojas, tad mūsu, mirstīgo, laiks ne; mēs 
novecojam un iztukšojamies, mēs domājam par to, kas varēja būt 
un kas ir tagad, un mēs esam izmisuši un bezspēcīgi, un mums 
aptrūkst triku un vārdu.

Turpini. Neiespējami. Es speršu, gan pārāk vēlu, vēl vienu 
soli, un ar mums būs cauri— ar tevi un ar mani. Gaidas. Un tu dzen 
mani uz to, un tas ir tiesa, ka cilvēki joprojām dzīvo dzīves, kas ir 
zemiskas un drūmas, un īsas, īsākas, nekā tu domā, un cilvēkiem 
ir gan raksturi, gan rīcības motīvi, par kuriem mēs uzzinām pēc to 
visai aptuvenajām ārējām izpausmēm, runas, uzvedības un tā 
tālāk, tu neklausies, turpini, ko tad es daru, kā tev šķiet, un cilvēki 
joprojām iemīlas un šķiras, iemīlas un šķiras, un priecē viens otru, 
un sāpina viens otru, vai tā nav tiesa, un viņi to veic vairāk vai 
mazāk pierastā dramatiskā veidā, vai tas ir modē vai nav, turpini, 
es turpinu, un tas, kas notiek viņu starpā joprojām ir ne tikai pati 
interesantākā, bet arī pati svarīgākā lieta šajā nolādētajā, 
slepkavīgajā pasaulē, piedodiet man šos īpašības vārdus. Un par 
to, mans dārgais, rakstniekiem būtu jāiemācās rakstīt šajā īpašības 
vārds, īpašības vā[ds laikā šajā ditto augstāk minētais lietvārds vai 
arī viņu nolādētā sevis apzināšanās novedīs viņus līdz, te nu mēs 
esam, saki, saki, pasaki to skaidrā angļu valodā reizi par visām 
reizēm, tieši to es tūlīt izdarīšu, es un mans nolādētais antiklimakss 
lietvārds, mēs skubinām viens otru piepildīt tukšumu.

Sveiki. Un tas ir viss? Vai tad tu nevari zemtekstu izlasīt? 
Vēl viens solis. Sveiki gaidas sveiki.

Tukšums.
Ak, pie velna. Man riebjas sevis apzināšanās. Man riebjas 

tas, pie kā mēs esam nonākuši, man riebjas mūsu riebīgais 
riebums, mūsu vieta mūsu laiks mūsu situācija mūsu riebīgā 
māksla, šo ditto nevajadzīgo stāstu. Mūsu dzīves tukšums. Tas 
tūlīt beigsies. Lai denouement nāk dnz un negaidīti, nesāpīgi, ja 
iespējams, vismaz ātri, un galvenais —  dnz. Tagad tagad! Kā pie 
velna tas reiz

No angļu valodas tulkojusi Ingūna Beķere Luiss Bunjuels, Salvadors Dali. Kadri no kinofilmas “Andaluzijas suns". 1929.
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Sarkanā, sarkanā pilsētā ir sar
kans, sarkans laukums. Uz sarkanā, 
sarkanā laukuma stāv sarkana, sarkana 
māja. Tanī sarkanā, sarkanā mājā ir sar
kana, sarkana istaba. Tai sarkanā, 
sarkanā istabā ir sarkans, sarkans zārks, 
šajā sarkanā, sarkanā zārkā gul gadsimta 
lielākais mākslinieks.

XX gadsmta izcilākais avangarda 
mākslas pārstāvis Vladimirs Uļjanovs 
plašāk pazīstams ar pseidonīmu Ļeņins. 
(Viņš arī: V.lļjins, V.Freijs, I.Petrovs, 
K.Tuļins, Karpovs u.c.)

Viņa radītajā telpā darbojas gan 
Kubas tabakas lapu tinēja, gan Vladivosto- 
kas jūras kāpostu zvejnieks.

Viņa iecienītākie materiāli — 
cilvēks un tā smadzenes.

Protams, kā katram “metram”, 
viņam bija, ir un būs savi epigoņi.

Ir pagājis turpat 120 gadu kopš 
meistara dzimšanas, bet nevaram apgal
vot, ka Ļeņina darbi būtu pilnībā izvērtēti.

Padomju mākslas kritika, varas 
inspirēta, turpat septiņdesmit gadus 
vajājusi māksliniekus par soc-reālisma 
trūkumu viņu darbos (lai atceramies 
vērienīgās kampaņas pret kosmopolītismu, 
formālismu, abstrakcionismu utt.), tomēr tā 
ne reizi neapstājas pie Uļjanova darbiem, 
kuros varam saskatīt jebkuru no šiem 
“kaitīgajiem novirzieniem”. Gluži pretēji — 
ar viņa citātu fragmentiem, tādiem kā 
“Māksla pieder tautai!", kritika uzskatīja 
par iespējamu iejaukties citu mākslinieku 
radošajos procesos, atšķaidot tos ar zemi. 
Ar ko izskaidrojama šāda kritikas 
neuzmanība?

Uļjanovs neapšaubāmi bija ģeniāla 
personība ar renesansei raksturīgu 
domāšanas vērienu un dziļumu. Pēc viņa 
nāves masu mediji viņam piedēvēja 
kristālskaidra cilvēka īpašības. Katrā ziņā, 
viņa rakstura slīpētās šķautnes izgais
mojot, vēsturiskie stari allaž fokusējušies 
uz vienu no plaknēm, blakus esošo 
atstājot ēnā.

Ar to es gribu teikt, ka tikai šodien, 
XX gadsimta beigās, kad māksla nogājusi 
lielu un koncentrētu attīstības posmu, mēs 
sākam apjaust ieceru un sasniegtā 
vērienu.

Kādas ir mūsdienu mākslas avan
garda un vēstures kopsakarības?

Gribētos tās ilustrēt ar piemēriem iz 
mūsdienu vācu skolas, jo vāciešus un 
krievus bieži vienojušas dažādas kultūras 
un politiskās paralēles un viņu 
savstarpējās konfrontācijas vienmēr bijis 
kaut kas no abpusējām simpātijām.

1986.gadā 65 gadu vecumā mirst 
viens no izcilākajiem mūsdienu rietumvācu 
avangarda māksliniekiem Jozefs Boiss.

Saviem darbiem Boiss izmanto 
neierastus un netradicionālus materiālus, 
tādus kā filcs, medus, tauki, eļļa utt. Boisa 
akcijās piedalās arī dzīvnieki: briedis, 
zirgs, koijots, zaķis. Ari beigti dzīvnieki. No 
šiem materiāliem, priekšmetiem, būtnēm 
un substancēm viņš modulē savu pasauli, 
izceļot materiālu primāro dabu, 
pretnostādot un konfrontējot tos, rada 
savdabīgu lietu iekšējo dialogu. Šie dialogi 
pamatā balstās uz polaritātes principiem,

piemēram, darbā “Medus sūknis” māksli
nieks medu skaidro kā dzīvību saturošu 
vielu pretstatā cilvēku radītajai materiālo 
lietu pasaulei, kurā iespējama kustība, bet 
trūkst dzīvības (elektromotors). “Mani 
interesē pārvērtības," saka Boiss. Viņu 
interesē arī pārvērtības dažādās sociālajās 
norisēs. Savu dalību tajās viņš nosauc par 
sociālo plastiku — tās ir dažāda rakstura 
sociālas aktivitātes, kuru aizsākums 
meklējams 60.gados. Piemēram: 
1964.gada 20.jūlijā (pirms trīsdesmit ga
diem šajā dienā tika izdarīts atentāts pret 
Ādolfu Hitleru) Āhenē latviešu cilmes 
emigrants Valdis Āboliņš organizē pirmo 
grupas “Fluxus" hepeningu; tajā piedalās 
tādi mākslinieki kā Boiss, Volfs Fostels 
u.c. Mākslas un sociālo aktivitāšu 
mijiedarbība it kā ievada 1968.gada 
studentu nemierus VFR. 1967.gadā 
Jozefs Boiss dibina “Vācu studentu 
partiju”. Paralēli viņš turpina piedalīties arī 
dažādās grupas "Fluxus” rīkotajās akcijās. 
Vēlāk, 70.gados, šī "Vācu studentu partija” 
(zem cita nosaukuma) pievienojas Zaļo 
kustībai, kura ar laiku izaug par tagad 
populāro Zaļo partiju, šī Zaļo kustība 
izvirza Boisu kā deputāta kandidātu bun- 
destāgam.

1974.gadā viņš kopā ar Heinrihu 
Bellu dibina “Radošās darbības un 
starpdisciplināro pētījumu brīvo augst
skolu,” tai par mērķi stādot jaunas 
sabiedrības izveidošanu. Protams, nedz 
J.Boiss, nedz V.Fostels nav vienīgie 
mākslinieki, kuru darbība līdzīgi ūdens 
apļiem izplatās ārpus pieņemtajiem 
estētikas kanoniem. Viņi līdzīgi seismo- 
grāfam uztver procesus, kuri norisinās 
visā pasaulē.

XX gadsimta mākslas evolūcijas 
procesi ļauj saskatīt paralēles starp šo
dienas un pagātnes mākslas norisēm.

Ļeņina laikabiedri bija Tristans 
Tzara, kurš 1916.gadā Šveicē (šajā laikā 
tur uzturas arī Ļeņins) manifestē da- 
daismu, kura pamati vēlāk noderēs 
popartam, Kazimirs Maļēvičs Krievijā, kura 
radītajā supremātismā vēlāk atspersies 
gan minimālisti, gan konceptuālisti, Vasilijs 
Kandinskis — abstrakcionisma 
pamatlicējs. Krievu literatūrā tāds ir 
Veļimirs Hlebņikovs, kura poēzijā liela 
loma skaņai, zilbei, viņa radītie vārdi veido 
pilnīgi jaunas fonētiskas modulācijas. 
Dzejnieks, kurš, pats palikdams it kā 
nomaļus, inspirēs daudzus nākamos 
futūristus, tostarp Vladimiru Majakovski. 
Savā programmatiskajā darbā “Skolotājs 
un skolnieks", kas izdots 1912.gadā, 
matemātiski izsekodams lielo valstisko sa
tricinājumu un katastrofu gadskaitļiem, 
V.Hļebņikovs paredzēs 1917.gada 
otikumus. Starp citu, 1916.gadā viņš 

iecer utopisko ideju izveidot “Zemeslodes 
priekšsēdētāju sabiedrību”, diemžēl 
nezinot, cik tuvu šīs idejas patiesai 
realizācijai ir V.I.Ļeņins.

Gaiss ir piesātināts. Māksla evolu
cionē. Ļeņins, būdams šo vibrāciju lieci
nieks, nevar tām neatsaukties. Bet viņa 
darbu un ieceru pamatā ir cita skola un citi 
mērķi.

Kas ir viņa koncepcijas pamatā?
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Idejas nedzimst absolūtā vakuumā. 
Pirms viga bija Kārlis Markss un Fridrihs 
Engelss, bija franču utopiskie sociālisti. 
Ņemot par pamatu Hēgeļa dialektiku un 
Feijerbaha materiālismu, Markss un En
gelss radīja savu marksistisko filozofiju — 
dialektisko un vēsturisko materiālismu. 
Ņemot talkā utopistus Sensimonu, Ovenu, 
Furjē — izveido zinātniskā komunisma 
teoriju. Uz Marksa atklājumiem par 
materiālistisku vēstures izpratni un 
virsvērtības teoriju tad arī balstās prole
tariāta kā sociālistiskas sabiedrības 
radītāja pasaulvēsturiskā loma. Markss un 
Engelss savus atzinumus publicē "Komu
nistiskās partijas manifestā”, kura no
beigums skan: "Visu zemju proletārieši, 
savienojieties!”.

Ļeņins pēta šo sabiedrības 
attīstības dialektiku. Uzsverot objektīvo 
faktoru nozīmi, atzīstot masu, šķiru un 
partijas enerģiju, viņš tomēr nenoliedz arī 
atsevišķu personību lielo lomu. 
Balstīdamies uz savu atklājumu par 
kapitālisma nevienmērīgu attīstību, viņš 
izstrādā tēzi par revolūcijas uzvaras 
iespējamību dažās vai pat tikai vienā 
valstī, perspektīvā, protams, paredzot 
globālu revolūcijas uzvaru.

Mākslinieku ceļš nav viegls, lielākā 
sabiedrības daļa vigus parasti nepieņem. 
Ļeņins saduras ar opozīciju pat pašu 
marksistu vidū. Viens no mācības 
aktīvākajiem revidētājiem bija vācu filozofs 
E.Bernšteins. Viņa piekritēji, tā sauktie re- 
vizionisti, uzskatīja, ka teorijai par ka
pitālisma krahu nav nekāda pamata, ka 
lielražošana nebūt neizstumj sīkražošanu 
un lauksaimniecībā nenotiek koncen
trācija. Revizionisti norādīja arī uz to, ka 
demokrātija un vēlēšanu tiesības 
nodrošina vairākuma gribu, tādējādi 
iznīcinot pamatu šķiru cīņai un 
nepieciešamībai pēc proletariāta 
diktatūras.

Laiks ir izvietojis akcentus, un, no 
šodienas viedokļa raugoties, kļūst 
redzams, kam bija taisnība. Domāju, ka 
Ļeņins to saprata jau toreiz, bet cīņā par 
varu un mērķa realizāciju svarīgi bija 
atmest nebūtisko. Vēlāk, ieguvis varu, viņš 
daudziem liks pārskatīt agrākos uzskatus, 
citiem vairs nepagūs. Par pēdējiem 
parūpēsies viga sekotāji. Doma par 
bezatkritumu ideoloģijas tehnoloģiju 
pacelsies jaunā kvalitātē.

Darbs “Marksisms un sacelšanās. 
Vēstule KSDSP Centrālajai Komitejai” ir 
sarakstīts 1917.gadā. Tajā Ļegins, 
balstoties uz K.Marksa koncepciju par 
sacelšanos kā mākslu, izstrādā bruņotas 
sacelšanās teorijas galvenos punktus. 
Marksistiskie oportūnisti pārmet, ka 
koncepcija par sacelšanos kā mākslu ir 
"blankisms”*, taču šajā jautājumā vigi 
maldās. Turpmākā notikumu gaita atsauc 
šo pārmetumu. Tā patiešām bija māksla.

Kādēļ Ļegins izraudzījās šo ceļu? 
Nav nozīmes strīdēties par līdzekļiem. Tie 
izrādījās efektīgāki par medu un taukiem.

Kas ir tas, kas viņu radikāli atšķir 
no priekšgājējiem?

Pateicoties izcilajām darba spējām, 
slīpētajām kristāla šķautnēm, sevišķajiem

'  Blankisms — pēc franču revolucionāra Blanki 
vārda — politisks virziens sociālistiskajā kustībā 
(19.gs. Francijā), kura piekritēji proletariāta 
revolucionāro ciņu aizstāja ar sazvērnieku 
taktiku bez plašāku masu līdzdalības.

Pablo Pikaso. 
Jauns cilvēks. 1958

apstākļiem (piem., vācu banku finansiālais 
atbalsts) un izdevīgajam reģionam 
(Krievijas atpalicība), viņam izdodas 
atdzīvināt shēmu “ideja—forma—saturs”.

Tas ir vēsturiski pilnīgi jauns kon- 
cepts — mākslīgi radīta sabiedrības 
formācija, kura nav dabiskas attīstības 
rezultāts. Un Ļegins bija pirmais praktiķis. 
Pirmais, kuram izdevās savu konceptu 
realizēt. Mākslīgi izveidotu, to turpina 
uzturēt jau vairāk nekā 70 gadu.

Būtībā tas ir izcilākais konceptuālās 
mākslas paraugs, šā mākslas virziena 
vilnis pasaulei pārvelsies 70.gados, bet 
Ļeņina darbi, būdami realizācijā izcili, stāv 
pāri vienkāršiem stilu un virzienu ietva
riem.

Viga materiāli ir absolūti 
cionāli, kā netradicionāla ir pati 
kuru viņš izstrādājis un kurā 
materiālus pielietojis.
Jozefa Boisa lietotās 
dīvainas, dīvaina liekas viga 
par bundestāga deputātu, dīvaina liekas 
viņa akcija "Kā izskaidrot gleznas mirušam 
zaķim”. Bet Lielā Meistara Ļeņina 
materiāls ir pats cilvēks — ar visām savām 
šaubām, bailēm, pretrunīgo un nepilnīgo 
dabu, bet galvenais — bailēm. Bailes, 
nemateriālu vielu, viņš prot pārvērst reāli 
taustāmā vielā. Viņš iejaucas miljonu 
cilvēku domāšanā un radikāli maina to. Kā 
mākslinieks — radītājs viņš iejaucas Dieva 
funkcijās gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, 
— no antireliģiskās propagandas līdz pir
majiem dievnamu grautiņiem.

Viņš sāks kompozicionāli izsvērti 
pārvietot lielas cilvēku grupas, radot 
pirmās koncentrācijas nometnes pasaulē 
(Solovkos), kuras pilnveidos J.V.Staļins, 
bet dekadencē un manierismā novedīs 
A.Hitlers.

Viņa ideju radītā realitāte nav 
atstājusi bez ievērības arī gēnus, — mūsu 
gēni tās nesīs tālāk kā labāko liecību 
Ļeņina ideju novatorismam.

Būtībā viņš izsmēla visas cilvēka 
darbības iespējas mākslā, un tālāku avan
garda attīstību es redzu vienīgi kosmosā.

1957.gadā no Ļeņina radītā valsts 
modeļa startēja pirmais mākslīgais zemes 
pavadonis ar suni vārdā Belka. Iespējams, 
ka pēc savas nāves tas reinkarnējās par 
zaķi, kurš nomira un kuram Boiss 
skaidroja savas gleznas. Bet toreiz,
1957.gadā, radiosignāli noraidīja uz zemi 
surja gaudas. Ilgi kauca suns kosmiskā 
kuģa šaurajā kabīnē, atgāzis galvu un 
blenzdams uz mēnesi. Ilgi kauca, mēģinot 
izkliegt visuma melnajā caurumā to 
nepasakāmo, par ko tik ilgi klusējuši 
mākslas vēsturnieki.
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Velimirs Hlebnikovs
ĻEŅlNA KUNDZE
Ī  r

Personas, kas darbojas
Redzes balss, Dzirdes balss, Apdomas balss, Sajēgas balss, Uzmanības balss, Atmiņas balss,

Baiļu balss, Taustes balss, Gribas balss, Nojausmas balss, Prieka balss, Saprāta balss,
Apziņas balss, Šausmu balss, Atceres balss.

Darbibas laiks 
2 dienas Ļeņina kundzes dzīvē, tās šķir nedēļa.

Krēsla. Darbība noris kailas sienas priekšā.

1 .darbība

Redzes balss. Tikko lietus beidzās, notumsušā dārzastūros pakšķ
lāses.
Dzirdes balss. Klusums. Dzirdams — kāds vārtus ver. Tas nāk pa 
dārza celiņiem.
Apdomas balss. Kurp?
Sajēgas balss. Te var iet tikai vienā virzienā.
Redzes balss. Kāda izbiedēti iztrūkstas putni.
Sajēgas balss. Tā, kurš atvēra vārtus.
Dzirdes balss. Gaiss pilns bailīgu svilpju, skan skaļi soļi.
Redzes balss. Jā, nesteidzīgā gaitā tie tuvojas.
Atmiņas balss. Ārsts Looss. Viņš toreiz bija, ne visai sen.
Redzes balss. Viņš melnā. Gaišzilās smieklotās acis slēpj cepure. 
Šodien, kā vienmēr, rudās ūsas stiepjas pretī acīm, sarkana un 
pārliecināta seja. Viņš smaida, — lūpu līnija runā.
Dzirdes balss. Viņš runā: “Laba diena, Ļeņina kundze!” Un vēl: “Vai 
nešķiet jums, ka laiks šodien brīnumains?”
Redzes balss. Viņa lūpas savpati smaida. Viņa sejā ir atbildes 
alkas. Viņa seja sastingst. Viņa seja un mute kļūst smejošas. 
Apdomas balss. Seja izliekas, ka attaisno klusēšanu, bet es 
neatbildēšu.
Redzes balss. Viņa lūpas zaglīgi sakustas.
Dzirdes balss. Viņš atkal taujā: "Kā jūsu veselība?”
Apdomas balss. Saki viņam: "Mana veselība lieliska.”
Redzes balss. Viņa uzacis priecīgi izliecas. Piere krunciņās. 
Dzirdes balss. Viņš runā: “Ceru..."
Apdomas balss. Neklausies, ko viņš teic. Viņš drīz atvadīsies. Būs 
prom.
Dzirdes balss. Viņš vēl joprojām ko turpina runāt.
Redzes balss. Lūpas nerimst kustēties. Viņš skatās maigi, pieklājīgi 
un lūdzoši.
Nojausmas balss. Viņš runā par kaut ko nepieciešamu.
Apdomas balss. Lai runā. Atbildi viņš nesaņems.
Redzes balss. Viņš izbrinīts. Viņš pakustina roku. Nedroša kustība. 
Apdomas balss. Vajag pasniegt viņam roku, neciešams rituāls. 
Redzes balss. Viņa melnais katliņš gaisā peld, augšup un lejup virs 
gaišbrūnajām cirtām. Viņš pagrieza taisnos melnos plecus, uz 
kuriem suka atstājusi baltu pūciņu. Viņš prom.
Prieka balss. Beidzot.
Redzes balss. Tumst viņa tēls aiz kokiem.
Dzirdes balss. Viņa soļus dzirdu dārza galā.
Apdomas balss. Viņš šurpu nenāks vairs.
Dzirdes balss. Vārti noklaudzēja.
Apdomas balss. Soliņš mitrs, vēss, visur kluss pēc lietus. Cilvēks 
prom — te atkal dzīviba.
Redzes balss. Slapjais dārzs. Kāds novilkts aplis. Pēdas. Slapja

zeme, slapjas lapas.
Saprāta balss. Še cieš. Ļaunums ir, bet ar to necīnās.
Apziņas balss. Doma uzvarēs. Tu, vientulība, prāta līdzgaitniece. 
Ir jāvairās no cilvēkiem.
Redzes balss. Atlidojušie baloži. Aizlidojušie baloži.
Dzirdes balss. Durvis atkal vaļā.
Gribas balss. Es klusēju, es vairos citu.

2.darbība

Taustes balss. Rokas pakustas, un pirksti satiek krekla vēso 
mezglu. Manas rokac gūstā, basas kājas jūt akmens grīdas 
saltumu.
Dzirdes balss. Klusums. Esmu šeit.
Redzes balss. Sarkani un zili loki. Griežas, maina vietas. Tumšs. 
Gaismeklis.
Dzirdes balss. Soļi atkal. Viens, citi. Tie skaļi, jo apkārt klusums. 
Baiļu balss. Kas?
Uzmanības balss. Devās turp. Mainīja virzienu. Nāk te.
Apdomas balss. Šurp — tad tik pie manis. Viņi pie manis. 
Dzirdes balss. Stāv. Viss klusu.
Šausmu balss. Durvis tūdaļ atvērsies.
Dzirdes balss. Grab slēdzene.
Baiļu balss. Atslēga griežas.
Apdomas balss. Tie —  viņi.
Apziņas balss. Man baismi.
Gribas balss. Tomēr vārds netiks pateikts. Nē.
Redzes balss. Durvis vaļā.
Dzirdes balss. Lūk, viņu vārdi: "Slimnieces kundze, esiet laba, 
nāciet. Ārsta kungs pavēlējis.”
Gribas balss. Nē.
Apziņas balss. Klusēšu.
Redzes balss. Viņi — visapkārt.
Taustes balss. Plecu aizskāra roka.
Atceres balss. ...baltu kādreiz.
Taustes balss. Mati skar grīdu.
Atceres balss.... melni un gari.
Dzirdes balss. Viņi saka: "Turi aiz galvas, ņem pie pleciem! Nes! 
Ejam!”
Apziņas balss. Viņi nes. Viss pagalam. Pasaules ļaunums.- 
Dzirdes balss. Atskan balss: "Slimā vēl nav pārvietota?” — “Vēl 
nav.”
Apziņas balss. Viss miris. Viss mirst.

1909., 1912.

Tulkojis NORMUNDS NAUMANIS
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Toijens. Vēsā naktī. 1968. Kolaža.
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“Esmu ziloņkaula torņa iemītnieks, ”— 
tā sevi kada 1967.gada esejā nosauc aus
triešu rakstnieks Pēters Handke. Viņš raksta: 
“Kā autoru un lasītaju mani vairs neapmier
ina jau zināmās iespējas pasaules atveidē. 
Viena iespeja man pastāv vienmēr tikai vi
enu reizi, šīs iespējas atdarinājums ir 
neiespējams. Atveides modelis, izmantots 
otru reizi, nedod vairs neko jaunu; labākajā 
gadījumā tā būs variacija. Atveides modelis, 
pirmo reizi piemērots īstenībai, var būt reālis
tisks, otrajā reizē tas ir kļuvis par manieri, par 
kaut ko nereālu, kaut arī to atkal sauktu par 
reālistisku. [..]

Ja ir jāpasaka kas jauns un tam 
nolūkam tiek izgudrots stāsts — tāda me
tode man vairs nav pieņemama. Tā sevi ir 
pārdzīvojusi. Fikcija, izgudrots notikums kā 
“transportlīdzeklis” ceļā uz informāciju par 
pasauli man vairs nav vajadzīgs, tas tikai 
kavē. Vispār man šķiet, ka literatūras attīstība 
pastāv pakāpeniskā nevajadzīgu fikciju 
atmešanā. [..]

Protams, normatīvais literatūras 
uzskats tos, kuri atsakās stāstīt stāstus, kuri 
meklē jaunas metodes pasaules atveidē un 
pasauli ņem par kritēriju, skaisti dēvē par 
“ziloņkaula  torņa iem ītn iek iem ”, par 
“formālistiem”, “estētiem". Tāpēc arī es 
labprāt ļauju sevi saukt par ziloņkaula torņa 
iemītnieku, jo  uzskatu, ka meklēju metodes, 
modeļus literatūrai, kuru sauks par reālis
tisku jau rīt (vai parīt), proti, tad, kad arī šīs 
metodes vairs nebūs pielietojamas, jo  būs 
kļuvušas par manieri, kas tikai šķietami ir 
dabiska, tāpat kā vēl joprojām 'fikcija kā 
līdzeklis īstenības atveidei literatūrā šķiet 
dabiska. [..]”

Daudzi uzskata P.Handki par Aus
trijas rakstnieku numur viens, par vācu kriti
kas mīluli, ļaunās literatūras showboy.

Rakstnieks dzimis 1942.gadā Aus
trijā. Taču attiecības ar dzimteni rakstnie
kam ir sarežģītas. Tiklīdz rodas izdevība, 
viņš pārceļas uz dzīvi Vācijā, tad Francijā. 
Tomēr pilnībā šķirties no Austrijas viņš nespēj 
nekad. Zināmu laiku P.Handke pētījis Aus
trijas folkloru, par saviem literārajiem  
skolotājiem uzskata izcilos Austrijas rakst
niekus R.Mūzilu, J.Rotu, H.Dodereru, 
R.M.Rilki u.c., ari LBahmani.

Literārās darbības sākumā P. Handke 
raksta neliela apjoma stāstus, kuros 
nepārprotami jau iezīmējas vēlāk plaši 
pazīstamā rakstnieka rokraksts. Vispārēju 
uzmanību P.Handke sev p iesaista  
1966.gadā, kad nāk klajā antiromāns 
“Sirseņi" un rakstnieks uzstājas ar skan
dalozo runu “Grupas 47" izbraukuma 
sanāksmē ASV; P.Handke plaši atzītiem 
kolēģiem izsaka visasāko kritiku un pārmet 
pilnīgu nespēju rakstīt. Ap šo laiku pirmizrādi 
piedzīvo luga “Publikas noķengāšana", 
“runas lugas" — “Pareģojums , “Sevis 
apsūdzēšana”, “Palīgā sauciens”, ar kurām 
P.Handke vēl vairak nostiprina dumpinieka 
un “pilsoniskuma briesmu” oreolu, šajās 
lugās it kā nav konflikta, nav darbības, nav 
personāžu, galvenā loma ierādīta valodai, 
vardu spēlēm, frazeoloģiskiem paradoksiem, 
runas plūduma īpatnībām. Pats P. Handke 
saka: ““Es" luga “Sevis apsūdzēšana” ir nevis 
stāstītāja “es", bet tikai gramatiskais “es”."

1968.gadā p irm ore iz iestudēta  
P.Handkes vispopulārākā luga Kaspars". 
Tās pamatā nostāsts par noslēpumainu

atradeni, kas nosauca sevi par Kasparu 
Hauzeru (1812— 1833). š ī  nezināmās 
izcelsmes persona kļuva par ieganstu 
daudzām leģendām, kuras izmantojuši arī 
rakstnieki. Taču P.Handkes darbā nav 
stāstīts par to, kas patiesībā notika ar Kas
paru Hauzeru. Groteskajā lugā autors atklāj, 
kas var notikt ar ikvienu, kā valodas klišejas 
grauj līdz šim neskartu cilvēka apziņu. Kas
pars ar pūlēm atrod ceļu uz skatuves'atkārto
dams vienu vienīgo frāzi: “Es gribu kļūt par 
tādu, kads reiz jau bijis kāds cits." Tā ir 
neapzināta tieksme kļūt par cilvēku, taču 
vienlaikus tas ir Kaspara pirmais solis prom 
no savas identitātes. Spēlē iesaistās priekšā 
teiceji, dalīdami un skaldīdami Kaspara 
vienīgo frāzi un no tās drumslām veidodami 
štampus. Atkārtodams šos štampus, viņš 
apgūst īstenību, pieradinās pie tās, kļūst 
atkarīgs no apkartejās sociālās vides.

Savdabīgā s tilis tikā  sarakstīti 
P.Handkes prozas darbi: “Vārtsarga bailes 
no vienpadsmit metru soda sitiena” (1970), 
“īsa vēstule ilgām atvadām" (1972), “Sieva
— kre ile ” (1976) u.c. Nozīmīga vieta 
P.Handkes daiļradē ir dzejai, kino sce
nārijiem, raidlugām un esejām.

1973.gadā rakstniekam piešķirta 
Georga Bīhnera prēmija, 1979.gadā — 
Franča Kafkas prēmija, taču laiks iet, un 
rakstnieka liktenis itin bieži ir nežēlīgs.

1989.gadā top romāns “Eksperiments 
ar mūzikas automātu”, pret kuru 1990.gadā 
kritika ir visai iznīcinoša: “Pēters Handke ir 
pilnībā zaudējis spēju stāstīt: tur, kur 
vajadzētu klusēt, viņš joprojām vēl repro
ducē pats sevi. ”

TULKOTĀJS

Peters Handke
Pauninieks

Pauninieka drēbes parasti ir brūnas; reizēm tās 
ir arī pelēkas; bikses, kas viņam kājās, ir pārāk 
platas, un, sperot soļus, tās plīvo. Ceļgalos 
bikses lielākoties ir ieplēstas; aizmugurē retāk, citādi, tiklīdz 
viņš pagrieztu muguru, tiktu novērsta skatītāju uzmanība. 

Pauninieks iet, atgāzis ķermeņa augšējo daļu ieslīpi atpakaļ; 
galva un kakls viņam noliekti uz sāniem, tādā pozā pauninieks 
kādu mirkli nopēta sevi no augšas līdz lejai, pirms viņa seja 
kļūst nemierīga un viņš sāk runāt, ar roku pa to laiku lēnām 
noņemdams mugursomu no muguras. Iespējams, ka pauni
nieks sarunājas ar kādu bērnu, jo viņa sejas izteiksme, kas 
tikko vēl bija nenosakāma, pauž smaidu. Raisīdams vaļā mu
gursomu, viņš joprojām runā, galvu ar spurainajiem matiem, 
kas viņam aug arī no ausīm, pavērsis nevis lejā uz rokām, bet 
taisni uz priekšu; nometies ar vienu ceļgalu uz zemes, viņš uz
runā bērnu, kas klausās un vēro viņu. Pauninieks izņem šo

kolādi un iedod bērnam, tas novelk ārējo apvalku un ar pirksta 
nagu sagriež sudrabpapīru. Tad bērns nolauž gabalu no šo
kolādes un pasniedz to pauniniekam; tā kā vīrs tieši tobrīd ce
ļas kājās, bērna roka seko viņam; pauninieks noliecas pie bēr
na un paņem šokolādi; vai arī nepaņem, bet gan saķer bērna 
roku —  šokolāde nokrīt zemē —  un ātri pagriež to riņķī, tā ka 
bērns iekliedzas un ieveļas zālē. Skatītāji tumšajā telpā gan 
izbīstas un sažņaudz priekšējo rindu atzveltnes; tomēr viņi 
šausminās par kaut ko tādu, kas noticis tālu no viņiem un jau 
citā laikā; notikuma attēls tikai tagad sasniedzis viņus kā 
svešas zvaigznes gaisma. Viņiem ir lemta skatīšanās. Viņi 
nevar pretoties.

Pauninieka drēbes nav ne brūnas, ne pelēkas. Telpā, 
kurā viņš gaida savu uznācienu, gaisma ir tik blāva, ka krāsas 
vairs nav atšķiramas. Viņš stāv, atspiedies pret sienu, un 
smēķē; viņš vēl nav pauninieks. Visapkārt tumšs, jo uz skatuves
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nedrīkst spīdēt ne mazākā gaismiņa,— tur ir nakts. Pauninieks 
stāv un smēķē, un noklausās, ko runā ģenerālis un viņa 
mīļākā, kuras vārds ir Bella. Ģenerālis ir aizmucis no saviem 
ienaidniekiem un noslēpies kādā būdā pie jūras. Pirms pauni
nieks jaunās valdības uzdevumā ierodas nonāvēt ģenerāli, 
tas vairāk nekā stundu sarunājas ar vīru, kas vienīgais palicis 
viņa pusē. Viņš dzer vīnu, sasit pudeli un turklāt liek vēl no 
kādas vecas grāmatas nolasīt sev priekšā stāstu par to, kā 
virsnieks vārdā Henrijs nogalināja slavenu romiešu valstsvīru, 
kad vergi, bēgot uz jūru, nesa viņu palankīnā. Viņš pabāzis 
galvu laukā no nestuvēm, kreiso roku, kā sacīja vēsturnieks, 
pēc ieraduma turēdams pie zoda, un stingu skatienu raudzījies 
uz slepkavām. Viņš bija caur un cauri noklāts ar putekļiem, 
mati izspūruši, seja savilkta krunkās, tā ka vairums aizsedzies, 
kad virsnieks viņam nocirtis galvu, kura vēl šodien esot ap
skatāma dažās skolas grāmatās. Taču ģenerālis, zinot, ka 
ceļā atrodas vīrs, kam dots uzdevums viņu noslepkavot, ir 
nodomājis izturēties piemērotāk. Viņš gan bēgot tika smagi 
ievainots, un tas ļoti traucē. Lugas sākumā, kad ģenerāļa 
pavadonis vēl bija viņam blakus, viņš ievainojumam nepiegrieza 
vērību, kā jau tas piedien cilvēkam tādā stāvoklī: viņš runāja 
mierīgi un nosvērti par nāvi, pat iedzēra par to un mierināja 
savu pavadoni, kaut arī tam mierinājums nemaz nebija 
vajadzīgs. Ģenerālis izmeta dažas frāzes par politiku; tad viņš 
atkal ilgu laiku skatījās uz savu roku, kas viņam šķita dīvaina; 
viņš izstāstīja savam pavadonim, kura vārds bija Antonio, par 
sievietēm, kuras viņš bija savā mūžā ieguvis, un arī šeit 
izmantoja dažus pazīstamus salīdzinājumus; par pasauli un 
tās kārtību sāka runāt vēlāk, pēc tam , kad Antonio bija pamanījis 
laivas ugunis, kas no jūras gandrīz nemanāmi tuvojās kras
tam; viņš apklusa tikai tad, kad atnāca'Bella un atnesa ziņu par 
pauninieku, kas, ja  var ticēt baumām, jau lavās pa sauszemi 
cauri tumšajai naktij šurp. Tā kā jaunā valdība pamatotu 
iemeslu dēļ neuzdrošinājās ģenerāli atklāti sodīt ar nāvi, tā 
izvēlējās piemērotāko no tiem, kas savu baismīgo noziegumu 
dēļ sēdēja tā sauktajā nāvinieku kamerā, un atbrīvoja ar 
nosacījumu, ka viņš tagad naktī, pārģērbies par pauninieku, 
dosies jūrā, lai nonāvētu ģenerāli, vienalgakādā veidā. Saņēmis 
šo ziņu, viņš aizsūta savu ceļabiedru prom; tas nozīmē, ka ir 
viņu jau aizsūtījis, kad pauninieks stāv skatuves priekštelpā un 
skatās nopakaļ pēdējiem dūmu mākoņiem. Ģenerālis tagad 
uzrunā mīļoto, kājau liktenīgās situācijās mēdz uzrunāt mīļākās. 
Viņš stāsta viņai par savu dēlu; to radījis dzērumā, un viņam 
nemitīgi dzīvē bijušas slavenās bailes, līdz tas nomiris; būdams 
bērns, rudeņos vētru laikā viņš bieži nozudis mežos un skraidījis 
apkārt: par to stāstīja ģenerālis, kamēr pauninieks, nē, vīrs, 
kuram vajadzēja uzdoties par pauninieku, cauri naktij jau 
tuvojās. Tad viņš vēl stāsta par kādu sapni, kuru nosapņojis 
iepriekšējā naktī: viņš nonācis kādās drupās, kur kliegušas 
žurkas; žurkas karājušās auklās pie sienas un kliegušas; 
turklāt viņām bijušas cilvēku galvas. Ģenerālis pienācis tuvāk 
un saodis sadegušu gaļu; viņš salicis rokas uz muguras un 
uzmanīgi aplūkojis pakārtās žurkas, pieliekdams galvu uz 
vienu pusi un otru: tā esot bijusi izstāde. Tas ir signāls viņa 
uznācienam. Pēkšņi kāds sparīgi dauzās pie durvīm. Ģene
rālis izsūta Bellu pa slepeno izeju, kas šādās lugās vienmēr 
tiek izmantota, kaut arī viņa, kā jau varēja gaidīt, grib līdz 
beidzamajam mirklim palikt pie ģenerāļa. Tagad viņš ir viens. 
Ģenerālis aizvelkas līdz durvīm un atgrūž aizšaujamo vaļā. 
Kad ienāk pauninieks, fonā skan jūras viļņu šalkas. Durvis vēl 
nav aizvērtas, kad pauninieks sāk runāt savam amatam 
raksturīgajā izteiksmē: viņš esot bijis tuvējā ciemā un mēģinājis 
tur cilvēkiem pārdot apavu auklas; taču viņam ar tirgošanos 
neveicies, jo cilvēki šajā apvidū valkājot koka tupeles vai 
staigājot basām kājām. Tā viņš vakarā atkal devies uz lielceļu, 
lai apturētu kādu automobili, kas varētu viņu aizvest atpakaļ uz 
pilsētu. Tomēr esot licies savādi, ka visu laiku viņš neesot ne

redzējis kāda braucamā ugunis, ne dzirdējis kādu motoru; viņš 
tūliņ nodomājis, ka izsludināts ārkārtējs stāvoklis; tomēr lielais 
klusums licis viņam atmest šo domu. Pie katras otrās akmens 
apmales viņš apstājies un ieklausījies; nakts bijusi auksta un 
tumša; kritusi rasa. Viņš pārdomājis, vai nevajadzētu uzmeklēt 
kādu siena gubu vai šķūni kaut kur klajā laukā. Viņš bija 
pieradis gulēt sienā. Naktīs viņš bieži tur bija gulējis un ar 
kabatas bateriju apgaismojis dakstiņus virs galvas, jo nevarējis 
iemigt; viņš vērojis putekļus, kas lidinājās gaismas starā “kā 
sniegs tālumā”; viņš vērojis puteklīšus, kas nekad nenonāca 
zemē; viņš gulējis uz muguras ar atgāztu galvu un klausījies 
šalkoņu savās ausīs, līdz roka ar kabatas bateriju kļuvusi stīva, 
vai ari kamēr viņš iemidzis. Grasīdamies jau apgulties kādā 
ceļmalas grāvī, viņš pēkšņi pamanījis gaismu. Sākumā juties 
nedrošs: domājis, ka viņu kāds noturēs par muļķi, par kādu 
spoku ar malduguni; pauninieks ticēja spokiem. Bet, kad viņš 
tuvojies un izdzirdējis jūru, ar visu mugursomu meties skriešus 
pa galvu pa kaklu, no prieka neapstādamies, līdz pat šai būdai. 
Visu to nevainīgi stāstīdams, viņš nemitīgi skatījās apkārt un 
neuzticības pilns grozīja galvu uz visām iespējamām pusēm. 
Viņš jautāja ģenerālim, kas sēdēja iepretī atzveltnes krēslā, vai 
šeit ir vēl kāds cilvēks. Ģenerālis to noliedza. Pēc ģenerāļa 
nolieguma vajadzēja iestāties ļoti ilgam klusuma brīdim. Aktie
ris tā pūlējās neizkrist no lomas, ka viņam sasvīda paduses; 
galva dūca; vienreiz tur kaut kas noknakšķēja, it kā pārlūza. 
Beidzot ģenerālis vaicāja, vai viņš, pauninieks, par to tiks 
apžēlots. Apžēlots? —  pauninieks vaicāja. Viņš aizturēja elpu, 
vēlreiz paskatījās apkārt un iesmējās. Juzdamies drošs, viņš 
uzjautrinājās par ģenerāli, kurš viņu ielaidis, labi zinādams, 
kas viņu sagaida. Seko aina, kurā ģenerālis uzaicina pauni
nieku parādīt, kas viņam esot pārdodams. Pauninieks izvelk 
auklas, kas kurpēm ir par garu; viņš izrok no savas mugurso
mas baltu pulveri, beidzot viņš piedāvā dunci —  tas esot viņam 
piemērots. Kad pauninieks šīs mantas ir izlicis uz galda, abi vēl 
uzsāk sarunu. Patiesībā tā nav nekāda saruna; runā tikai 
pauninieks un, proti, par cilvēkiem, kurus viņš nogalinājis. 
Sākumā ģenerālis pajautā viņa vārdu: viņu saucot Džeronimo 
Benabente. Vienreiz viņš nogalinājis bērnu. Tas skaļi saucis 
cilvēkus, kurus pazinis, un viņš žņaudzis bērnu, kamēr tas 
apklusis. Bet, to visu apjēdzis, viņš sākumā kļuvis pavisam 
bēdīgs. Viņš gulējis gultā un klausījies, kā pēkšņi garām lidojis 
putns, un putna spārni švīkstējuši. Viņš tūlīt piecēlies un 
paskatījies laukā uz debesīm —  tajās nekas nav bijis redzams; 
tikai putns joprojām kliedzis un spārni švīkstējuši. Tad viņš 
meties spoguļa priekšā un žņaudzis pats sevi, līdz viņam 
sameties melns gar acīm. Tad rokas atlaidis; viņš taču neko 
vairs nav varējis redzēt; tas, ko viņš bija vēlējies redzēt, bija 
“mokas un pārgrieztas acis” . Tad viņš izskrējis laukā, lai varētu 
kādu žņaugt, lai pašam nekļūtu melns acu priekšā.

Šā izvirduma laikā pauniniekam bija jāpieceļas un pa- 
mazāmjātuvojas logam. Visbeidzot, kad viņabalssjau pārvērtu
sies nemaņas kliegšanā, viņam jādodas no loga atpakaļ pāri 
lielajai skatuvei pie ģenerāļa, lai viņu nožņaugtu; kliedzieniem, 
ar kuriem viņš dusmu pilns metas virsū atzveltnes krēslā sak
ņupušajam ģenerālim, vienlaikus vajadzētu būt lugas finālam; 
jo ģenerālis viņa stāstījuma laikā ir miris no ievainojuma. Ta
gad aktieris bija apklusis, taču joprojām vēl atradās pie loga; 
viņam atlika vienīgi mesties pāri skatuvei, purināt partneri aiz 
pleciem un kāpjošā tonī trīs reizes piesaukt ģenerāļa vārdu. 
Taču, nonācis skatuves vidū uz grozāmās daļas, viņš apstājās 
un raudzījās uz tukšo laukumu savā priekšā un tālāk uz durvīm, 
pa kurām viņš bija ienācis. Tur es pirmīt jau biju, viņš apjucis 
nodomāja. Tad pauninieks metās virsū ģenerālim un norunāja 
savu tekstu līdz galam.
1963.

No vācu valodas tulkojis INGUS LINIŅŠ

21



Angļu dzejnieks TEDS HJUZS dzimis 1930.gadā Jorkšīrā, mācījies Kembridžā, 
kādu laiku pavadījis ASV, tagad atgriezies dzimtenē.

Raksta pieaugušajiem un bērniem. Publicētie dzejoļi ņemti no 
1971 .gadā iznākušās grāmatas "Krauklis”.

Teds
KRAUKLIS MELNĀKS NEKA JEBKAD

Kad Dievs, juzdams riebumu pret vīrieti,
Pievērsās debesīm,
Un vīrietis, juzdams riebumu pret Dievu,
Pievērsās Ievai,
Izskatījās, ka viss sašķīdīs gabalos.

Bet Krauklis Krauklis 
Krauklis tos sanagloja kopā,
Sanagloja kopā debesis un zemi.

Un tad vīrietis kliedza, bet Dieva balsī,
Un Dievs asiņoja, taču ar vīrieša asinīm.

Tad debesis un zeme sāka čīkstēt savienojuma vietā, 
Kuras iekaisums izvērtās smirdīgā gangrēnā —  
Šausmas bez cerībām uz glābiņu.

Agonija nemitējās.

Ne vīrietis vairs varēja būt vīrietis, ne Dievs —  Dievs. 

Agonija
Pieņēmās spēkā.

Krauklis
Ņirdza,
Dievs turpināja gulēt. 

Krauklis turpināja smieties.

Hjuzs
KRAUKĻA PIRMĀ MĀCĪBU STUNDA

Dievs mēģināja Krauklim iemācīt runāt.
“Mīlestība,” teica Dievs. “Saki: Mīlestība.”
Krauklis atplēta knābi, un jūrā iegāzās baltā haizivs,
Un griezdamās grima lejup, atklādama pati savas dzīles.

“Nē, nē,” Dievs teica. “Saki: Mīlestība. Pamēģini nu. 
MĪLESTĪBA.”
Krauklis atplēta knābi, un mēslu mušas, ce-ce un moskīti 
Iedūcās, mezdamies lejup 
Uz saviem gaļas podiem.

“Pēdējais mēģinājums,” Dievs teica. “Untātad: MĪLESTĪBA.” 
Krauklis noraustījās, atplēta knābi, atraugājās un 
Milzīga vīrieša galva bez ķermeņa 
Izlobījās no zemes, acis bolīdama,
Murmulēdama iebildumus —

Un, pirms Dievs paguva viņu apturēt, Krauklis vēlreiz 
atraugājās.
Un sievietes kaunums uzkrita vīrietim uz kakla un 
sažņaudzās.
Tie abi cīkstējās zālē.
Dievs pūlējās tos izšķirt, lādējās, raudāja —

Krauklis, vainīgs juzdamies, aizlidoja. 
Brēkdams: ”š ī ir mana pasaules radīšana,” 
Lidoja —  pats savs melnais karogs.
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Luiss Bunjuels, Salvadors Dali. Kadrs no kinofilmas “Zelta laikmets".

BĒRNIŠĶĪGS JOKS

Vīrieša un sievietes ķermeņi bez dvēselēm,
Bezmērķīgi blenzdami, truli bolīdamies, nekustīgi 
Gulēja paradīzes puķēs.
Dievs prātoja.

Problēma bija tik diža, ka viņam uznāca miegs.

Krauklis smējās.
Tārpu, Dieva vienīgo dēlu, 
viņš pārknāba uz pusēm, 
un katra puse turpināja raustīties.

Viņš iebāza vīrietī tārpa astes galu, atstādams ārā pušumu.

Otru pusi ar galvu pa priekšu viņš iebāza sievrtē,
Un tā līda dziļāk un augšup,
Lai pavērtos ārā caur viņas acīm,
Aicinot astes pusi sev pievienoties žiglāk, žiglāk,
Jo tas bija, ak vai, cik mokoši.

Vīrietis atmodās, juzdams, ka viņu velk pāri puķēm. 
Sieviete atmodās un ieraudzīja viņu nākam.
Neviens nezināja, kas notiek.

Salvadors Dali. Afrodītiskais smokings. 1936.

SALVADORA DALI AFRODīTISKĀ SMOKINGA ANALĪZE

Ar liķiera glāzēm klātais smokings satur "piparmētru" — liķieri, kas, izrādās, 
ir apveltīts ar neizskaidrojamu — afrodītisku speķu. Sai vestei ir paranoiski 
kritiskas kombinācijas un skaitļu spēles aritmētiskā priekšrocība, ko rada 
glāzīšu antropomorfā situācija. Leģenda par Svēto Sebastianu atgadina 
līdzīgu gadījumu: objektīvākas un, pateicoties bultu skaitam un pozīcijai, 
izmērojamākas sāpes; svētā Sebastiana pārciestās sāpes ir novērtējamas. 
Afrodītiskā veste ieņem savu vietu “domu mašīnas" kategorija. Noteiktas, 
ļoti naksnīgās promenādēs, ļoti stipras un ļoti lēn[ ripojošās mašīnas (laijio 
glāzēm neizlītu šķidrums), noteiktās, ļoti mierīgas naktīs, ar lieliem izjūtu 
kompromisiem to'var arī uzvilkt.

S.D

No angļu valodas atdzejojusi AMANDA AIZPURIETE

GVIDO KAJONA fotoreprodukcijas
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GOTFRĪDS BENNS (1886— 1956) Berlīnes universitātē ieguvis medicīnas 
doktora grādu, līdz sirmam vecumam bijis praktizējošs ārsts.

Pirmā grāmata "Morga un citi dzejoļi” — 1912.g.
Stāsti par jauno ārstu Renni apkopoti krājumā "Smadzenes” (1916).

Gotfrīds Benns
Iekarošana

ilgiem bezsamaņas mēnešiem 
un nebeidzamām trimdām: Šī 
zeme man piederēs, Renne 
domāja, un viņa acis ievilka sevī 

ielas balto spulgu, izgaršoja to, salīdzināja ar debesu slāņiem un 
kādas mājas mūra sienu gaišumu, un laimes pārpilnībā viņš 
saplūda kopā ar vakaru, izgaisdams skaidri norobežotajās 
gaismēnās, šīs pavasara dzidruma pildītās dienas noslēgumā.

Iekarošana ir galā, viņš sev teica; solis kļuvis stingrāks. Viņi 
vēl nēsā savas bezsamaņas krāsas pie platmalēm, sarkanās un 
dzeltenās lentās, un mazos karodziņos pie jakām; bet no šejienes 
mūs neizdzīs trimdā. Viss notiekošais notiek pirmoreiz. Pavisam 
sveša valoda, viss šeit naidīgs un vilcinādamies tuvojas pāri 
bezdibenim. Šeit es pagaisīšu soli pa solim. Jātā nolemts, tad tieši 
šeit tam vajadzētu izdoties.

Viņš soļoja uz priekšu; apkārt ziedēja pilsēta. Tā šūpodamās 
tiecās viņam pretī, cēlās augšup no pakalniem, meta tiltus pār 
salām, tās lapotne šalkoja. Pāri gadsimtus snaudošiem, nevienas 
kājas neskartiem laukumiem visas ielas veda lejup ielejā; pilsēta 
atradās nogāzē, tā ieslīga līdzenumā, spodrinādama savus mūrus 
iepretī vīna kalnam.

Viņš apstājās kādā laukumā, atspiedies pret sienu, ar 
rokām šķeldams gaisu kā ūdeni, un pieprasīja: Mīļā pilsēta, ļauj 
taču tevi iegūt! Dod man mājvietu! Uzņem mani brālībā! Tu 
nemosties, tu nebriesti, viss tik paguris. Tu esi tik dienvidnieciska; 
vakaros tavas baznīcas skaita lūgšanas, to akmeņi ir balti, debesis 
zilas. Tā tu klejo gar tāles krastu, bet tev vēl nāksies to nožēlot, tu 
jau tuvojies man.

Viņš jutās kā svētkos. Viņš drāzās pa bulvāriem; tur viss 
viļņoja no vienas puses uz otru. Viņš reiba; sievietes ieķērās viņa 
svārku krokās kā putekļi; šīs troni zaudējušās; vienai blondīnei 
elpojot cilājās roze. Un kopā ar krūšu asinīm to nu ostīja kāds 
vīrietis. Tiem abiem sekodams, viņš iegāja kafejnīcā. Un apsēdies 
atviegloti uzelpoja: jā, šeit netrūka sabiedrības un kopības izjūtas. 
Viņš pavērās apkārt: kāds vīrs ar saviem mīkstumiem spiedās 
iekšā meitenē; tā domāja, ka Dievs tā nolicis, un ritmiski viņu 
glaudīja. Kāds garīgi atpalikušais no sava apakšžokļa ar divu līku

roku palīdzību taisīja krūzīti, vecāki sēdēja blakus un viņu uzraudzīja. 
Uz visiem galdiem stāvēja trauki, daži izsalkuma apmierināšanai, 
citi slāpju dzesēšanai. Kāds kungs slēdza darījumus, viņa skatiens 
pauda godīgumu, sieva un bērns bija padarījuši nopietnus viņa 
vaibstus. Kāds lietišķi vērtēja sarunu. Kāds bija izkodis robu 
ainavā, sienas greznojumā. Jā, šeit mājo laime, viņš teica pats 
sev un ievilka nāsīs gaisu kā ienirdams — dziļā, ilgotā laime. 
Pieņemiet mani brālībā! Viņš jau sāka atbildēt uz skatieniem, it kā 
tie būtu domāti viņam. Ārā satumsa, kāda meitene, galvu noliekusi, 
dziedāja. Kareivjus un sievietes saistīja skaidri redzama iekāre, un 
oficiants izskatījās aizvien nozīmīgāks. Varēja sajust, kā viņš aug, 
palikdams klusu, tik vēss visa apkārt notiekošā skaļumā.

Tagad viņš kļuva drošāks, viņš atlaidās uz krēsliem, un 
raugi — tie palika, kur bijuši. Visu smadzenēs slēpto viņš pabāza 
zem kolonnu samta. Marmora plāksnes auga lielākas, rokturi paši 
padevās uz priekšu. Viņš izsvīda sevi no iekšpuses uz āru: uz 
karnīzes viņš krāva vienu nastu pēc otras, no visiem caurumiem un 
krokām. Pie sienas karājās glezna: govs pļavā. Govs pļavā, viņš 
domāja, apaļīga, brūna govs, debesis un lauks. Nē, kādu vārdos 
neizsakāmu laimes izjūtu modināja šī glezna! Kā viņa tur stāvēja 
uz četrām kājām, uz viens, divi, trīs, četrām kājām, to nevarēja 
noliegt, uz četrām kājām viņa stāvēja pļavā, kur auga zāle, un 
skatījās uz trim aitām, viena, divas, trīs aitas — o, skaitļi, kā es mīlu 
skaitļus, tie ir tik asi, tiem nekur nevar pieskarties, tie ir stīvi savā 
neaizskaramībā un bez jebkādas daudznozīmības, būtu smieklīgi 
mēģināt atrast viņos kādas nepilnības; ja man vēl kādreiz būs 
skumji, es saukšu sev skaitļus priekšā, viņš līksmi iesmējās un 
devās prom.

Pie galvas debesis, nakts rāmā rotaļa, lejas piederēja 
viņam, viņa gaitām, nepazemodamies viņš varēja klausīties savu 
soļu atbalsī. Viņš izjuta atvēršanos, viņš stiepās augšup, viņš bija 
pora, nokurasgribējaizdīgtzaļums.viņšjutāsiesaistīts ritmā, kādā 
vicināja rokas steidzīgi pār ielu ejošais vīrietis, tuvodamies kādam 
mērķim.

Rāmi un pakāpeniski viņš pievārēja skatlogus, domādams 
par mantām veikaliņos, vērās pētīgi, kā nolēmis iepirkties, devās 
tālāk, neapmierināts ar piedāvāto.
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Soļodams viņš cieši pietuvojās citu vīriešu gaitai un sejas 
izteiksmei, pievienojās tiem, izgludināja savus vaibstus, lai tad 
pēkšņi ļautu tiem notrīcēt, atceroties kādu dienas notikumu, vai nu 
jautru, vai nopietnu. Beidzot viņš pēkšņi apstājās kādā lielā, ļaužu 
pilnā laukumā, izbijies ķēra ar roku pie pieres un pakratīja galvu: 
nē, pārlieku bēdīgi! tagad viņš bija kaut ko piemirsis: bija palicis 
neizdarīts kas tāds, ko, par spīti visam*šovakar paredzētajam, 
pienākums neatvairāmi prasīja izpildīt. Doties tālāk būtu lieki. 
Tagad bija jādomā par atgriešanos un jāpaveic tas, ko viņš atzina 
par pareizu. Satraukts viņš griezās atpakaļ, nojaušamās vērotāju 
domas viņu sildīja un uzmundrināja: Varbūt kāds stāstīs par viņu 
mājniekiem, varbūt mazliet pajokos, varbūt teiks, izjuzdams prieku 
par otra nelaimi: viens kungs, kuram kaut kas bija piemirsies — 
varbūt viņš tāpēc nokavēs satikšanos — varbūt tagad viņam 
uvertīra būs jānoklausās aiz slēgtām durvīm — viņam vajadzēja 
vēlreiz atgriezties— varbūt uz savu kantori— varbūt kāda darījumu 
vēstule — paši zināt, kā mēdz gadīties — jā, jā, tāda ir dzīve — 
pašam ar visu jātiek galā — no daudz kā nākas atteikties — bet 
galvu nedrīkst nokārt— turiet sirdis augstāk — pieres debesis — 
nepieciešamais posms.

Viņš iegriezās frizētavā un ļāva sevi apkalpot.
Kādam kungam pūderēja pakausi. Kādēļ, Renne sev jautāja, 

kādēļ manu pakausi nepūderē? Viņš iegrima pārdomās. Viņš bija 
gaišmatis. No tā izrietēja, ka baltuma princips šai gadījumā ir 
identisks gaišmatības principam. Visu nosacīja gaismas 
atstarošanās, tā sakot, lūšanas koeficients. Taisni tā, staru 
lūšanas koeficients, ļoti labi, un kādu brīdi viņš jutās mierīgs. 
Vajadzēja tikai mēģināt visu redzēto kaut kā saistīt, saskaņot ar 
iepriekš gūtajām zināšanām un aplūkot no dažādiem viedokļiem, 
tāda ir pareizā saprāta darbība, tas nu reiz man jāatzīst.

Spēcīgs un gatavs uz visu viņš atzvēlās friziera krēslā. 
Jaunais vīrietis dancoja viņam apkārt, vieglītēm pieskardamies, 
pūderēja un glauda.

Tad viņš atkal atradās uz ielas.Kāda sieviete staigāja 
apkārt ar groziņu un piedāvāja vijolīšu pušķīšus, zilus kā nakts 
gabaliņi, un orhidejas, kurās maigi saplūda kopā gaišzilais un 
oranžais. Orhidejas, viņš iesmējās, priecādamies pats par sevi, 
svelmainās Āfrikas puķes, kolekcionāru mīlules, izliktas apskatei 
tik daudzās izstādēs ārzemēs un iekšzemē, kā tad, es pazīstu 
mantu, kā tad, man zināšanu netrūkst, pat speciālistam nebūtu 
garlaicīgi ar mani aprunāties.

Te viņš pie kādas mājas pamanīja uzrakstu: Lopkautuve. 
Nu viņam vajadzēja runāt par kautuvēm. Drēzdenes lopkautuve, 
piemēram, septiņdesmito gadu sākumā celta padomnieka Kēlera 
vadībā, apgādāta ar vismodernākās sistēmas sanitārtehniskajām 
ierīcēm. Tur garām viņš bija gājis jūnija rītā un ieraudzījis tuvojam
ies divas senās Jitlandes sugas govis. No tādas notikumu drūzmas 
nākdams, viņš runāja, tā viņš izsacījās, tā viņš atrada atbildes, 
daudz ko izskaidroja, pa pusei tikdams pāri maldiem, darbojās 
lietas labā un pakļāvās vispārībai, kas viņam par to bija pateicīga.

Naži un trauki, rokturi un citi slavināmi apstākļi traucās 
viņam pretī. Tagad viņš bija kļuvis mednieks, spēcīgs un vingrs 
stāvs. Viņš nekautrējās no zaļās jakas ar raga pogām, kas katram 
garāmgājējam ļāva noprast viņa amatu. Viņš bija iededzis un vēja 
appūsts, un derētu viens kārtīgs malks pie otrajām brokastīm, kā 
tad, godātie kungi, un vēl vienreiz! Krietnu vīru pulkam viņš stāstīja 
par alni ar sešžuburu ragiem, kā tas no trīsstobrenes dabūja pa 
sāniem un skrotis lēkāja gar ribām. Viņš pārbaudīja un izmēģināja 
medību nazi, atminējās nejauko gadījumu ar kaimiņu mežsargu,

viņš domīgi māja ar galvu un izpūta elpu dzedrajā rīta gaisā, īsi 
sakot, viņš bija vīrs; no kura bijājās, kuram uzticējās amatbrāļi, 
no vietējiem, ar stingru gaitu un atklātu vaigu. Bet nu bija nopietni 
saslimis viņa bērns; pavasara rītā, tik maiga radībiņa! Viņš elsoja 
kopā ar sievu; bet ar labās rokas strupo īkšķi viņš braucīja bārdu, 
lai apvaldītu sāpes. Viņš pazemīgi stāvēja neaptveramā priekšā; 
visas mīklas arī viņam neatminēt, jā, kungs; mītiskais ielauzās viņa 
dzīvē, labais un ļaunais, asaras un asinis.

Bet nakts pa to laiku bija kļuvusi dziļāka un ieslēdza viņu. 
Tagad viņam apkārt patiesi šalkoja mežs. Apakš zvaigznēm un 
klusām lautas skaņām viņš noslīga sūnās. Starp kokiem vīdēja 
zilgums, zvērs un ciemats. Strauts savā gultnē. Pakalns savā 
sudraba namā. Un viņš savas ādas drebuļos, savu locekļu trauksmē, 
savu acu reibumā, savu ausu dūkoņā: viņš kā viens no ziediem, 
kā zvēru piegulētājs, zem debesīm, apakš nakts —

Pa pusei streipuļodams, pa pusei runādams, viņš kāpa pa 
kāpieniem lejup uz zāli.

Turdejojavienaaizplīvurojusies, krūtis uzsējusi, smiedamās 
ar koraļļu smaganām. Divas vicināja rokas gar saviem augumiem, 
dzīdamas dvakas un iekāres pūsmas pret vīriešiem. Viena izgāza 
vēderu un krūtis, gaidīdama, līdz kāds viņu atkailinās. Divi, mīlēties 
gribēdami, ķildojās par gredzenu ar viltotu akmeni. Bet viņš sajuta 
uz savām gūžām visas rokas, visu vēlmi nokrist uz grīdas, drebuļus, 
saplūšanu un pamošanos, unpēkšņiviņapriekšāstāvējagrūtniece: 
plata, smaga miesa, sulīgas krūtis un vēders, šaurs celiņš pār 
miklu klajumu, pār asiņainu ainavu, pār dzīvniecisku audu 
sablīvējumiem, — nepārprotams pieskāriens.

Te pēkšņi viņš pielēca vienai klāt, iekoda kājā, kas bija kā 
viņam piederoša, izvilināja kliedzienu, kas skanēja kā viņa paša, 
un pazuda svešās gūžās, svešu apaļumu satricināts.

Tad augšup kāpa rīts, sarkans un uzvarošs. Renne gāja 
caur agrīnajiem viļņiem, caur jūru, kas plūda pāri mākoņiem.

Aiz sevis viņš redzēja tīru un skaidru nakti, un tagad viņš 
devās uz palmu dārzu pie pilsētas robežas.

Gaisma pieņēmās spēkā, izslējās diena, vienmēr tā pati 
mūžīgā diena, vienmēr tā pati nepazaudējamā gaisma.

Pēdējās ieliņas, no pagrabiem sūcās asinis; garām čāpoja 
mūks, iekšējā satura triumfa iemiesojums; sievietes, ligzdu un 
laulības dzīves smārda pavadītas, dienišķi klanījās kaimiņam. 
Tādi bija viņi visi: Mednieks un kroplis, aizmirstais un dejotājs — 
visi slepus vai neslēpdamies ticēja milzīgajām smadzenēm, ap 
kurām lidinās dievi.

Viņš, vientuļais; zilā debess, klusējošā gaisma. Viņam pāri 
balts mākonis: maigas malas, pūkaina izgaišana.

Viņš pārlaida roku pār pieri: Vakar, iedams laukā, es sev vēl 
šķitu sāpju vērts. Nu es varētu nogulties vēršiem zem kājām, vēl 
pavērties atpakaļ uz savu cilti un ieraudzīt vienīgi līdzenumu.

Vārti bija iegrimuši, siltumnīcas drebēja, no kāda kristāla 
kupola pašķīda nezaudējamās gaismas straume: tā viņš iegāja 
iekšā. Es gribēju iekarot pilsētu, un nu palmas lapa glauž manu 
galvu.

Viņš valstījās sūnās: sakņu miklumā, mana piere, plaukstas 
platumā, un tad tas sākās.

Drīz pēc tam iešķindējās zvans. Dārznieki devās pie darba; 
un viņš arī gāja ar kannu un šļakstīja ūdeni pār vēršiem, atnākušiem 
no tādas saules, kur daudz kas iztvaiko.

No vācu valodas tulkojusi AMANDA AIZPURIETE
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Aivars Ozoliņš
r

Atmošanās
Reiz, atmodies no mokoša sapņa — it kā viņš būtu vienurīt 

pamodies savā gultā pēc nemierīgas nakts, pārvērties briesmīgā 
kukainī—, Vilibalds Bimberbaums ieraudzīja, ka nav tomēr gultā 
pārvērties briesmīgā kukainī. Gulēdams uz notirpušās muguras, 
viņš piepacēla galvu un redzēja savu brūngano, uzpūtušos, piekājē 
dāsni apspalvoto vēderu, un līdzīgs, tikai šķidrāks matojums zēla 
arī tā šīspuses nogāzē, bet virsotnes kupols bija pliks. Arī tievos 
apakšdelmus klājaīsi, gaiši matiņi, un Vilibalds labprāt pakustināja 
visus desmit roku pirkstus.

Viņš pievērsa skatienu logam, un rudenīgi pelēkā diena — 
retas lāses pakšķēja pret palodzes skārdu, gar vientuļo ērkšķogu 
krūmu brida salijis milicis — vērta omu it skumīgu. "Nenāktu par 
skādi vēl kādu nieku pagulēt un aizmirst šo bēdīgo ainu," viņš 
nosprieda. Jau sāka pa savam paradumam ērti velties uz labo 
sānu, kad piepeši pamodās.

Pamodies no nedroša miega, kurā bija sapņojis atmosta- 
mies no dīvaina sapņa, it kā viņš miegā būtu pārvērties briesmīgā 
kukainī, un atklājam, ka nebūt nav pārvērties kukainī — vienkārši 
aiz loga ir apmākusies diena, vientuļš milcis iet gar ērkšķogu 
krūmu, un gribas vēl mazliet pagulēt —, Vilibalds Bimberbaums 
ieraudzīja, ka ir tomēr pa miegam pārvērties briesmīgā kukainī. 
Paceļot galvu, viņš redzēja brūnu, velvainu, šķērsu plēksnēm 
jomotu milzu kukaiņa vēderu, ko knapi piesedza segas stūris. 
Visgar platā rumpja sāniem bezpalīdzīgi knosījās nesamērīgi tievo 
kāju taustekļi. Tas diezin vai varēja būt sapnis. Palūkojies logā, 
Vilibalds ieraudzīja, ka ārā ir drūma, rudenīgi nomākusies diena un 
gar salijušo ērkšķogu krūmu nupat nāk Juzefobijs. bet krūmā 
paslēpies, un viņam uzglūn vientuļš milicis. Gribēdams brīdināt 
draugu,Vilibalds raudzīja izkāpt no gultas, taču, lai kā viņš cīnījās 
apvelties uz sāna, ikreiz atkrita uz cietās muguras. “Pie joda,” viņš 
nosprieda, “pietiek. Skrien kā apmāts no tumsas līdz tumsai, ne 
glūneklī dabū kārtīgi pablenzt, ne labu grāmatu pašķirstīt. Un tik un 
tā dzīvē neiet, mūždien parādos, pat neiznāk sievai mēteli pastellēt, 
cauru ziemu staigā apkārt plika kā tāda... Diezgan. Saiņot paunas, 
un prom uz Lielo Zemi. Par fermu un lopiem nekādu dižo čunguru 
šoruden gan nedabūt, tak iztikšanai jau būs, varbūt iznāks pat 
nelielam mierīgam biznesam. Atkal apvilkties fraku, iet ļaudīs, 
iestādēs, izstādēs, smaidīt un moži atbildēt visiem "okei!” — 
vienreiz atkal dzīvot kā baltajam cilvēkam, nolemts.” Vēdera malā 
iesūrkstējās; viņš padīdījās uz muguras, atspieda galvu pret gultas 
gala režģi un aplūkoja sāpošo vietu. Pelēkbrūnajā hitīna apvalkā 
blāvoja bālgans, no skata glums plankums. Viņš gribēja aptaustīt 
jēlumu ar kādu no kājelēm, taču riebumā noskurinājās un spēji at
modās.

Vilibalds atvēra acis. Durvīs stāvēja sieva, gluži plika. Plati 
ieplestām acīm un rokām, vājprāta vaikstā sarautu seju — viņa 
vārstīja mēmu muti, rīstīdamās izdabūt pāri lūpām kliedzienu. 
Mirklī pārklājies saltiem sviedriem, Vilibalds pāršāva sev tramīgu 
skatienu, jo bija pirms pašas atmošanās redzējis briesmīgu sapni,

ka nevar un nevar atgūties no murga, it kā nevarētu pamosties no 
briesmīga sapņa, ka nevar atmosties. Tomēr nē: kājas, rokas — pa 
divi, vēders vietā, viss paša. Kāda laime! — no rīta pamosties savā 
gultā un ieraudzīt parasto sevi un parastu rudens dienu logā. Viņš 
katram gadījumam pārvilka segu pār saviem plikumiem un bažīgi 
atkal palūkojās sievā. Arvien šausmās stīvi izpletusies, sieva 
kāpās atpakaļiski pa durvīm. Bet viņai no muguras, ērkšķogu 
krūmu par aizsegu priekšā turēdams, zaglīgi lavījās klāt lietū 
izmircis milicis. Vilibalds brīdinoši pasvieda augšup roku, sieva 
satrūkās, izgrūda dobju "o!” un sabruka ar klaudzienu uz sliekšņa. 
Kritiena troksnis Vilibaldu atmodināja.

Neizturami smeldza sāns. Viņš caur asarām apskatīja no- 
brucināto vietu. Spalva pagalam, nāk nost kumšķiem vien, sar
kanā āda sāpīgi pulsē. Viņš iesmilkstējās, žēli noskatījās durvīs 
gulošajā sievā un paluncināja asti. Sieva pielēca kājās, iepleta 
rokas, izpleta pirkstus, iepīkstējās — “Palīdziet! Palīdziet!” — 
muļķīgi patipināja atpakaļ un, uzgrūdusies ar dibenu galda stūrim, 
atmuguriski ievēlās ērkšķogu krūmā. No krūma tūdaļ pat palīgā 
izkumurojās slapjš un izspūris milicis,'aši izvilka no pistoles maksts 
desas luņķi un notēmēja, neganti piemiedzis abas acis. Vilibalds 
aizgriezās. “Par ko?” Acīs sametās tumšs, viņš saprata, ka tūlīt 
mirs.

Vilibalds pamodās savā gultā Austrālijā pēc garas un 
nemierīgas nakts. "Vai tu re!" viņš pabrīnījās. “Ko tik visu tā nedabū 
redzēt, kad vakarā bez mēra satempjas tēju. Derētu pačurāt.” Viņš 
saldi un plati nožāvājās — taisni prieks, cik plati — un grasījās 
pakasīt muti, taču pārsteigts ieraudzīja, ka rokas vietā viņam ir 
dzīslains, ciets, īsu, biezu spalvu apaudzis stumbenis ar pusapaļu 
lopa nagu galā, un tādi paši nepārnadža nagi bija arī abām kājām 
un otrai rokai. "Nē, nudien!” viņš nevarēja vien nobrīnīties, sapratis, 
ka ir pārtapis laikam ēzelī, jo acīmredzot nav vēl līdz galam 
atmodies. Tāpēc pagaidām paspārdījās a<- visām notirpušajām 
četrām, pilnam izbaudīdams spēcīgo locekļu spriganumu. Tad 
ievēroja, ka durvīs, modri ieslēpusies ērkšķogu krūmā, stāv siev' 
ar pistoli vienā un kūpošu tējas trumuli otrā rokā, bet pār plecu viņai 
glūn slapjš milicis ar desas luņķi zobos. Vilibalds priecīgi sarosījās, 
saslēja ausis — sak, redz, kā daždien pa sapņiem gadās, — , 
izstiepa leknās lūpas un draudzīgi iečerkstējās: “I —ā!” “Izbeidz! 
Izbeidz! Izbeidz!” sieva sāka histēriski spiegt. “Ir jau pieci, cik tad 
var?!” “I —a?” Vilibalds mundri atvaicāja. Sieva atvēzējās un 
svieda ar tējas trumuli. Viņš paguva aizmiegt acis, un tūlīt pat sānu 
apsvilināja mežonīga sāpe, karsti garaiņi aizsita elpu, galvā viss 
sagriezās, un viņš pamodās.

Vilibalds atmodās krūmā. Sāni un vēders bija cieši nosaitēti. 
“Tātad tomēr, apstrādājuši gan. Tātad tas nebija sapnis. Nu ko, reiz 
tam bija jānotiek.” Viņš centās nepakustēties un domāt cik vien var 
klusi, jo turpu šurpu gar krūmu, modri lūkodamies apkārt, staigāja 
slapjš un, ja neskaita cepuri galvā, pliks milicis artrumuli šaušanas 
gatavībā. Vilibalds skumīgi nopētīja savu šinoto vēderu un ievēroja,
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ka viena kāja reflektoriski raustās — piektā no apakšas kreisajā 
pusē. “Nervi,” viņš domās atzīmēja. "Tas no pārmērīgas lasīšanas.” 
Durvīs atskanēja šļūcoši klaudzieni, čīkstoņa, puktīgaburbulēšana. 
“Nu, beidzot,” Vilibalds teju jau sapriecājās, ieraudzījis Juzefobiju 
svempjamies pāri slieksnim un sievai, taču tai pat mirklī atskārta, 
ka draugs šodien izskatās ne pēc kā — tāds kaut kāds grūti 
iedomājams, it kā kiangs vai kivi, bet varbūt kilts. "Juzefobij! Arī 
tu?!...” "Bļurļurpuf,” tas vainīgi kaut ko sarauca, noplātīja vai 
paraustīja. "Rokas un kājas gaisā!” norājās milicis, uzlēca līdz pat 
griestiem un no turienes ieblieza krūmā visu trumuļa saturu. 
Vilibalds sāpēs iekliedzās, izlaida garu un pamodās.

Atmodies Vilibalds atklāja, kaguļsavāgultā Austrālijā, taču 
ar dubļainiem zābakiem kājās, ar miliča cepuri vienā un visīstāko 
pistoli otrā rokā, bet pa logu iekšā jau lūr saslapinājies krūms. “Nē! 
Tikai ne to!” Vilibalds žigli piegrūda stobru pie deniņiem, aizmiedza 
acis un ieblieza pistoles saturu galvā.

Kad Vilibalds beidzot pamodās, viņam reiba galva un kuņģi 
spieda nelabums. "Derētu vismaz pačurāt.” Viņš gurdi pacēla labo 
plakstu un ar acs kaktiņu redzēja, ka spalva palikusi tikai uz krūtīm 
un sāniem, vēders bija jau izskūts. Pa pelēkās ādas krunkām 
šurpu turpu mētājās plika blusa, meklējot mīkstāku vietu, kur 
piezīsties. Viņš nīgri kampa, netrāpīja, un blusa iemuka krūmā. No 
krūma, dibenu rokām saķēris, izsprāga izspūris milicis, nolikās uz 
visām četrām un ieaurojās — “1 -ā !” Garām, nošķiežot viņu ar 
dubļiem, līksmi zviegdams un cirzdams sev apkārt ar desas luņķi, 
aizauļoja melns zirgs uz baltas ķēves. Vilibalds gribēja mesties 
pakaļ, taču tai brīdī viņam nokrita aste. Viņš kreņķīgi nolamājās — 
“ķau! ķau!” — un uzreiz pamodās.

Līdzko atvēris acis, Vilibalds, cik tik spēka, metās sāņš, gar

papēžiem salti nošņakstēja suņa zobi, viņš vēlreiz vareni lēca un 
iespruka segas krokā, un nekustējās. Kājas trīcēja, sirds sīca.

Odens lāses birdinādams, pa istabu gāzelīgi aizļepatoja 
krūms, tam no pakaļas, iekodis zobos sačurāto cepuri, uz pirkst
galiem pustupus sekoja pliks milicis, rokas kušinoši riņķī 
purinādams. Durvīs priecīgi zviedza un jau asti lustīgi kulstīja balta 
ķēve. “Nē, nē, tur ne, desu tur negribu!” Vilibalds protestējoši 
iesaucās un tūlīt pat pamodās.

Atmodies vienurīt savā istabā, Vilibalds iestājās durvīs ar 
pistoli rokā, notēmēja un pamodās. Pamodās Juzefobijs, pagrāba 
desas luņķi un ieskrēja plikajā krūmā bakstīt blusu. “Ķau, ķau!” — 
blusa šķelmīgi iezviedzās, saslēja asti, uzmauca miliča trumuli pāri 
ausīm un pamodās. Milicis, notupies cepurē, piepūlē tusnīja, 
krekstēja, smilkstēja, bezpalīdzīgi knosīdams nesamērīgi tievās 
kājiņas, vairīdamies tās piedurt nobrucinājumam. Vilna nāca 
kumšķiem vien, kumšķiem vien. Vilibalds pacēla desu, rūpīgi 
notēmēja, stingri sažņaudza saujā, un ierocis atmodās.

Vilibalds Bimberbaums kaut kādā gultā pamodās no tramīga 
miega un atklāja, ka ir pārvērties. Paceļot galvu, priekšā redzēja 
uzblīdušu, pliku, brūnganu ādas pangu. Pampuma viņā nogāzē un 
nedaudz arī šajā malā kuploja kumšķains matojums. Aiz tāspuses 
spalvas pudura rumpis šķēlās un tālāk turpinājās kā divi mezglaini, 
galos augšup uzliekti un katrs ar pieciem greiziem pumpuļiem 
kronēti baļķēni. Augstāk rumpim katrā pusē bija patievākam, galos 
žuburainākam piedēklim. Arī tie bija vietumis šķidri apspalvoti. 
“Kas tas ir?” Vilibalds sāpīgi nesaprata. “Es, vai?” Viņš pakustināja 
visus desmit sānu ataugumu strupos tausteklīšus un pretīgumā 
noskurinājās. “Negribu! Vai tiešām tas nekad nebeigsies?” Tieši tai 
brīdī viss arī beidzās, un Vilibalds atmodās.

Bimberbauma bērns
Tais tālajos laikos, kad Vilibalds Bimberbaums dzīvoja 

projām Austrālijā, kur — kā gan citādi? — strādāja, zināms, par 
fermeri, gadījās, ka viņam iekoda kājā ķengurs, viens dumpīgs 
ķengurs no paša vadītā ganāmpulka. Viņš uzreiz sāka redzēt 
krāsainus sapņus. Proti, Vilibalds sāka redzēt, turklāt vienu sapni, 
ne ķengurs, jo to viņš, pārējiem klātesot, izraidīja pāraudzināšanai 
trimdā; tur, stepēs, savvaļas gribētājs, būdams spiests pats rūpēt 
sevdienišķo iztiku, krita par maltīti Ēnu Aborigēnām, kuru nežēlīgie 
bumerangi drīz vien pārsteidza viņu un notērēja. Vilibalds tajā brīdī, 
pats nezinādams, ieraudzīja sapni.

sapinis vija laiārā krāss, mokoja tirpmu viņiknakt, irtenkā 
nucīgākanu lāviņā pretirbtos verbzdainu kalnstraimi, mudž dž mb 
krokodikiemen piratijām re, krobustā iten ro stāvotu miesiga itinmier 
siena nu adātu itenka smiežot

Vilibalds kliegdams pamodās. Kad viņš atkal aizmiga, 
ieraudzīja to pašu.

vīgži cenās izdzīvošnāvpa ūdenrēcdimdin lāvai brākšbrikš 
be sīvkrastin adunazeķi smied

Vilibalds izlēca no gultas, metās uz durvīm un pamodās. 
Viņš apskatīja sievu. Viņa nepārprotami gulēja. Turklāt smaidīja 
tumsā. Viņš dusmīgi saknieba plakstus, aizmiga un redzēja:

pelsoņzobi kamkj baigaira, dripina laivmalais, priekāšā ūde 
ūdeņkrits drūm, jājatniek uz! vilivad! cerucērt airairi iekšputāmis, 
rā! gā! iegā itmisīgi, cīsi, nei, nei! — buzkastu sienada dazeķun

dunspur smijzeķe nakārnorokāmurgairinigarajotkrī vilini 
šūplejupupi lielumnlīg dr a, ai! sientik priecēji sprīgi smejž untik, 
utnik nu tikun tīk asa, āza un, u, ažada kartunākt kātro ta, tsnak

Sapnis bija pilnīgi krāsains.
Vilibalds, viscaursviedros no negantās airēšanas, atdabūjis 

elpu, no rīta iesita sievai ar jēlādas zābaku, teikdams — “Piedod 
gan, bet, ak tu, vecā!” Par atbildi sieva nesaprata neko, tomēr 
paraudāja, kamēr Vilibalds apāvās, paņēma iemauktus un devās 
uz fermera darbu.

Un tā katru nakti. Vilibalds kliedza, modās, airēja, svīda, 
sita, ņēma, āvās un gāja gadu gultnē, sieva raudāja, adīja, smaidīja, 
smējās un nesaprata neko, līdz beigās visi šie darbi Vilibaldu drīz 
salieca galīgi ragā, un viņš godam aizgāja pelnītā pensijā. Arī 
sieva, nu invalīde, sekoja viņam un devās līdzi. Lai gan izraudājusi 
acis sausas, viņa nebija jaudājusi uzadīt zeķi tik garu, ka tā 
atpeldētu pie vīra no otras puses pa straumei — lai viņam pieķerties 
un tikt tomēr krācei pāri. Viņa vairs nesmējās. Drīz abiem piedzima 
dēls. Tam ielika vārdā Vilibalds Redžinalds Leo — lai tiek ir pašiem, 
ir vectēva onkulim Leo, kurš, kā runā, bijis štrems vīrs, dzīvojis 
pērnajā gadsimtā un itin ciešami spēlējis bandžo.

Vilibalds Redžinalds Leo Bimberbaums negāja vis tēva, 
fermera, pēdās, bet strādājajau parbiznesmeniun uz jautājumiem, 
lai arī kādi viņam gadītos, atbildēja taisni un tieši: "Okei!”
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Leons Briedis
ILŪZIJA UN IDEĀLS

Ilūzija— sagrozīta īstenības uztvere, nepamatotas cerības, 
nepiepildāms sapnis.

Ideāls — augstākā pilnība, nevainojams paraugs, centienu 
augstākais gala mērķis.

Abpusgriezīgs zobens — ņem to, no kuras puses gribi, tik 
un tā vienlīdz sāpīgi, dziļi un pat nāvīgi sagriezīsi savu roku. 
Tu — Cilvēks, parasts mirstīgais, kas reiz — varbūt pat pret savu 
gribu — esi piedzimis varbūt vien tādēļ, lai nomirtu, tā arī ne
apzinājies un nepiepildījis pats savu, vienīgi Tev atvēlēto sūtību 
šajā pasaulē.

Izejas nav, tāpat kā nav arī ieejas — ir tikai risinājums; 
likteņa dieviešu moiru (Kloto, Lahenes un Atropas) vērptais Tava 
mūža pavediens; vienīgā liecība, ka Tu patiešām reiz šajā pasaulē 
esi bijis; liecība, kura pati nepielūdzami, neņemot vērā nekādas 
Tavas neskaitāmās un varbūt pat dibinātās ierunas, reiz liecinās 
pati par sevi. Bet, iekams nāks šīs liecības liecība— tās valstība pār 
Tevi —, Tev, gluži kā Ulisam, vedot savu kuģi ceļā uz Itaku, nemitīgi 
vajadzēs izvadīt pašam sevi starp šiem diviem monstriem — 
Ilūzijas Skillu un Ideāla Haribdu vai otrādi, kāda gan tam nozīme: 
abējādi Tev kaut ko būtisku no sevis būs jāupurē, pretī neieman
tojot neko — varbūt vien Sirds Apziņu, SirdsApziņu. Un allaž — 
kāda liktens vēlība! kāda augstsirdība! — Tev tomēr būs iespēja 
izvēlēties vai nu Ilūziju, vai Ideālu. Bet varbūt Tu izraudzīsies Ideāla 
Ilūziju? Vai, visticamāk, Ilūzijas Ideālu? Katrā ziņā Tev tiks dota 
iespēja vai nu iegulties savas Ilūzijas pārapdzīvotajā "Prokrusta 
gultā”, vaiarīvienam pašam, līdzcilvēku nesaprastam un nievātam, 
kāpt sava Ideāla vientuļajā "Golgātā". Turklāt, atšķirībā no Jēzus 
Kristus, nemitīgi skandinot Osiannā vai Alelluja, jo Tev, tāpat kā 
tinteszivij, vajadzīgs izšļākt ap sevi iedomātās vai iztēlotās 
pašmocības pirotehniskos dūmus, kuri — un to patiešām grūti 
noliegt — pārsteidzoši meistarīgi iedarbojas uz to masu, pūli un 
baru, kurš Tavu slikti (kaut gan Tu varbūt pat esi nopūlējies vaiga 
sviedros) drāmas vai traģēdijas vietā iestudēto farsu uztver pilnīgi 
nopietni, apbrīnojami dramatiski un pat traģiski. Taču šis Tavs 
apzinātais vai neapzinātais, primitīvo instinktu radītais, vulgārais, 
banālais un kariķējošais “ tautiskās moceklības” vai pat “nacionālās 
varonības” efektīgais "pirotehniskais širmis” Tev vajadzīgs vien 
tāpēc, lai aiz tā Tu paslēptu savu gļēvulību un bailes.

Iespējams, vienīgais, kas patiešām reiz vienkārši, nesavtīgi 
un cildeni ir bijis īstenībā Ideāla vērts, — Jēzus Kristus. Mēsloties
— tie, ar Kaina zīmi pierē, — jau pusceļā nosviežam zemē savu 
ideālu “golgātiskos krustus” un labprātīgi ieraušamies ilūziju 
“prokrustiskajās gultās”.

Ak, manu iluzorisko ideāla cilvēk! Ak, manu ideālistisko 
ilūzijas cilvēk!

Kad beidzot Tev pietiks drosmes, vīrišķības un pašcieņas 
nostāties ar abi kājām uz zemes, atdarīt visas savas maņas, visu 
sevi, savu dvēseli un garu šai dzīvei, kuru tu nes arī pats sevī un 
pats iz sevis līdz ar sevi pašu? Atgriezties tai reālajā pasaulē — tai 
neizbēgamajā īstenībā un tiešamībā, kas Tevi reiz ir dzemdinājusi, 
no kuras Tu nāc un kurai pretī Tu ej, un kuras neizbēgamajā 
Sākotnē Tu atkal un beidzot atgriezīsies — kaut vai nomirstot?...

Kad, saki jel man, kad?
Es zinu, ka Tu nodur galvu un aizdari acis, jo tā ir ērtāk, 

drošāk un bezatbildīgāk, jo Tev, manu cilvēk, nav Atbildes, jo Tu, 
manu cilvēk, dzīvo bez Atbildes, un Tev, manu cilvēk, pat gribas 
būt bezatbildīgam. Katrā ziņā tā ir Tava Atbilde, kuras priekšā Tev 
tomēr, pat mirušam esot, reiz nāksies atbildēt, jo Sirds Apziņa, 
SirdsApziņa, pastāv neatkarīgi no Tevis paša — arī tad, ja Tev 
pašam šīs Sirds Apziņas, SirdsApziņas, nemaz nav.

Un var būt, kas ir pat visticamāk un visiespējamāk, tas, ko

Tu partādu uzskati, nemaz nav Tavs paša Ideāls, tāpat kā tā, kuras 
valgos Tu dzīvo, nemaz nav Tava paša Ilūzija, bet gan Tavu 
priekšteču, laikabiedru un līdzgaitnieku kopīgiem pūliņiem mākslīgi 
radītie “samākslotie” ideāli un tikpat mākulīgi “samākslīgotās” 
ilūzijas, kuru veikli, prasmīgi un viltīgi izliktajos slazdos Tev līdz ar 
viņiem visiem, ieskaitot visu Tavu tautu un nāciju, labpatīkas 
iekrist.

Daudziem un pirmām kārtām Tev pašam, manu cilvēk, pat 
nemaz negribas palauzīt galvu, lai radītu vismaz pašam savu 
Ideālu vai vismaz pašam savu Ilūziju. Nesalīdzināmi vieglāk taču 
to paņemt gatavu, kaut vai pusfabrikāta veidā, tādējādi savlaicīgi, 
uzskatāmi un nepārprotami apliecinot visu laikabiedru un 
līdzgaitnieku, visas savas tautas un nācijas priekšā gan savu 
LOJALITĀTI, gan arī SOLIDARITĀTI ar, tā sakot, vispārpieņemto 
Ideālu un Ilūziju — galvenokārt, ar visdažādākajām Ilūzijas ver
sijām, variantiem un variācijām, visviens, lai cik tās patriotiski, 
tautiski un nacionāli būtu noformulētas. Bet līdz arto tu vari justies 
īstengandarīts — gan lepns, gan pašapzinīgs, gan arī reizē 
paštaisnīgs, jo savas tautas un nācijas dramatiskāko kolīziju, krīžu 
un pārvērtību griežos esi savlaicīgi apliecinājis un laicīgi 
nodemonstrējis savu vistiešāko un visciešāko piederību nereālās, 
apvērstās, halucionējošās un pat perversās “vispārējās, 
vispārpieņemtās un vispāratzītās ilūzijas” pasaulei — allaž un 
mūžam laikmetīgajam FARSAM.

Tā nav nedz poētiska hiperbola, nedz arī paradokss; tas 
drīzāk ir KIČS: akli solidarizējušos un apmāti vienojušos ļaužu 
masu, pūļa un bara totalitārs un autoritārs (visviens, komunistisks 
vai fašistisks, tiklab tas varētu būt arī "demokrātisks”, jo kas gan ir 
demokrātija, ja ne “deģenerējies fašisms” — angļu konservatoru 
termins) KIČS. Bēgšana no reālās pasaules, “stiprs” balsts un 
“drošs”patvērums no reālās dzīves neizbēgamajiem un liktenīgajiem 
triecieniem.

Un ko gan nozīmē dzīvot reālajā pasaulē? Nē, ne jau 
pārvērsties par bioloģiskas vielu maiņas amorfu, bezjūtīgu un 
bezdomu kustoni, par haotisku, bezjēdzīgu un idiotisku kustē
šanos... Visu to sociālo, politisko, ekonomisko un intelektuālo 
rosīšanos, kas Tevi pašu tā apbur, savaldzina, iekārdina, pavedi
na un paverdzina, īstenībā nemaz pat neļaujot tev sajusties nedz 
īsti brīvam, nedz arī īsti dzīvam. Tu to vari iestāstīt un ieradīt gan 
pats sev, gan visiem citiem, bet vai tad ar to kaut kas tiks līdzēts? 
Kur nu! Tā būs vien Tava pašatmaskošanās, no kuras Tu par katru 
cenu, ar visiem iespējamiem un pat neiespējamiem līdzekļiem 
pūlies izvairīties un izsargāties, paglābties, stigdams aizvien dziļāka 
un staignākā savas gļēvulības un baiļu purvā. Nebīsties! Neviens 
Tevi pat netaisās atmaskot, jo Tu pats sevi atmasko, esi jau 
atmaskojis vai reiz atmaskosi. Tā būs tava paš-Atmaksa, tā 
Maksa, kuru Tu agri vai vēlu, bet tomēr būsi spiests reiz samaksāt, 
manu iluzorisko ideāla cilvēk, manu ideālistisko ilūzijas cilvēk!

Amen.
Tu šo vārdu nedzirdi un nekad tā arī nedzirdesi, un 

nesadzirdēsi vien tāpēc, ka Tu to nevēlies dzirdēt. Bet no tā šis 
vārds nedzirdamāks vis netaps.

Vai gan Dievu — arī tad, ja viņa patiešām nav — var 
nedzirdēt?!...

Un vienīgi tad, kad tu to, kā nemaz varbūt pat nav, 
dzirdēsi — kaut vai nedzirdami spēsi sadzirdēt —, sāksies Tava 
atgriešanās pašam pie sevis, pie reālās dzīves un pasaules — tai 
neizbēgamajā Sākotnē, kas Teviirdzemdinājusi; no kuras Tu nāc 
un kurai pretī Tu ej, jo Tavs aicinājums un sūtība ir dzīvot nevis 
Ilūzijas, bet gan Ideāla pasaulē, kas, citādi sakot, nozīmē dzīvot 
reālajā pasaulē, īstenībā un tiešamībā.
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Dzīvot šajā Ideāla pasaulē nozīmē, atmetot jelkādu Ilūziju, 
balstīties vien uz realitāti, un šā sava Ideāla vārdā vienkārši, 
nesavtīgi un cildeni cīnīties uz dzīvību un nāvi dienu pēc dienas, 
nakti pēc nakts ar visiem Tev dotajiem fiziskajiem un garīgajiem 
spēkiem— drosmīgi, vīrišķīgi, pašcienoši. Jo dzīvot Ilūzijas varā — 
tas nozīmētu būt gļēvam, nodot pašam sevi, savu Ideālu, tātad arī 
pašu dzīvi, šo reālo pasauli, īstenību un tiešamību.

Vienīgā iespēja, kā atgriezties Ideāla pasaulē — ir at
teikties no Ilūzijas. Citādi sakot, dzīvot, just, domāt, strādāt, alkt, 
tiekties, ilgoties, cerēt, ticēt, priecāties, izsamist un nomirt reālajā 
pasaulē.

Bez Ilūzijas, taču ar Ideālu.
Ar Ideālu, kas noliedz, nepieņem, atraida, neatļauj un pat 

nepieļauj jelkādu Ilūziju.
Tik Tu, manu cilvēk, neesi Ideāla cilvēks. Tu, manu cilvēk, 

esi Ilūziju cilvēks, savas Ilūzijas kalps, algādzis un vergs — Ideāla 
Ilūzija vai Ilūzijas Ideāls, visviens.

Man nav žēl nedz tevis, nedz arī sevis, nedz arī mūsu. Nedz 
arī jūsu un arī vigu.

Man ART ir žēl. Tā ARĪ, pret ko arī man nav nekā, ko iesākt. 
Nevienas pretiebildes, pretargumenta, pretrīcības, pretizpausmes 
vai pretatklāsmes.

Es zinu tikai to, ka esmu šo līdumu, ko sauc par manu 
vienīgo dzīvi, manu vienīgo mūžu, nolīdis, aparis un apsējis, un reiz 
man pienāksies to nopļaut un ievākt tā augļus.

Kaut gan to izdarīs arī bez manis. Jo tas jau ir izdarīts vēl 
pirms manas nākšanas šajā pasaulē. Bet tāpēc vien man ir 
jānodzīvo šī dzīve, ir jānodzīvo šis mūžs, ir jāpiedzīvo neskaitāmi 
prieki, vilšanās, izmisums, uzvaras, sakāves, pārliecība— viss, itin 
viss man ir jāpārdzīvo, jāizjūt, jāizdomā, jāizbauda — līdz pat 
pēdējai mielei.

Un mana nomiršana būs mani augļi.
Un manā nomiršanā būs mani augļi.
Arī jūs to varat.
Tad kāpēc jūs to neizdarāt?
Ja reiz varat?
Ziema, kas mūs šovasar gaida, būs bezgala gara.
Bez pavasara.
Kā bībeliskā Māra, kas soli pa solim salīkusi svešā rugainē 

uzlasa miežu vārpas, pat neapzinoties, kāpēc viņa to dara.
Tik šajā pasaulē vēl nav nākusi tāda laicīgā un garīgā vara, 

kam pār to būtu jelkāda
VARA.

1990.gada 8.— 10.novem brī Rīga

Mans Rejs. Destrukcijas objekts. 1932.
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