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ABSOLUT VĀKS



PIRMS 25 GADIEM ZVIEDRAM LENNARTAM 
NILSSONAM AR ĪPAŠAS KAMERAS PALĪDZĪBU IZDEVĀS 
IZSEKOT, KA MĀTES KLĒPĪ ATTĪSTAS DAŽAS NEDĒĻAS 
VECS EMBRIJS. TOREIZ STERN PUBLICĒJA DAŽUS 
FOTOATTĒLUS. TAGAD NILSSONS SAVU DARBU IR 
PAPILDINĀJIS AR DAĻĒJI IETONĒTIEM UZŅĒMUMIEM, 
KAS RADA NOSLĒPUMAINO CILVĒKA TAPŠANAS 
PROCESU KOPŠ PAŠA PIRMĀ DZĪVĪBAS MIRKĻA.

Ka tas notiek
pavediena aktīvajām kustībām, kā svārpsts izurbjas 
cauri olšūnas apvalkam, un jau pēc mirkļa olšūnas 
čaula maina savu ķīmisko sastāvu; neviena vīrišķā 
sēkliņa to vairs nevar pārvarēt.

20 STUNDAS
Vienā vīrieša ejakulācijā izšļācas apm. 500 miljoni 
sēklšūnu, daži simti no tām sasniedz olšūnu, bet 
apaugļot to izdodas tikai vienam vienīgam vīrieša 
spermatozoidam. Olšūnā iekļuvušam vīrieša 
spermatozoīdam kļūst lieka tā astīte, un, nometis to, 
viens pats ceļo, līdz sasniedz olšūnas kodolu. Tur 
vīrieša sēkla un olšūnas kodols saplūst, dzimumpūrs 
sajaucas, un apm. pēc 20 stundām olšūna pirmo reizi 
dalās. Abas saistītās šūnas satur vienādu tēva un 
mātes dzimumpūru. Apvalka sīkās skropstiņas lēnām 
bīda dubultšūnu dzemdes virzienā. Vienā no 120 
gadījumiem dubultšūna sadalās. Tad katra no šīm 
daļām satur absolūti identisku dzimuminformāciju, un 
dvīņi, kas piedzimst, ir līdzīgi viens otram kā divas olas
— tie ir vienas olšūnas dvīņi.

NULLES MIRKLIS
Vīrieša sēklas pavediens (spermatozoids) sastopas ar 
sievišķo olšūnu. Sēklas galviņa, pateicoties astes
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2 DIENAS
šai laikā no apaugļotās olšūnas ir izveidojušās jau astoņas šūniņas: četras redzamas ārpusē un vēl četras —  
vidū. Katrās 12-15 stundās to skaits no jauna dubultojas. Tā pakāpeniski riest dzīvība. Trīs dienas ilgst šūnu 
ceļojums uz dzemdi. Olvada izeju sasniedz kamoliņš, kurā ir jau apm. 100 šūniņas.

8 DIENAS
Nonācis dzemdē, šunu kamoliņš “piezemēdamies" nomet savu caurspīdīgo apvalku, kas fidz šim baroja dīgli. 
Tikai tagad tas var turpināt savu attīstību, taču paies vēl kādas trīs dienas, kamēr tas iekārtosies dzemdes 
ligzdiņā. Te dīglis mājos līdz pat dzimšanai. Astotajā dienā pēc apaugļošanās olšūna atgādina tādu kā graudainu 
klimpu no vairākiem simtiem šūnu. Viela, ko šis veidojums izdala, savukārt ierosina olnīcu ražot progesteronu, 
kas sievietes smadzeņu dziedzeriem signalizē, ka ir iestājusies grūtniecība un izpaliks “mēnesziedi”. Vienlaicīgi 
šis jauno šūnu kamols brīdina dzemdes imūnsistēmu par savu identitāti, — pretējā gadījumā dzemde to var 
nepieņemt un iznīcināt.
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4 1/2 NEDĒĻAS
šai laikā notikusi šūnu specializācija — kamols sāk veidot struktūru: trešajā nedeļā pec apaugļošanās ir 
izveidojusies divus milimetrus gara caurulīte. Pietūkums smailē vēlāk kļūst par smadzeņu kodolu, zemāk attiecīgi 
veidosies mugurkaula smadzenes. Pēc četrām ar pusi nedēļām embrijs ir jau sešus milimetrus garš un atgādina 
drīzāk kādu priekšvēstures radījumu, nevis topošu cilvēku. Ir izveidojusies galva ar acu pumpuriņiem un tāda kā 
astīte. Piektajā nedēļā šī būtne mātes klēpī ir jau turpat veselu centimetru gara. Astoņu nedēļu vecumā embrijs 
jau ir valrieksta lielumā. Jau ir attīstījušās visas svarīgākās sistēmas un orgāni. Redzami ir pat asinsvadiņi 
smadzenēs.
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8 NEDĒĻAS
Otrā mēneša beigās embrija actiņām jau ir izveidojusies lēca, radzene un 
varavīksnene. Vēl turpina augt plakstiņi, —  drīz tie uz vairākiem mēnešiem 
noslēdz redzes orgānus. Atī loceklīši attīstās ļoti agri: jau ceturtajā nedēļā 
spurām līdzīgie aizmetnīši divu nedēļu laikā kļūst par sīkām rociņām. 
Vienpadsmitajā nedēļā katrai rociņai skaidri izšķirami pieci jocīgi pirkstiņi. Vēl 
pēc kāda brītiņa tie jau ir spējīgi tvert. Un kājiņas, lai gan tās attīstās manāmi 
lēnāk, spēj arī spert, — protams, šīs vārgās kustības māmiņa vēl nemaz 
nejūt. Līdz dzimšanai palikuši septiņi mēneši, šajā laikā mazais organisms 
kļūs apm. 3600 reižu smagāks. I

Te
nu
tas ir
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Linna Gvido dzimusi 1964.gada 26.jūnijā Longaiiendā, Ņujorkā. Mākslas bakalaura grādu ieguvusi Belmontas Abatijas 
koledžā Belmonta, Ziemeļkarolīnā. Patlaban beidz izstrādāt darbu mākslas maģistra grāda iegūšanai Dienvidillionoijas 
universitātē Karbondēlā. Darbojas kā reklāmas māksliniece un teātra ēkas pārzine un administratore Dienvidillionoijas 
universitātes Maklīda teātrī (McLead Theatre) un bijusi dramaturģijas mācekle Ņujorkas Teātra Darbnīcā (New York Theatre 
Workshop). Bez "Melānijas un Cārlija” uzrakstījusi lugas “Ceturtdienas grāmata”, “Gaistošie tēli” un “Kad naktis nodod savu 
sapņotāju . Linna darbojas studentu izrādēs arī kā aktrise, ir izvirzīta apbalvojumiem par labāko tēlojumu Amerikas Koledžu 
teātru festivālos. Ir atsevišķas dzejoļu publikācijas.!

GUNA ZELTIŅA

LINNA GVIDO

MELA UN ČĀRLIJS
Darbojošās personas: 

Melisa, 21 gads, 
studē lugu rakstīšanu; 

čārlijs, 22 gadi, 
dramaturgs; 

Darbības laiks: tagadne.
Darbības vieta: 

Melisas dzīvoklis mazā 
vidusrietumu pilsētiņā. 
1 .aina —  pavasaris.

2.aina —  vasara.
3.aina —  rudens.

PIRMĀ AINA

Vasara. Izgaismots Melisas iespaidīgais dzīvoklis. 
Skatuves vidū ir izvilkts dīvāns-guita. Dīvāna priekšā kafijas 
galdiņš. Uz tā mazs melnbaltais televizors un picas kārba ar 
pusapēstu picu tajā. Virtuvīte ir pa kreisi. Izlietne pilna ar ne
tīriem traukiem, arī trauku žāvētājs ir pilns. Uz galda ir foto- 
palielinātājs, virs izlietnes uz auklas karājas sausi negatīvi. 
Durvis uz gaiteni ir tālāk pa labi. Uz neliela plaukta netālu no 
dīvāna ir videoiekārta. Kreisajā pusē ir logs, kas vērsts uz 
citu celtni. Tālāk stūrī ir molberts ar audeklu un koka ķeblis. 
Glezna uz audekla tikai puspabeigta un nav sevišķi izde
vusies. Tā attēlo ķieģeļu sienu, kas redzama pa logu. Pa la
bi vannas istaba, kuras durvīs visā garumā ievietots spo
gulis. Pa kreisi no centra ir papīriem nokrauts rakstāmgalds, 
uz kura atrodas rakstāmmašīna. Tur ir arī pelnutrauks, pilns 
ar cigarešu galiem, un pustasīte vecas kafijas. Citviet dzī
voklī neatkarīgi sasviesti veci žurnāli un grāmatas. Dažādi ar 
roku rakstīti filozofiski citāti piesprausti visā dzīvokli. Gultas 
kreisajā pusē Čārlija drēbes, kas kārtīgi saliktas kaudzē. 
Labajā pusē Melisas drēbes ir izsvaidītas pa grīdu pie gul
tas. Melisa un Čārlijs guļ gultā ar mugurām viens pret otru. 
Melisai mugurā zīda pidžamas augša, čārlijs guļ sporta 
biksītēs. Visām sekojošajām kustībām jābū t lēnām un 
sasaistītām. Abi atver acis un pēc kārtas mēģina paskatīties 
pār plecu uz otru. Viņi nezina, ka otrs ir pamodies, čārlijs 
izskatās nervozs. Melisa, izlikdamās, ka miegā nemierīgi 
grozās, pagriežas uz otriem sāniem ar seju pret Čārlija 
muguru, bet nepieskaras viņam. Čārlijs, izskatīdamies 
gandrīz izbiedēts, arī izliekas, ka pagriežas miegā un ap
veļas uz muguras. Viņi joprojām nesaskaras un paliek šādā 
stāvoklī ar aizvērtām acīm dažas minūtes. Viņi pēc kārtas

slepeni paskatās viens uz otru. čārlijs vairākas reizes paceļ 
roku, lai pieskartos Melisai, bet tad to nolaiž. Beidzot Melisa 
uzliek savu roku uz čā rlija  krūtīm. Viņš nepakustas, 
nožāvājas un gandrīz atver acis, bet, tiklīdz viņš to izdara, 
Melisa acis aizver. Viņš uzliek savu roku uz viņas rokas, un 
Melisa pamodusies mirkškina acis.

MELISA. Labrit.
ČĀRLIJS. Labrīt.
Melisa savij savus pirkstus kopā ar čārlija pirkstiem.
MELISA. Tu labi gulēji?
ČĀRLIJS. Jā... jā, ļoti labi. (Pēc mirkļa.) Un tu?
MELISA. Kā nosista.
ČĀRLIJS. Jā.
Ilga, saspringta pauze. Viņi cenšas neskatīties viens 

otram acīs.
MELISA. Pagulēsim vēl pusstundigu.
ČĀRLIJS. Augstākais divdesmit minūtes.
Dzirdama nervoza ķiķināšana. Melisa atbrīvo savu roku 

un atbalstās uz viena elkoņa.
MELISA. Tu skatīsies multenes vai ko citu?
ČĀRLIJS (vīlies). Man vienalga.
MELISA. Es varētu uzlikt kādus ierakstus, vai mēs 

varētu parunāties...
ČĀRLIJS. Tu tiešām vēl gribi runāt ar mani?
MELISA. Kāpēc gan lai es negribētu?
ČĀRLIJS. Tu taču zini.
Melisa atkal saņem viņa roku.
M ELISA . N erunā m uļķības. V akar es tiešām  labi 

pavadīju laiku.
ČĀRLIJS. Kamēr...
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MELISA. Man vēl joprojām ir ļoti labi. Faktiski, es pat 
nevēlos kāpt ārā no gultas.

ČARLUS. Kā tu vari tā runāt?
MELISA. Nu^bet vai tad tu patīkami nepavadīji laiku? 
CARLUS. Tā bija viena no labākajām nedēļas nogalēm 

manā dzīvē.
MELISA. Arī manā.
CARLUS. Tikai... Es nevaru noticēt, ka tas viss notiek ar 

mani.
MELISA. Kāpēc?
ČARLIJS. Es nezinu... Pirms tam man nekad nav bijis 

daudz meiteņu, kuras būtu par mani interesējušās.
MELISA. Nu, bet tagad tev ir.
ČARLIJS. Pat pēc tā, kas notika pagājušonakt? Es 

nespēju ticēt, ka tu esi tik saprotoša.
MELISA. Mums visiem kādreiz ir bijusi pirmā reize. 
ČARLUS. Es zinu, tas ir...
M ELISA. Tas nav nekas. (P a u ze .) Es ceru, ka tu 

nedomā neko sliktu par mani.
ČARLUS (redzēdams iespēju atgūt pamatu zem kājām). 

Kā gan es varētu būt sliktās domās par tevi? Tu tikai aizvedi 
mani uz savu dzīvokli tuvākajā pilsētā, nokausēji, tad sacīji, 
ka tu esi pārāk nogurusi, lai aizvestu mani mājās? Kas tur 
slikts?

MELISA (apsēžas). Tas nemaz nebija tik slikti. Vai ne"? 
ČARLUS. Nu...
MELISA. Ak Dievs!
ČARLUS. Es priecājos, ka tu to izdarīji.
MELISA. Labi.
ČARLUS. Es tiešām priecājos.
Ilga pauze.
MELISA. Tu esi izsalcis?
CARLUS. Nē... Un tu?
MELISA. Es nevarētu neko ieēst. Ēšana man ir bauda. 
Čārlijs viņai nervozi uzsmaida.
ČARLUS. Tev patīk ēst?
MELISA. Ilgu laiku tas bija mans hobijs... Skiet, ka man 

nevajadzēja tev to teikt.
ČARLUS. Kāpēc?
MELISA. Zini... meitenes, es domāju, sievietes, dāmas 

nedrīkst atzīties...
ČARLUS. Un kas tu esi?
MELISA (pārsteigta). Kas es esmu?
ČARLIJS. Meitene vai sieviete?
MELISA. Tas atkarīgs no...
ČARLUS. No kā?
M ELISA. No tā, kas to jautā. Ja kāds, kam ir pāri 

četrdesmit, tad, man šķiet, es esmu meitene...
ČARLUS. Bet patiesībā?
MELISA. Es domāju, ka es varētu uzskatīt sevi par 

sievieti.
ČARLUS. Un tu arī uzskati?
MELISA. Dažreiz.
ČĀRLIJS. Kad?
MELISA (nedaudz aizkaitināta). Es nezinu. Un kā ir ar 

tevi? Vai tu esi vīrietis?
ČARLUS. Nedomāju vis... Domāju, ka es esmu tas, ko 

tu varētu saukt par vēlziedi, bet... man veicas.
MELISA. Kā tu vari teikt?...
ČARLUS. Teikt, ka esmu vēlziedis?
MELISA. Nē, pasaki, kad tu kļuvi pieaudzis, vīrietis'’ 
ČARLUS. Nu...
MELISA. O, nesaki.
ČARLUS. To var pateikt tikai tā...
MELISA. Vīrieši!
Viņa uzvelk virsū segu un uzsit gaisā knipi.
ČARLUS. Sievietes!
Čārlijs a rī uzvelk sev virsū segu, uzsit knipi un sāk 

smieties.
MELISA (pārplecu). Kas te ir tik smieklīgs?
ČARLUS (apsēzdamies). Tu.
MELISA (apsēzdamās). Es neesmu smieklīga.
ČARLUS (atdarina). Es neesmu smieklīga.

MELISA. Izbeidz.
ČARLUS (atdarina). Izbeidz.
MELISA. Tas tiešām ir bērnišķīgi.
ČARLUS. Tu, bez šaubām, tāda arī esi.
MELISA. Un tu domā, ka esi tik izcils, iā?
CARLUS. Faktiski...
MELISA. O, tas tiešām ir lieliski. Tu esi zēns.
CARLUS. Un tu esi meitene.
MELISA. Skaisti.
Ilga pauze.
ČARLUS. Man patīk, kā tu pūties.
MELISA. Ak Dievs, es gribu pūsties, un es pūšos. 
(Pauze.) Man patīk, kā tu man pieskaries.
Čārlijs uztraucas.
Tu esi tik maigs un mīļš.
ČARLUS. Man šķiet, ka tas ir kompliments.
MELISA. Jā.
ČARLUS. Paldies.

_ čārlijs  pastiepjas un p ieskaras M elisas sejai, tad  
pārliecasļ, lai noskūpstītu viņu uz vaiga. Melisa lēni atvirzās 
un noskūpsta viņu uz deguna, čārlijs iesmejas un mēģina 
noskūpstīt Melisu uz lūpām.

MELISA (novērsdamās). Vispirms iztīrīsim zobus.
ČARLUS. Ko?
MELISA. Iztīrīsim zobus, lai es varu tevi noskūpstīt.
ČARLUS (šīlūguma pārsteigts).... Man nav zobu sukas.
MELISA. Man ir viena lieka... tā ir pavisam jauna. Ejam.
Melisa paņem viņu aiz rokas un ved uz vannas istabu.
Vai tas nav uzbudinoši...
ČARLUS. Tīrīt zobus kopā?

_ MELISA. Jā, bet tā ir pirmā reize. Kas zina, vai mēs vēl 
kādreiz tīrīsim zobus kopā, vai varbūt mēs stāvēsim šajā 
pašā dzīvoklī pēc piecdesmit gadiem un arī tīrīsim zobus?

Melisa atver vannas istabas durvis.
ČARLUS. Man liekas, ka te nav pietiekami daudz vietas, 

lai mēs abi šeit varētu tīrīt zobus'.
MELISA. Ir gan! Nāc!
Melisa iebīda viņu iekšā un tad iespraucas pati; viņa 

nesekmīgi mēģina aizvērt durvis. Beidzot viņai tas arī 
izdodas.

MELISA. Te nu mēs esam!
M elisa a tg riež krānu. D zirdam a grūstīšanās un 

gaušanās. Pēc dažiem mirkļiem Čārlijs izsprāgst no vannas 
istabas ar zobu pastu uz vaiga.

ČARLIJS. Kā tu tiki pie zobu sukas, uz kuras rakstīts 
mans vārds?

MELISA (balss). Ko?
ČARLIJS. Es teicu, kā tu tiki pie zobu sukas ar manu 

vārdu?
Melisa pašapzinīgi izsoļo no vannas istabas.
MELISA. Jo ātrāk tu iztīrīsi zobus, jo ātrāk mēs varēsim 

skūpstīties.
čārlijs samulsis ieiet vannas istabā. Dzirdama sparīga 

mazgāšanās. Kad ūdens pārstāj tecēt, Melisa apsēžas gultā 
ar aizvērtām acīm un savilktām lūpām. Čārlijs iznāk no 
vannas istabas un pārkāpj pāri Melisai, viņu nenoskūpstot. 
Melisa, nespēdama tam ticēt, atver acis, tad atkal aizver un 
pagriež seju pret viņu. Čārlijs joprojām viņu neskūpsta.

ČARLUS. Tagad atgriezīsimies pie mana jautājuma? Vai 
tev ir daudz zobu suku ar vīriešu vārdiem?

MELISA. Nē.
ČARLUS. Tad kāpēc tev ir šī te ar manu vārdu?
MELISA. Tāpēc, ka es zināju, ka tu to lietosi.
ČARLUS. Kā tu to varēji zināt?
MELISA. Faktiski tā bija it kā ganga pieredze. It kā kaut 

kas līdzīgs liktenim, par ko tu runāji pirms tam.
CARLUS. Mans liktenis neparedzēja nopirkt zobu suku 

ar tavu vārdu, pat pirms mēs bijām pirmoreiz satikušies.
MELISA. Nu, bet manējais paredzēja. Tagad tu vari mani 

noskūpstīt.
Melisa aizver acis un savelk lūpas, čārlijs viņu ātri 

noskūpsta.
Tas ir viss?

7



ČARLUS. Tātad —  kā tu tiki pie šīs zobu sukas?
MELISA. Aizmirsti to.
ČARLUS. Nē, pastāsti.
M ELISA . Nu, tu varētu dom āt, ka tā ir laim īga  

sagadīšanās, kamēr tu neesi pilnīgi... noskaņojies garīgi. '
ČARLUS. Pastāsti!
MELISA. Labil Es vienkārši, nu... es esmu samulsusi.
ČARLUS. Nemulsti. Es tiešām gribu zināt.
MELISA. Labi. Es biju universālveikalā un pirku pārtiku. 

Tas bija apmēram pirms divām nedēļām, tieši pēc tam, kad 
mēs pirmoreiz sākām sarunāties pēc nodarbības.

ČARLUS. Jā.
MELISA. Nu, es domāju, ka tu patiešām esi jauks.
ČARLUS. Es arī domāju, ka tu esi jauka. Atgriezīsimies 

pie zobu sukas.
MELISA. Tātad es staigāju pa eju iepirkdamās... nu... 

tamponus, jo es domāju, ka sāksies manas reizes, un, nu 
tas ir vienalga, cik tu nopērc, beigās vienalga pietrūkst. 
Tātad es esmu ejā, kur izvietoti higiēnas piederumi. Man 
šķiet, ka tā ir ceturtā, varbūt piektā. Kas to lai zina...

ČARLUS. Es sāku saprast.
MELISA. Zini, es neesmu no tām meičām, kuras kļūst 

gandrīz trakas, kad viņām ir šīs reizes.
ČARLUS. Cik jauki.
MELISA. Visi vienmēr par to sūdzas. Es šādās reizēs 

vienmēr esmu mazliet satraukta. Tev ir jāsaprot, ka man 
šķiet smieklīgi runāt par to.

ČARLUS. Nē, nepavisam. Bet mani interesē zobu suka.
MELISA. Labi. Tātad es pārvietojos pa eju.
ČARLUS. Tik tālu es tev sekoju.
MELISA. Un es nonāku pie plauktiem ar zobu sukām. 

Tagad iegaumē, ka visu šo laiku es nebiju domājusi par 
zobu sukas pirkšanu. Es pat esmu saglabājusi savu 
iepirkumu sarakstu. Deram, ka es to varu atrast, acumirkli.

Melisa grasās celties, čārlijs nospiež viņu atpakaļ.
Domāju, ka varu parādīt tev to vēlāk. Ja gribi, es pat varu 

tev to atdot.
ČARLUS. Tas būtu ļoti jauki. Turpini...
MELISA. Kur es paliku?
ČARLUS. Zobu suku stendā.
MELISA. Pareizi. Es vienmēr novirzos no temata. Tas 

man ir ļoti raksturīgi.
ČARLUS. Tā tas varētu būt.
MELISA (augošā entuziasmā). Tātad tur ir visas šīs zobu 

sukas, un es tur eju garām. Skaidri atceros, ka es pat nepa
skatījos uz tām, kamēr viena neizprotamā kārtā nokrita no 
plaukta...

ČARLUS. Tikai nesaki, ka tā bija zobu suka ar uzrakstu 
“Čārlijs”.

MELISA. Nēl Nu redzi, es zināju, ka tu nesapratīsi.
ČARLUS. Ko? Pasaki man?
MELISA. Aizmirsti to.
ČARLUS. Nē, turpini... (Viņš uzliek roku uz Melisas 

pleciem.) Pastāsti man.
MELISA (samierinājusies). Nu, uz tās nebija nekāda 

vārda. Man šķiet, tur bija rakstīts “Mutes— B” vai kas 
tamlīdzīgs.

Ilga pauze.
ČARLUS (samulsis). Vai tā ir tā pati?
MELISA. Nē, tā nav tā pati. Tu domā, ka es ņemu 

jebkuru bezjēdzīgu lietu un pārvēršu to psihiskā pieredzē?
ČARLUS. Nē, es tā nedomāju.
MELISA. Nu, es to pacēlu un tieši tajā brīdī iedomājos, 

kā tu tīri zobus manā vannas istabā.
ČARLUS (izlikdamies, ka saprot). Ooo...
MELISA. Nepārtrauc mani, citādi tev atkal radīsies greizs 

priekšstats.
čārlijs ar kustībām parāda, ka aizslēdz sev muti un 

aizmet prom atslēgu.
Un tā es sāku meklēt zobu suku ar tavu vārdu. Bet tur 

nevienas tādas nebija, turklāt es zināju, ja to tūlīt neatradīšu, 
tad... Zini, ir tāds teiciens: ja nerīkosies, liktenis paies tev 
garām. Es atstāju savus ratiņus ar tamponiem un visu

pārējo tieši ejas vidū... Izstaigāju sešus stāvus, bet nekur 
nebija zobu sukas ar uzrakstu “čārlijs". Bet tad septītajā 
stāvā, kas bija kā bākas uguns manos meklējumos, es to 
atradu. Saproti, septiņi stāvi, septiņi burti Č-A-R-L-I-J-S.

čārlijs skatās uz Melisu cieši sakniebtām lūpām, bet tad 
sāk smaidīt.

MELISA. Beigas.
ČARLUS. Šķiet, ka man arī reiz bija garīga pieredze.
MELISA. Vai mums tagad par to būtu jārunā?
ČARLUS. Nē.
MELISA. Piedod, pastāsti man...
ČARLUS. Viss kārtībā. Tā nebija ne tuvu tik aizraujoša 

kā tavējā.
MELISA. Es tiešām gribu to dzirdēt.
Čārlijs noskūpsta Melisu uz vaiga, tad uz lūpām. Viņi 

turpina skūpstīties arvien kaislīgāk un kaislīgāk, čārlijs 
pabāž roku zem  spilvena, bet nevar atrast to, ko tur 
paslēpis. Viņš meklē uz grīdas, bet nekā. Melisa turpina 
viņu skūpstīt uz kakla.

ČARLUS. Pagaidi.
Viņš maigi noskūpsta Melisu un tad lietišķi noliecas pār 

gultas malu. Melisa apsēžas un cenšas nesmieties, čārlijs 
meklē zem gultas. Viņš to atrod, paslēpj zem sava spilvena 
un tik piemīlīgi tuvojas Melisai, it kā nekas nebūtu noticis. 
Viņa gandrīz sāk smieties. Viņš noskūpsta viņu, pirms 
Melisa paspēj iesmieties. Viņi atkal iekarst, čārlijs vēlreiz 
pabāž roku zem spilvena un izvelk prezervatīvu. Tad 
apskauj Melisu un turpina viņu skūpstīt. Tagad, apskāvis ar 
abām rokām viņas augumu, čārlijs mēģina atplēst paciņu. 
Pēc neilgas cīņas viņam tas izdodas. Melisa atraujas no 
viņa. čārlijs pabāž rokas zem segas un nesekmīgi mēģina 
uzvilkt prezervatīvu.

MELISA (vīlusies). Atļauj man to izdarīt.
Čārlijs izvelk prezervatīvu no segas apakšas. Tas ir 

izstaipīts. Melisa to paņem un pazūd zem segas. Pēc brītiņa 
redzams, ka Melisas pūles arī ir nesekmīgas.

ČARLUS. Man ir vēl viens džinsa žaketē.
Melisa pabāž galvu no segas apakšas.
MELISA. Sīkums.
ČARLUS. Piedod.
MELISA. Viss kārtībā. Tā ir mana vaina.
ČARLUS. Kā gan tā var būt tava vaina?
MELISA. Tas ir tas nolādētais stāsts par zobu suku, kas 

visu laiku iedarbojas.
ČARLUS. Tu mani gribēji paķert uz āķa?
MELISA. Nē... Es zvēru, ka nē. Bet tas neapšaubāmi 

būtu bijis labs āķis, vai ne?
ČARLUS. Tu mani noķēri uz āķa. (Pauze.) Tātad...
MELISA. Tātad... (Ļoti ilga pauze.) Kur, tu teici, ir vēl 

viens?
ČARLUS. Manā džinsa žaketē.
Metisa izkāpj no gultas un meklē žaketi.
Tā ir tur.
Čārlijs norāda uz ieejas durvīm. Melisa atrod žaketi.
MELISA. Kurā kabatā?
ČARLUS. Man šķiet, ka augšējā kreisajā.
MELISA. Paklau, ja šī tev tiešām ir pirmā reize, kāpēc 

tad tu nēsā prezervatīvus sev līdzi?
ČARLUS. Nu, es iedomājos, ka tad, ja man tie būs, 

varbūt tu neuzskatīsi mani par iesācēju.
MELISA. Es nemaz nedomāju pievērst tam uzmanību.
ČARLUS. Ja es būtu zinājis, ka iznāks tik slikti, es droši 

vien būtu atturējies un palicis mājās.
MELISA. O, izbeidz. Nav nemaz tik slikti. (Pauze.) Es 

priecājos, ka tu nepaliki mājās.
ČARLUS. Labi.
Melisa pienāk pie gultas un noskūpsta viņu.
MELISA. Atļauj šoreiz man to izdarit.
ČARLUS. Lai notiek.
Melisa iekāpj gultā, un viņi atkal sāk skūpstīties. Pēc 

dažiem mirkļiem Melisa palien zem segas. Vēl pēc dažām 
sekundēm Čārlija sporta biksītes aizlido uz gultas viņu galu. 
Paiet vēl dažas sekundes.
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MELISA. Man tas izdevās!
CARLUS (izbili). Un ko nu?!
Melisa cenšas uzvilkt čārliju sev virsū. Viņi valstās pa 

gultu, cenzdamies atrast piemērotu pozu. Dzirdami atsevišķi 
ņurdiem un čuksti. *

O, nē.
MELISA. Ko?!?
Čārlijs atvirzās no viņas.
ČARLUS. Piedod, Mel.
MELISA. Viss kārtībā, čārlij.

_ Yi0i 9̂ 1 uz muguras, nepieskardamies viens otram 
Carlijs paliecas uz priekšu, paķer savas bikšeles un uzvelk 
tās. Tad noguļas atpakaļ uz spilvena.

ČARLUS. Varbūt man vajadzētu par to uzrakstīt 
MELISA. Jā.
ČARLUS. Ļoti pateicos.
MELISA. Es to tā nedomāju, tu esi labs rakstnieks. 
CARLUS. Tu tiešām tā domā?
MELISA. Jā...
Ilga pauze.
ČARLUS. Man nekad nav bijis daudz draugu.
Melisa satver čāriija roku.
Es vienmēr rakstīju... tas palīdzēja, kad man nebija 

neviena, ar ko parunāties.
MELISA.Tev nebija brāļu vai māsu?
ČARLUS. Nē, es biju vienīgais bērns.
MELISA. Un vecāki?
ČARLUS. Man ir tikai mamma.
MELISA. Kas notika ar tavu tēvu?
ČARLUS. Es nezinu.
MELISA. O...
CARLUS. Mani vecāki nebija precējušies, kad māte 

palika stāvoklī. Es nezinu, bet man šķiet, ka viņš vienkārši 
negribēja apgrūtināt sevi ar bērnu.

MELISA. Droši vien bija grūti uzaugt, nepazīstot savu 
tēvu.

ČARLUS. Dažreiz bija gan.
MELISA. Tu kādreiz esi gribējis mēģināt viņu atrast? 
CARLUS. Nē. Nu, es dažkārt domāju par to, kad biju 

jaunāks, bet es tiešām nekad neesmu viņu meklējis. Man 
šķiet, ka es joprojām domāju par tēvu, bet es nezinu, liekas 
ka viņš tiešām nav saistīts ar manu dzīvi.

MELISA. Tu savai mātei kādreiz esi jautājis par viņu? 
CARLIJS. Cik atceros, tad nē. Reiz es atradu savu 

bērnības fotogrāfiju. Tās otrā pusē bija rakstīts “Čārlzs 
Raiens”.

MELISA. Skaists vārds.
ČARLIJS. Man šķiet, ka tā vienkārši bija manas mātes 

nepiepildīta vēlēšanās.
MELISA. Man patīk tavs vārds.
CARLUS. Paldies.
Ilga pauze.
MELISA. Kad tu sāki rakstīt?
ČARLUS. Es nezinu, šķiet, ka pamatskolā. Kopš tā laika 

kad es iemācījos, kā to dara.
M E LISA . Kad es m ācījos pam atskolā, es ņēmu 

pareizrakstības vārdiņus un izdomāju visādus stāstiņus. 
Mana mamma dažus no tiem vēl ir saglabājusi.

CARLUS. Tiešām? Es arī tā darīju.
MELISA. Jā?
ČARLUS. Jā.
MELISA. O...
CARLUS. Kas noticis?
MELISA. Es nezinu, man likās, ka es tāda biju vienīgā. 
CARLUS. Nu, varbūt mēs bijām divi vienīgie 
MELISA. Šaubos.

. ČARLUS. o, izbeidz. Es domāju, ka tas ir lieliski. Pado
mā tikai, ja viens no mums nebūtu sacerējis stāstiņus no pa
reizrakstības vārdiņiem, mēs droši vien tagad nebūtu kooā 

MELISA. O, lūdzu... '
CARLUS. Domāju, ka tas bija liktenis.
MELISA. Tu sāc ņirgāties.

CARLUS.Nē, es noņirgājos. Tas tiešām ir brīnišķīgi. 
^ L  SA^Sis vārds izklausās tik skaisti, kad tu to saki. 
CARLUS. Kads?
MELISA. Brīnišķīgi.
ČARLUS. Jā?
MELISA. Jā.
p .^ ļ-U S - Patiesi, es domāju, ka tu esi brīnišķīga. 
MELISA. Un tu vari man to teikt, kad vien vēlies.
Čārlijs noskūpsta Melisu uz vaiga. Pauze 
Nu? ‘
ČARLUS. Ko?
MELISA. Tas bija mājiens.
ČARLUS. Tā.
MELISA. Tā?!?
ČARLUS (pliekani). Tu esi brīnišķīga.
MELISA. Tā nē.
CARLUS. Tu, protams, pieprasi.
MELISA. Es esmu despotiska palaistuve. Tev to tik grūti 

izdarīt?
ČARLUS. Kas būs, ja es to pateikšu?
MELISA. Es izmainīšos.
ČARLUS. Tiešām?
MELISA. Varbūt.
ČARLUS. Labi. es tev pateikšu.
MELISA. Kad?
ČARLUS. Tādā gadījumā... drīz.
MELISA. Tu taču nedomā, ka es esmu palaistuve vai

ne?
CARLUS. Nē. (Pauze.) Ko tu domā par mani?
MELISA. Es domāju, ka tu esi jauks puisis. Tu esi 

interesants. Mmm... Izcils rakstnieks. Labi skūpsties 
CARLUS. Un vēl? '
MELISA. Tu esi patiess.
ČARLUS. Vai tiešām? Paldies.
MELISA. Vai tad neesi?
ČARLUS. šķiet, ka esmu.
Pauze.
MELISA. Tu kādreiz esi bijis iemīlējies?
ČARLUS. Es neesmu par to pārliecināts. Un tu?
MELISA. Domāju, ka jā.
ČARLUS. Un vairs neesi.
M E LIS A . M anuprāt, ja  tā neturpinās, tad tā nav 

mīlestība.
ČARLUS. Bet kas tad?
MELISA. To es vēl neesmu izdomājusi.
Pauze.
ČARLIJS. Kā tu domā, vai mūsu attiecības varētu 

turpināties?
MELISA. Mūsu? Par to ir pāragri runāt.
ČARLUS. Tu esi pārliecināta?
MELISA. Ne visai.
Pauze.
ČARLUS. Gribi padejot?
MELISA. Šeit?
ČARLUS. Jā.
MELISA. Es nemaz nemāku lēni dejot.
CARLUS. Es tev iemācīšu.
Viņš pārrāpjas pāri Melisai un ieslēdz stereo aparatūru 

Atskan Elvisa *Es nevaru neiemīlēties". Čārlijs atgriežas pie 
gultas.

(Ļoti bruņnieciski.) Vai daiļā dāma nevēlētos padeiot? 
MELISA. Nē... Bet es dejošu.
Melisa izkāpj no gultas, un viņi sāk dejot. Viņa izskatās 

nedaudz stīva.
ČARLUS. Tev labi iznāk.
MELISA. Tiešām?
Čārlijs viņu maigi skūpsta uz lūpām un tad pievelk sev 

tuvāk. Gaisma sāk dzist.
ČARLUS. Es mīlu tevi, Melisa.
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OTRĀ AINA

Melisas dzīvoklis. Viss ir izvietots tāpat, tikai tagad šeit 
valda lielāka kārtība. Trauki ir nomazgāti un salikti trauku 
žāvētājā. Palielinātājs un negatīvi ir novākti, tualetes durvis 
aizvērtas. Dīvāns-gulta salikts, visi filozofiskie citāti noņemti. 
Tikai uz rakstāmgalda valda nekārtība, bet pelnutrauka un 
kafijas tases tur vairs nav.

Iedegas gaismas. Pagājuši trīs mēneši. Melisai mugurā 
kombinē, matos rullīši. Viņa liek šķīvjus trauku žāvētājā, tad 
pārbauda kaut ko cepeškrāsnī, izvelk no ledusskapja 
šampanieša pudeli un noliek to uz kafijas galdiņa. Melisa 
meklē kaseti, ieliek, atskan kāda maiga Džordža Vinstona 
mūzika. Viņa ieiet vannas istabā, lai izņemtu rullīšus; 
atgriežas, sukādama matus. Tad noņem kleitu no pleciņiem, 
kas uzkabināti uz tualetes durvju roktura un uzvelk to 
mugurā; iet pie spoguļa, kas ir vannas istabas durvīs, lai 
sakārtotu kleitu un matus. Viņa izmēģina visāda veida 
valdzinošas grimases un žestus, tad parāda sev mēli. 
Neapmierināta viņa aiziet pie stereo aparatūras un izņem 
kaseti, sameklē citu ierakstu, uzliek Pateicīgos mirušos" 
(Greatful Dead) un uzgriež diezgan skaļi. Viņa aiziet pie 
ledusskapja, izņem alu, tad paceļ kleitu un apsēžas uz 
dīvāna, uzlikdama savas plati izplestās kājas uz kafijas 
galdiņa. Melisa atliec galvu atpakaļ un klausās mūziku. Pēc 
dažiem mirkļiem pielec kājās un drudžaini sāk kaut ko 
meklēt uz rakstāmgalda. Viņa atrod tukšu cigarešu paciņu 
un nomet to uz grīdas. Dažas sekundes viņa soļo pa istabu, 
tad m eklē zem  dīvāna un atrod tur cigarešu paciņu. 
Atvieglota viņa aiziet pie virtuves skapīša atvilktnes un 
sameklē sērkociņu kārbiņu.

MELISA. Paldies Dievam par maziem brīnumiem.
Viņa atkal apsēžas uz dīvāna —  tikpat nesievišķīgi kā 

iepriekš, aizdedzina cigareti un pilnībā izbauda pirmo dūmu. 
Viņa iedzer vēl malku alus un ievelk vēl vienu dūmu, tad sāk 
pie sevis dziedāt. Pie durvīm klauvē. Melisa nedzird. Klauvē 
skaļāk. Vina nepakustas.

ČĀRLIJS (balss). Melisa!
MELISA. Sasodīts.
Viņa iedzer vēl nedaudz alus un pagriež klusāk stereo.
Nāku.
Melisa izlej atlikušo alu izlietnē, izmet kārbu, ievelk 

pēdējo dūmu un cigareti iemet izlietnē. Viņa pārbauda savu 
elpu, pūšot to plaukstā.

ČĀRLIJS (balss). Atver, Mel!
MELISA. Vienu mirklīti!
Viņa ieiet vannas izstabā, la i paņemtu kādu mutes 

atsvaidzinātāju. Iznāk, paskatās spogulī, vai viss kārtībā, tad 
ir pie durvīm un atver tās.

Sveiks, dārgumiņ.
Melisa noskūpsta Čārliju. Viņš ienāk ar mugursomu pār 

plecu un aizver durvis.
ČĀRLUS. Sveiciens gadadienā.
Viņi savienojas ilgā skūpstā. Melisa saņem viņu aiz 

rokas un ved pie dīvāna.
Tu atkal esi smēķējusi.
MELISA. Es, vai?
ČĀRLIJS. Jā, tu.
M ELISA . Nu, ja tu būtu ieradies laikā, es nebutu 

smēķējusi.
Viņi apsēžas uz dīvāna.
ČĀRLIJS. šoreiz es atļaušos to neievērot.
MELISA. Tu esi pārāk laipns.
ČĀRLIJS.Es esmu pārāk laimīgs.
MELISA. Mēs abi esam laimīgi. (Viņa skūpsta Čārliju.) 

Es nespēju noticēt, ka pagājuši jau trīs mēneši, kopš mēs 
pavadījām šeit savu pirmo nakti.

ČĀRLIJS. Neatgādini man to.
MELISA. Tā bija vislabākā no visām.
ČĀRLIJS. Par laimi, tagad viss ir normāli.
Melisa smaida.
Tu lieliski izskaties.
MELISA. Nē, es... Paldies.

ČARLUS. Tas jau ir labāk.
MELISA. Es ceru, ka tu esi izsalcis.
ČĀRLUS. Tikai pēc tevis.
Viņš noskūpsta Melisu.
MELISA. Nu, lūdzu! Vispirms paēdīsimpusdienas. 
ČĀRLUS. Pusdienas mēs varam ēst pēc tam.
MELISA. Tev prātā tikai sekss.
ČĀRLIJS. Un tev ne?
MELISA. Ne tik daudz kā tev.
ČĀRLUS. Tu pie tā esi vainīga.
MELISA. Izrādās, ka es esmu radījusi monstru.
Čārlijs uzguļas viņai virsū, bet Melisa nogrūž viņu nost 

un mēģina piecelties.
Izbeidz!
ČĀRLUS. Labi, piedod.
Melisa dodas pārbaudīt, kas notiek ar pusdienām. Viņa 

izslēdz cepeškrāsni, pagriežas un skatās uz Čārlija pakausi. 
Pēc mirkļa.

MELISA. Tu mani mīli?
čārlijs pagriežas, lai paskatītos uz viņu.
ČĀRLUS. Protams, ka es tevi mītu. Vai tad es būtu šeit, 

ja nemīlētu?
MELISA (iedama pie dīvāna). Iespējams.
ČARLUS. Es gan tā nedomāju.
Melisa apsēžas uz dīvāna, cik iespējams tālu no čārlija. 
MELISA. Dažreiz man šķiet, ka tev interesē tikai sekss... 

un nekas vairāk.
ČARLUS. Izbeidz, Mel. Mēs bijām nolēmuši atzīmēt... 
MELISA. Ko tad, trīs mēnešus seksa?
ČĀRLUS. Trīs kopā pavadītus mēnešus.
MELISA. Kopā? Mēs esam kopā tikai gultā.
ČĀRLUS. Un es domāju, ka tev patīk būt gultā kopā ar 

mani.
MELISA. Jā, patīk.
ČARLUS. Nu, tad es nesaprotu, kas noticis.
MELISA. Nekas. Sīkums.
ČARLUS. Melisa, pasaki man.
MELISA. Vai atceries, kad tu pirmoreiz pateici, ka mīli 

mani?
ČARLUS. Protams, ka atceros.
MELISA. Tu mani toreiz mīlēji?
ČĀRLUS. Jā.
MELISA. Pec vienas nakts?
ČĀRLIJS. Jā.
MELISA. Ka tu varēji? Tu taču mani pat nepazini. 
ČĀRLUS. Es tevi pazinu tik daudz, cik nepieciešams. 
MELISA. O, tas ir vienkārši lieliski.
ČĀRLIJS. Es neprotu pārliecināt. Ko tu gribi, lai es 

pasaku?
MELISA. Nezinu.
ČARLUS. Drīkst tev uzdot vienu jautājumu?
MELISA. Kādu?
ČARLUS. Kā tu juties, kad es pirmoreiz pateicu, ka mīlu 

tevi?
MELISA. Es nezinu... man šķiet, ka labi. To ir grūti 

izskaidrot.
ČĀRLUS. Nu, un kā tu domā, kā es jutos, kad tu man to 

nepateici?
MELISA. Es nezinu.
ČARLUS. Tas bija sāpīgi.
MELISA. Piedod. Tu taču zini, ka es mīlu tevi.
ČĀRLUS. Es tevi arī ļoti mīlu.
MELISA. Nedusmojies. Vienkārši es dažreiz kjūstu 

neprātīga.
ČARLUS. Paklau, es varu šonakt nepalikt, ja tu negribi. 
MELISA. Nē! (Nomierinādamās.) Es gribu, lai tu paliec. 
ČĀRLUS. Es vienmēr tevi mīlēšu, Mel.
MELISA. O, kādu dienu tu mani pavisam aizmirsīsi. Pēc 

desmit gadiem tu pat nevarēsi atcerēties manu vārdu.
ČĀRLIJS. Nevajag desmit gadus, dod man desmit 

dienas.
MELISA. Man liekas, ka tu pēc desmit dienām mani 

aizmirsīsi.
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ČĀRLUS. Nekad... nekad... nekad... 
šoreiz, kad Čārlijs metas Melisai virsū, viņa nepakustas. 

Viņi kaislīgi skūpstās.
CARLUS. Tagad es esmu izsalcis.
MELISA. Tu tagad gribi ēst?
ČARLkJS. Jā, un tu negribi?
MELISA. Nē.
ČARLkJS. Nu, ko tad tu gribi darīt?
MELISA. Izģērbies, un es tev parādīšu.
ČARLIJS (sarkastiski). Kā tu uzdrošinies? Vai tad tu 

neuzskati mani par cilvēku, par indivīdu? Ja tu gribētu, lai es 
palieku, tu pret mani tā neizturētos...

MELISA. Beidz un sāc izģērbties.
Čārlijs saniknots pieceļas un sāk atpogāt kreklu. 
ČARLUS. Tu nemaz necieni manas jūtas.
Viņš novelk kreklu.
Vai tu kādreiz esi padomājusi par manu pašcieņu?
Viņš sāk atpogāt bikses.
Un kā ir ar manām tiesībām?
Viņš apsēžas uz dīvāna un novelk vienu bikšu staru.
Es nekad neesmu juties tik slikti kā patlaban.
Viņš novelk otru bikšu staru.
Vienīgais, kas tevi nodarbina, vienīgais, par ko tu visu 

laiku domā, ir sekss, sekss, sekss... vairāk, vairāk, vairāk... 
tu apejies ar mani kā ar mašīnu, kā ar rotaļlietu...

Viņš novelk zeķes.
...tikai izpriecai. Nolieto un aizmet projām.
Viņš pieceļas, palicis tikai sporta biksītēs.
Es tev neesmu nekas vairāk kā jāklis. (Pēc m n^a.) 

Dariet, kas jums jādara, cienītā. *
Čārlijs nogāžas uz dīvāna. Melisa kādu brīdi noskatās uz 

viņu, tad spēcīgi sapurina.
MELISA. Celies augšāl
ČARLUS (nedroši). Vai jau viss? Man... man kauns. 
MELISA. Izbeidz.
ČARLIJS.Es tikai ceru, ka tad, ja palikšu stāvoklī, tu 

rīkosies pareizi.
Melisa viņu draudzīgi iedunkā.
Lūdzu, bez sitieniem, o, ak, es nelaimīgais.
MELISA. Ātrāk, Čārlij.
ČARLUS. Atkal, manu raganiņ?
MELISA (bez intereses). Nē, paldies.
ČĀRLUS. Šoreiz būs labāk.
MELISA. Ļauj man uzvilkt kaut ko ērtāku.
Viņa ieiet vannas istabā.
ČARLUS. Neuzkavējies ilgi, mīļumiņ.
MELISA (balss). Apklusti beidzot!
Čārlijs pieceļas, pārbīda kafijas galdiņu un izvelk 

dīvānu, izslēdz lampu dzīvojamā istabā un ielec gultā. Melisa 
iznāk no vannas istabas. Viņai mugurā vīriešu pidžama, 
kājās īsās zeķes. Viņa kārdinošā pozā nostājas durvīs. 

ČARLUS. Vai varu pakalpot, dārgā?
MELISA. Tu esi rupjš. (Melisa dodas uz gultu.) Tu, 

protams, velti nezaudē laiku.
ČARLUS. Nāc šurp.
Viņš ievelk Melisu gultā.
MELISA. Es ceru, tu saprati, ka pusdienas ir pagalam. 
ČARLUS. Jā, es to saožu.
MELISA. Turklāt pica?
ČARLUS. Mums vēl ir šampanietis.
MELISA. Nu tad svinēsim.
Čārlijs noliecas uz priekšu un attaisa šampanieti. Viņš 

piepilda divas glāzes un pasniedz vienu Melisai. Viņa to 
panēm un nedomājot sāk dzert.

ČĀRLUS. Pagaidi!
Melisa izbiedēta izlej nedaudz šampanieša uz pidžamas. 
MELISA. Ko?
ČARLUS. Vai mēs neuzsauksim tostu?
MELISA. O jā, es piemirsu.
ČARLUS. Par vēl daudzām, daudzām dienām, —  kā šī. 
MELISA. Lai tādas būtu reti.
Viņi saskandina glāzes un dzer. Melisa izdzer savējo un 

noliek uz galdiņa. Čārlijs arī noliek savu glāzi, bet tā ir

pusizdzerta.
Es šodien pabeidzu savu lugu.
ČARLUS (ar liekuļotu interesi). Tiešām? Tu man iedosi 

to izlasīt?
MELISA. Tev droši vien nepatiks.
ČARLUS. Nē... Es gribētu to izlasīt. Nopietni.
MELISA. Tu tikai tā saki.
ČARLUS. Ja es tā nedomātu, es tā ari neteiktu.
MELISA. Bet tava luga ir daudz labāka.
ČĀRLUS. Man ir tikai lielāka pieredze, tas ari viss. 
MELISA. Dažās jomās varbūt.
Viņa jāteniski uzsēžas Čārlijam uz vēdera.
ČARLUS. Tā bija lēta atbilde.
MELISA. Bet, ja es atļaušu tev izlasīt savu lugu, vai tu 

apsoli man pateikt taisnību, ko par to domā.
ČĀRLUS. Apsolu.
MELISA. Tikai neliekuļo.
ČARLUS. Es to nedarīšu.
MELISA. Es varētu laboties tikai tad, ja mani kritizēs. 
ČĀRLUS. Es apsolu, ka pateikšu tieši to, ko domāju. 
MELISA. Bet esi mīļš, labi?
Melisa pieceļas un sāk jaukties pa papīriem, kas ir uz 

rakstāmgalda, līdz beidzot no nekārtīgās kaudzes izvelk 
manuskriptu. Viņa pārbauda, vai tur ir visas lapas. Pa to 
laiku čārlijs  pieceļas un izņem no mugursomas savu 
manuskriptu.

Viņi atkal satiekas gultā.
MELISA un ČARLUS. Lūdzu.
MELISA. O, tu esi pabeidzis arī savējo.
ČĀRLUS. Nu, tas ir tikai pirmais uzmetums.
MELISA. Manējais arī ir tikai melnraksts. (Pauze.) Es 

nevaru vien sagaidīt, kad varēšu izlasīt tavu lugu.
ČARLUS. Tiksimies pēc stundas.
Gaismas izdziest un atkal iedegas, čārlijs dzer vēl vienu 

glāzi šampanieša. Melisa vēl lasa.
MELISA (lasa).
Džeiks. Tur tu saņemsi nepieciešamo palīdzību.
Sītija (raudot). Tu mani gaidīsi?
Džeiks. Skaistulīt, es esmu klejotājs. Tāds puisis kā es 

nevar palikt pārāk ilgi vienā vietā. Kādu dienu, kad tu būsi 
tikpat saprātīga kā mēs, pārējie, es ceru, tu atcerēsies mani. 

Sallija. Un tu atcerēsies mani... vai ne, Džeik?
Džeiks. Vari likt galvu ķīlā, Sallij. (Satumsums.)
Melisa noliek manuskriptu.
ČARLUS. Nu, kā?
MELISA. Tā... bija interesanta.
ČARLUS. Tiešām?
MELISA. Man vajadzīgs laiks, lai to izprastu.
ČARLUS. Tu gribi pagaidīt un pateikt savas domas no 

rīta?
MELISA. Varbūt tā būs labāk. Bet kā ir ar manējo? 
ČARLUS. Kā tad ir?
MELISA. Tev nepatīk.
ČARLUS. To es neesmu teicis.
MELISA. Būtu varējis ari pateikt.
ČĀRLUS. Nevarētu teikt, ka man tā nepatīk.
MELISA. Ko tu par to domā?
ČARLUS. Es domāju, ka tā esi tu.
MELISA. Ko tas nozīmē?
ČARLUS. To, ka tas ir tavs darbs.
MELISA. Bez šaubām, ka mans.
ČARLUS. Nu, ko tad tu gribi, lai es tev pasaku?
MELISA. Taisnību!
ČARLUS. Taisnību?
MELISA. Jā!
ČARLUS. Un kā ir ar mani? Tu man pateiksi taisnību? 
MELISA. Labprāt.
ČARLUS. Vārdu sakot, Čarlīnas un... un... (viņš meklē 

manuskriptā) Melvina attiecības ir interesanti attēlotas.
MELISA. Tiešām? Nu, Sīlija un Džeiks arī ir diezgan 

pārsteidzošs pāris.
ČARLUS. Tas viss ir izdomāts.
MELISA. Tāpat kā man.
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ČARLUS. Labi!
MELISA. Labi. Tā Sīlija ir stulbene.
ČARLUS. Un, velns parāvis, kā viņu sauca...
MELISA. Melvins!
ČARLUS. Melvins... viņš ir galīgs idiots.
MELISA. Vismaz viņs nav nonācis līdz drausmīaam  

garīgam sabrukumam.
CARLUS. Skaistas lūpas.
MELISA. Kā man?
ČARLUS. Tu esi neciešama. Šim tēlam nav nekā kopīga 

ar tevi.
M ELISA . T iešām ? Un es dom āju, ka laipnajam , 

patīkamajam, pieklājīgajam Džeikam arī nav nekā kopīga ar 
tevi.

Man šl*!et’ ka visos savos tēlos es ielieku 
kadu drusciņu no sevis. Tomēr tev nav iemesla tā runāt. 
P f ru.’, . . lu domā, ka esi līdzīga tai noslēpumainajai, tomēr 
bērnišķīgajai astoņdesmito gadu sievietei Carlīnai.
■ i- (™&da viņu). "Man šķiet, ka visos savos tēlos es
ielieku kadu drusciņu no sevis.”

ČARLUS. Ak Dievs!
čārlijs piece[as un ieiet vannas istabā, aizcirzdams 

durvis.
MELISA. Kā tev šķiet, ko tu tagad dari?
ČARLUS. Es aizcērtu durvis.
MELISA Jā, tu cērt durvis. Tu gribi būt pieklājīgs, cēls 

vīrietis, ko? Pasaki: “Es cērtu durvis!”
Čārlijs atgrūž vannas istabas durvis.
ČARLUS. Es cērtu durvis!
Viņš atkal aizcērt durvis. Melisa sakaitināta izkāpj no 

gultas un kaut ko meklē virtuves skapīšos un ledusskapī. 
Tad atkal pieiet pie ledusskapja un izvelk selerijas stiebru.

MELISA fo/a sevis). Tas ir šausmīgi smieklīgi. Selerija 
nay slikts ēdiens. Saldējums ir slikts ēdiens. Cepumi ir slikts 
ēdiens.

CARLUS (balss). Ko tu teici?
MELISA. Aizveries!
Viņa nokož gabaliņu selerijas.
Sasodīts!
Viņa izmet seleriju atkritumu spainī un iet pie izlietnes, 

tad aiziet atpakaļ pie ledusskapja un izņem alu. Dzirdams, 
ka tualetē norauj ūdeni. Melisa paskatās uz vannas istabas 
durvīm un skrien uz gultu.

ČARLUS. Vai es droši varu nākt ārā?
MELISA (noliedzoši purina galvu). Nāc.
Čārlijs iznāk, nesdams divas zobu sukas, saliktas kā 

krustu sev priekšā. Melisa smaidīdama purina galvu tad 
atkrīt atpakaļ gultā. ’

MELISA (aizsmakušā balsī). Nē... nē... Aāā!
Melfsu3 a‘Z^  ar ro^ām sei u- čārlijs noliecas un noskūpsta

ČARLUS. Es varu nākt atpakaļ gultā?
Melisa pieceļas sēdus.
MELISA. Tas ir no daudz kā atkarīgs.
ČARLUS. No kā?
MELISA. Tu mīli mani?
ČARLUS. Dažreiz.
MELISA. Vairāk mīli nekā nemīli?
ČARLUS. Jā.
MELISA. Tad nāc.
Čārlijs iekāpj gultā un apsēžas.
ČARLUS. Bet tu mani mīli?
MELISA. Neprātīgi.
ČARLUS. Visu laiku?
MELISA. Dažreiz.
ČARLUS. Vairāk mīli nekā nemīli?
MELISA. Vienādi mīlu un nemīlu.
Melisa noskūpsta čārliju.
Es mīlu tevi.
Čārlijs saņem Melisas roku un noskūpsta to.
ČARLUS. Es tevi arī mīlu.
MELISA. Es esmu pārgurusi.
CARLUS. Pasapņosim.

MELISA. Tagad?
CARLUS. Tu teiksi, ka esmu jucis.
MELISA. Es neuzdrošināšos.
ČARLUS. Sāc.
MELISA. Par ko?
ČARLUS. Par mums.
MELISA. Labi. Sāc tu pirmais.
CARLUS. Tu precētos ar mani?
MELISA. Tagad?
ČARLUS. Kādu dienu.
MELISA. īstenībā vai sapņos?
CARLUS. Gan īstenībā, gan sapņos.
MELISA. Jā.
CARLUS. Cik bērnu tu gribētu?
MELISA. Divpadsmit.
ČARLUS. īstenībā?
MELISA. Sešus.
ČARLUS. Tas jau ir mazliet labāk.
MELISA. Tu negribetu divpadsmit bērnus?
ČARLUS. Divpadsmit ir šausmīgi daudz.
MELISA. Jā, bet vai tev neliekas, ka tas būtu lieliski —  

uzaugt kopā ar divpadsmit brāļiem un māsām? Tad vienmēr 
butu kāds, ar ko parunāties, kāds, uz kuru varētu paļauties.

CARLUS. Jā, es domāju, ka tas būtu jauki, bet tikai tad, 
ja mēs viņus visus varētu uzturēt.

MELISA. Šajos sapņos mums visa kā būs gana. 
CARLUS. Vai es būtu bagāts?
MELISA. Tu gribi tāds būt?
ČARLUS. Es vēlos gūt panākumus.
MELISA. Es gribu, lai mēs visi mīlētu viens otru. Naudai 

ir otršķirīga nozīme.
ČARLUS. Tikai sapņos.
MELISA. Man arī tā liekas.
ČARLUS. Kur tu gribētu dzīvot?
M ELISA . N ezinu. M asačūsetā , M enā, kaut kur 

Jaunanglijā. Un tu?
ČARLUS. Kalifornijā.
MELISA. Tas nekad nenotiks.
ČARLUS. Būs jāizvēlas kompromisa variants.
MELISA. Tiešām?
ČARLUS. Tiešām.
MELISA. Un tu to darītu?
CARLUS. Ja tu, tad es arī.
MELISA. Tev ir kāds sapnis?
ČARLUS. Jā.
MELISA. Vai tur esmu arī es?
ČARLUS. Tu gribētu tur būt?
MELISA. Kādreiz jā.
CARLUS. Labi, tu tur kādreiz arī būsi.
MELISA.. Pastāsti man par savu sapni.
ČARLUS. Es gribu, lai man veicas.
MELISA. Kā to saprast?
ČARLUS. Es gribu gūt panākumus.
MELISA. Tu gribi būt slavens?
ČARLUS. Tas nav obligāti.
MELISA. Tu varētu kļūt slavens.
ČARLUS. Varbūt.
MELISA. Un viss droši vien beigtos ar kādu slavenu 

aktrisrti.
ČARLUS. Tas nav iespējams, jo tu neesi aktrise.
MELISA. Jā, un es neesmu ari slavena.
ČARLUS. To es neesmu teicis.
MELISA. Vai tā bija tava vēlēšanās? Lauku zēns no 

Amerikas vidusrietumiem lielpilsētā?
ČARLUS. Es neesmu lauku zēns.
MELISA. Bet tu esi no vidusrietumiem, un tas iau ir 

diezgan slikti.
CARLUS.O, ja es būtu uzaudzis priekšpilsētā kā tu... 
MELISA. Vismaz es kaut ko sajēdzu no dzīves. Es zinu, 

kas tev jādara, lai gūtu panākumus Ņujorkā. Tev jāpaspaida 
kada režisora sieva un populāra vadošā aktrise. Tad tu būsi 
atzīts, par tevi rakstīs, ar tevi slēgs kontraktus un ... nu, ar 
vardu sakot, es ceru, ka tu proti peldēt pa straumi.
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ČARLUS. Pietiks par mani.
MELISA. Nu, velns ar ārā, kā tu domā, kāpēc ir iznācis 

tā, ka mazpilsētas zēns nokļuvis lielpilsētā? Vigi tevi aprīs. 
ČARLUS. Izbeigsim par to.
MELISA. Labi.
ČARLUS. Un kā ir ar tevi, mis es-uz-au -gu-Long-a i- 
len-dā-bet-es-pa-zīs-tu-D ien-vid-bron-ksu?
MELISA. Un kā lai to saprot?
ČARLUS. Vienkārši kā cēliena saīsinājumu.
MELISA. Man nav nekā kopīga ar šo cēlienu. Beigsim. 
ČARLUS. Nē, pastāsti man par saviem sapņiem, Melisa. 
MELISA. Nē.
ČARLUS. Tev nav neviena sapņa?
MELISA. Man to ir daudz.
ČARLUS.Tad pastāsti man.
MELISA. Es jau esmu tev stāstījusi.
ČARLUS. Pastāsti vēlreiz.
MELISA. Es tikai gribu, lai kāds mani mīl.
Ilga pauze.
ČARLUS. Es mīlu tevi.
Čārlijs pievelk Melisu sev cieši klāt.
MELISA. Tu mani pametīsi?
ČARLUS. Nē, es tevi nepametīšu.
MELISA. Kaut es varētu tev ticēt.
ČARLUS. Tu vari man ticēt. Es nekad nedarīšu neko 

tādu, kas varētu tevi sāpināt, Melisa. Es nezinu, kas man 
jādara, lai tu tam ticētu. Kas man jādara? Pasaki man, ko tu 
gribi, lai es daru?

MELISA. Nezinu. Tikai nepamet mani, labi? Nepamet 
mani.

ČARLUS. Es nepametīšu, apsolu, ka nepametīšu.
Viņš cieši apskauj Melisu, tad pēkšņi atraujas.
Es tūlīt būšu atpakaļ.
čārlijs ieiet vannas istabā. Melisa pieiet pie atvilktnes 

virtuvē, paņem  cigareti, a izdedzina to un ar muguru 
atbalstās pret izlietni. Viņa skatās uz gultu, tad uz vannas 
istabas durvīm.

TREšA AINA

Pagājuši vēl trīs mēneši. Dzīvoklis izskatās tāpat kā 
pirmajā ainā, izņemot filozofiskos citātus.

Melisa un Čārlijs atkal ir gultā. Melisa ir aizmigusi, čārlijs 
ir nomodā un par kaut ko domā. Viņš paskatās uz Melisu un 
papurina galvu, tad atliec to atpakaļ. Melisa sāk kustēties; 
pamostas.

MELISA. Cik pulkstenis?
ČARLUS. Nezinu. Ir jau vēls.
MELISA. Kāpēc tu neguli?
ČARLUS. Es nevaru aizmigt.
MELISA. Kas noticis?
ČARLUS. Nekas.
MELISA. Tu par to esi pārliecināts?
ČARLUS. Jā.
MELISA. Tu negribi man t«ikt?
ČARLUS. Tur nav ko teikt. Guli.
MELISA. Kā gan es varu gulēt, ja tevi kaut kas uztrauc? 
ČARLUS. Nekas mani neuztrauc.
MELISA. Kāpēc tad tu neguli?
ČARLUS. Es vienkārši nevaru aizmigt.
MELISA. Nu pamēģini. Es nevarēšu gulēt, ja tu būsi 

nomodā.
ČARLUS. Tad varbūt man jāiet projām?
MELISA. Kas tev kait?
ČARLUS. Ja tu man vēlreiz to paprasīsi...
MELISA. Es pie tā esmu vainīga, vai ne.
ČARLUS. Nē.
MELISA. Kas tad?
ČARLUS. Nekas. Tikai atļauj man šeit pasēdēt, labi? Es 

domāju.
MELISA. Par ko?
ČARLUS. Ne par ko.
MELISA. Tu taču par kaut ko domā.

ČARLUS. Izbeidz vienreiz.
MELISA. Es tikai gribu tev palīdzēt.
ČARLUS. Tu man nevari palīdzēt.
Ilga pauze.
Redzi, es domāju, ka man vajag pabūt vienam.
Melisa nodur skatienu.
Es nezinu... vienkārši nekas vairs nav tā, kā bija_. 

(Pauze.) Es esmu noguris no strīdēšanās. Mums kopa 
nekad vairs nav interesanti. Vienmēr ir kādas nesaskaņas, 
varētu pat teikt —  kāda maza krīzrte. Es vienkārši nespēju to 
izskaidrot.

MELISA. Tātad tā ir mana vaina
ČARLUS. Nezinu, kā vaina tā ir.
MELISA. Tikai mana.
ČARLUS. Es nevainoju tevi. Es... es vienkārši vairs 

neesmu laimīgs.
MELISA. Bet kāpēc?
ČARLUS. Vai tu esi laimīga?
MELISA. Nezinu.
ČARLUS. Es ari nezinu, vai esmu laimīgs.
MELISA. Tu mani vairs nemīli?
Ilga pauze. Melisai acīs parādās asaras.
Tu mani nemīli, vai ne?
Čārlijs paskatās uz Melisu un pieskaras viņas vaigam.
ČARLUS. O, Mel...
Melisa aizgriežas un noslauka asaru no vaiga.
MELISA. Es zināju, ka tā notiks.
ČARLUS. Es nekad nedomāju, ka tā notiks.
MELISA (kļūdama dusmīga). Tu zini, ka tu esi muļķis?
ČARLUS. Es nekad nedomāju, ka tas būs tā.
MELISA. Kā?
ČARLUS. Stindzinoši.
MELISA. Ko tas nozīmē?
ČARLUS. To ir grūti izskaidrot.
MELISA. Bet pamēģini!
ČARLUS. Vai pēdējā laikā viss nav mainījies?
MELISA. Mainījies? Protams, ka ir. Mūžīgi nevar būt 

pirmā reize.
ČARLUS. Zinu... es tikai domāju, ka tas turpināsies 

nedaudz ilgāk.
MELISA. Un turklāt kā slikta ieraža.
ČARLUS. Es tā neteicu.
MELISA. Nē. Es tā teicu.
ČARLUS. Varbūt pēc tam, kad mēs būsim pavadījuši 

kādu laiku šķirti, varbūt tad...
MELISA. Varbūt tad? Varbūt viss atkal būs brīnišķīgi.
ČARLUS. Tu biji tā, kas visu laiku teica, ka mēs pārāk 

bieži redzamies.
MELISA. Un tu biji tas, kurš teica, ka man nevajag but tik 

piesardzīgai, ka es varu paļauties uz tevi.
ČARLUS. Jā.
MELISA. Lieliski.
ČARLUS. Es nesaku, ka tas būs mūžīgi.
MELISA. Aizbēgšana ir vienkāršākais, kas vien var būt. 

Tas neatrisinās problēmu.
ČARLUS. Tā ir mana problēma. Man tikai vajag nedaudz 

laika.
MELISA. Tā ir mūsu problēma. Ja mēs necīnīsimies 

kopā, tad nekad nekļūs labāk.
ČARLUS. Vai tad mēs visu laiku necīnāmies?
MELISA. Vai tad cīnāmies?
ČARLUS. Jā.
MELISA. Dažreiz.
Č A R LU S . Tu ļoti labi zini, ka pusi no mūsu kopā 

pavadītā laika mēs esam cīnījušies. Bet tu izturies tā, it kā 
tas nekad nebūtu noticis, it kā tu nekad nebūtu teikusi to, ko 
esi pateikusi.

MELISA. Es neredzu nekāda iemesla to īpaši uzsvērt.
Č A R LU S . šķ ie t, ka tu tiešām  neredzi. Varbūt es 

vienkārši tik viegli neaizmirstu visu, kā tev tas varētu likties.
MELISA. Var jau būt. Es saprotu, ka dažreiz mums 

abiem vajag mazliet izlādēties.
ČARLUS. Mazliet izlādēties? Pēdējo divu mēnešu laikā
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tu esi a izm igusi raudādam a. Es pusnakti nogulu 
brīnīdamies, kas ir noticis, bet nākošajā rītā tu pēkšņi izlec 
no gultas un sāc atkal visu no gala.

MELISA. Varbūt tā ir vienīgā iespēja, kā izvairīties no 
seksa divdesmit reizes dienā un pievērst sev kaut drusciņ 
uzmanības.

CARLUS. Velns parāvis, ko tu ar to gribi teikt?
MELISA. Tikai to, ka man ir apnicis būs piesaistītai tikai 

pie gultas.
ČARLUS. O, izbeidz.
MELISA. Pasaki man, kad mēs pēdējo reizi esam kaut 

kur bijuši, ko?
čārlijs neko nesaka.
Es tev pateikšu, kad... es pat neatceros. Tas bija tik sen.
ČARLUS. Nespēlē teātri. Tu ļoti labi zini, kas notika, kad 

mēs pēdējoreiz bijām izgājuši.
MELISA. Nē, es...
ČARLUS. Laikam “mākslinieks Gregs” gūst panākumus.
MELISA. O, lūdzu nevajag. Es tikai sarunājos ar viņu.
ČARLUS. Ak tikai sarunājies. Melisa, tu viņu gandrīz 

izvaroji.
MELISA. Es vienkārši izturējos pret viņu draudzīgi. 

Gregs ir jauks puisis.
ČARLUS. Tu sēdēji viņam klēpī!
MELISA. Nu, es mazliet pakoķetēju... tikai vienu reizi. 

Izbeigsim.
ČARLUS. Es nevaru ciest, ka tu tā dari.
MELISA. Ko daru?
Č A R L U S . V ienm ēr, kad es pievēršu kam īpašu  

uzmanību, tu gribi izbeigt mūsu sarunu.
MELISA. Jauki. Tu gribi turpināt?
ČARLUS. Jā.
Ilga pauze.
MELISA. Nu?
ČARLUS. Ko, nu?
MELISA. Tu gribēji turpināt sarunu.
ČARLUS. Apklusti. Turklāt, tā nav mana vaina, ka mēs 

varam satikties vienīgi naktī.
MELISA. Kā tu mani esi aplaimojis.
ČARLUS. Tu gluži vienkārši esi tikpat aizņemta kā es.
MELISA. To tu esi pamanījis. Kad tu izdarīji šo izcilo 

atklājumu, Šerlok? Es pārveidoju savu dienas režīmu, daudz 
ko atliekot, tikai lai pavadītu dažas nožēlojamas stundas 
jājoties ar tevi, lai tu varētu atbrīvoties.

ČARLUS. Neuzvel visu vainu man. Es darīju visu, ko 
varēju.

MELISA. Un tas bija tik daudz. Tev bija vajadzīgi divi 
mēneši, lai tavs daikts kļūtu pietiekami liels un tu ar to varētu 
kaut ko izdarīt.

ČARLUS. O, tas ir taisni lieliski. Zini, dažreiz tu esi īsta 
mauka.

MELISA. Paldies par komplimentu.
ČARLUS. Es aizeju.
Čārlijs izkāpj no gultas, aiziet pie rakstāmgalda un sāk 

ģerbties. Melisa sēž un vēro viņu, tad pa viņas seju sāk 
tecēt asaras.

Šoreiz tavas asaras nelīdzēs, Melisa. Vari neraudāt.
Čārlijs klūp, mēģinādams uzvilkt bikses.
MELISA. Nekad vairs man netuvojies.
ČARLUS. Jauki. Kur ir manas kurpes?
MELISA. Kāda velna pēc man tas jāzina?
čārlijs drāžas pa istabu, meklēdams savas kurpes zem 

gultas, visos stūros un visbeidzot pat ledusskapī. Saniknots 
viņš apsēžas uz gultas malas. Melisa apsēžas viņam aiz 
muguras un apliek rokas ap viņa pleciem.

ČARLUS (samierinājies). Ak Dievs.
Viņš papurina galvu un paslēpj to rokās.
MELISA. Es mīlu tevi.
Čārlijs pieceļas un pieiet pie loga. Melisa kādu bridi vēro 

viņu, tad sāk runāt.

Man šķiet, ka tās ir tualetē.
ČARLUS. Es šobrīd nedomāju par kurpēm.
MELISA. Es nesaprotu, ko tu gribi.
ČARLUS (pagriezdamies). Es tikai gribu, lai mēs atkal 

būtu laimīgi.
MELISA. Varbūt ka mēs pārāk stipri mīlam viens otru.
čārlijs pie sevis neticīgi nosmejas.
ČARLUS. Ja tas būtu noticis pirms dažiem mēnešiem, 

es tam ticētu.
MELISA. Tā ir tiesa.
ČARLUS. Nē, Melisa.
MELISA. Ja mēs nemīlētu viens otru, tad būtu vieglāk.
ČARLUS. Tu tā domā?
MELISA. Jā.
ČARLUS. Kā tas iznāk, ka stipri mīlēt tomēr ir par maz?
MELISA. Nezinu.
Ilga pauze.
ČARLUS. Es drikstu nākt atpakaļ gultā?
MELISA. Jā.
Čārlijs pieceļas un sāk izģērbties.
ČARLUS. Varbūt tie ir tikai murgi.
MELISA. Iespējams. (Pauze.) Ja tie būtu murgi, tu man 

tos pastāstītu?
Čārlijs ierāpjas gultā un apsēžas viņai blakus.
ČARLUS. Nē.
MELISA Kāpēc?
ČARLUS. Tu gribētu, lai es pastāstu?
MELISA. Nē.
Ilga pauze.
ČARLUS. Kāpēc mēs visu tik dažādi uztveram?
MELISA. Kāpēc tik dažādi?
ČARLUS. Es esmu noguris.
MELISA. Mēs varam atkal parunāties no rīta, labi?
ČARLUS. Labi.
Melisa noskūpsta viņu, tad apguļas, čārlijs apguļas viņai 

blakus un skatās griestos.
Mel?
MELISA. Jā?
čārlijs pagriež galvu, lai paskatītos uz viņu.
ČARLUS. Ar labunakti.
MELISA. Ar labunakti.
Čārlijs atkal skatās griestos un pastiepj roku, lai Melisa 

to satvertu. Pēc īsas pauzes viņa ieliek savu plaukstu čārlija 
rokā.

ČARLUS. Es mīlu tevi.
MELISA. Es tevi art. Parunāsimies no rīta, labi?
ČARLUS. Jā.
MELISA Ar labunakti.
Melisa noskūpsta Čārlija roku un atlaiž to. Pēc kāda 

brīža viņa pagriežas uz sāniem ar muguru pret čārliju. Viņš 
saliek rokas aiz galvas un skatās ārā pa logu. Vēl pēc brīža.

ČARLUS. Mel?
Viņš pagriežas, lai paskatītos uz Melisu, uzliek roku uz 

viņas pleca. Melisa nepakustas. Čārlijs noguļas atpakaļ uz 
muguras. Paiet vēl daži mirkļi. Viņš paceļ segu, it kā grasītos 
kāpt ārā no gultas, tad atkal apsedzas. Vēl pēc brīža viņš 
pieceļas sēdus, pieskaras Melisas matiem, novēršas; pie
ceļas un sāk atkal ģērbties. Viņš aiziet uz tualeti pēc kur
pēm. No turienes izveļas vesela kaudze mantu. Viņš pagrie
žas, lai paskatītos uz Melisu. Viņa nepakustas. Viņš spārda 
mantas, meklēdams savas sporta kurpes; atrod un apsēžas 
uz gultas, lai tās uzvilktu. Pēc tam viņš kādu brīdi pasēž, tad 
pagriežas, lai paskatītos uz Melisu. Pieceļas un iet pie dur
vīm. Atkal nogaida dažus mirkļus; sniedzas pēc durvju 
roktura, tad atkal paskatās uz Melisu un ātri iziet, stipri 
aizcirzdams durvis. Melisa sakustas, bet nepamostas. Pēc 
dažām sekundēm Čārlijs paver durvis un pabāž galvu, lai 
paskatītos uz Melisu.

PRIEKŠKARSI 
No angļu valodas tulkoja RAITA JURKANE 

un GUNA ZELTIŅA
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BALVIS RUBESS
dzimis 1959 .gada 20.novem brī.Četrus gadus mācījies 
Ontario Mākslas koledžā, Kanādā.8 gadus ir mākslinieku 
firmas “Amoka skrējiens” (Amok Running) īpašnieks, 
nodarbojas ar ilustrēšanu un dizainu. D iza ina jomā  
sadarbojies ar avīzi “Gtobe and Mail" un automobiļu firmu 
P O R S C H E  AG. Bijis reklām as m ākslinieks dažādās  
nozarēs. Piedalījies grupu izstādēs SNO W  SHO W S  (4) 
Toronto galerijās, personālizstāde 1990.gadā ar nosaukumu 
NĀVE UN TAKSOMETRI ( kalambūrs: Death & Taxis: taxis 
ir ne tikai auto, bet arī nodokļi. Ir divas lietas, no kurām 
cilvēks dzīvē nav atbrīvots —  nāve un maksājumi).

Toronto Mākslinieku apvienība piešķīrusi Balvim 2 
sudraba medaļas par veiksmīgām ilustrācijām.

Tiktāl sausa uzziņa par Balvja “aizokeāna” dzīvi.
Latviešiem viņš ir vairāk (ne)zināms kā slavenās Rubesu 

dzimtas jaunākā atvase. Visi Rubesi vārdā nes “B” (brīvības) 
burtu —  Bruno un Biruta ar bērniem Baņutu, Baibu un Balvi. 
Volkswagen firmas stratēģista ģimenē radošs gars un 
azartiska dzīvesdziņa allaž virzījusies arī Latvijas virzienā, 
vienalga, vai tā ir saistīta ar biznesu vai “daiļajām mākslām”. 
Baņuta Rubess aprīlī Rīgas teātri “Kabata” parādīja savu 
darbu “Atriebēja" (pēc Aspazijas lugas motīviem, iestudēta 
kopā ar Nilu Bartletu no Anglijas). Savukārt laiciņu atpakaļ 
redzējām Baņutas “sacerēto” izrādi “Tango Lugano”, kuras 
scenogrāfs bija brālis Balvis. Balvis darbojies arī latvju 
rokgrupā "Elektriskie burkāni” (arī kanādiešu grupā “Elvis No 
Elvis" —  bundzinieks). Šī VĀKA lappusēs Latvijā pirmoreiz 
redzam Balvi —  mākslinieku: visas lapas no cikla “Septiņi 
nāves grēki”. Sveiks! Tiktāl —  NORMUNDS NAUMANIS.

Un vēl —  informācija pārdomām. Pārpublicējums no 
"Jaunās Gaitas” —  rakstu krājuma kultūrai un brīvai domai, 
kas iznāk Kanādā. Autors NIKOLAJS BULMANIS.

GAN NOPIETNI, GAN AR SMĪNU

Nesen uzrakstīju recenziju par Balvja Rubesa izstādi 
Toronto. Laika redaktors Ilgvars Spilners to neievietoja, jo 
aizskarta esot reliģija un tad vēl... Tātad situācija, kad 
laikraksta redaktora un līdzstrādnieka viedokļi dalījušies. 
Sniedzam noraidīto recenziju JAUNAS GAITAS lasītājiem.

Balvis Rubess ir viens no tiem mākslā dzirkstīgajiem 
jaunajiem, kuri palaikam ir uzšvirkstējuši latviešu cilmes 
jauno m ākslinieku Toronto skatēs “š ī m āksla ir jau 
na."Rubesa ieplaiksnīšanās uz šīs etniskās mākslas 
skatuves pirmo reizi, šķiet, 1979.gadā un pēc tam vēl 
vairākkārt bijusi īpaši spilgta talanta izgaismota. Prasmīgs 
zīmētājs, drošs savu izteiksmes līdzekļu pārvaldītājs (krāsu 
sm idzinātājs, telpiski veidojum i it kā instalācijas un 
skulptūras starpzonā), ideju pārpilns, ar cerīgi drošu, 
konvencionalitātes nesavažotu dom āšanu un 
uzdrīkstēšanos. Un šoruden, no 2 7 .oktobra līdz
16.novembrim, Idee galerijā personālizstāde. Izstādīti 22 
darbi. N osacīti 17 g leznas, četri zīm ējum i un viena  
instalāciju žanram tuva bareljefa konstrukcija. Salīdzinājumā 
at to , kas redzēts Latviešu C entra ga lerijā , skate 
respektējamā līmenī. Atkal varam priecāties i par zīmējumu,
i par prasmi tehnikas pārvaldīšanā, i par alegorisko tēlu 
bagātību.

Saturiski skates darbi daudzslāņaini un tamdēļ dažādi 
tulkojami. Cilvēka vieta šodienas pasaulē, mainīgā,materiālu

labumu uzmilzušā laikmetā, šodienas sasaiste ar pagātni, 
ar pagātnes stabilajām vērtībām kā reliģiju. Arī humora stīga, 
te tumši iekrāsota, te gluži melna. It bieži ironijas un 
sarkasma robežzonā. Skates ielūguma kartiņā lasām  
“Death and Taxis", šķiet, maksimālā distance no pavasara 
ainavu pozitīvā romantisma. Tātad daudzslāņaini tomēr ar 
viscaur izmanāmu pētīgumu par cilvēka esībai būtisko.

Vienlaikus skatītājs nejūtas īsti drošs, vai mākslinieks 
nav apstājies pie robežas, līdz kurai noved talants un amata 
prasme, bet kuru nepārsniegt ar daļēju iesaisti mākslā.

S ievietes un vīrieša tēli dārgās drānās, pārticīgā  
interjerā, kas akcentēts ar mākslas vēstures parafrāžu 
elem entiem  (futūrism s drēbju krokojum ā un 1 7 .gs. 
holandieši aiz vienas kājas pakārtā medījumā), bet truli 
tukšu skatu sejās. Darba nosaukums “Melancholija”. Baiļu 
un izmisuma liesmās degošs punduris, iežmiedzis padusē 
milzu b ībeli, nostājies uz zem eslodes un labo roku 
iegremdējis bikšupriekšā —  “Jānītis Kristītājs". "Amerikāņu 
apokaliptiķis” ar atņirgtiem zobiem un lūpu kaktiņā ieāķētu it 
kā ASV karogu, trakām brillēm zibot.žilbā skrējienā drāžas 
pretī neitronbumbai, kas pielipināta gleznas raupjajam  
fonam. “Ars, Mors, D eus"—  aiz senlaicīga mākslas un 
zinātnes atribūtikas nostādījuma pajauns vīrietis ar aizsietām 
acīm un mežulisku piespraudi kreklam ar krāsu smidzinātāju 
uzgleznots lielas izšķiršanās mirklī. Septiņas vīriešu galvas 
pilnīgi aizņem darbu plaknes, dažādās krāsu dominantēs, 
bet visas ar ragiem. Briesmu stāsts vai satīra? Balvja 
Rubesa alegorija par septiņiem lielajiem cilvēka netikumiem. 
Trīs gudrie no austrumiem (varbūt arī Betlēmes trīs gudrie?) 
ir īsti “špicbuki”, un Kristus bērns pavisam apaļīgs un dūšīgs, 
bet reizē arī dziļa nopietnība, katrā ziņā ar harmonisku ritmu 
fona arkās, kas atbalsojas figūru stāvos.

Četri alegoriska satura neliela formāta (34 x 28 cm) 
zīmējumi saista ar līnijas precizitāti. It īpaši “Melancolia IV ’ 
šķiet gara radinieks Ilgvara Šteina alegorisko tēlu pasaulei 
un grafiskā izveduma nekļūdībai.

Secinot no izvietojuma visai pieticīgā galerijas telpā, 
izstādes fokusā bareljefa konstrukcija —  gleznotai pamatnei 
piestiprināta, vidū atšķirta, daudzu asmeņu no iekšpuses 
caurdurta bībele. Biezās grāmatas ik pusē dziļš taisnstūra 
izgriezums ar iegleznotiem sievietes tēliem. Svētā vai 
netikle? Cilvēka divdabība kā būtisks esības jautājums.1
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JANĪTIS KRISTĪTĀJS





MĀRA GRUDULE

18.GADSIMTA LATVIEŠU LITERATŪRĀ

Anno sechzehnhunderl dre 
War in Livland Ach und We,
Wer nicht an der Pest gestorben 
Und durch Hunger nicht verdorben,
Auch im Kriege nicht erschlagen,
Mag vor grossem Wunder sagen.

Gandrīz visās vecajās grāmatās, īpaši tajās, kas 
iznākušas no 18. līdz 19.gadsimtam, minēti trīs latviešu 
tautas lielākie posta cēloņi, pie tam viena sākums it bieži 
nozīmē arī pārējo divu tuvošanos. Tie ir: karš, bads un mēris.

Tieši tādā secībā, sekodami viens otram, tie cirta ne tikai 
latviešu tautu vien, un tomēr ļaudis izdzīvoja, radīja 
pēcnācējus, ar laiku izm irušajās, aizaugušajās un 
izpostītajās vietās ganījās lopi un šur tur par jaunas dzīves 
sākumu vēstīja saslietajās spārēs iekarināts vainags. 
Gadsimtiem ilgā pieredze, ko tauta ciezdama tomēr sevī 
glabāja un, par spīti visam, izdzīvoja, liek raudzīties nākotnē 
ar paļāvību un ticību —  sūri grūti pelnītam, tomēr labākam 
laikam.

Mēris ir sērga, kas taisni šai vārdā saukta jau gadu 
simteņiem. Galēns (131-201) šādi apzīmējis slimību, kurai f

XX GADSIMTA MĒRIS
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|  raksturīga liela mirstība vispār (plaga, plēgē —  grieķu 
valodā šis vārds nozīmē "sitiens”, caur latīņu un franču 
valodu šis vārds nonācis angļu valodā, kurā, starp citu, mēri 
vēl tagad sauc “plague"). No 14.gadsimta mēri, kas kā īpaša 
sērga jau izplatījusies visā Eiropā, sāk nošķirt no pārējām 
infekcijas slimībām. Kādā avotā minēts, ka tas līdz 
18.gadsimtam parādījies Eiropā 59 reizes.

Latvija ļoti sm agas mēra epidēm ijas pārdzīvoja  
vairākkārt, bet no pēdējām būtu īpaši minamas trīs —
17.gadsimta sākumā, kā jau to atzīmē augšminētā vācu 
dziesmiņa, 17.gadsimta vidū un Ziemeļu kara gados —  īpaši 
1710.gada vasarā.

Mēra pēdas atrodam tautasdziesmās un pasakās, tāpat 
arī neviena baznīcas grāmata, vienalga, sprediķu, lūgsnu vai 
dziesmu krājums, vēl līdz 19.gadsimta sākumam neiztiek 
bez īpaši šai sērgai veltītām rindām. Lielā upuru skaita, ātrās 
norises un ārstu pilnīgās nevarības dēļ šī sērga uz laiku 
laikiem paliek ļaužu atmiņā kā ciešanu, šausmu un nāves 
dejas laiks.

Ap 1630.gadu Aizputes mācītājs B.Harders viens no 
pirmajiem Latvijā izstrādā noteikumus mēra ierobežošanai 
un apkarošanai. Tie gan skar vairāk katra atsevišķa cilvēka 
garīgo dzīvi, ne fizisko —  mācītājs aicina kārtīgi ievērot 
baznīcas rituālus, gavēt, skaitīt lūgsnas un tamlīdzīgi; 
protams, dvēseliska šķīstīšana, kad mēris miesai jau 
uzspiedis savu zīmogu, maz ko spēj līdzēt. B.Harders gan 
norādījis arī, ka nebūtu vēlams tikties ar slimniekiem, lai 
veselie neapliptu. Ieceļami īpaši mēra slimnieku kopēji un 
mēra mācītāji un pēdējo nāves gadījumā draudzei tie ar 
godu jāapglabā.

Palīdzība mēra slimniekiem ir gauži niedga arī nākošajā 
gadsimtā, kad sērgu daļēji ierobežot izdodas stingrāku un 
viedāku noteikumu un, protams, to izpildes dēļ, taču 
saslimušie ar retiem izņēmumiem neaiziet pie veļiem, jo zāļu 
pret šo slimību nav: ārsti vēl nav atraduši tās galveno cēloni

—  mēra bacili, kuru atklāj tikai 19.gadsimta beigās.
17.gadsimta vidū mēris īpaši nikni plosās Kurzemē, kur 

tā izplatīšanos veicina paši zemnieki, dažkārt vezdami 
saslimušos jūdzēm tālu un dienām ilgi pie izslavēta mēra 
ārsta J.Kompina uz Jelgavu. Atzīmēts, ka 1660.gadā 
mēneša laikā Bauskā vien apbedīti 227 mirušie.

1710.gadā mēri no Prūsijas Latvijā, šķiet, ievazā krievu 
armija. Viens no armijas komandieriem kņazs Repiņins gan 
raksta bažīgu vēstuli caram Pēterim, ka sērga izplatoties ar 
neredzētu ātrumu un apkaujot rotu pēc rotas, bet cars no 
tālienes, protams, neko līdzēt nespēj. Ieteikumi rotām 
turēties tālāk vienai no otras un kurināt smirdošus, 
dūmojošus ugunskurus visai maz līdz —  mēris samin ar 
vienādu sparu tos, kas nobijušies pie ugunskuriem sēž, 
smirdošu gaisu ostīdami, un tos, kas vienaldzīgi cara 
ieteikumus laiž pār galvu.

Jaunai epidēmijai sākoties, tiek pārlūkoti vecie mēra 
noteikumi, bet 1710.gada vasarā uzliesmo pēdējā plašākā 
niknās sērgas epidēmija Latvijas vēsturē. Kurzemes hercogs 
Ferdinands Grobiņā 1710.gada 12.jūnijā izdod pavēli par 
sērgas ierobežošanu un apkarošanu. Tiek iekārtotas rijas —  
atsevišķi tiem, kas par savu saslimšanu vēl nav pārliecināti, 
un sirdzējiem —  kopīgas vāciešiem un latviešiem. īpaša rija 
paredzēta tiem, kas atveseļojušies, taču ģimenes un draugu 
vidū drīkst atgriezties tikai tad, ja  ārsta pavadzīmē  
apstiprināts, ka izsirgušais apkārtējiem nav vairs bīstams. 
Mēra ārstam Pēterim Vegneram tiek norīkots palīgs ar cietu 
algu 30 Alberta dālderu apmērā un nodrošināta vajadzīgo 
zāļu piegāde no galma aptiekas. Turīgākie iedzīvotāji par 
zālēm maksā, trūcīgajiem tās izdala par brīvu. Daži 
brivprātīgie sāk strādāt rijās, kopjot slimos, novēlējuši savas 
dvēseles un veselibu Dievam; viņš pagaidām ir vienīgais, 
kura rokās, šķiet, atrodas kā veselo, tā slimo likteņi.

Izmirušās mājas atzīmē ar krustiem un slēdz, aizliedzot 
tajās ieiet pat mirušo radiniekiem. Jaunus uzdevumus un
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izmaiņas mēris ienes reliģiskajos rituālos un baznīcu dzīvē. 
Atsevišķi mācītāji, piemēram, K.Frēlihs, G.K.Hāns un 
G.Verneks Liepājā uzņemas mēra mācītāja lomu —  izvada 
pēdējā gaitā mirušos, aicināti apmeklē mājās sirgstošos un 
nāves elpu jūtošos. Tā kā baznīca ir vienīgā vieta, kas 
pulcina vienkopus lielus [aužu barus un tādējādi sekmē 
sērgas izplatīšanos, tad dievkalpojumus kopā ar sakramentu 
atļauj rīkot tikai zem klajām debesīm. Mirušo skaitam 
vasaras mēnešos īpaši strauji pieaugot, kļūst neiespējami 
visus apzvanīt —  jau tā baznīcu zvani dimd no agra rīta līdz 
vēlam vakaram — , tāpēc speciāls rīkojums aizliedz 
apzvanīšanu,"izvadīšanu un apglabāšanu baznīcā. Mācītājs 
drīkst svētrunu teikt tikai pie jau aizbērta kapa.

Mēris noved kapā, īpaši nešķirodams, vāciešus un 
latviešus, zemniekus un muižkungus, aptiekārus (Rīgā, starp 
citu, nomirst gandrīz visi aptiekāri) un mācītājus —  Kurzeme
1710.gada Lielajā Mēri zaudē pat savu superintendentu J.Ā. 
Hollenhāgenu.

Mēra šausmu attēlojumu literatūrā netrūkst —  pēc 
aculiecinieku vai to pēcteču stāstījuma dažnedažādus 
rakstus par šo tēmu publicē 19. un vēl 20.gadsimta prese. 
Par mēri un tā sekām Latvijā raksta cittautieši, kas pasta 
ratos vai kājām šai laikā ceļojuši Kurzemei un Vidzemei 
cauri. Taču man laimējās lasīt laikmeta dokumentu —  
aculiecinieka piezīmes par mēri, turklāt aculiecinieks, vācu 
mācītājs Bartolomejs Depkins, kļuvis par mēra upuri, 
aprakstījis savas izjūtas. Manis citētais fragmets sniegs 
priekšstatu par šīs sērgas norisi, kā arī lieku reizi norādīs uz
18.gadsimta medicīnas nespēku neizpētītas slimības 
priekšā:.

“8.jūlija naktī vēl pirms gaismas es atmodos un biju 
redzējis šādu sapni: es gulēju gultā, un bija ienākuši 
maskavieši, nogāza uz manām kājām kādu mūri. Es saucu: 
“Stāti" (Halt), bet tad jau tas bija noticis. Tomēr man šķita, 
ka es atkal tikšu uz kājām. Tad nožēloju atkal savus

sirdzējus. Pēc tam novēlēju sevi mīļajam Dieviņam un atkal 
iemigu. Ap pīkst. 4 es atmodos otrreiz un biju spiests 
piecelties, jo man augšā pie kājas labajā pusē kaut kas 
sāpēja. Es atradu, ka tas ir kāds bubons rieksta lielumā. 
9.jūlijā plkst.5 aizgāju pie kāda pacienta un ap pīkst. 7 gulēju 
jau sviedros. Kādas pāris stundas pēc tam es piecēlos un 
gribēju likt sevi noskūt, bet tik tikko atgriezos gultā, un mani 
pārņēma tik liels nespēks, ka nemaz vairs nevarēju just 
pulsu. Pēc 2 stundām no jauna peldēju sviedros, kas bij tik 
stipri, ka 2— 3 krekli kļuva tik slapji kā ūdenī. Pēc pirmās 
svīšanas man uznāca ūdens nolaišanas vajadzība, bet pēc
2 stundām tā sagādāja mokas, jo sēdus negribēja iet. 
Beidzot, tā kā vairs nevarēju izturēt, izvēlējos no divi 
ļaunumiem mazāko, izlecu no gultas un sāku staigāt, pie 
kam divas reizes piepildīju urina glāzi. Uz vakaru un pret rītu 
man citādi nekas nekaitēja un ari ēdiens garšoja labi.

Ap 10— tiem rītā svētdien no jauna vajadzēja svīst. 
Dr.Depkina kungs pavēlēja ieņemt 60 pilienus "Bezoar”. 
Dr.Kriga kungs (arī nelaiķis, jo viņi abi nomira, kad man 
kļuva labāki) mani uz lūgumu pusdienā apmeklēja, un es 
pilnīgi nodevos viņa dziedināšanā. Toreiz viņi parakstīja 8 
pulverus uz 40 stundām, katras 8 stundas ieņemt pa vienam 
pulverim svīšanai, un pēc šī pulvera 5 stundu pilienus 
izdzīšanai. Ap pusdienu iesākās galvas sāpes.

10.jūlijā (pirmdien) dr.Krīgs domāja, ka medikamenti par 
stipriem un pierakstīja citus pulverus bez pilieniem un pret 
galvas sāpēm, kuras bija par lielām, kādu plāksteri. Ar šo 
pulveri man vajadzēja turpināt sviedrēties, kas arī notika vēl 
2—3 dienas. Beidzot otrdien es biju tik vārgs, ka pazaudēju 
valodu un tik tikko varēju pateikt kaut ko sadzirdamu. Arī 
atmiņa kļuva vāja (trešdien), ceturtdien piemetās caureja, 
kuru novērsa brālēns Depkina kungs ar kādu pulveri, tāpat 
krūtis kļuva smagas un rīkle aizsmakusi. Kopā saņemot, es 
biju tik vārgs, ka šķitu izdziestam kā svece. Bet to es ļoti labi 
atceros, ka liku palikt spilvenu, lai sevi saglābtu, jo biju I

ANITA UZULNIECE

JĒZUS AKCEPTS?
Tieksme sevi apliecināt varbūt ir tikpat spēcīga kā 

seksuālā tieksme, garīgi attīstītai un talantīgai būtnei
— vēl jo spēcīgāka. Sevis apliecināšanas un pašiz- 
pausmes iespējas mākslā ir bezgala plašas. Izlikt sevi 
visu, izpaust savas sāpes, ciešanas, an prieku, prast 
un spēt to — tā ir Dieva dāvana, tā ir atbrīvošanās un 
bauda, varbūt visaugstākā no baudām.

Mūsdienu grēcīgajā pasaulē baušļus ne vienmēr 
ievēro, daudzi tabu tiek pārkāpti, reti kurš baidās no 
Dieva soda. Atļaušanās pakāpe kļūst arvien lielāka, it 
sevišķi kino. Es te runāju, protams, par mākslas parā
dībām, zaņķis un drazas pastāvējušas visos laikos. 
41.Berlīnes kinofestivālā vairākās mākslinieciski visai 
spēcīgās filmās tika pārkāpti tabu: "Close my eyes" 
(rež. Stīvens Poljakovs) — incests, nenovēršama

mīlestība brāļa un māsas starpā, "Miracle" (rež. Neils 
Džordans) — kāda jauna zēna liktenīga kaislība pret 
skaistu sievieti, kas izrādās viņa māte, vesela virkne 
filmu par homoseksuālistu jūtām un problēmām. Spil
gtākā un pārdrošākā no pēdējām bija Dereka Džār- 
mena ‘THE GARDEN” (“Dārzs").

Pārsteidzoša savā skaistumā un mīklainlbā, pār
droša — tēmas interpretācijā. “DĀRZS” ir arī grēcīga 
filma. Jaunais Testaments Džārmena acīm ar Jēzu 
homoseksuālistu pāra atveidojumā.

Dereks Džārmens pārsteidza jau pērn, Rīgā “Ar
senālā" ar savu iepriekšējo filmu “CARAVAGGIO”. Tā 
arī vienus sajūsmināja, citus šokēja un atgrūda, tā bija 
reizē skaista un baiga. Skaistums, kas nolemts nāvei. 
Skaistums cilvēku sejās un vīnogu ķekaros — tā nebija
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|  redzējis, ka tie, kam nav zem galvas spilvena, ātri mirst. 
Nam vita omnium carissima et mors amara homini. (Jo 
dzīvība cilvēkam ir par visu dārgāka, bet nāve rūgta.) 
Dr.Depkins turēja mani par pazudušu. Bet dr. Krigs teica, ka 
man nevajag dot iekšā vairāk nekā, gan Dievs palīdzēšot. 
Kad viņš bija projām, es jutu galvassāpju atslābšanu, jo 
iepriekš tās bija smeldzošas, ka šķita, man galva būtu aplikta 
ar sakarsētām dzelzs plāksnēm un ka viss tur iekšā degtu. 
Kā man bija ap dūšu, kad viņas mazinājās, nezinu, arī šo 
stundu nevaru pateikt, jo man viss bija ļoti brīnišķīgi priekš 
acīm."1

Diemžēl man nav izdevies izdibināt, vai Rīgas mācītājs 
Bartolomejs Depkins mēra sērgu laimīgi pārlaida vai tika gul
dīts blakus tūkstotim izsirgušo kādā Rīgas mēra kapsētā. 
Pagarais citāts vedina domāt ari par cilvēka dzīves relativitāti
—  tikai viens mirklis šķir katru no nebūtības. Lūk, ari abi mi
nētie ārsti, vēl priekšpusdienā sprieduši par mācītāja veselī
bu, spirgti un veseli būdami, vakarā paši jau tika ieskaitīti 
sērgas upuros, kaut arī viņu rokās atradās labākie tālaika 
līdzekļi cīņai ar slimību, bet, no otras puses —  ari vislielākā 
iespēja pašiem nonākt sirdzēju lomā, tik bieži apmeklējot 
slimniekus.

Kurzeme Lielā Mēra laikā zaudē 200 000 iedzīvotāju, 
atstājot bez iedzīvotājiem Kabiles, Remtes, Kāņu u.c. 
muižas. Izmirst arī daudzi ap pilīm būvētie ciemi Skrundā, 
Sēlpilī, Neretā, Dignājā, Engurē, Alsungā, Ēdolē, Saldū un 
citur. Vidzemē savukārt iet bojā 77 000 latviešu zemnieku 
vien, Rīgā —  22 000 iedzīvotāju. Pēdējais skaitlis varētu būt 
pārspīlēts, jo 1710.gadā Rīgā ir tikai 10 455 iedzīvotāju, arī 
kāds mācītājs Lauterbahs, sērgai beidzoties, ziņo pilsētas 
rātei, ka ar mēri mirušas 1952 personas. Iespējams, ka 
minētais skaitlis ir tik liels, rēķinot visus, kas ar mēri šai laikā 
miruši ne tikai pilsētā, bet ari tās apkārtnē, un tas nebūt 
nenozīmē, ka visi mirušie bijuši Rīgas iedzīvotāji. Cik ļaužu 
gan brauca uz Rīgu ar cerību tapt izārstētiem un savu kapu

atrada, tā arī jēdzīgu palīdzību nesaņēmuši I
Ķermeņa ārstēšana atstāta novārtā zināšanu trūkuma 

dēļ, un ļaudīm, kā atradīsim daudzās baznīcu grāmatās 
rakstītu, "pa labi un kreisi roki mirstot”, atliek tikai viena un 
daudziem stipra cerība un balsts —  Dievs.

1 .atkāpe.
Sabiedrībā samērā izplatīts viedoklis, un a rī paši 

baznīcas vēsturnieki, piemēram, L.Adamovičs, atzīst, ka 
kristiānisms kā reliģija latviešu tautas vidū iesakņojās tikai
18.gadsimta beigās un 19.gadsimta sākumā, taču tā idejas 
neapšaubāmi vienā otrā sētā ienāca jau  daudz agrāk. 
Latvieši apmeklēja baznīcu un pildīja reliģiskos rituālus, taču 
kristiešu apziņas viņiem trūka. Tāpēc, ja  runājam par 
dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatām, ari par Bībeli, tad 
šķiet, ka vēl līdz 19.gadsimta sākumam galvenie šo 
izdevumu lasītāji tomēr bija vācu mācītāji, kas pūlējās 
uzlabot savas zināšanas latviešu valodā, ne zemnieki (es, 
protams, nerunāju par 18.gs. hernhūtiešu tekstiem).

Lielās sērgās palīdzību pie Augstākās Varas meklēja kā 
vācieši, tā latvieši, juzdamies nevarīgi savas miesas kopēji. 
Lūgšanu mērķis bija viens, tikai ceļi uz to dažādi: vāciešiem
—  caur kristīgo baznīcu, latviešiem, manuprāt, arī caur 
baznīcu, tikai caur baznīcu katram  sevī, ja  mēs 
abstrahējamies no vārda “baznīca" kā konkrētas telpas jeb 
ēkas nozīmes, bet ar šo vārdu saprotam to dvēseles daļu, 
kas ļauj pat brieduma gados saglabāt brīnuma un bijības 
izjūtu pasaules neizskaidrojamo norišu priekšā.

Domāju, pilnīgi vienalga, kādā valodā un kā skan vārdi, 
veltīti kādai Augstākai varai, tāpat ir pilnīgi vienalga, kā mēs 
šo Augstāko Varu dēvējam — par Dievu, Māti, Likteni vai vēl 
ko citu. Pati galvenā un svarīgākā ir tikai un vienīgi mūsu 
attieksme pret lūgsnas objektu un tas, cik lūgšanas 
momentā mēs spējam būt šķīsti un patiesi. Slēgt mieru ar 
sevi, saviem satrauktajiem prātiem un līdzcilvēkiem pēc 
goddevīgām pārdomām spēj gan tas, kas altāra un mācītāja

tikai Karavadžo gleznu apbrīnojami precīza atdzī
vināšana, tā bija to itin kā jaunradīšana,turklāt ne tikai 
(vai ne tik daudz) burtā, kā garā: krāsas, pozas, augu
mi, apģērbs, mati, acu skatiens. Jutekliski ir ne tikai 
skūpsti, filmā viss elpo, pulsē, kā asinis deniņos izspie
dušās dzīsliņās.

Vienīgā sieviete te ir kā bezgala krāšņs (indīgs?) 
zieds, kura skaistums ilgu laiku apslēpts: matu — zem 
lakata, vispār — viss Dieva dotais aiz puiciskas ielu 
skuķa ārienes. Bija tāds jauks pārītis, nabadzīgs, bet 
laimīgs, līdz nejaušība (liktenis?) izvēlējās tieši viņus: 
sākumā zēnu, tad arī meiteni, skrandas tika nomestas, 
atklājas ugunīgi mati, žilbinošs skaistums — Meistars 
glezno.

Kā sātans spēlējas ar cilvēkiem — tieši tad, kad 
zēns atsaucas Meistara jūtām, pēdējais iemīlējis 
skaisto rudmataino madonnu, kuru zēns nogalina, lai 
viņa nestāvētu ceļā Meistara un modeļa mīlestībai. 
Madonnas apstāvēšana, mirušās meitenes glez
nošana — ko tas atgādina? Kņazu Miškinu un 
Rogožinu pie nogalinātas Nastasjas Filipovnas?

Skaistums, grēks, vardarbība, dzīvība, nāve. Izvē
les brivība. Noziegums un sods. “Dārzs" ir vēl aktīvāka 
savā iedrabībā, to dēvē par Tour de Force, kas uzbrūk 
acīm, par aizšifrētu, augstākajā pakāpē simbolisku 
bilžu mīklu, kas nepakļaujas vienkāršotiem skaid

rojumiem. Seit Džārmens apspēlē savus parastos mo
tīvus — brižiem traki skaistos, brīžiem pasvītroti kičīgos 
kadros. To pasvītrotību, resp., tīšumu ne visur var uz
tvert, un tas dara piesardzīgu — vai tas tomēr nav tikai 
tāds pseidoavangards, ambīcijas ir, mākslas — nav?

Pēdējos trīs gadus režisors dzīvo zvejnieku ciemā 
pie jūras, kur arī uzņemta filma “Dārzs”. Tās plas
tiskais, krāsu, horeogrāfiskais risinājums brīžiem atgā
dina Jančo kinobaletus, brīžiem — Grīneveja 
pārsātinātos kadrus. Jūras krasts, divi jaunekli, Jēzus 
ciešanu ceļš — Jēzum ir te viena, te otra jaunekļa 
vaibsti, vienā brīdī — paša Džārmena vaibsti. Izsmal
cināti izkurtējis skaistums vides un detaļu apspēlē- 
šanā, metaforu pārbagātība, zīmes, zīmes... Skūpsts 
uz Jēzus vaiga — piedošana, pieņemšana? Līdzcil
vēku attieksme pret jaunekļu jūtām, pretīgums, noso
dījums. Personības brīva izvēle? Bet apustulis Pāvils 
vēstulē galatiešiem ir teicis: “Bet ja kāds nāk un slu
dina citu Jēzu, nekā tas, ko mēs esam sludinājuši..., 
tad jūs to labprāt ciešat.” (1,4.). Vai Džārmens savā 
kinovēstījumā jau ietvēris Trešajā Mozus grāmatā 
pasludināto “mirtin jāmirst” tiem, kas “izdarījuši 
nešķīstu apgānīšanos” (20,13); Vai šis “labprāt ciešat” 
paredz arī ka netaisni neiemanto Dieva valstību” 
(Pāvila 1.vēstule Korintiešiem, 6,9)? Vai arī tā ir sa
celšanās, protests pret Dieva nolikto kārtību?
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priekšā kritis ceļos, gan tas, kas uz brīdi no ikdienas gaitām 
atrāvies savā istabā vai laukā.

Mēra laika liecības mēs atrodam kā kristiešu rakstītajās 
sprediķu, lūgšanu un dziesmu grāmatās, tā pagānu 
sacerētajos buramvārdos, teikās un tautasdziesmās. 
Ciešanās, bailēs un bezspēcības apziņā, šķiet, vairs nav 
būtiski, ko saka, ko lūdz, bet kā to dara. Tāpēc, manuprāt, 
vienlīdz iedarbīgs kristieša dvēselei ir reliģiskais rituāls un 
pagāna dvēselei —  maģiskās darbības.

Pieminot kristīgās lūgsnas, prātā nāk itālieša Karlo 
Kareto vārdi:

"Lūgšanā ir tāpat kā mīlestībā —  sākumā vārdu 
pārpilnība, tad to top mazāk, tie top dziļāki, un beidzot mēs 
aprobežojamies ar nedaudziem, kuri tomēr satur visu.” 2 

Manuprāt, lūgšanu krājumi kalpo kā ievirze, varbūt 
paraugs dvēseles sarunai ar Dievu, bet katrs patiess lūdzējs 
meklē sevī vārdus, kuros dvēsele atspīd vislabāk.

Katrai no 17. un 18.gadsimta izdotajām lūgšanu 
grāmatām ir cits autors, un viņa personas atsevišķas iezīmes 
varam atrast arī lūgšanās, kaut lielākoties tās visās baznīcas 
grāmatās šķiet līdzīgas: sākums parasti veltīts sava 
grēcīguma apliecinājumam, tālāk —  sērgas šaušalu apraksts 
un nobeigumā apsolījums vairs negrēkot un tādējādi Dieva 
dusmas remdēt. Katoļiem domātā 1733.gada grāmata 
“Lūgšana mēra laikos’ pārsteidz ar pavēlēm līdzīgām 
frāzēm, kas seko, tiesa, aiz pazemīgiem apliecinājumiem, ka 
sērga uzsūtīta grēku dēļ:

“Tomēr, ja tavs prāts, ka man būs manu dzīvību tā 
pabeigt, tad lai notiek tavs svētais prāts, dod tikai, ka es labi 
sataisīts, pēc īstām nožēlošanu un piedošanu visu manu 
grēku, man no šīs vārgu zemes atšķiros.(..) Bet, ja tev 
patīkams manu dzīvību ilgāk uzturēt, tad dod, ka es ar 
veselu miesu, no visām bēdām un bailēm izpestīts, labus 
augļus vienas Dievabijīgas dzīvošanas nesu...”

Turpretī G .M anceļa  (1631 ) un H .Adolfija (1685)

sastādītajos krājumos aizlūgums mērī izskan ne tikai par 
veselajiem un viņu veselības saglabāšanu, ne tikai par 
slimajiem un tiem, kuru dvēseles jau stājas Dieva priekšā, 
bet tiek pieminēti ari ārstētāji un slimo kopēji. Neliels citāts 
no H.Adolfija sakārtotā krājuma:

"Stiprini arīdzan un iedrošini visus bēdīgus un bailīgus, 
uzturi un dziedini visus neveselus un vājus. Apsargi visus, 
kas tos sērgoņus apraug, kas tos aptekā un apglabā.” 

Grāmatās, kuru nosaukums jau vēsta, ka'tās ir baznīcas 
dziesmu krājumi, piemēram, "Kurzemes jauna un pilnīga 
latviešu dziesmu grāmata”, pielikumā ievietotas arī lūgsnas, 
taču šī krājuma sakārtotāji visai rūpīgi atlasījuši dziesmas, 
šķiet, uz lūgšanām tik rūpīgu uzmanību vērst aizmirsuši. Te 
atrodam pasaules frāzes, kas izlasītas tūlīt arī izgaist no 
atmiņas. Un diez vai arī tie vācu mācītāji, kas vēlējās īpaši 
latviešu valodā lūgšanas lasīt, izmantoja šos baznīcas 
dziesmu grāmatu pielikumus. Ap 17.gadsimta vidu un 
vēlākajos laikos lūgsnu krājumi latviešu valodā mācītāju 
bibliotēkās nebija retums.

Par savu izvēlēto tekstu valodu varbūt vieni no pirmajiem 
īpaši domājuši jau minētie H.Adolfijs un G.Mancelis. Garīgo 
tekstu viņu lūgsnās kuplina pa salīdzinājumam un metaforai
—  te lasītāja uzm anība, protams, pakavējas ilgāk. 
G.Mancelis mēri sauc par “Mērdētāju eņģeli”, atzīmē, ka 
mēra bultas un šaušalas kā dienā, tā nakts melnumā 
skraida, H.Adolfija sastādītajā 1685.gada krājumā šī doma 
izvērsta plašāk un tēlaināk:

“Mēris pievelkas pie mums pa tumsu, tā paša nāvīgas 
bultas skraida pa dienu, un viņa sērga dienas vidū nomāc, 
tā ka visapkārt daudz birst in apmirst, in mēs pie tiem 
līdzināti topam, kas kapā nobrauc..”

Tom ēr viskrāšņāko valodu, m anuprāt, atrodam  
J.Bankava sprediķu krājumā (1725), kas iznāk, kad jau 
lielākā Latvijas mēra sērga pārlaista. Un J.Bankavs 
sprediķos pats sevi noliek līdzās zemniekam — tik liela un >

Kadrs no filmas “DĀRZS". Jēzus — Dereks Džārmens.



ķ plaša sērga nepazīst ne kārtu, ne tautību ierobežojumus: 
“Mēs dzirdam vienu kliegšanu iekš augstām pilīm un 

pilsētām; vienu kliegšanu pie tiem rakstu mācītājiem; vienu 
kliegšanu pie tiem namniekiem; vienu kliegšanu pie tiem 
nabagiem zemniekiem.”

Un kādā citā vietā:
"še ne viens top žēlots, tiklab zemā, kā augstā kārtā. Tik 

lab krīt tie augstie ozoli, kā tās zemās paegles.”
Iespējams, ka J.Bankavs pats bija mēra mācītājs, jo viņa 

sprediķi baznīcu sienās skanēja tad, kad sērga plosījās īpaši 
nikni, —  no 1707.gada Bankavs strādā Zemītes draudzē, 
bet no 1711.gada līdz pat savai nāvei 1725.gadā sprediķo 
Dundagā. Varenie, krāšņie epiteti, metaforas un salīdzinā
jumi lieliski papildina sprediķa tekstu un pavairo tā iedarbes 
spēku. J.Bankavs runā pirmajā personā un jau ar iecienītu 
ievadu “mīļi draugi” vēršas it kā pie katra no saviem klau
sītājiem atsevišķi. Bet lai skan paša Bankava sacītais vārds: 

"Ko redzu es pie jums, mīļi draugi? Es redzu nobālējušus 
vaigus. Es redzu, ka jūsu sirdis trīc un ka jūsu acis no asa
rām pil, es redzu, ka jūs savas rokas kopā sitat un ar vaima
nām saucat. Ak vaj! Ak vajl Kas ir jums tad noticis? Ir ienaid
nieki iekš jūsu zemes iekrituši un jūsu mantas laupījuši? Ak 
ne. Ir tā debess par dzelzi un tā zeme par tēraudu tapusi? 
Ak ne. Ir tā nāve pa jūsiem logiem iekritusi? Ak ja! Tas ir 
Dievam žēl noticis, un mēs visi esam tiem līdzīgi, kas bedrē 
grimst.”

Un vēl:
"Mīļi ticības biedri! Mēs šīnīs briesmīgos Nvaidu laikos 

arīdzan iekš lielas sirds bailības dzīvojam, kad mēs ar acīm 
redzam, ka tas briesmīgs mēris tos cilvēkus pa pulkiem kauj, 
nedz jaunu, nedz vecu taupīdams. Uz visām namadurvīm 
stāv šie vārdi rakstīti: Tev jāmirst! Cilvēks! Apkop savu 
namu, tev jāmirst! Jo tas Kungs liek tos cilvēkus mirt un 
saka: atgriezieties atpakaļ jūs cilvēku bērni..”

No baznīcas dziesmām īpaši minamas divas ar vācis

kajiem nosaukumiem “O frommer und getreuer Gott” un 
“Wer in dem Schutz des Höchsten ist", kuras, daudzu mācī
tāju tulkotas, sastopamas gandrīz jebkurā 17. un 18.gad- 
simta dziesmu grāmatā. Pirmā tapusi epidēmijas kulminā
cijas laikā. To lasot, gara acīm paveras nožēlojama mēra 
aina:

“Mēs noskumuši staigājam 
Ar lielu baid un gaudām,
Mēs itin vāji paliekam 
No sirdsēstiem un raudām. 
Mūs bīstās mūsu kaimiņi, 
Priekš mums bēg visi cilvēki, 
Draugs draugu negrib pazīt.

Viss amats klusu stāv, ak 
Dievs! •
Kas var pie darba rāpties? 
Gan māg ikviens var 
pelnīties,
Nekur mēs zinām glābties.”

Šis tulkojums ir no 1754.gada J.Baumaņa sastādītās 
“Kurzemes jaunas un pilnīgas dziesmas grāmatas”.

Ļaudis sauc Dievu un vaimanādami lūdz žēlastību —  
tikai, būdami dzīvi, mēs varēsim Dievu pielūgt un slavēt, ne 
miruši.

Otra dziesma, kā jau nosaukums vēsta “Wer in dem 
Schutz des Höchsten ist”, skan daudz cerīgāk. Kas patiesi 
savā sirdī tic un mīlēdams slavā Dievu, tas, patvēries un 
Dieva saudzīgās rokas sargāts, izbēg visām sērgām un 
nelaimēm: “Uz lauvām un odzēm tu mīsi un saspārdīsi 
ļaunus lauvas un pūķus,” —  nemaz jau nerunājot par mēri 
vai cita veida slimību. Kā “priekšturamas bruņas” sargā 
Dieva spārns. Cik maz sērgas laikā spēja līdzēt šis Dieva 
spārns, par to runā bezkaislīgi skaitļi: Jelgavas Trīsvienības 
draudzē 1710.gada martā mirst 27, aprīlī 33, maijā 127, 
jūnijā 213, jūlijā 120, augustā 89, septembrī 73, oktobrī 45 
un novembrī 16 sirsnīgi dievlūdzēji.

Ar oriģinālu domu un negaidītu sižeta pavērsienu 
pārsteidz S.G.Dīca tulkotā dziesma “Ach lieben Christen 
trauert nicht". Mēris saukts gluži jaukā, gandrīz mīlināmā

Kaismīgs, izmisis, personisks protests. Arī Dereka 
Džarmena izaicinājums. Vai tas tiks pieņemts? Bet vai 
akceptēts? Film a “Dārzs" Berlīnē ieguva O C IC  
(Starptautiska Katoļu kino un audiovizuālo mēdiju 
organizācija) balvu ar šādu motivāciju: “Papildinot citus 
kristīgo ciešanu stāstus, režisors rada apokaliptisku 
mūsdienu ainu. Viņš stāda savu subjektīvo Kristus 
tēlu, kuru spēlē homoseksuālistu pāris, pretī tra
dicionālajam Kristum. Galvastiesu pārākā estētika un 
asociatīvā simbolu valoda padara filmu tās pole- 
miskumā un pretrunīgumā par nopietnu personisko 
ciešanu interpretāciju.”

Pa v isam  citu līm eni “personisko c iešan u ” 
interpretācijā piedāvā kanādiešu filma “JĒZUS NO  
MONTREALAS” (režisors Deni Arkands), kura tāpat 
ieguvusi kristīgo organizāciju, arī starptautisku kino
festivālu un ... publikas balvu kā 1989.gada popu
lārākā filma. Tās galvenais varonis —  aktieris Daniels 
papildina Evaņģēliju ar jauniegūtiem faktiem un zi
nātnieku atklājumiem par Jēzus dzīvi un kopā ar sa
viem draugiem uzved to Montreālā kalnā pie baznīcas, 
pats tēlodams Kristu. Arī Daniela interpretācijā Jēzus 
ciešanu ceļš izaicina gan tradicionālo baznīcu, gan 
sabiedrību, viņš tāpat tiek sodīts —  nogāzts ar visu 
krustu, pie kura izrādes gaitā tiek piesiets ar saliektiem 
ceļiem. Arkanda interpretācijā šāds izvēlētais ceļš ir

skaists —  kaut arī un tieši tādēļ, ka prasa upurus. Kā 
pārvēršas visparastākie cilvēki, nostājoties uz šī ceļa! 
Daniela draugi un bijušie kursa biedri, līdz tam kaut kā 
vilkuši savu nastu —  dzīvi: viens —  cerot izvirzīties 
lētos reklām as raid ījum os, otrs —  ieskaņojo t 
pornogrāfiskas filmas, trešais —  grēkojot un mēģinot 
izpirkt savus grēkus. Viņi visi, mēs katrs viens, kādas 
Augstākā rokas vadīti, izejot šo ciešanu ceļu, kļūstam 
vairāk vai mazāk ziedoties un upurēties spējīgi. Mēs 
smeļamies šajā ceļā (to iekšēji aktīvi līdzpārdzīvojot —  
kā skatītāji Svētā Jozefa katedrāles kalnā, kā Arkanda 
filmas skatītāji) —  spēku, ticību un paļāvību uz Dievu. 
Tā nāves elpa, kas ir “Jēzū no Montreālas”, nenāk kā 
Dieva sods par cilvēku grēkiem, tā ir saskaņā ar 
Evaņģēliju —  visi nodod Kristu, atsakās no viņa, 
izņemot pašus tuvākos, kas arī uzvedumā ir Jēzus 
māte un Marija Magdalēna. Cilvēku atsacīšanās no 
Jēzus mūsdienu pasaulē tāpat kā nogāšana ar visu 
krustu, filmā parādīta visai zīmīgi: slimnīcā, kurā ieved 
vēl dzīvo Dānieļu, neviens neliekas par viņu zinis. 
Piecēlies (augšāmcēlies), viņš pēkšņi parādās kaut kur 
starp cilvēkiem pazemes metro stacijā.

VAI MĒS TICAM VIŅA PARĀDĪŠA
NĀS IESPĒJAMlBAI?i
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vārdā par “guļiņu” (no vārda “guļa”, kādu šā un ne tikai šā 
perioda literatūrā varam sastapt starp slimības sinonīmiem
—  veterenārija vēl tagad pazīst ligu "sarkanguļa”), un 
tulkotājs latviešu lasītājam atgādina —  kaut mēra laiks nav 
patīkams un daudziem baigās sērgas dēļ jāmirst, tomēr der 
atcerēties, ka Dievs prot sodīt vēl bargāk. S.G.Dīcs atgādina 
bada gadus, “kad maizes trūkums tāds še bij, ka ļaudis mira 
ceļmalā, dažs maitas gaļu krimdams”, un piemin kara laiku, 
kas “sajauc visas lietas, tur nevaid apžēlošana, bet briesmas 
visās vietās. Tur zibens rīb un uguns arr, ne vīrs ne sieva 
pārtikt var, ne bērns iekš mātes miesām”. Un tāpēc dziesma 
aicina palikt mierīgam, neaizmirst, nodoties lūgšanām un 
cerēt, ka Dievs nesodīs vēl bargāk.

Ja iepriekš minētās dziesmas no mākslinieciskā viedokļa 
šķiet pasausas un, manuprāt, sniedz objektīvu sadzīves 
ainu, aicina nodoties garīgām lūgsnām, tad mācītāja 
B.V.Bīnemaņa tulkojumu Frēliha izdotajā 1733.gada “Jaunā 
latviskā dziesmu grāmatā” dzirkstī no salīdzinājumiem un 
metaforām, kaut pamatdoma —  sauciens pēc palīdzibas 
Dievam sērgu apturēt —  paliek tā pati.

Bīnemanis atradis veiksmīgus salīdzinājumus sērgas 
izplatīšanās ātrumam: “Šī sērga mēdz kā avis kaut, kā zivis 
saņemt lomā” vai arī "Gan ātri apcērt zobins daudz, bet 
mēris vēl jo žigli žņaudz”. Iespaidīgi izvēlētas arī atskaņas, 
īsi vienzilbīgi vārdi ar ietilpīgu jēgu atgādina pašu sērgu —  tā 
ierodas namā, un, pirms cilvēks to pamanījis, pār viņu jau 
pacelts nesaudzīgais mēra zobens:

“Ko lepnība tam tagad līdz,
Kas nīkst un īgst,
Kas elš un trīc...”
Prieks par Dieva žēlastību, mērim beidzoties, caurstrāvo 

B.V.Bīnemaņa tulkoto darbu “Lasset uns ihr Christen 
singen”, miera un pateicības noskaņu īpaši kuplina kā re
frēns skanošās epiforas katra panta beigās: “Visu savu mū
žiņu/ Es par to tev pateikšu.” Šķiet, vesels ausij un prātam

tīkamu metaforu vilnis nolīst pār šīs dziesmas lasītāju —  
nepatīkamā sērga beigusies, un var rūgtos pārdzīvojumus 
atcerēties un cerēt, ka tie pieder pagātnei. B.V.Bīnemanis 
uzbur veselu mēra ainu, kurā “mēs jau kā ar uguns liesmām 
karsti bijām cepami” un “Kungs! Mēs būtum pakrituši, it kā 
vājas mušas mirst/ Un pēc salnām lapas birst”, bet Dievs 
paglābis “žēlastības pavēni”. Dziesmas pēdējie panti 
atgādina mūsu tautasdziesmās bieži lietoto paņēmienu —  
veidot pantu kā paralēlismu, kura pirmā puse ir dabas aina, 
otra —  salīdzinājums ar cilvēka dzīvi:

“Kad tā saule jauki silda, Smieklus gārdus pēc tām raudām, 
Krusa mitās, noiet sniegs, Līksmība uz vaimanām,
Tā pēc asarām piepilda Kā pēc vētras gaisiņš rāms,
Mūsas sirdis īstais prieks. Mēs no tev, Dievs mīļais, baudām!”

B.V.Bīnemanis līdzīgi J.Bankavam piedzīvo Lielo Mēri. 
Būdams dziļi dievbijīgs cilvēks, viņš ar savu personīgo 
piemēru it kā pierāda, ko spēj patiesa ticība —  mēris viņam 
un viņa namam met līkumu.

2.atkāpe.
Vēl nedaudz par pēdējo citātu. Nez kādēļ, pārlasot 

Bīnemaņa tulkojumu, šīs nelielās apkārtējās pasaules ainas, 
salīdzinātas ar cilvēka mūžu, raisīja pirmo asociāciju ar 
latviešu tautasdziesmu:

“No saknītes lazda zied 
Sarkaniem ziediņiem,
No sirsniņas es mīlēju 
Savu tēvu, māmuliņu."
Taču, ja  mēs pārlasām 17. un īpaši 18.gadsimta 

reliģiskos tekstus, tad iztēlei vislielāko baudijumu sniedz, 
manuprāt, tieši dabas gleznas. Daba —  krāšņais un klusais 
gadalaiku ritms, maigās, lēnās dienas un nakts pārejas, 
spēcīgas negaisa ainas —  tie tēli, kas kuplina kopiespaidu. 
Meklēju cēloņus tieši šādam māksliniecisko līdzekļu ♦

Filma “JĒZUS NO MONTREĀLAS" Jēzus — Lotārs Bluto.
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♦ izmantojumam. No vienas, literatūrvēsturiskās puses rau
goties, 18.gs. ir laiks, kad literatūrā —  ang(u, tad arī franču 
un vācu rakstnieku daiļradē —  dabas dzeja iegūst žanra 
nozīmi. Angļiem tā veido pati par sevi veselu literāro skolu ar 
simpātisko apkārtējās pasaules apdziedātāju skotu Džeimsu 
Tomsonu (1700— 1748) priekšgalā. Lai atceramies viņa 
darbu “Gadalaiki”, kas īsā laika sprīdī radīja atbalsi ne tikai 
franču, bet šveiciešu un vēlāk pat leišu dzejā. Un 18. gad
simta pirmajā pusē sajūsmas vilnis par dabu kā centrālo tēlu 
dzejā maina arī pašu nomaļāko vācu dzejnieku domas.

No otras puses, 18.gadsimta prātniecibā dominē natūr- 
filozofija, tās pārstāvji spriež, ka daba ir Dieva izpausmes 
forma. Ja pieņemam, ka arī cilvēks ir ar Dieva ziņu radīts, 
tad viņš ar ikdienas nebūšanām un sīkajām likstām iekļaujas 
pasaules ainā kā niecīgs puteklītis, kas pakļauts Dieva 
visvarenai rokai un dreb tās priekšā kā sīka puķīte, kas, 
lauzta un locīta vējā, tomēr plaukst un briedina sēklu. Un 
iespaidīgās negaisa ainas, kas brīžam piedārdina baznīcas 
grāmatu lappuses, liek lasītājiem un klausītājiem atcerēties, 
ka Dievā“dusmas ar tikpat varenu spēku var brāzties pār 
viņu un viņa namu. Un tīrās, dzidrās saules pielietās debesis 
pēc negaisa atgādina, ka Dievs var remdēt sāpes un dot 
dvēseles mieru pēc lieliem pārdzīvojumiem un melna, 
bezcerības radīta izmisuma. Cilvēks ir dabas daļa un kā 
viena no lielās pasaules radībām pakļauts tās likumiem, un, 
protams, atkarīgs no Dieva gribas. Dieva bijāšana jeb Dieva 
bijība norāda virzienu uz laimi, bet ceļš katram ejams pašam, 
un tas ir ne tikai cēloņsakarību, bet arī nejaušību pilns.

Atsevišķās baznīcas dziesmās, tāpat arī retā sprediķī 
meklēta atbilde uz jautājumu —  kāpēc man būs jāmirst, ja 
neapzinos sevi grēkojušu esam. Viena atbilde: visi cilvēki 
jau piedzimst grēcīgi. Otra: Dievs tevi ir izvēlējies stāties 
Viņa priekšā ātrāk kā citiem.

Mēra laikā tapušās reliģiskās literatūras kopējā noskaņa 
(no ikkatras mutes pret debesīm augšup kāpj vaimanas, lūdz

Dievu —  varbūt viņš palīdzēs, bet, ja ne, tad zini —  tev 
jāmirst, tev jāmirst) visumā ir pesimistiska. Es, protams, 
nerunāju par rindām, kas rakstītas, kad par mēra dejas 
mēnešiem liecina tikai aizbērti kapi un [aužu atmiņas, kad 
baznīcu grāmatās līst pateicības asaras tiem, kas laimīgi 
epidēmiju pārdzīvojuši. Pat kāds avīzes raksts liecina, ka
1711.gadā trešdienā pēc Ziemassvētkiem īpaši pateicības 
svētki "mēra apstāšanās dēļ” baznīcā tikuši svētīti.

Latviešu pasakās, tautasdziesmās un buramvārdos at
tieksme pret mēri ir gluži cita. Nav vaimanu. Ļaudis izturas 
pret mēri, Mēra tēlu, kā pret dzīvu būtni, iespējams, ar pār
dabiskām īpašībām. Domāju, tāda nopietnās sērgas uztvere 
tik ļoti atšķiras no baznīcu grāmatās sastopamās divu iemes
lu dēļ. Pirmkārt, atcerēsimies, ka ne pasaku, ne tautasdzies
mu, ne buramvārdu tēli nav tieši konkrētā laikmeta liecinieki,
—  folkloras pieraksti 18.gadsimta mēra epidēmijā diez vai ir 
bijuši, un tas, kas mūsu tautas garamantās par mēri ir 
saglabājies, ir paaudžu paaudzēs mantots un arī pārveidots 
literārs materiāls. Taču, gadsimtiem cauri klejojot, pasakās 
un tāpat arī dziesmās varēja izmainīties kāds vārds, teiciens 
vai tēls, ne visa pamatnoskaņa un pati sērgas uztvere.

Otrs iemesls meklējams, pārlūkojot visas tautas 
garamantas kopā, —  lai cik grūti laiki un lai cik bargi kungi 
būtu, ir jādzīvo un jākuļas dzīvē uz priekšu. Dzīves prieks 
neļauj padoties izmisumam un sašļukt nespēkā.

Tautasdziesmu par mēri ir samērā maz. Trakojošā 
epidēmija dažkārt saukta par Mēra māti. Vaimanu nav, 
nopūtu nav, drīzāk ziņkāre:

“Veļu māt, Mēra māt,
Parādies sapenā:
Vai ir viegla dusēšana 
Baltā smilšu kalniņā?” 27414

Gatavība cīņai ar sevis cienīgu ienaidnieku, brīdinājums 
netuvoties, mēģinājums lepni ļaužu kāvēju iebiedēt: ♦

XX GADSIMTA MĒRIS
1991.gada Berlīnes kino

festivālā rādija dokumen
tālu filmu “CHRISTMAS  
A T  STA R C R O SS” (reži
sors Roberts Elfstroms) —  
par kādu fermu, kurā brālis 
un divas māsas dzīvo pēc 
stingriem  katoļu princi
piem un ir adoptējuši jaun- 
piedzimušus ar AIDS infi
cētus bērnus, audzina tos 
savā ģimenē, lai atvieglotu 
bērnu dzīvi pirms nāves.

Anglis Dereks Džārmens 
1990.gada nogalē publiski paziņojis, ka ir slims ar 
AIDS. Šī gada pavasarī viņš pēc intensīvas ārstē
šanās kursa klīnikā ķērās pie sava mūža sapņa —

Džarm ens brīvi inscene  
klasisko Kristofera Marlo 
lugu “EDVARDS 11”. Iespē
jams, ka tā būs režisora pē
dējā lielā filma. Iespējams, 
ka tieši nāves klātbūtne un 
režisora skandalozā slava 
sagādāja vēl nepabeigtajai 
filmai grandiozus komer
ciālus panākumus Kannu 
starptautiskajā kinotirgū.

Vai mēs esam gatavi uz
zināt par pirmā mākslinieka
—  AIDS upura —  nāvi 

Latvijā? Ko tas maksās mākslai un ko mainīs 
mūsu sidrabdzidrajā tautiskajā apziņā? Tauta taču 
māksliniekus mīl... N.N.
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“No Dieviņa izlūdzos 
Ķenkarainu kuceniņu,
Noridīju Mēra māti
Ar dujiem bērniņiem” 34136
vai
“Nenāc, mērīt,
Pie munu vārtu,
Div’ melni suņi,
Div’ melni kaķi —
Tie tevi ēdīs,
Tie tevi plēsīs,
Tie tevi dzīs
Pa dzinieka galam.” 34139

P.šm ita sakārtotajās “Latviešu pasakās un teikās” 
slimībām ir veltīta vesela nodaļa. Un krietnu skaitu —  18 tei
kas —  varam saistīt ar mēra laika notikumiem. Un arī nav 
vaimanu un sāpju, pavīd pat joki. Vārdi, kas būtu saistāmi ar 
nāvi un miršanu, tiek izteikti vienkārši un sausi, kā konsta
tējot faktu: "To vasaru pulka ļaužu miruši” vai “Ja kāds mērim 
atbildējis.., tad tāds bez žēlabām trešajā dienā nomiris”, vai 
tēlaināk: "Meitas, sagšām, sasegušas, lielījušās nemirt, bet, 
ēdot vakariņas, karotes vien no rokām izkritušas.”

Tautas teikās uzkrātie materiāli neskar konkrēta cilvēka 
konkrētu likteni, bet raksturo stāvokli kopumā tikpat 
bezkaislīgi, cik skaitļu rindas, kas uzskaita ik dienas mirušos. 
Teikas tāpat kā tautasdziesmas uzglabājušas latviešu 
attieksmi kopumā, bet ne atsevišķa cilvēka personisko 
drāmu un sāpes. Šai ziņā personiskāki ir reliģiskie teksti, 
kuru tulkotāji paši bija sērgas aculiecinieki un nereti —  upuri. 
Emocijas virmoja gaisā un izplūda arī uz papīra.

Latvieša attieksme pret mēri ir kā līdzīgā attieksme pret 
līdzīgu. Mēris tiek saukts par jātnieku vai kungu, kam 
noteikts ceļš ejams pār upi vai caur zemnieka sētu. Mēris 
visbiežāk atjāj melnā vai baltā zirgā, un dažreiz tam nopakaļ 
laižas balti putniņi. Kādā citā teikā lasāms, ka mēris bijis liels 
vīrs melnās drēbēs un varējis pieņemt "kustoņu ģīmjus”, šo 
kungu dažkārt iespējams ar maģiskiem paņēmieniem  
pielabināt, dodot ēst, apsolot naktsmājas, atvairīt, velkot ap 
māju melnu dzīvnieku asinīs mērcētu, ačgārni šķeterētu virvi, 
ar bērna roku pārsviežot mēri pār sētu, neatbildot, ja skaidri 
zināms, ka runātājs vai jautātājs ir mēris. J.Kalniņš Druvienā 
atstāstījis šādu teiku:

"Reiz mēris gribējis iebraukt vienās mājās. Tad 
saimniece tūliņ steigusies uz vārtiem. Mēris ari jau braucis 
pa olnīcu mājā. Saimniece tūliņ norāvusi visas savas drēbes 
un gluži plika aizgūlusies šķērsu vārtos. Kungs (mēris) 
griezis tūliņ zirgus apkārt un braucis, cik vien varēdams 
projām. Tā māja izglābusies no mēra.”

Pret maģisku būtni jāstājas ar maģiskiem līdzekļiem, un, 
kā teika vēsta, tad rezultāti ir.

Praktisku ieteikumu, kā mēri ārstēt, trūkst gan 
skolotajiem dakteriem, gan, protams, ari zintniekiem un 
riebējiem. Ja skolotie izlīdzas ar kādiem pulverīšiem, kas 
varbūt likvidē vienu otru slimības simptomu, mazina sāpes, 
aptur pārmērīgu svišanu, tad tautas ārstētāji, manuprāt, 
mazina saslimušo dvēseles ciešanas.

K.Straubergs “Latviešu buramo vārdu” 2.daļā pārstāsta 
J.Hupeļa 18.gadsimtā sakrāto materiālu latviešu tautas 
medicīnā. Kaut gan pēc Lielā Mēra aizritējuši tikai daži gadu 
desmiti, pārsteidzoši maz ziņu atrodam par tautas 
ārstēšanas metodēm. Par cīņu ar mēri ziņu vispār nav, ir 
piezīmes par “zilajām pumpām”. K.Straubergs izsaka 
minējumu, ka tie varētu būt mēra buboni. Pret "zilajām 
pumpām’ tautas dziednieki lietojuši svina lodes, sīpolus, 
vīģes un zilo papīru ar kritu.

Toties doktors Dr. Blūmentāls savācis ievērības cienīgu 
buramvārdu kolekciju, starp tiem atrodam ari stipros mēra 
vārdus. Tur, tāpat kā pasakās un teikās, vārdotāja ar mēri 
sarunājas kā ar dzīvu būtni. Mēris līdzīgi ļaunam garam ir 
apmeties cilvēka miesās, un visa uzmanība koncentrējama

tā iebiedēšanai un draudiem cerībā, ka melnais mēris slimā 
ķermeni pametīs:

"Mēri, tu, mēri, tu, velna ieroci, tu, cilvēces lielais posts! 
Kad tu vaļā tieci, tu nāvi nes cilvēkiem. Mūc uz trejdeviņām 
zemēm, pazūdi jūras dzelmēs, citādi tevi valdīs, nodzīs 
stiprās zāles, zāles glābējas. Vārds atslēga, atslēga valoda”

vai:
“Laižās putnis uz aizjūru, bēg zvērs mežā, lien koks 

kokā, māte zeme savā, māte —  zemē, dzelzs —  savā mātē
—  rudā, kaut ar tu, melnais mēris, muktu savā mātē —  
galējā tumsībā, no kurienes atpakaļ negriezies. Bet, ja tu, 
melno mēri, maniem vārdiem neklausīsi, likšu putnam tevi 
aiznest, zvēram tevi mežā ievilkt, mātei zemei —  savā mātē 
mitrā zemē ierakt, dzelzei —  savā mātē rudā iekalt, un būt 
tev lielam postam, bet N. dzīvam un veselam. Slēdzu savus 
vārdus ar lielo stipro vārdu, ar viņu iznīcinu visas kaites, lielu 
un mazu, visas slimības, visas vainas, visas ciešanas, bet ar 
manu lielo vārdu glābju N. no mēra. Ne ar ko, ne ar vētru, 
ne ar ūdeni, ne ar uguni, mans vārds nav satricināms.” 3.

Dr.Blūmentāls atzinis, ka "senlaiku vārdošana nav nekas 
cits kā pašiedvesma” un, manuprāt, līdzīgi baznīcas 
lūgsnām, arī buramvārdi ļauj uz brīdi sirdzējam piemirst savu 
bezcerīgo stāvokli un iedveš cerību un ticību brīnumam, ka 
sērga tomēr atkāpsies. Mērķis viens —  izveseļošanās. Un 
līdzekļi tā sasniegšanai, kaut formāli atšķirīgi —  reliģiski 
rituāli un maģiskās darbibas —  , tomēr pēc savas ietekmes 
jeb iedarbes sfēras vienādi —  neļauties izmisumam un 
neprātīgi cerēt iekļūt to laimīgo skaitā, kam sērga met līkumu 
vai to, kas brīnumainā kārtā atveseļojas.

Bet sērga tikmēr staigāja savu ceļu un tikpat pēkšņi kā 
sākusies negaidīti atstāja Latviju ar garām kapu rindām, 
izmirušiem namiem pilsētās un sarukušām draudzēm, un 
bez jebkādām dzīvības pazīmēm palikušām lauku sētām. Lai 
aizpildītu ļaužu trūkumu, piemēram, Kurzemē muižnieki 
spiesti nometināt pat tatārus —  ir ziņas, ka 1738.gadā 
Mežotnē kristīti 106 tatāru bērni, bet pēc gada vēl 40.

Un kādam vācietim Kerberam 1771 .gadā izdotā grāmatā, 
kad Lielais Mēris glabājas vien vecu ļaužu atmiņās, viegli 
spriedelēt par briesmīgo sērgu un dažkārt gluži pareizi 
saskatīt mēra cēloņus:

“1) ja bezdievība un izlaidība pieņem pārāk plašus 
apmērus: 2) ja parādās komēta ar asti uz ritiem; 3) ja gaiss 
mazkustīgs, ja valda vai nu liels aukstums, vai karstums, ja 
ir migla; 4) ja visi stādi sakalst un uznāk siseņu briesmas; 5) 
ja vīns, neskatoties uz visu uzmanību, bojājas; 6) ja zivis un 
vardes bariem apmirst; 7) ja maize brīvā gaisā apklājas ar 
pelējumu; 8) ja parādās sērgas pie liellopiem, aitām, cūkām, 
suņiem un kaķiem un to miesas netiek pietiekoši dziļi 
apraktas; 9) ja parādās asiņaini kari, dārdzība, sērgas; 10) ja 
cilvēki dzīvo pārāk tuvu kopā; 11) ja valda indīgi drudži, kā 
bakas, plankumu karsonis, asinssērgas; 12) ja tie, kas 
kādreiz mēri pārcietuši, vecajās rētās jūtot niezēšanu un 
raustīšanos; 13) ja parastie plēsīgie putni ejot projām un to 
vietā parādoties citi; 14) ja tuvumā kaut kur trako mēris.”4.

Un, ja ticēt Kerbera vārdiem, arī mēs vienā rītā varam 
pamosties no tā, ka mēra zābaks dauzās pie durvīm. 
Pasaule ir brīnumu un negaidītu lietu pilna. I

1. 2.Karlsons. Lielais mēris Kurzemē 1709.— 1711. —  
Jelgava: Jelgavas ģimnāzijas mazpulks, 1936, 31.lpp.

2. Kareto K.Vēstule no tuksneša. —  Svētdienas Rīts, 
1990, 7.janvāris.

3. Dr.Blūmentāls. Materiāli farmācijas vēsturei. —  
Latvijas Farmaceitu Žurnāls, 1927, Nr. 11, 346.lpp.

4. Karlsons 2. Lielais mēris Kurzemē 1709.— 1711. —  
Sējējs, 1936, 9 #, 9 4 0 — 941 .Ipp.

Karte —  rāda lauku iedzīvotāju skaitu pirms un pēc mēra. 
Katrs punkts kartogrammā reprezentē 100 iedzīvotāju. 
Ņemta no grāmatas: Dunsdorfa E. Latvijas vēstures atlants.
—  Melnburna, 1969.
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Jautājums. Vai tad pēc filmēšanas un atgriešanās no 
Vācijas jūs neatpūtāties?

Viskonti. Nē, nē, es uzreiz sāku montēt filmu. Mani 
izrakstīja no klīnikas Cīrihē, kad paziņoju ārstiem, ka man jā
pabeidz sava filma. Profesori saprata manu lūgumu, to, ka 
tas ir mans psiholoģiskais un morālais pienākums, un teica: 
"Jā, jums jāatsāk strādāt, jūs neesat radīts slimnīcām, jūsu 
veselības stāvoklis ir normāls, nav par ko uztraukties, un 
mēs ar vieglu sirdi jūs atlaižam mājās.” Un es sāku montēt 
filmu.

Jautājums. Kā pavadījāt to dienu, kad jūs piemeklēja 
insults? Vai jūs agri cēlāties, daudz strādājāt, daudz 
smēķējāt, daudz ēdāt vai dzērāt? Īsumā —  vai tā jums bija 
grūta diena?

Viskonti. Nē, nē, tā bija pavisam parasta diena. Vienīgi 
karstums kļuva neciešams. Todien es neizgāju no mājām, 
strādāju, pēc tam gatavojos iet vakariņās, uz kurām biju 
uzaicināts. Angļu-itāļu producents Janni, itāļu producenis 
Perudža un mana līdzautore scenāriste Suzo čekki D’Amiko 
atbrauca man pakaļ. Pulkstenis bija apmēram astoņi. Mēs 
gribējām parunāt par manu jauno filmu. Tātad, viņi atbrauca 
man pakaļ, un mēs devāmies vakariņot. Mans fiziskais 
stāvoklis bija kā vienmēr, es jutos tā, kā jūtas cilvēks pēc 
normālas darba dienas, kura pavadīta tik neciešamā 
karstumā, kāds bija Romā, un kurā izsmēķēts nepieredzēti 
daudz cigarešu. Pēc tam viss notika zibens ātrumā. Tagad 
es sāku atcerēties, ka trauksmes signāli bija jau agrāk. Tas 
notika aptuveni pirms gada Iskjē, bet es, kā vienmēr, 
nepievērsu tam uzmanību. Ar to es gribu teikt, ka toreiz 
notika kaut kas līdzīgs. Protams, daudz vieglākā formā. Es 
tam nepiešķīru īpašu nozīmi un atlikušo vakara daļu pavadīju 
tā, it kā nekas nebūtu noticis. Parasts vakars. Es ne tikai 
neatgūtos, es pat sev nepateicu: “Man ir slikti. Kaut kas nav 
kārtībā.” Taču toreiz notika tieši tas pats, tikai uzreiz pārgāja. 
Tas ilga divdesmit trīs sekundes, un pēc tam es atgriezos 
pie saviem draugiem. Mēs pavadījām vakaru ārpus mājas, 
pēc tam atbraucām pie manis. Es pat uzkāpu villas otrajā 
stāvā, kaut ari tur ir stāvas kāpnes. Bet atkārtoju, ka toreiz 
nepievērsu uzmanību tam, kas notika, un mierīgi turpināju 
smēķēt. Iespējams, ka tas bija pirmais signāls un man 
vajadzēja uzmanīties. Taču es sev teicu: 'Tie visi ir nieki. Es 
esmu veselāks nekā daudzi citi.” Ārsts man izrakstīja zāles, 
kuras vajadzēja dzert “Ludviga” filmēšanas laikā, taču es to 
nedarīju, jo mani uztrauca pudelīte, kura bija manā kabatā. 
Tā nemitīgi apgāzās un izlija. Kādā jaukā dienā man viss tā 
apnika, ka ar vārdiem "Nav iespējams vienmēr staigāt ar 
slapjām kabatām” es to izmetu. Redzi, kāds kretīns es biju? 
Es par to dārgi samaksāju. Ļoti dārgi...

Jautājums. Kurā mirklī 27.jūlija vakarā jūs pārņēma 
nelabums: pirms vakariņām, to laikā vai pēc tam?

Viskonti. Pirms vakariņām. Mēs devāmies uz hoteli 
*Ēdene" kurā es pirms tam nekad nebiju bijis. “Ēdenē” ir 
brīnišķīgs bārs, dārza bārs, no kura paveras lielisks skats uz 
Romu. Tas ir ļoti skaists. Mēs sēdējām bārā, dzērām  
šampanieti, un es ļoti labi atceros, kā, norijot malku, jautāju: 
"Vai tas nav pārāk auksts?" Es noliku glāzi un šinī mirklī 
mani it kā ķēra zibens, saproti? Taču es nenokritu. Es sēdēju 
krēslā un piepeši nosvīdu. Senjora D’Amiko ievēroja, ka 
esmu nobālējis, un vaicāja man: "Lukino, Lukino, kas notika? 
Vai tev ir slikti?” Es dzirdēju, kā visi piepeši sāka runāt cits 
caur citu: “Varbūt labāk viņu aizvest mājās?” Pēc tam mani 
piecēla no krēsla, kurā es biju atkritis guļus, un aiznesa.

Jautājums. Ko jūs atceraties no šīm šausmu minūtēm? 
Ko jūs jutāt, kā reaģējāt uz notikušo? Par ko jūs domājāt, ja 
vien bijāt spējīgs to darīt?

Viskonti. Es atceros visu līdz pēdējam sīkumam. Nebija 
neviena aptumšota mirkļa, tas viss bija neparasti spilgti.

Atceros, kā kādā no hoteļa “Ēdene" numuriem mani 
noguldīja, izģērba, izsauca ārstus. Es dzirdēju, kā viņi 
sarunājās: "Braucam, viņš jāved uz slimnīcu.” Pēc tam 
izdzirdu “Mater Dei" un nodomāju, ka man ir kļuvis labāk. 
Taču mani pārveda uz citu slimnīcu, ne jau uz kādu īpašu, 
gluži vienkārši tajā tolaik strādāja mans ārstējošais ārsts. 
Karstums bija briesmonīgs. Palāta bija pārāk maza. Nāca 
cilvēki, daudz cilvēku. Viņi drūzmējās un sarunājās gaitenī. 
Es atceros visus, katru, kurš ienāca manā palātā. Es pat 
jokoju ar viņiem. Es gulēju nekustēdamies, man špricēja, 
ārsti centās noskaidrot, vai esmu zaudējis samaņu; nē, es 
nezaudēju samaņu, ne mirkli. Atceros profesoru Lopesu, 
kurš speciāli atbrauca no Madrides, viņš noliecās pār mani, 
viņam bija melna kaklasaite, sirmi mati un brilles...

Jautājums. Noskaidrosim, kad tas viss notika. 27.jūlija 
naktī profesoram Lopesam nebija nedz laika, nedz iespēju 
atbraukt. Droši vien tas viss notika nākamajās dienās? Vai 
jūs neatceraties, tieši kad?

Viskonti. Jā, nākamajā dienā, 28.jūlijā. Profesors Lopess 
noliecās pār mani un vaicāja: “Jūs kaut ko jūtat?” Pēc tam 
viņš man lika saliekt kāju ceļgalā. Zini, kā to dara? Tā ir 
jutīguma pārbaude. Es visu atceros ļoti precīzi. Atceros, kā 
piepeši sāka skanēt kasetē ierakstīta mūzika —  Mocarts, 
Vāgners, dažādi Vāgnera skaņdarbi, “Burvju flauta”...

Jautājums. Vai tajā liktenīgajā vakarā jūs uzreiz sapratāt, 
ka šoreiz viss ir daudz nopietnāk nekā toreiz, Iskjē?

Viskonti. Jā, uzreiz, sitiena mirklī. Redzi, parādās kaut 
kāda īpaša apskaidrība apziņā, es nekad tev nenovēlu to 
visu izbaudīt, taču, ja būs lemts, atceries: vispirms tu jūti, kā 
tava roka kļūst aizvien smagāka, svina smaga, pēc tam tā 
krīt, itin kā paliek karājoties gaisā, un tu esi spiests to 
pieturēt ar otru roku. Tas ir pirmais signāls. Dzīvība rokā 
nomirst, pilnībā izbeidzas. Ja skarta ir smadzeņu labā 
puslode, atsakās klausīt labā puse... arī kāja... Iskjē man 
nespējīga kļuva tikai roka, tālab es ari noturējos.

Jautājums. Kā notiek pāreja no labās puses uz kreiso?
Viskonti. Es neprotu to izskaidrot tā, kā to dara mans 

ārsts. Taču viņš saka, ka cilvēka organismā viss ir sav
starpēji saistīts. Kreisā puslode dod komandas labajai pus
lodei un otrādi. Vai es paskaidroju? Tas ir kā ar elektrova- 
diem, kuri savstarpēji pārklājas. Tiklīdz pārtrūkst viens savie
nojums, viss apstājas. Šausmas. Pietiks. Pietiks smēķēt. Var 
pat teikt, ka cilvēks ir līdzīgs elektriskajai baterijai. Mēs par 
to runājām ar profesoru Kraienbīlemu Cīrihē. Viņš man teica: 
“Jūs esat stiprs cilvēks.” Es viņam atbildēju: “Jā, es esmu 
stiprs cilvēks, taču pašreizējā mirklī esmu fiziski salauzts.” 
Bet viņš maļ savu: “Nē, jūs esat cilvēks ar stipru raksturu." 
Viņi ir ļoti simpātiski, šie šveiciešu ārsti, gudri, nopietni 
cilvēki, viņi nemelš visādas muļķības par tavu veselības 
stāvokli, viņi reāli paskaidro. Taču viņi tevi arī ārstē.

Jautājums. Tā kā ne mirkli nezaudējāt skaidro saprātu, 
spējāt sekot visam, kas notika ap jums, vai jūs nevarētu ar 
maksimālu precizitāti pastāstīt par savām iekšējām izjūtām?

Viskonti. Atceros, kā Enriko Medioli, kad es jau gulēju, 
novilka man zābakus. Es ieraudzīju, ka man kājās ir 
elektrozilas zeķes, un nodomāju: "Kā gan es varēju tā 
kļūdīties, tik ļoti kļūdīties?” Kā tu pats saproti, tās, protams, ir 
muļķības, taču tās “izskrēja” caur manām smadzenēm un 
liecina tikai par to, ka mana galva nebija zaudējusi spējas 
domāt. Par laimi, skarta bija labā puslode. Ja būtu kreisā, es 
būtu zaudējis runas spējas, jo šinī pusē atrodas centri, kuri 
regulē runu un smadzenes...

Jautājums. Un tomēr —  ko izjutāt, kad sapratāt, ka jūsu 
stāvoklis ir nopietns?

Viskonti. Ko es sajutu? Tieši to pašu, ko jūtu šobrīd. 
Kolosālu satricinājumu. Kā cilvēks, kurš paklupis, salauzis 
kāju un pateicis sev: “Kāds es tomēr esmu aunapiere. Ja es
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būtu bijis uzmanīgāks, tas nekad nenotiktu.* Es loti labi 
apzinājos, ka vainīgs esmu es pats, jo neārstējos toreiz, kad 
vajadzēja ārstēties, jo neatmetu smēķēšanu, neārstējos utt.

Jautājums. Kas jums pirmajā mirklī nedeva mieru?
Viskonti. Filma, tilma, filma Bailes, ka nespēšu pabeigt 

“Ludvigu”, ka nekad to neieraudzīšu uz ekrāna. Ne uz mirkli 
mani nepameta domas par “Ludvigu*. Es pat varu teikt, ka 
tieši šīs domas deva man spēku cīnīties ar slimību, piespieda 
katru dienu veikt garus un nogurdinošus fiziskos 
vingrinājumus, lai es atgūtu spējas kustēties. Tieši tāpēc 
“Ludvigs* ir mana mīļākā filma. To saprata pat profesors 
Kraienbilems. Viņš teica: “Es četras reizes apmeklēju jūsu 
“Nāvi Venēcijā*. Un tieši tālab vēlos, lai jūs noteikti pabeigtu 
“Ludvigu"." šveicieši "noskatījos” vietā saka “apmeklēju*.

Jautājums. Tanī dienā jūs laikam gan domājāt ne tikai 
par filmu. Kādas domas un izjūtas jūs satrauca? Vai jūs 
atcerējāties draugus, kolēģus, radiniekus?

Viskonti. Vispirmām kārtām jau jūtas, kuras tika dāvātas 
man. Tās man bija vissvarīgākās. Man apkārt bija radinieki. 
Nespēju iedomāties, ko gan es būtu iesācis bez viņiem. Man 
ir loti neliela slimošanas pieredze. Mani ne uz mirkli neat
stāja vienu. Laikam gan ir diezgan šausmīgi justies pames
tam slimnīcā. Enriko Medioli neatgāja no manas gultas, brī
žiem es viņu pat neieredzēju. Es viņam teicu: “Klau, Enriko, 
nekrīti uz nerviem.” Taču es saprotu, ka tā bija mīlestība, kas 
viņu vadīja, viņš gribēja, lai es ātrāk atveseļojos. Es saņēmu 
draudzības apliecinājumus no daudziem cilvēkiem Itālijā, vi
sā pasaulē. Cīrihē mani pat apciemoja mani draugi no Rie
tumiem. Tādos apstākļos atklājas īsta draudzība. Tu saproti, 
kurš ir spējīgs just Ildzi un kurš —  nē. Daži no draugiem Cī
rihē uzturējās ilgāku laiku. Pie manis atbrauca Helmūts Ber
gers, Alēns Delons. Alēns Delons ir gatavs uz visu, lai palī
dzētu draugam. Arf Helmūts. Lai gan viņš atstāj ciniska cil
vēka iespaidu —  kuram uz visu ir uzspļaut, patiesībā viņš ir 
ļpti uzmanīgs un gādīgs. Kad cilvēks pārdzīvo savas dzīves 
izšķirīgo mirkli, īsti draugi cenšas izdarīt visu iespējamo viņa 
labā. Citi turpretim turpina nodarboties ar savām nenozīmī
gajām lietām. Es saņēmu draudzības apliecinājumus pat no 
cilvēkiem, kurus nepazinu vai arī pazinu ļoti pavirši. Man at
rakstīja Džozefs Louzijs, lai gan mēs gandrīz nebijām pa
zīstami. Viņš atsūtīja man pārsteidzošu vēstuli. To izlasot, es 
nodomāju: “Skat, izrādās — jāsasiimst, lai labāk iepazītu cil
vēkus, lai izprastu viņus, lai novērtētu viņu spēju just līdzi...’

Jautājums, Kuri no ievērojamiem cilvēkiem vēl jums 
atrakstīja vai atsūtija uzmundrinošas telegrammas?

Viskonti. Marlēna1. No Marlēnas es saņēmu īpašu 
vēstuli, kuru viņa atsūtija uzreiz pēc manas ierašanās Cīrihē. 
Pēc tam viņa man atsūtīja savu fotogrāfiju. Lūk, šo, kura ir 
uz plaukta. Tai otrā pusē ir rakstīts: “Visu laiku domāju par 
tevi.” Es saņēmu daudz brīnišķīgu vēstuļu. Kādreiz es iedošu 
tev tās izlasīt. Taču Marlēnas vēstule ir vispārsteidzošākā. 
Marlēna man ieteica terapeitisko ārstēšanas kursu Anglijā. 
Šī ārstniecības metode pagaidām ir eksperimenta līmenī. 
Man atrakstīja Bērts Lankasters, visi mani aktieri, Alēns, 
Dirks2, visi, visi, pat rakstnieki, pat Marija Kallasa. Es labāk 
teikšu, ka visi, lai neaizmirstu nosaukt kādu vārdu...

Jautājums. Tātad, atrodoties slimnīcā, jūs nejutāties 
pamests, jums nebija depresijas, vientulības, skumju izjūtas?

Viskonti. Nē, nekad, nekad, nekad, nevienu mirkli. Es 
patiešām visu laiku domāju par to, cik skumji gan ir slimot. 
Gribas izmesties pa logu. Vientulība nomāc. Taču. tiklīdz 
sajūti apkārtējo atbalstu, viss kļūst savādāk. Es saņēmu 
vēstules pat no nepazīstamiem cilvēkiem. Viņi man rakstīja: 
“Jums jāatgriežas pie saviem šedevriem.* Tas laikam gan ir 
visai pretenciozi, ka es šīs vēstules citēju. Lūk, vēl dažas:

1 Marlēna Ditriha.
2 Dirks Bogarts.

“Jūs nedrīkstat slimot. Jums nav tiesību to darīt,* —  utt.
Jautājums. Pēc cik ilga laika jūs jutāties labāk? Kad jūsos 

atgriezās ticība?
Viskonti. Kādu pusotru mēnesi pēc manas ierašanās Cī

rihē. Pirmās dienas bija šausmīgas. Man izrakstīja gultas re
žīmu, taču es nespēju nogulēt, arī nosēdēt krēslā es neva
rēju, man visu laiku bija tāda sajūta, it kā es gāztos uz vienu 
vai uz otru pusi. Pēc divām nedēļām es jutos labāk. Es 
varēju nostāvēt un sēdēt pie galda, jo bija jāatbild uz draugu 
vēstulēm. Pamazām es jau spēju veikt nelielas pastaigas pa 
koridoru, kur satiku pārējos slimniekus. Slimnīca bija neliela, 
un pastaigām vajadzēja izvēlēties laiku, kad pārējie slimnieki 
izklīda. Šeit ārstējās itālieši, strādnieki no Itālijas, kalabrieši. 
Viņus apciemoja bērni, un visiem gribējās uz mani 
paskatīties, šīs tikšanās bija ļpti aizkustinošas.

Jautājums. Kāda ir galvenā rakstura īpašība, kas 
nepieciešama, lai tiktu galā ar tādu slimību, kāda bija jūsējā? 
Gribasspēks, vēlēšanās atsākt darbu, dzīves alkas, mīlestība 
pret sevi vai citiem utt.?

Viskonti. Gribasspēks, vēlēšanās atkal strādāt. Es 
domāju, ka alkas strādāt bija daudz stiprākas nekā alkas 
dzīvot. Sāc pārspriest: “Es taču neesmu sliktāks kā citi, kālab 
lai mani pieveiktu slimība?” Vai arī: “Kālab citi var staigāt, 
redzēt pasauli, bet es neko tādu nevaru? Es taču arī gribu to 
darīt.* Tas dod spēku atdzimt.

Jautājums. Vai jūs jau no paša sākuma jutāt sevī šo 
vēlmi? Vai tā jūs nekad nepameta?

Viskonti. Jā, vienmēr, jau no paša sākuma, visu laiku.
Jautājums. Jūs ne mirkli nekritāt izmisumā?
Viskonti. Nē, par laimi — nē. Nekad. Dzīves alkas mani 

nepameta
Jautājums. Pat naktīs, kad jūs palikāt viens ar sevi, jūs 

nepārņēma depresija, nogurums, skumjas?
Viskonti. Nē, jo mani nekad neatstāja vienu. Man blakus 

vienmēr bija aukle. Es gan nevarēju ar viņu sarunāties, jo 
viņa bija čehiete, tomēr es nebiju viens. Naktī guļot tu esi it 
kā kapā, bet atliek tikai pamosties un vēlme dzīvot atgriežas. 
Kā jau teicu, mani ļoti uztrauca tas, ka es nespēju iztikt bez 
svešu cilvēku palīdzības. Tas bija visgrūtāk. Ir tāda sajūta, it 
kā tu būtu atgriezies bērnībā. Tas ir ļoti nepatīkami.

Jautājums. Vai jūs parasti sapņojat? Vai jūs sapņojāt 
slimnīcā? Vai jums bija sapņi, kuri saistīti ar jūsu slimību, tās 
iespējamām sekām, izveseļošanos?

Viskonti. Es sapņoju, bet ne vienmēr. Laiku pa laikam. 
Mani sapņi nav īpaši nozīmīgi. Katrā ziņā ne tādi, ka 
pamostoties varētu teikt: Tagad es visu sapratu, notiks tas 
un tas vai arī tā un tā.” Parasti tie ir nenoteikti. Es nekad sevi 
sapnī neredzēju saslimušu, klibu vai bezpalīdzīgu, kas taču 
būtu bijis pilnīgi normāli. Taču ar mani nekas tāds nenotika. 
Daudzi, gan pazīstami, gan sveši cilvēki redzēja mani 
sapņos veselu un par to man rakstīja. Viņi rakstīja, kā 
redzējuši mani strādājam, normāli ejam. Taču es neko tādu 
neredzēju.

Jautājums. Lukino, vai jūs esat ticīgs cilvēks? Vai jūs 
ticat Dievam?

Viskonti. Jā, es vienmēr esmu ticējis. Jau no bērnības. 
Man bija katoliciska audzināšana Es, protams, neesmu fa
nātiķis. Es neesmu arī katolis, kurš ievēro visas ticības dog
mas. Taču es ticu Dievam. Es ticu kaut kā eksistencei vai 
kaut kam, kas ir ārpus mums vai arī mūsos pašos. Es ticu 
noslēpumainam spēkam, kurš nozīmētu vairāk nekā indivīds. 
Lai gan —  nedrīkst aizmirst arī to, ka indivīds spēj būt tikpat 
dižens kā šis spēks. Vārdu sakot, man nav katoliciskās 
Dieva koncepcijas. Es ticu tālab, ka bez ticības dzīve 
zaudētu jēgu. Tu nepiekriti? Kaut kam taču ir jātie, vai ne?l

Tulkojusi DAIGA RUDZATE

32



SKAUDĪBA



JOSIFS BRODSKIS

NAKTSLIDOJUMS
Pa nakti Duglasa iekšās caur mākoņiem triecos
un vēros uz zvaigžņu pusi,
un kabatā dumpojās atslēga —  bezdarbniece,
kā noklīdusi žvadzēja klusi,
un vīnogas tīkliņā līda laukā no ādas,
tik skumīgas akrobātes;
prom tālu bij mīļotā Ļeņingrada,
un smiltāji prātā.

No mirdzoša metāla, nedaudz par mēnesi zemāk, 
spārns vizēja mājīgs,
un, papahu nenoņēmis, čučmeks kāds vēma, 
man sakrājās peļķe zem kājām.
Un pārējie visi vērās taisni uz priekšu.
Kur viena-sestdaļa pletās,
savus dārdošos nimbus debesīs skrūvēja iekšā
kāds divgalvains svētais.

No likteņa bēgu, no ikdienas jēlas, 
no zemajiem padebešiem, 
no dzīvokļiem, kuros miru un augšāmcēlos 
no palagiem svešiem; 
no atklāsmēm, kuras saprātu žņaudz 
kā pūkaina dvieļa vainags, 
no rokām, pie kurām plaku par daudz 
un izkritu nākamā ainā.

Ka apaļa zeme —  mums laime šai faktā,
ka neaizsniedz redzoklis
no kakta, kur iedzīts, līdz brīvības kaktam,
un otrādi ari ciet viss;
un tu esi kaķis, man maisā nav grūti
grauzt caurumu gudru,
lai Āzijas vēja brāzienos žūtu

tavs Eiropas asaru sudrabs.
Šai pasaulē —  pareizāk, sestdaļā plašā 
man neatliek vairāk nekas, 
kā durvis aiz muguras aizcirst ciet pašam 
un šķindināt atslēgas.
Ja nevar vairs piekrāpties, dalot šo lieko 
un apaļo zemi uz “mans” un “tavs”, 
tad labāk apmainīt dienas un naktis bez prieka 
pret tām, kam adreses nav.

Cik iespējams tālu lai uzaust man rRs, 
es tiešām to vēlos.
Vai smiltīs man dzist, vai klintīs krist, 
vai Dievs varbūt žēlos —  
viss vienalga, kā petits, rindiņā sapresētais, 
ko parakstīs palicēji:
vai nu pilsoni godinās mākoņu lielpilsēta, 
vai cietzeme —  atkritēju.

Kad nespēsi dienā ar uguni atrast
vairs mani —  tev jāsadzird,
kā Bikovā startējot dzenskrūve katra
dārd: mani neaizmirst
visu radaru spoguļi, prožektori,
kur iekšā mans vaigs;
un skaļruņa kliedziens kā baznīcā koris
tev nošalks: Paveries! vai
vēl neredzi? Cilvēks tur lido! neskumsti! smaidi!
Viņš mierīgi klīst
un vīnogu ķekaru rokā spaida
gandrīz kā dievs Dionīss.

ATDZEJOJUSI AMANDA AIZPU R IETEI
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V. Vai jūs, dzejoļus rakstīdams, vēršaties pie kādas 
konkrētas auditorijas?

B. Vai zināt, kā uz šādu jautājumu esot atbildējis 
Stravinskis? Viņam jautāts: “Kam jūs rakstāt?” Viņš 
atbildējis: “Sev un varbūtējam otram klausītājam.” 
Viss.

V. Un šis varbūtējais otrais jūsu gadījumā laikam 
runā krieviski?

B. Droši vien... Precīzāk, nekad neesmu domājis 
par to, kādā valodā viņš runā.

V. Un kur viņš tādā gadījum ā dzīvo, šis 
varbūtējais?

B. Velns viņu zina. Tā ir viņa personīgā darīšana.
V. Vai jūs atceraties Naookova pārdomas sakarā 

ar viņa paša veikto “Lolitas” krievu tulkojumu? Viņš 
teica, ka pats nesaprotot, kāds iekšējais impulss viņu 
mudinājis to darīt. Viņš pat iztēloties nevarot 
iespējamo lasītāju.

B. Man jums jāsaka, ka tā ir tipiska prozaiķa 
domāšana. Prozaiķis prāto par tādām lietām, bet 
dzejnieks —  ne.

Māksla pēc savas būtības ir hierarhiska. Un literāta 
apziņa arī tīri automātiski ir hierarhiska; šai hierarhijā 
dzeja ir augstāk par prozu. Jau tāpēc vien, ka dzeja ir 
senāka. Dzeja vispār ir kas ļoti dīvains. To spēj 
novērtēt gan alu cilvēks, gan snobs. Tā var rasties 
gan akmens laikmetā, gan vismodernākajā salonā. 
Turpretī prozai nepieciešama attīstīta sabiedrība, 
attīstīta struktūra, daudzmaz nostabilizējušās šķiras, ja 
vēlaties. Te var izvērst gluži marksistiskus prātojumus 
un nemaz nekļūdīties... Dzejnieks strādā pēc balss, 
pēc skaņas. Saturs viņam nav tik svarīgs, kā pieņemts 
uzskatīt. Tāpēc dzejnieks ārkārtīgi reti aizdomājas par 
to, kas ir viņa auditorija. Vismaz viņš par to domā 
retāk nekā prozaiķis.

Cvetajeva reiz pateikusi brīnišķīgu formulējumu: 
“Lasīšana ir līdzdalība." Prozaiķis tā nekad nebūtu 
teicis. Tolstojs tā nekad neteiktu.

Jo izziņa patiesi ir līdzdalība. Kas tad ir izziņa, proti, 
nozieguma atklāšana? Psihiska līdzdalība, iztēles 
līdzdalība. Tāpēc dzejnieks... Nē, es negribētu sākt 
runāt dzejnieku vārdā... “Es —  dzejnieks”... Roberts 
Frosts reiz teica: “Pateikt par sevi —  dzejnieks, 
nozīmē sacīt, ka esmu labs cilvēks.” Bet es varu teikt, 
ka loti reti esmu sastapis šīs profesijas pārstāvjus, kas 
nopietni domātu par to, kam viņi raksta. Un atkarībā 
no atbildes uz šo jautājumu mēdz sākties lielākas vai 
mazākas nepatikšanas.

V. Ņujorkā izveidojusies diezgan ievērojam a

krievvalodīga kopiena. Vai šī valodas apvienotā 
kolonija kļūst arī par mākslinieku koloniju? Vai jūs jūtat 
pieaugam saskarsmes nepieciešamību?

B. Manā gadījumā nav vērojami kvalitatīvi jaunas 
pakāpes ieguvumi —  draudzības nozīmē —  starp 
cilvēkiem , vienā valstī ar kuriem esmu dzim is. 
Vienīgais draugs, ar kuru es Krievijā tikpat kā nebiju 
pazīstams, ir Miša Barišņikovs. šeit mēs redzamies 
sam ērā bieži vienkārši tāpēc, ka viņš ir pilnīgi 
pārsteidzošs cilvēks. Ar pārsteidzošu prātu un 
intuīciju. Cilvēks, kurš atceras no galvas daudz vairāk 
dzejoļu nekā es...

V ispār teorētiskajā  ziņā visa šī mākslinieku  
kolonijas ideja ir pilnīgi fiktīva, š ī ideja izaugusi no 
deviņpadsmitā gadsimta tradīcijām. Amerikā kas tāds 
vienkārši nav iedomājams, tas būtu pretdabiski. Jo 
bohēmas ideja, tādas kolonijas ideja, var rasties vie
nīgi centralizētā valstī. Tā rodas kā šīs centralizācijas 
spoguļattēls: lai sakļautu rindas, lai nostātos pretī. 
Tāpēc bohēmas ideja, manuprāt, var izdzīvot vienīgi 
Maskavā. Jo tur ir viscentralizētākais valsts aparāts. 
Proti —  M askava vēl joprojām  ir impērijas 
galvaspilsēta. Kas ir mākslinieku kolonijas idejas 
pamatā? Dzejnieka un tirāna pretnostatījums. Bet tāds 
iespējams vienīgi tad, ja viņi sastopas, piemēram, 
vakarā operā. Tirāns sēž ložā, dzejnieks —  parterī. 
Viņš iedomājas, ka ir karbonārs, savā iztēlē viņš jau 
velk ārā revolveri. Bet vispār viņš kaut ko murmina 
caur zobiem un mētā niknus skatienus. Lūk, tā arī ir 
visa bohēmas ideja.

Pastāv vēl cita ideja —  par cilvēkiem, kurus vieno 
estētiskie —  un neizbēgami arī ētiskie —  priekšstati. 
Kā īru mūkus, kuri centās saglabāt zināšanas, kultūru, 
literatūru, valodu, šobrīd Krievijā un arī šeit 
notiekošajam ar to īstenībā nav nekā kopīga. Kaut arī 
mēs visi atceramies, ka Krievija ir valsts ar milzīgiem 
resursiem, ar neticamām cilvēciskām iespējām. Lai cik 
daudz kultūras un inteliģences arī plūstu no turienes 
prom, beigu beigās no viņas dzīlēm tomēr parādīsies 
kas tāds, kas visus pārsteigs.

To var saukt par kvantitātes efektu. Tā vienkārši ir 
milzīga valsts, milzīga kultūra. Un, kas attiecas uz 
literatūru —  viena no visgrandiozākajām valodām. 
Tāpēc gluži neizbēgami šīs valodas dziļumos jārodas 
parādībām , kas visus mūs vēl pataisīs trakus. 
Neatkarīgi no tā, kur atradīsies šai valodā runājošais 
vai rakstošais cilvēks —  Maskavā, Pīterī, Parīzē vai 
Ņujorkā.

(NO 2URNALA “OGOŅOK” 1991., № 7.)l

NO SOLOMONA VOLKOVA SARUNAM AR JOSIFU BRODSKI
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MAN REIZ GADĪJĀS SASTAPT CIL
VĒKU.
1985.GADA.
TOREIZ ES VIŅU UZSKATĪJU PAR 
SAVU DRAUGU.
VARBŪT TA BIJA ILŪZIJA, KAS RĀ
DĀS NO BIEZAS ATRAŠANAS LĪ
DZĀS.
TO TIK LABI ES VAIRS NEATCEROS. 
VIŅŠ RAKSTĪJA STĀSTUS.
VAI VARBŪT PASAKAS, VAI DZEJU. 
KAUT KO VIŅŠ RAKSTĪJA.
NĒ, VIŅŠ NAV MIRIS.
VIŅŠ VIENKĀRŠI VAIRS NERAKSTA, 
TĀDĒĻ — KA VIŅU SAUC, JUMS NE
MAZ NAV JĀZINA.
TAS NAV SVARĪGI.
TA DOMA VIŅŠ PATS.
IVS ZENNE
STĀSTI, KO RAKSTĪJA AUGŠMINĒ
TAIS CILVĒKS.



APMALDĪJIES. 
PILSĒTAS CENTRĀ
LĀ LAUKUMA VIDŪ 
STĀVĒJA ZIRGS.
JAU SIMTĀ ATGRIEŠA
NĀS.
KA MEŽĀ APMALDĪJIES 
CILVĒKS, EJOT PA APLI, 
VIENMĒR ATGRIEŽAS IZEJAS 
PUNKTĀ.
VIENMĒR MALDU SĀKUMĀ.
BET VIŅS TACU MĒĢINĀJA. 
M ĒĢ INĀJA A IZ IE T TU R P , NO K U R IE
NES NĀCIS,
BET VELTI.
VIENMĒR, AIZ IELAS PAGRIEZIENA IERAUDZĪJIS 
LAUKUMU, SAPRATA —  VELTI.
ATKAL PANISKOS AUĻOS PROJĀM.
ATKAL LAUKUMA VIDŪ VIŅŠ STAV KA PAKRITIS.
KATRS SOLIS PROMIEŠANAI — ATKAL UZ 
ATGRIEŠANOS.
APMALDĪJIES.
APMALDĪJIES ZIŅKĀRĪGOS UN VIENALDZĪGOS 
SKATIENOS, SMIEKLOS, FOTOAPARATU OBJEKTĪVOS, 
ZIRGU PROBLĒMAS RISINOŠOS RAKSTOS, VĀRDOS, 
KAS IZLIEKAS PALĪDZAM,
UN IELU LABIRINTOS.
VIENMĒR APMALDĪJIES.
*

VIŅA GRIB ATTEIKTIES NO BĒRNA.
VIŅŠ VIŅA DZĪVO JAU KURO REIZI.
TACU TIK ILGI —  VĒL NEKAD.
VIŅŠ JAU IR REDZAMS UN JŪTAMS.
UN TOMĒR.
ĀRPRĀTS, VAI NE?

NU, KLIEDZIET TACU, KA TA NEDRĪKSTI
A, JUMS JAVARA ZUPA, RīT AGRI JAIET UZ
DARBU, JAAPLIECINA SEVI, JARISINA VITĀLI SVARĪGAS
PROBLĒMAS?
NU LABI.
ATVAINOJIET.
*

VIŅA STAV, IEĶĒRUSIES ABAM ROKAM SĒDEKĻA 
ROKTURĪ.
GALVA, ACIS VISS SATUMSIS.
ATRAK IZKĀPT.
SĒDEKLĪ, KURAM PIEDER ROKTURIS, SĒ2 SIMTS 
KILOGRAMU GAĻAS UN IMPORTA, KLĒPĪ TUROT 
VĒL TRĪSDESMIT KILOGRAMUS GAĻAS UN IMPORTA. 
VAI TIEŠĀM AR VIŅU NEKAD TA NAV BUlS?
SEN.
SEN, TĀTAD — NESKAITĀS.
VAI JUMS NAV GRŪTI?
JAUTAJUMS IZSLĒDZ APSTIPRINOŠU ATBILDI.
NĒ.
NĒ, PROTAMS.
TUKLĀS ROĶELES CIEŠĀK APKAMPJ SOMA 
IESLODZĪTO DZĪVES MĒRĶI.
IERĒDNIS, KURŠ UZ CEĻIEM NOLICIS MAPĪTI,
GUĻ.
GODA VĀRDS.
SAPROTIET TAČU ARĪ VIŅU.
JO ILGĀK SĒDI, JO GRŪTĀK PIECELTIES, VAI NE? 
TĪN IM  IZAICINOŠAJĀ APĢĒRBĀ MOKOŠI GRIBAS 
KLIEGT.
VIŅŠ NESPĒJ NEKO PATEIKT SKAĻI?
TA TAČU IR VIŅA INDIVIDUĀLA PROBLĒMA.
TAS ATTIECAS TIKAI UZ VIŅU PAŠU.
JO ILGĀK KLUSĒ, JO GRŪTĀK SĀKT RUNĀT,
VAI NE?
UN KAM TAS VISPĀR VAJADZĪGS?
*

VIŅA STĀV, IEĶĒRUSIES ABAM ROKĀM 
SĒDEKĻA ROKTURĪ.
VIŅA GRIB ATTEIKTIES NO BĒRNA.
ĀRPRĀTS, VAI NE?
TĀTAD VISS PAREIZI.
NEKLIEDZIET, NEZINOT APSTĀKĻUS.
VISS TAČU PAREIZI.
PUSDIENAS BŪS GARDA ZUPA, UZ DARBU JŪS 
NENOKAVĒSIET, JŪSU DZĪVE RIT VIENKĀRŠI LIELISKI.
*

BET PAR TO ZIRGU SAKUMA.
TAS TIKAI TĀPAT VIEN.
KADS IZSKATAS ZIRGS?
TAS IR DZĪVNIEKS AR ČETRĀM KAJAM.
VISPĀR DIEZGAN LIELS.
KĀDREIZ ESOT BUlS ĻOTI NODERĪGS LOPS.
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KĀRLIS.
RUDENS.
MEITENES.
RUDENS VĒJŠ DZENA JŪRAS PUTEKĻUS PĀR 
PILSĒTU, CAUR PILSĒTU.
IEKŠA PILSĒTA.
SAHARAI SMILTIS KURPĒS, DRĒBJU VĪLĒS, STARP 
ZOBIEM.
LATVIJAI — JORAS PUTEKĻI.
KOKI IZDAĻA LAPAS ZEMEI, KĀJĀM, PEĻĶĒM, 
SĒTNIEKIEM.
KĀRLIS IR JAU VECS.
NĀK TIKAI TUVĀKIE UN TIE, KAM NAV, KURP IET. 
BALOŽI IZMIRUSI.
BRIVPUSDIENAS ŠEIT VAIRS NEIZSNIEDZ.
KĀRLIM KRĀJUMA TIKAI TĒJA, SAKRITUŠIES RAUŠI, 
PEPSIS UN LĒTAS CIGARETES.
UPE, KUĢEĻI, MAŠĪNAS, BAL02I, PUTEKĻU 
PIEVALGUŠI CILVĒKI UZKUMPUŠI ŠALC KA LIETUS • 
KOKU LAPOTNĒ.
SIRĒNA VĒSTA, KA AIZIET KUĢIS, KĀDS SADEG, KĀDS 
MIRST, KA TRAMVAJS VISDZĪVĀKĀ PILSĒTAS PUNKTA 
ZAUDĒJIS SPĒJU SMIETIES, VAI MILIČI STEIDZ 
KĀDAM PATEIKT, KA TĀ DARĪT NAV LABI.
KOP KĀRĻA TĒJA.
DIVAS MEITENES.
METĀLA KRĒSLI DZĪVO PĒDĒJĀS DIENAS UN AIZ 
VECUMA KLIBO.
ACIS SPOGULĪTI UN LŪPENES ASIŅAINAIS GALS 
LAIZA LŪPAS.
SLAIDA CIGARETE SLAIDOS PIRKSTOS.
SĀRTI NADZIŅI, SĀRTA UGUNTIŅA CIGARETES GALA. 
KUR TU NAKŠŅO?
MĒLĪTE APLAIZA SVAIGO KRĀSOJUMU.
APMIERINĀTI NOKNAKŠĶ SOMIŅAS RĪKLE, APĒDUSI 
SPOGULI UN LŪPU KRASU.
JAUTĀJOŠS SKATIENS.
NEKUR.
OTRS ACU PARIS VĒRO, KA VIENA KURPĪTE OTRAI 
PAVER MAZU MUTĪTI UN PALA 12 VAĻA.
TA GAUSI AIZVERAS, ATSTĀJOT MAZU SPRAUDZIŅU. 
KĀPĒC NEBRAUC ATPAKAĻ?
KĀPĒC NEBRAUC UZ MĀJĀM?
ROKA PACEĻAS.
UZ TASĪTES PALIEK PELNU STABIŅŠ.
TU ZINI...
SKATIENS SLĪD APKĀRT.
ATBILDE TEPAT KAUT KUR LIDO.
TAI JABŪT TEPAT TUVUMĀ.
SKATS NOGRIMST TĒJA.
ES ESMU KA PIERADINĀTS, PADZĪTS KAĶIS.
TIKAI DIVAS IESPĒJAS.
IENĪST UN MEST LIKUMU.

GLAUSTIES PIE KĀJĀM? NĒ, TO ES NEVARU.
ŠĪ TIEŠĀ RUNA IR PĀRĀK GARA RUDENS DIENAI. 
EJAM UZ PALETI.
SOMIŅAS RĪKLE LIŠĶĪGI PADOD CIGARETES.
VARBŪT KĀDS IZMAKSAS FlZU.
KAFUAI MUMS SANĀK.
VIENALGA.
VAR JAU.
VĒJŠ IEMET PILS SIENAI PIEBRIEDUŠU AVĪZI SEJĀ. 
AVĪZE PIEVILKUSIES RESNA AR RUDENS 
INFORMACUU.
PALETĒ ŠODIEN FlZS UN KAFUA.
KĀRLIS IR JAU VECS.
KĀRLIM KRĀJUMA TIKAI TĒJA, KLIBIE KRĒSLI, 
MŪ2IGAS MEITEŅU PROBLĒMAS, BAL02I, LAPAS 
UN DAUDZ RUDENS GAISA, PILNA AR JŪRAS 
PUTEKĻIEM.

KAUAS
SATRAUKUMS.
KLIEDZ KAUAS.
VIŅU KLIEDZIENI PRETĪGI GRIE2 KLUSUMU. 
LIEKULĪBA.
ILGAS PĒC TĀLĒM?
JŪRAS BALSS?
LIEKULĪBA.
NE ILGU KLIEDZIENS, BET MAITAS PUTNA ĶĒRCIENS. 
APLIS PĒC APĻA VIRS PILSĒTAS.
ZEMĀK.
ZEMĀK.
SlKA IKDIENAS ROSĪBA.
PAKAŠŅA NOST AVĪZES LAPU.
BAROJOŠA DESAS ADA.
JŪRAS BALSS?
ILGU KLIEDZIENS?
KLIEDZ LAIMĪGĀ KAUA, ATRADUSI, KUR KAUT 
KO IZMET, KUR KAUT KO DOD.
VIRS VĒRTĪGAS MISKASTES KAIJU BARS RIŅĶO.
APLI PĒC APĻA.
ZEMĀK.
ZEMĀK.
KLAUSIES, DĒLS, STĀSTU PAR PUTAINIEM VIĻŅU 
GALIEM, PAR KUĢIEM UN VĒTRĀM UN UZKOD 
SMAR2ĪGU DESADU.
IEGAUMĒ, DĒLS, KAUA IR JŪRAS PUTNS, ILGU 
PUTNS, IEGAUMĒ UN UZKOD SMAR2ĪGU DESADU,
UZ DZELZS ZĀRKA MALAS SĒDĒDAMS.
IEGAUMĒ, DĒLS, CILVĒKS IR...
MIGLĀ KLIEDZ KAIJAS.
GABALOS SAGRAIZĪTS KLUSUMS.
RIEBJ VIŅU KLIEDZIENI.
NEZINU, VAI TIE VIRS JŪRAS VAI PILSĒTAS. 
VIENALGA — RIEBJ. I
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AR KAJU DEBESIS
INTERVIJA AR 

ŽANU KLODU VAN DAMMU —  
AKTIERI UN SPORTISTU,

KURA TALANTU UN SPĒKU 
VAR NOVĒRTĒT ARĪ RĪGAS 
VIDEOKLUBU APMEKLĒTAJI:

1990.GADA “GRĀVĒJS” —  “BĒGLIS” —  
IR VIDEONOMA POPULĀRS.

19 gadu vecumā beļģu aktieris Žans Klods Van Damms (Jean-Claude Van Damme) bija Eiropas Pro
fesionālā Karatē Asociācijas čempions vidējā svara kategorijā. Kad mēs tikāmies — tikai dažas die
nas pirms viņa trīsdesmitgadu jubilejas svinībām —, varēja droši teikt, ka Žans Klods atrodas karatē 
(jeb spērējboksa — kickboxing, — kā to sauc Amerikā) kulta zvaigžņu pašā “spicē”. Viņš tikko pabei
dza filmēties “Lauvassirdī” ("Lionheart") un “Dubulttriecienā” ("Double Impact”), kas tika atbalstītas no 
lielo studiju puses. Viņš sadarbojas ar pasaulslaveno modes dizaineru Džanni Verzači (Gianni Ver
sace), demonstrējot Verzačes ekskluzīvās kolekcijas. Paramounta viesnīcā Ņujorkā “Briseles musku
ļu kalns” izskatījās romantiski noslēpumains. Van Damms bija ģērbies vienkāršos džinsos, ērtā, vaļīgā 
kokvilnas krekliņā "no GAP’a”. Viņa angļu valodā jaušams dienvidkalifornijas bulvāra dialekts, kas 
acīmredzot iegūts, mācoties Losandželosā. Bet viņam piemīt īsta eiropieša manieres, un tās ir nevai
nojamas. Kamēr mēs sarunājāmies, Žans Klods izdzēra lielu tasi stipras tējas, un es nekādi nevarēju 
iedomāties, kā šis cilvēks kādu var nospārdīt līdz nāvei.
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SJŪZENA MORGANA. Presē tu tiec dēvēts par 

beļģu karatē  puisīti. C ik vecs tu biji, kad uzsāki 
nodarboties ar šo sportu?

2ANS KLODS VAN DAMMS. Man bija deviņi gadi. 
Es biju ļoti vājš un tizls bērns. Tā kā karatē klubs 

atradās tuvu mūsu m ājai, tēvs mani a izved a  uz 

nodarb ībām . Es patiesi iem īlējos šajā  nodarbē, 
apmeklēju klubu ik dienas. Tur bija ļoti labs skolotājs, 
man patika pumpēšanās, skriešana, lekšana utt. Mans 
tēvs ir brīnišķīgs, atjautīgs cilvēks. Viņš zināja, ka karatē 

nav tikai fizisks treniņš, tas drīzāk veido tavu garīgo 

stāju. Šķiet, ka jebkura meditācija, pārdomas par sevi 
pašu palīdz augt. Tev jādoma par “ceļojumu sev f ik 

dienu un nakti. Tu nedrīksti staigāt ar tukšu galvu. Ir 
jākoncentrējas. Ja to nedarīsi, ko tad? Tikai pelnīsi 
naudu un vakarā līdīsi sust? Man tā vienkārši nepatīk 

dzīvot, jo dzīve tiešām ir īsa. Es gribu darīt to, ko es 

gribu darīt, un, šķiet, esmu uzzinājis, kas ir TAS, ko 

gribu. Kad es kaut ko uzsāku, noteikti zinu, kā finišēšu. 
Ar karatē man veicas.

S.M. Kad tu saprati, ka gribi braukt uz Ameriku?
2 .K .V .D . Kad es z in ā ju , ka gribu kļūt par 

kinozvaigzni. Tā bija mana iespēja. Ja Holivuda būtu 

Krievijā , es brauktu uz Krieviju . Ja tu esi milzis  

Amerikas kino, tu esi milzis visā pasaulē. Tātad —  uz 

šejieni es atbraucu kino dēļ. Jo, kad es biju ļoti jauns, 
kino man patika, vēl pirms karatē.

S.M. Kāda veida filmas tev —  bērnam —  bija mīļas?
2 .K .V .D . V ecās , m elnbaltās  franču film as ar 

Fernandelu un Žanu Polu Belmondo. Sarežģītās filmas 
atklāj mums to, ko nāksies dzīvē zaudēt. Šajā zemē 

cilvēkiem patīk sapņot. Amerikāņu kino ir kā saldums —  

tas ir kaut kas sārts un zils, un smuks.. Tā nav realitāte. 

Tāda kolosāla  film a kā R unaw ay Tra in *  izgāzās  

Amerikā, taču tai bija lieli panākumi Eiropā, jo tajā filmā 

bija realitāte, īsta dzīve. Filmas finālā viens čalis ir 
beigts, otrs —  cietumā. Dzīve ne vienmēr ir “smuka". 
Protams, es saprotu, ka pārstrādājies cilvēks grib dabūt 
ķinītī tieši šo “smukumu”, smieklīgo, viņš negrib maksāt 
septiņus zaļos par galvassāpēm . Kad es ierados  

Amerikā, man piederēja karatē prasme, nevis Šekspīra 

akcents. Līdzīgi Arnoldam [Švarcenegeram] ar viņa 

muskuļiem, mana fiziskā forma atļāva vērt durvis uz 

kino. Tad es sāku sarunāties ar skatītājiem.
S.M. Populārās piedzīvojumu filmās parasti ir tā, ka 

galvenais varonis cauri visiem kautiņiem veiksmīgi 
tuvojas finālam, protams, lai uzvarētu. Kž. !o dara Brūss 

Lī (Brūce Lee) ar masīvu koncentrēšanos vai Popijs 

(Popeye) ar spinātiem.

Ž.K .V .D . Tā ir kaisle, aizrautība. Tā taču notiek 
dzīvē. Kad es ierados šajā zem ē, lai nodarbotos  

kinobiznesā, daudz kas bija sarežģīti. Es nerunāju labā 

angļu valodā, man nebija uzturēšanās atļaujas, turklāt 
es neko nezināju par Ameriku. Kad tu dzīvo šādu dzīvi, 
tev ir daudz jādomā par to, ko tu dari, tev jādomā par 

sevi. Johaidi! Kas tikai nenotiek! Es pats visu to esmu 
“laidis caur sevi”!

S.M. Kā tu uzsāki sarunas ar savu pirmās filmas 

producentu?
Ž.K.V.D. Pirmkārt, es mēģināju tuvoties tūkstošiem 

producentu. Es tuvojos katram, es uzsāku sarunas ar 
ikvienu. Es teicu: “Varu būt dažāds cilvēks un gribu 

taisīt kino!” Tad viens vecis te ica  —  okei! —  un 

sagādāja iespēju pamēģināt. Tā iespēja jau nebija liela, 
bet viņš man to deva. Es filmējos trijās pavisam niecīga 

budžeta filmās kopā ar viņu un maksāju savus parādus. 
Pirmā filma —  “Asinssports" (“Bloodsport") —  nokļuva 

tikai videonomā, jo neviens jau negrib iet uz kino ar 
nepazīstamu čali galvenajā lomā, par kuru nekas nav 

zināms. Bet “Asinssportam” Rietumu Krastā bija laba 

piekrišana, tāpēc sekoja vēl trakāks turpinājums. 
Producents saņēma daudz naudiņas, tāpēc man prieks 

par viņu. Visi producenti taču mīl “zaļos”.
S.M. Par ko es brīnos tavās filmās —  kā tu lec gaisā 

un taisi 360° pagriezienus, sper ar kāju septiņdesmit 
piecas reizes stundā...

Ž.K.V.D. Tieši tā. Vispār tas ir krietni piņķerīgi priekš 

tāda rumpja kā manējais —  185 mārciņas —  tik augstu 

lēkāt. Cilvēki vienm ēr apjautājas, vai es nelietoju 

tramplīnu.
S.M. Tu sver 185 mārciņas** ?
Ž.K .V.D. Aha. Turklāt man ir ļoti lielas kājas un 

smagas, un vēl man ir liels dibens. Tas viss nāk no 

pārliecīgas trenēšanās. Es domāju, ka ir jau skaisti 
aplūkot čali ar visiem šiem muskuļiem, kuriem allaž 

jābūt eleganti uzvilktiem. Piecus gadus Briselē es 

dejoju baletu, tā ka es zinu atšķirību starp karatē un 

deju. Es atklāju karatē, bet balets man palīdzēja. Man 

šķiet, ka cīņas ainām jābūt kaut kam starp spēku un 

grāciju, tad tās ir daudz skaistākas.
S.M. Esmu lasījusi, ka Thai bokseri trenējas, dauzot 

savus stilbus ar Coca-Cola’s pudelēm, kas pildītas ar 
smiltīm.

Ž.K.V.D. Tas ir vecmodīgs trenēšanās paņēmiens, 
lai kājas kļūtu cietas.

S.M. Filmā “Kickboxer" tu tiešām saspēri koku?
Ž.K.V.D. Jā, es to izdarīju.
S.M. Nu, tad jau tev ir ļoti stingras kājas.
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Ž.K .V.D. Nē. Man tas bija sāpīgi, bet es gribēju 

pierādīt kaut ko operatoram. Ka filmā visam jābūt 
reālistiskam. Es pats uzvedu un iestudēju visas cīņas 

epizodes. Es esmu horeogrāfs. Darīt cīņas darbu kino ir 

grūtāk nekā cīnīties dzīvē. Tev ir jāierobežo savas 

kustības, jo jārēķinās ar kamerām, ar partneriem, ar 

iespējamām montāžas vietām, ar atkārtošanu utt. Un 

vēl jāprot to visu uz ekrāna samontēt, lai būtu normāls 

iespaids. Tas nav viegli, bet es zinu, kā to visu sadabūt 
kopā, jo es pārvaldu kustību. Es tik ļoti mīlu kino, ka 

varu aizmigt no baudas montāža«? telpā. Taisīt kino ir 
tas pats, kas radīt bērnu, —  tur vajadzīgs laiks.

S.M. Es noskatījos “Laupītāju” ( “Predator7*** ar 
Svarcenegeru, taču es zinu, ka arī tu esi filmējies šajā 

filmā. Tomēr tavu uzvārdu filmas titros neatradu. Vai 
tavs vārds tika izlaists?

2 .K .V .D . N ē, bet man p ieder čeki no visām  

pārdotajām videokasetēm . Triks ar vājprātīgo tika 

filmēts divās daļās, es piedalījos pirmajā. To veidoja ar 
specefektu  palīdzību . Film as režisors Džons  

Makternans pieprasīja izpildīt pa pusei cilvēciskas, pa 

pusei dzīvnieciskas kustības. Es zināju, ka man tas ir 
pa spēkam, ka mans ķermenis to var veikt. Režisors 

bija la im īgs. Viņš te ica: “T ev  jāb ū t puszvēram , 
puscilvēkam. Turklāt visiem jāredz tava seja.” Tad viņi 
aizsūtīja mani uz specefektu darbnīcu. Tas bija ārprāts. 
Viņi pārklāja mani visu ar dubļiem. Visu!

S.M. Kā tad tu varēji elpot?
2.K .V.D . Viņi atstāja divus mazus caurumiņus —  

nāsis. Es gandrīz nevarēju pakustēties. Viņi uztaisīja no 

manis atbaidošu pelē jum a čupu. Ķ erm eni k lāja  

pieguloša, smaga gumija. Taču viss “tērps” bija par 

lielu, kājās uzstieptas ādas pastalas, kurās grūti noturēt 
līdzsvaru. Galva ierauta plecos. Visa šī “atrakcija” bija 

ļoti bīstama, turklāt tas nebija īsti tas, ko vajadzēja  

režisoram. Viņam vajadzēja KUSTĪBU, bet es jutu, ka 

kaut kas manī salūst pēc visas šīs spokošanās. Tad viņi 
atrada jaunu čali, kurš bija ar mieru izpildīt ikvienu 

vēlēšanos. Un mani no filmas vienkārši “izgrieza”. Taču 

arī tas bija labi, jo, pateicoties šim gadījumam, es 

dabūju uzturēšanās atļauju jeb “green card". Paldies 

Dievam. Es iepazinos ar Arnoldu. Un pēc tam sākās 

filmēšanās Honkongā —  “Bloodsport". Pēc šīs filmas 

saņēmu daudz jautru vēstuļu no m eitenēm , kuras 

rakstīja aptuveni tā: “Mēs gribam tevi redzēt ne tikai 
karatē filmās, vai tu nevarētu spēlēt kādā romantiskā 

gabalā?”
S.M. Piedzīvojumu filmas parasti domātas zēniem. 

“Kickboxer” finālā tu uzvari cīņā, tad noskūpsti savu

brāli, tad —  nobučo suni un tad —  skaties, kur palikusi 
tava draudzene.

Ž.K.V.D. Es pirmo reizi dzirdu šādu teikumu.
S.M. Bet tu tiešām cīnies brāļa dēļ, un tad tu dodies 

pie suņa.
Ž.K.V.D. Pareizi. Brālis tika nolaupīts, sunim sāpēja, 

bet meitene raudāja.
S.M. Bet draudzeni tu atradi pēdējo.
Ž.K.V.D. Jā, bet ne manā sirdī.
S .M . Vai tava s ieva  G ledisa ir bod yb u ild er’e 

(atlētiskā vingrotāja)?
Ž.K .V .D . Bija. Viņa piedalījās speciālu žurnālu 

tapšanā un dažos konkursos. Viņa gan nekad nelietoja 

dopingu vai citas zālītes. Viņa ir ļoti dabiska un tik 

sievišķīga. Kad es vēl strādāju Briselē, vienmēr izlasīju 
visu literatūru par atlētismu un fizisko kultūru. Jau sen 

es pazinu viņu no žurnāliem. Man Gledisa varen patika, 
taču es nevienam par to nestāstīju. Un, kad es nokļuvu 

Losandželosā, uzzināju, ka viņa Mehiko veido jaunu 

fotokolekciju žurnālam  “M uscle and F itness”. Es 

sazvanīju izdevēju un teicu: “Ser, mani sauc Van 

Damms, un es esmu karatists. Šķiet, ka jums noderētu 

puisis, kurš labi izskatās peldbiksītēs. Ne jau kāds gaļas 

klucis, bet kustīgs zēns, kurš prot ar kājām aizķert 
d e b e s is .” T ā  es teicu . Bet viņš: “Visas v ietas  ir 
aizņemtas.” Tad es iesaucos: “Bet es pats varu nopirkt 
biļeti uz Mehiko!” Izdevējs: “O.K. Ļoti jauki. Un man būs 

dažas drēbes, ko jums kā modelim piedāvāt.” Es ļoti gri
bēju satikt Gledisu. Iesākumā viss šķita kā joks, bet, kad 

mēs satikāmies, es sapratu —  viņa ir tik nevainīga, tīra 

un —  ļoti skaista. Mēs atgriezāmies Losandželosā, 
kļuvām arvien tuvāki draugi. Un pēc mēneša —  ap
precējāmies. Tagad mums pieder maza ferma netālu no 

L.A., kur mēs dzīvojam —  es, viņa un mūsu bērni Kris- 
tofers un maziņā Bjanka. Un daži suņi mums arī ir. Es 

ļoti mīlu dzīvniekus, viņi ir tik godīgi. Viņi nekad neslēpj 
to, ko domā un jūt. Ne tā kā cilvēki. Es mīlu suņus, ma
na sieva mīl suņus, manam dēlam patīk suņi. Mana sie
va allaž vispirms noskūpsta suni un tikai tad —  mani.l

No angļu valodas tulkojis 

NORMUNDS NAUMANIS

* Andreja Končalovska filma “Vilciens uz Nekurieni", ko 

režisors uzņēma ASV.
** Apmēram 85 kilogrami.
*** Predator—  angl.—  arī tāds, kas atceras notikumus 

ar atpakaļejošu datumu.
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MĀKSLA UN POLITIKA

Jautājum s: Ilgu laiku krievu m āksla nesaņēm a  
informāciju no Rietumiem par mākslas norisēm, tā atradās 
pilnīgā izolācijā no mūsdienu mākslas kopējā plūduma. 
Tālab interviju ar jums mēs uzskatām par nozīmīgu krievu 
un Rietumu mākslas tikšanos, par svarīgu soli ceļā uz 
informācijas apmaiņu.

Mūsu pirmais jautājums: Mēs esam no zemes, kur 
māksla un politika visus gadus pēc 1917.gada revolūcijas 
bija cieši saistītas. Ideālistiski noskaņotie tā laika avangarda 
mākslinieki sagrāba varu mākslas izstādēs, muzejos, 
mākslas skolās. Viņi uzskatīja, ka mākslas primārais 
uzdevums ir pārveidot civilizāciju, pārveidot visu kultūras 
slāni, tādējādi cerot realizēt savas ar novatoriskiem  
mākslinieciskiem meklējumiem saistītās ideālistiskās 
sociālās idejas. Viņu pozīcijai bija divas “vājās” vietas: pirmā
—  kolīdz mākslinieki sagrāba varu, viņi kļuva par diktatoriem, 
izveidoja māksliniecisko birokrātiju, kura beigu beigās 
“aprija” viņus pašus, otrā —  mākslinieki nonāca situācijā, 
kurā viņu mākslinieciskos atklājumus sāka izmantot 
funkcionāri, lai nostiprinātu savu varu, padarot mākslu par 
politiskās propagandas līdzekli.

Vai nedomājat, ka tas var notikt arī ar jūsu mākslu?
BOISS: Kā jūs iztēlojaties to, ka manu mākslu varētu 

sākt izmantot politiskas propagandas nolūkos? Kālab lai to 
darītu? Man šķiet dīvaina pati ideja par propagandas 
iespējamību caur mākslu. To var pārfrāzēt arī tā: skulptūrām, 
mākslas objektiem, instalācijām un mākslas akcijām var būt

politiska nokrāsa, man šķiet, ka tās savā būtībā ir sarežģītas 
parādības, kas skar sociālā pamata (Social body) jautājumu 
un katru cilvēcisko būtni, kas dzīvo šinī pasaulē. No šāda 
viedokļa būtu interesanti paraudzīties, cik liela ietekme ir šīm 
idejām; tas man šķiet pavisam kas cits, nevis politiskā 
propaganda. Tas ir kaut kas līdzīgs daudzsološai iespējai 
visiem apspriest problēmas, kritizēt kaut kādas lietas un 
varbūt pat noliegt tās. Kopumā ņemot, tas vienkārši ir sava 
veida uzaicinājums pievienoties tam, ko es daru.

Katrs ir absolūti brivs, un mana māksla nepieder nevienai 
šodien pastāvošajai politiskajai sistēmai, tai nav nekā kopīga 
ar, piemēram, Rietumvācijas politisko sistēmu. Iespējams, 
ka tā arī ir atbilde uz jautājumu.

J.: Atļaujiet paskaidrot mūsu viedokli. Tā nav mūsu 
personiskā pozīcija, taču tai piekrīt daudzi krievu mākslinieki. 
Maļēvičs, Ļisickis un Rodčenko radīja savus darbus, 
vadoties no savām mākslinieciskajām idejām. Viņi necentās 
izmantot mākslu politiskiem mērķiem. Viņi vienkārši strādāja, 
viņi bija tikai mākslinieki. Taču politiskā situācija Krievijā 
radīja apstākļus, kuros politiskie funkcionāri izmantoja 
konstruktīvismu, futūrismu, supermātismu savu politisko 
mērķu īstenošanai. Politiskie plakāti ir labs piemērs. Tādā 
veidā avangardu no pilnīgi jauna strāvojuma mākslā pārvērta 
par komunisma piedevu.

BOISS: Pareizi, taču tā ir krievu revolūcijas problēma. 
Majakovska komunisma idejas bija pārākas par funkcionāru 
idejām. Viņam bija skaidrs, ka mākslai jākalpo par revolū-

AMERIKA JOZEFA BOISA (JOSEPH BEUYS) VĀRDS KĻUVA PAZĪS
TAMS PĒC VIŅA DARBU RETROSPEKTĪVAS IZSTĀDES GUGENHEI- 
MA MUZEJA. NEVIENA DISKUSIJA PAR MŪSDIENU MĀKSLU NENO
TIKA, NEPIEMINOT VIŅA VARDU, KURŠ IZRAISĪJA NEPĀRTRAUKTUS 
STRĪDUS. BOISU DĒVĒJA PAR ŠARLATĀNU, ŠAMANI, MELI, ĢĒNIJU, 
NOVATORU, PLAĢIĀTISTU. KĀDAS PATIESĪBA IR VINA DEKLARĒTAS 
MĀKSLAS UN SOCIĀLAS KONCEPCIJAS? PAR TO 1972.GADA  
INTERVIJA, KAS NOTIKA RONALDA FELDMANA GALERIJĀ ŅUJORKA.
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I  cijas simbolu; tā bija loti godīga un tīra ideja. Pēc viņa 
nāves, kad lūzums jau bija noticis, sākās nepareiza mākslas 
izmantošana un sagrāve —  mākslas, kura sevī ietvēra 
revolūcijas kā katra iekšējās revolūcijas ideju. Un vispirmām 
kārtām tika iznīcināts pats revolūcijas simbols.

Gan Maļēvičam, gan Majakovskim bija adekvāts sociā
lisma ideāls. Majakovskis bija propagandas kustības dalīb
nieks, aktīvs dalībnieks, taču skaidrs, ka viņam bija cits revo
lūcijas ideāls. Tātad māksla sagruva tieši Majakovska 
eksistences dzīlēs.

A—Z: Mūsu krieviskā pieredze rāda, ka māksliniekam 
bīstams ir flirts ar politiku. Jūs turpretim esat izvērtis plašu 
politisko darbību, izvirzot savu kandidatūru Bundestāga 
vēlēšanām, organizējot jaunu politisko partiju, un darāt to 
visu uzstājīgā veidā. Tas viss, kā mums šķiet, neiederas 
mākslinieka, pat ne politiska mākslinieka darbības sfērā. Vai 
nebaidāties, ka politiķis jūsos pārmāks mākslinieku? Vai 
izstāde Gūgenheima muzejā nav tikai jūsu kādreizējās 
darbības pēdas? Vai tas neliecina par to, ka māksla 
pārvēršas atavismā?

BOISS: Ļoti daudz jautājumu uzreiz. Man ir grūti atbildēt, 
nepieciešams tos atdalīt.

J.: Runājot par jūsu politisko darbību, vai nebaidāties, ka 
mākslinieks jūsos paklausies politiķim?

BOISS: Nē, jo tam nav nekā kopēja ar politiku. Viss, ko 
es daru, iederas mūsu laikā un atbilst tam. Ir jāstāv pāri 
politikai, visam, kas saistīts ar sociālo kārtību un katru 
indivīdu, tas viss jāpārvērš kaut kādā pašorganizācijas un 
pašaktivitātes formā. Tātad tas ir formas jautājums. Vācijā to 
sauc par "Gestalt”; šim strāvojumam ir sociāls raksturs, un 
tas nav saistīts ar mākslas jēdzienu. Pēc savas virzības tas 
ir pilnīgs pretstats mūsdienu mākslas idejai.

Es uzskatu, ka mūsdienu mākslas laikmets beidzas un 
sākas antropoloģiskās mākslas laiks. Antropoloģiskajai 
mākslai piemīt spēja transformēt pasauli, citiem vārdiem 
runājot, tai piemīt spēja radīt jaunu mākslas nozari. Es to 
saucu par sociālo tēlniecību jeb par sociālo mākslu, jeb par 
antropoloģisko mākslas uztveri. Tā ir jauna nozare. Taču es 
neesmu pret glezniecību un tēlniecību, lai gan gribu piebilst, 
ka vispārzināma ir glezniecības un tēlniecības orientācija uz 
iepriekšminēto virzienu; tas ir jāsaprot, un nedrīkst to jaukt 
ar novecojušu priekšstatu par politiku.

Es tiecos radīt jaunu, vēl nebijušu mākslas nozari. Es 
cenšos runāt par sociālās tēlniecības ideju vai par savu 
darbu atieksmi pret sociālo kārtību, pret katru dzīvu būtni. Es 
cenšos lauzt valsts un naudas sazvērestību —  tā man 
asociējas, šķiet! Es nostiprinu jaunu nākotnes kultūras 
stadiju. Jo nākotne —  tā ir kultūra. Jo brīvības ideja ir 
primāra un patiesa, tas ir visloģiskākais ceļš, kura saknes 
ietiecas cilvēka uztveres spējā. Šīs konstitucionāli nozīmīgās 
formas novedīs pie citas ekonomiskās sistēmas.

Man ir nopietna attieksme pret sociālās kārtības spēku: 
jebkurā ekonom iskajā procesā jāatrod brālības un 
solidaritātes iespēja. Sociālās kārtības ekoloģija ir daudz 
augstākā līmenī nekā biosfēras ekoloģija, taču iespējama to 
mijiedarbība, un šī substance, šīs sākuma periodā bieži vien 
nemanāmās sociālās attiecības ir tas, ko es uzskatu par 
tēlniecības materiālu.

Tāpēc es vaicāju cilvēkiem —  vai jūs šajā kopējā 
komunikācijas sistēmā nevēlaties sadarboties cits ar citu? 
Lai saceltos un pievārētu atsvešinātību, šajā nelielajā 
uzrunā es gribēju izteikt un izskaidrot savu mākslas ideju.

J.: Jūs esat politisks mākslinieks. Vai nav tā, ka jūsu 
darbība kļuvusi par manifestu, bet pati pārvēršas atavismā?

BOISS: Jā... Jā...
J.: Tieši tā mēs uztveram jusu izstādi Gūgenheima 

muzejā. Tā atgādina jūsu kādreizējās darbības pēdas. Vai 
tad tas tā nav?

BOISS: Jā, tā tas ir. Tās ir manas kādreizējās darbības 
liecības un rezultāti. Bet kā gan citādi vēl var būt?

J.: Jūs varējāt izstādīt jaunus darbus.

BOISS: Viss, ko jūs redzējāt Gūgenheima muzejā, ir 
mani darbi. Taču man nav īsti skaidrs, ko jūs saprotat ar 
atavismu. Jūs uzskatāt, ka mūsdienu māksla manā 
interpretācijā ir atavisms? Vai to jūs gribējāt vaicāt?

J.: To var pateikt arī tā: patiesībā jūsu idejas apsteidz tā 
dēvēto moderno mākslu.

BOISS: Jā, protams, šinī aspektā tās pārsniedz 
mākslinieciskās sistēmas ietvarus. Man jēdziens “modernā 
māksla” šķiet kaut kāds buržuāzisks mākslas uztveres veids. 
“Nicht”—  pastāvošais, taču tas pastāv kā sociāls organisms, 
bet neeksistē sociālajā organismā. Tā atgādina izolētu, 
tumsonīgu cilvēku "spēlītes”, kaut kādu falsificētu mākslas 
izpratnes veidu. Ņemot vērā neesamības, ārpuspasaules 
statusa un ziloņkaula torņa savstarpējās attiecības, moderno 
mākslu var definēt kā atavisma paveidu. Es atzīstu, es jūtu
—  tas ir atavisms. Es nevēršos pret glezniecību, tēlniecību, 
teātri, dzeju, pret visu, kas tradicionāli ir cilvēka spēju 
apliecinājums. Esmu pārliecināts, ka nepieciešams izveidot 
sociālo tēlniecību antropoloģiskajā dimensijā, lai talantīgiem 
cilvēkiem radītu stiprākus pamatus, veicinātu iesakņošanos 
sociālajā organismā, vienotību un spēju dzīvot. Sociālā 
tēlniecība, kā es to dēvēju, radīta, lai uzlabotu dzīvi 
cilvēkiem, kuri strādāja ilgi pirms tās parādīšanās.

J.: Jūs deklarējāt, ka cīnāties ar naudas varu. Jūs sakāt, 
ka vēlaties sabiedrības struktūras maiņu, ka vēlaties jaunu, 
brīvu sabiedrību. Parunāsim par naudas lomu mākslā. Savas 
izstādes jūs organizējat tik tradicionālās vietās kā muzeji un 
galerijas, tiekaties ar mākslas biznesmeņiem —  muzeju 
kuratoriem, mākslas tirgoņiem, kolekcionāriem. Vai jums 
nešķiet, ka sistēma, kurā jūs darbojaties, drīzāk pārveidos 
jūs, nekā jūs spēsit pārveidot sistēmu? Viņi izmanto jūs kā 
patiesi brīva mākslinieka ekstravagantu piemēru, lai pēc tam 
ekspluatētu jūsu radīto auru savās interesēs.

BOISS: Tas ir neiespējami, jo dalībnieka izvēle ir 
brivprātīga. Vispārzināmais mans mērķis ir cīņa pret valsti 
un naudu, tālab nav nekādu iespēju ekspluatēt manu 
mākslu. Man jāizmanto jebkura iespēja, bet man nav tiesību 
ļaunprātīgi izmantot cilvēkus. Sabiedrības transformācijas 
ideja ir nepieciešama katram cilvēkam. Es domāju, ka 
novecojušie šķiru cīņas jēdzieni un mūsdienu marksisms 
sagrauj humānismu. Es cenšos atrast domubiedrus pat jau 
nostabilizējušos institūtos. Arī šī pilsēta ir nodibināts institūts. 
Arī jūs sēžat uz kapitālistiskās ekonomiskās izpratnes 
“nostabilizētā krēsla”. Izgājis uz ielas, jūs sāksiet izmantot 
valsts īpašumu. Tālab nevienam nav citas iespējas kā vien 
izmantot jau izveidotus institūtus. Un tik ilgi, kamēr Rietumos 
un Austrumos pastāvēs kapitālisms, jums nebūs citas 
iespējas. Taču, jo izteiktāk redzams cilvēcei nepieciešamās 
produktivitātes trūkums, jo nepieciešamāka kļūst radikāli 
jaunas struktūras izveide. Es cenšos to darīt. Ikviens var 
sekot man pa pēdām, pa manu darbu pēdām, ieinteresēties 
par to, ko daru es un mani draugi. Jo vairāk būs piekritēju, jo 
mazākas būs iespējas izkropļot ideju.

J.: Jūs ne vienreiz vien esat teicis, ka jūsu māksla ir 
adresēta visiem, ka jūs nevēlaties šokēt publiku, ka ikvienā 
jūs pamodināt vēlmi radīt. No otras puses —  jūsu māksla ir 
ļoti ezotēriska, ļoti elitāra, daudziem tā nepatīk. Ir pretrunas 
starp jūsu teoriju un praksi. Patiesībā jūsu māksla vēršas pie 
m āksliniekiem . Tā var palīdzēt mainīties dažiem  
māksliniekiem, parādot viņiem radošās brīvības nozīmi. 
Tomēr...

BOISS: Vienu mirkli, šeit nedrīkst būt neskaidrības. 
Dažreiz cilvēki izdara secinājumus, kas ir pretrunā ar viņu 
iekšējo pārliecību. Es uzskatu, ka māksla var būt tikai elitāra, 
jo visiem ir jābūt elitāriem. Ir slikti, ka valda uzskats, it kā 
tikai daži, ar īpašām spējām apveltītie, var sasniegt elitāru 
domāšanas līmeni, bet pārējiem elitei jāpakļaujas. Taču 
ikviens var kļūt par eliti, tas palīdzēs sasniegt patiesu 
demokrātiju, un rezultātā par demokrātijas ideju varēsim 
runāt ari atbrīvota un jaunradoša darba kontekstā. Tas ir 
jāizskaidro. Tā ir izkropļota ideja, kas nāk no marksisma
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ideologiem. Tā ir izkropļota jau savā sākotnē. Man šķiet, ka 
šī parādība ir mūsu laikmeta slimības pazīme. Tomēr cilvēki 
joprojām spēj uzdot visu ietverošus jautājumus un var rādīt 
visaugstāko lietu būtības sociālajā izpratnē —  tā ir augstākā 
no pasaulē eksistējošām šīs sfēras kvalitātēm. Atbildes 
ietver sevī daudz garīgu noslēpumu. Radīt jaunu mākslu ir 
gluži tas pats, kas radīt jaunu mašīnu, —  lai ar to strādātu, 
izm antojot šos noslēpumus, iedvesm a un intuīcija 
nepieciešamas daudz biežāk nekā citas loģiskās domāšanas 
formas, kas ir vienkāršākas savā būtībā. Ir viegli saprast to, 
ka cilvēki skatās televizoru, redz reklāmas, kas ar viņiem 
manipulē. Taču mākslai pašai par sevi ir lieli uzdevumi. 
Māksla ir misticisms un nevis mistifikācija. Pastāv

nepieciešam ība pēc augstas garīgum a pakāpes un 
vienlaikus —  pēc jaunas reliģijas, pēc intereses par dzīvi, 
pašcieņas, pasaules garīguma.

Mākslas uzdevums ir atrast ceļu, kā apvienot pasaules 
un cilvēka garīgumu. Katram ir tiesības censties to sasniegt 
ar jebkuriem līdzekļiem. Mani darbi ir tam sākums, taču šo 
garīgumu var atrast jebkurā, pat ikdienas darbā, katrā 
cilvēkā. To var attīstīt ikvienā darbības sfērā. Tāda ir šī ideja.

J.: Tomēr jūsu teiktajā ir pretrunas. Man šķiet, ka jūsu 
māksla var ietekmēt māksliniekus, taču nav saiknes starp 
jums un vidusmēra skatītāju. Aptuveni tāpat ir ari ar 
jaunajām mākslas formām Krievijā. Publikas reakcija bieži 
vien ir noraidoša, pat agresīva. Dažkārt tā ir pat konser
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vatīvāka nekā cenzūras vai ierēdņu reakcija
BOISS: Jā, tā tas varētu būt.
J.: Mēs runājām par saikni starp jums un vidusmēra 

skatītāju.
BOISS: O, es esmu par visnopietnākajiem kontaktiem. 

Tomēr nedrīkst piekrist masām, ar kurām manipulē gan Rie
tumos, gan Austrumos. Tas ir grūts darbs, jo jācīnās pret 
daudziem cilvēkiem, pat pret vairākumu cilvēku. Ir daudz 
mākslinieku, kuri cenšas izmainit manu mākslas sistēmu. 
Viņi ir mani ienaidnieki. Pret mani cīņā«* dau^i rakstnieki un 
ideologi, kuri atbalsta tā saukto moderno mākslu. (Boiss tur 
rokā vienu no žurnāla “Artforum" numuriem, kurā publicēts 
raksts par viņa mākslu. Viņš nomet to uz galda.) Žurnālā

“Artforum’  rakstīts, ka mana mākslas filozofija ir draņķīga, 
netīra. Viņiem šķiet, ka es esmu mēsls. Tas mani neuztrauc. 
Jaunas idejas drīzāk rod atbalsi vienkāršos cilvēkos ar 
veselīgu domāšanu nekā cilvēkos ar samudžinātu teorētisko 
bāzi, ar kuras palīdzību viņi noturas savās pozīcijās un 
ieņem privileģētu stāvokli. Tas nav tik vienkārši.

J.: Kādreiz jums bija zināma saikne ar Krieviju, kas ietek
mēja jūsu turpmāko radošo dzīvi, tāpēc —  vai, neraugoties 
uz plašas krievu publikas konservatīvo attieksmi pret jauno 
mākslu, jums nerodas vēlēšanās organizēt izstādi Maskavā?

BOISS: Jā, protams. Es to gribētu darīt. Taču Rietumos 
mūsu laikos laikam gan ir ļoti grūti satikties ar politiskajiem 
darbiniekiem. Es labprāt satiktos ar Brežņevu un paraustītu
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vigu aiz dubultzoda. Ja cilvēki nopietni un radikāli domātu, 
vigi saprastu, ka ir līdzekli ne tikai cīgai par mieru, bet arī par 
garu. Vigi viegli atrastu iespējas strādāt kopā kā brāli: krievi, 
poli, čehi pievienotos holandiešiem, skandināviem, ameri- 
kāgiem. To nav grūti izdarīt, bet cilvēki ir noguruši. Vigi 
negrib demonstrēt blīvo garu.

J.: Pēdējais jautājums. Jūs bieži vien salīdzina ar 
Marselu Dišānu un jūsu darbus ar viga "Ready —  made’s“. 
Kā jūs to uztverat?

BOISS: ‘Ready — made’s* ir tikai “Ready —  made’s’. 
Pisuārs būs tikai pisuārs pat tad, ja jūs to novietosiet muzejā. 
Marsels Dišāns to pat neizgatavoja. Arī vannu, kas bija 
eksponēta manā izstādē muzejā, neizgatavoja mākslinieks. 
Taču es paskaidrošu: to bija izgatavojuši daudzi cilvēki, kas 
kalpo sabiedrībai ar savu pašaizliedzīgo darbu. Vigu darba 
rezultāts nekad nekļūs par muzeja mākslu, taču tā ir cilvēku

māksla. Lai arī tā ir radusies citur. Vanna ir tikai vanna, 
pisuārs ir tikai pisuārs, bet to nozīme nebūt nav mazāka par 
to, ko būtu vēlējies izdalīt Dišāns. Vigš izveidoja sarežģītu 
falsifikācijas sistēmu. Es to laboju un vēlos pilnveidot līdz 
patiesībai. Radīšanas problēma ietverta nepieciešamībā 
iegūt pēc iespējas lielāku gandarījumu no paveiktā, sajūtot, 
ka esi strādāšanas virsotnē —  lai realizētu šo ekonomisko 
ideju. Tādējādi esam nonākuši pie secinājuma, ka 
ekonomika ir mākslas būtība. Modernā māksla nespēj 
noslāpēt nākotnes alkas. Ekonomika ir mākslas ideja, un 
māksla transformē ekonomiku, un kapitāls nozīmē mākslu. 
Tādējādi māksla ir kapitāls un nekas cits. Kapitāls nav nekas 
cits kā garīgums, šim kapitālam nav nekā kopīga ar naudu, 
tālab naudu aizmirstiet. I

Tulkojusi DAIGA RUDZATE

1 Objekts no ‘Eirāzijas, Sibīrijas 1963.gada Simfonijas 32.takts". 1966.
2 Trausla cilvēka muguras daļa (zaķa tips) 20.gadsimtā pēc Kristus. 1972.
3 Krucifikss. 1967.
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“Es nedomāju, ka nācijas neeksistē, ka tās neatšķiras 
cita no citas, ka tām nepiemīt raksturīgas īpašibas. Mēs 
esam cilvēki, godīgi vai nelietīgi, taču mums visiem ir mūsu 
tautība, mūsu nacbnālā apziņa.

Es esmu pārliecināts —  šī iemesla dēļ 20.gadsimta 
beigās piederība pie vācu nācijas uzliek pienākumu atbildēt 
par nežēlīgo vācu pagātni — Trešā Reiha periodu. Vācietis, 
kurš izvairās no šīs vēsturiskās atbildības, pēc manām 
domām, izvairās piederēt vācu nācijai. Runa te nav par 
grēku nožēlošanu, pazemību vai nemitīgām diskusijām par 
pagātni. Runa ir par vēsturisko apziņu, — ka mūsdienu 
vāciešu vecietēvi reiz nespēja pielīdzināties vācu tradīcijām 
un vācu kultūrai, ka viņi pastiprināja to, kas Vācijas garīgumā 
bija [auns, un to, kas tajā bija labs — iznīcināja."

* * *

Mūsu nepiedodošā atmiņa, viņu nepiedodošā atmiņa —  
šis domāšanas atskaites punkts vārdos ir izteikts ne reizi 
vien. Taču to, ka šī atmiņa ir paša — kā nācijas sastāvdaļas
— nevis Sistēmas atmiņa, šķiet, visvairāk apjautuši tikai 
vācieši. Apjautuši un šo apjausmi padarījuši par valsts 
politikas sastāvdaļu. Jo vismaz vēstures fakti šo nācijas 
vainas apziņu dara nenovēršamu —  1933.gadā Hitleru 
brīvās un aizklātās vēlēšanās ievēlēja vācu tauta. Arī īpašais 
vācu vēstures ceļš pēc kara — divu vācu valstu 
līdzāspastāvēšana —  ļāva vienai Vācijas daļai skaudrāk 
izprast savu vēsturi. Un, protams, ka DAĻA, kas vēsturi 
spēja izprast, bija tā, kurai palaimējās dzīvot mazākajā no 
iespējamiem ļaunumiem, proti — demokrātijā. Otrai daļai 
atkal bija iespēja vainu uzvelt Sistēmai...

Tādēļ, domājot par citu lielnāciju nevēlēšanos izjust vainu 
par pastrādātajiem noziegumiem ar visu to kopķermeni (tādu 
cilvēku kā, piemēram, krieva S.Averinceva individuālā 
atzīšanās ir tikai atsevišķs gadījums), paraugs vēstures 
“pārstrādāšanā” var būt tikai bijusī Rietumvācija. Taču šī 
skumjā tēma ir politologu, sociologu un arī filozofu 
profesionālais darba lauks. Es, savukārt, turpmākajās rindās 
centīšos izgaismot šīs vēstures “pārstrādes” netipisko, pat 
paradoksālo pusi, kura, kā nojaušams, varētu atrasties 
mākslinieku pārziņā. Ir pamats apgalvot, ka tipiskā vācu 
nesenās pagātnes izvērtēšana nav mums sveša. Vismaz no 
Heinriha Bella, Gintera Grāsa, Volfganga Kepena grāmatām 
un tagad, pateicoties Rietumberlīnes mākslas izstādei 
“Interferences”, — no tā saucamā kritizētāja reālisma 
mākslinieku darbiem. Negācija, nosodījums un noliegums. 
Jā, kas gan cits? Sekojot šai “negācijas tradīcijai”, izaugušas 
nu jau divas vācu inteliģences paaudzes, kuru pārstāvji var, 
raustot plecus, mums pateikt: “Mēs nu gan neietu riskēt ar 
savām dzīvībām, lai aizstāvētu savu parlamentu.”

It kā šķietami superbrīvajā pēckara Rietumu mākslā, 
vismaz Vācijā, radās jo daudzas tabu tēmas, kuru 
izgaismošana varēja izraisīt viennozīmīgu sabiedrības 
nosodījumu, iemantojot “neonacista* neslavu. šo tēmu 
“aizliegumu” iemesls —  šķiet, ka pat lieki to atkārtot — bija 
to glorificēšana Trešajā Reihā. Tā bija ne vien vācu (vai 
ģermāņu) mitoloģija, tie bija ne vien atsevišķi 
nacionālsociālisma iemīļoti autori (Kleists, Helderlīns, 
Vāgners, Nīče), bet pat tāds pašsaprotams jēdziens kā 
“dzimtenes mīlestība”. Taču, atsakoties no savas vēstures
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kā kopuma, vai atkal nenotiek savas tautas, tās īpašā ceļa 
izcelšana —  laikā, kad jebkurai nācijai —  gan vācu, gan 
krievu, gan irākiešu —  ir jābūt vienkārši normālai, nevis 
īpašai vai izredzētai tautai, lai kaut cik kopīgi varētu saglabāt 
dzīvību uz šīs zemes (ja tas, protams, ir nepieciešams, taču 
tie, kuriem ir bērni, sev tādus jautājumus cenšas neuzdot)? 
Un normāla tauta mīl savu dzimteni un, pat kaunoties, 
neatsakās no savas vēstures.

Bet vai līdz ar to daudz dziļāki (tādējādi interesantāki) 
nav tie vācu mākslinieku darbi, kuri gājuši grūtāko 
pretestības ceļu, kuri nebaidoties no sabiedrības  
nosodījuma, savā daiļradē integrējuši jelko no vācu vēstures 
krātuves, arī bēdīgi slavenās tabu tēmas, atsvešinot savus 
darbus tikai tik lielā mērā, ka bija iespējami uzreiz divi 
uztveres rezultāti. Darbs reizē kā “tavējais* un “svešais*. Ļoti 
labi šo uztveres dubultošanu var raksturot ar poparta 
darbiem, ar to atšķirību, ka popartam ir savs formālo līdzekļu 
arsenāls, proti, pārsvarā ready~made (industrijas vai masu 
mediju pagatavoti “priekšmeti*). Endija Vorhola māksla nav 
tikai ironija par masu kultūru un kiču, jo masu kultūra un kičs 
ir realitātes sastāvdaļa, un, to atspoguļojot, zūd vienīgi 
ilūzijas. Apjēgai nepieciešama integrācija

No vāciešiem šādu ceļu (gan ar pilnīgi citādiem  
izteiksmes līdzekļiem) ir gājis Rainers Marija Fasbinders —  
70.gadu izcilais kino un teātra dramaturgs un režisors, 
1986.gadā mirušais mākslinieks Jozefs Boiss, mūsdienās to 
turpina arī 70.gados veidojušās personas —  kino un teātra 
režisors, rakstnieks un mākslinieks H .J.S iberbergs, 
dramaturgs Heiners Millers, kinorežisors Vims Venderss un 
it īpaši mākslinieks Anzelms Krfers.

Raksta tapšanas iemesls bija tieši A.Kīfera (dz. 1945.g.) 
apjomīgās personālizstādes apmeklējums Berlīnē, kā arī 
R.Vāgnera operas “Parsifāls” noskatīšanās Hamburgā (abi 
notikumi šogad aprīlī). Jo Rietumberlīnes mākslas izstāde 
“Interferences* —  izcils un nebijis notikums mūsu kultūras 
dzīvē —  tomēr nedod vispusīgu un pilnīgu priekšstatu par 
mūsdienu vācu mākslu un tās tēmām. Arī A.Kifera vārds pat 
nav pieminēts “Interferenču* kataloga rakstos, kuros netrūkst

atsauces uz citiem Rietumvācijas (ne tikai Rietumberlīnes) 
māksliniekiem. Bet A.Kīfers, kā sludina Rietumu masu 
mediji, ir šobrīd pasaulē visievērojamākais vācu mākslinieks. 
(Ak, šie Rietumu intelektuāļu nopeltie masu mediji, kuru 
operativitāte, nekavējoties noraidot informāciju, varbūt 
aizkavēja  m asveida asinsizliešanu Baltijā janvārī!) 
Iespējams, ka 68.gada mantiniekus atbaida A.Kifera darbu 
cenas —  vismaz 1 miljons dolāru par katru darbu.

A.Kīfera pēdējo gadu gleznu un instalāciju izstāde 
Berlīnes “Nationalgalorie" bija izaicinājums ne tikai kreisi 
domājošiem berlīniešiem vien. Viņa izstādē bija daudz no tā, 
ko attēlot it kā nedrīkst —  ģermāņu m istērijas, 
nacionālsociālisma arhitektūra un “aizdomīgie* vācu dižgari, 
un vārdi, vārdi, vārdi... Vēsture un mitoloģija te tēlota 
grandiozos formātos —  daudzu gleznu izmēri ir apmēram 
5x3 m. šajā izstādē, atšķirībā no agrāko gadu darbiem, 
dominēja ne-Eiropas mīti, īpaši tas attiecas uz ikonogrāfiju, 
kura izmantojusi kabalistiskos motīvus. Taču visus mītus un 
nostāstus vienoja ne vien mākslinieka neatkārtojamais 
rokraksts, bet arī kopējā noskaņa: sajūtas par stāstu 
aizplīvurotību, daudzslāņainumu, par vietu pamestību, par 
zemi, kuru Dievi un varoņi ir atstājuši. Palikušas to pēdas 
zemē —  smiltis, svina plāksnes, nokaltuši zari un smilgas 
pelēki okerigajā gleznu faktūrā —  un cilvēku atmiņā. Vārdi, 
kas kā nepaskaidrojoši, taču asociācijas radoši uzraksti 
organiski iekomponēti viņa darbos. A.Kīfers nav mākslinieks, 
kurš aicina atgūt zudušo kultūru pamatsastāvdaļas, viņš 
vienkārši fiksē kādu noskaņojumu. Savos darbos un izstādes 
iekārtojumā ļaujot nojaust par rituālu būtību un norisi, viņš 
nepasaka ka ritualizētā pasaule ir labāka. Kā gan var būt 
labāka viņa darbu smagnējā, pelēcīgā, tuksnesīgā vide? 
A.Kīfers līdz ar daudziem citiem 80.gadu māksliniekiem ir 
atvadījies no mītiem, kuri vērsti nākotnes virzienā (utopijām), 
un tieši pagātnes mitu klātbūtne viņa darbos to apstiprina. 
Arī agrākie viņa darbi, kur tēloti drūmi draudīgo, cilvēku 
pamesto fašistu celtņu interjeri, ir vienkārši pagātnes 
atminēšanās, it kā sapnī —  taču šis sapnis bija jāatceras, lai 
mūžīgi nestaigātu ar aizvērtām acīm. A.Kīfera darbi ir



ambivalenti —  tie atgādina gan par pagātni, ko, kaunā 
nosarkstot, labprāt vēlētos aizmirst, gan turpina tālāk 
šķetināt vecumvecos tautas uzkrātos stāstus. Un tiem, kuri 
saredz tikai viga darbu fantastiskās cenas, pompozos 
izmērus un tēmas, ir jāatgādina, ka viga māksla ir smēlusies 
no visa tā, ko fašisti nopēla (vai būtu nopēluši) kā "Kroplīgu*. 
Tie ir gan ekspresionistu žesti un kompozīcijas, gan dadaistu 
spēles ar dažādiem materiāliem, gan (pēckara ietekme) 
Džeksona Pollaka sudrabainie krāsu uzpilinājumi un J.Boisa, 
kurš bija A.Krfera skolotājs, ritualizēto vielu klātbūtne. Tikai 
tur, kur J.Boisam  par enerģijas uzkrājējiem  un tā- 
lāknovaditājiem kalpoja filcs un tauki, A.Kīfers izmanto svinu 
un smiltis.

Taču vienas utopijas klātbūtne ir jaušama A.Kīfera 
darbos. Tā ir Eiropā pagājušā gadsimtā radusies iecere par 
“visaptverošā mākslas darba” (G esam tkunstw erk) 
iespējamību, vārdiski to vislabāk ir formulējis Rihards 
Vāgners. Tikai R.Vāgnera operu skatuves vietā A.Kīferam 
darbība norisinās izstādes telpā —  inscenējumā.

Tieši tādēļ, atminoties R.Vāgnera mākslas principus, 
tabuizētās vācu pēckara mākslas tēm as un agrāk 
reprodukcijās redzēto A.Kīfera gleznu “Parsifāls”, kura bija 
izstādīta Kaseles documenta 5  atbilstoši kopējam izstādes 
moto “Individuālās mitoloģijas”1, šķita pilnīgi nepieciešams 
iepazīties ar visjaunāko (un visneparastāko) R.Vāgnera 
“Parsifā la” interpretāciju . Ham burgas Valsts operā 
pirmizrāde notika 24.m artā Roberta Viisona režijā un 
skatuves ietērpā.

Neizvēršot emocionālo tēmu par to, ka Hamburgas 
“Parsifāla” uzvedums šo rindu autorei kļuva par visspēcīgāko 
jelkad izjusto mākslas pārdzīvojum u, kārtējo reizi

nostiprinājās pārliecība, ka dižs un godīgs daiļdarbs attaisno 
sabiedrības tabuizēto tēmu pielietojumu, kuras tā spēj 
uztvert tikai plakātiski (ak, šie nakts strīdi ar vācu draugiem 
par to, vai Heidegers bija vai nebija fašists!), un ka vācu 
kultūras mantojuma šedevri normāli, kā tam vajadzētu būt, 
arī pašā Vācijā atstāj savu “tīri vācisko” nišu un kļūst par 
internacionālās kultūras sastāvdaļu. Roberts Vilsons (dz. 
1941 .g.), amerikāgu'dramaturgs, teātra un kino režisors, 
gleznotājs, tēlnieks, performance mākslinieks, dizainers un 
mākslas teorētiķis, labprāt strādājis un strādā Vācijā ne vien 
tādēļ, ka Vācijā lielo valsts subsīdiju dēļ ir iespējams realizēt 
viga naudas un darbietilpīgās ieceres, bet arī tādēļ, ka kopš 
teātra uzvedumu sērijas “Civil Wars" (1983/84) vigu saista 
draudzība un sadarbība ar mūsu rakstā jau pieminēto vācu 
dramaturgu H.Milleru. Ko tur liegties, R.Vilsons ir kļuvis par 
pasaules teātra mīļotāju elku, taču daudz apstrīdētāku nekā 
Pīters Bruks vai Pēteris šteins. Arī Hamburgas “Parsifāls” 
pilnīgi atšķirās no jebkuriem priekšstatiem par to, kā būtu 
jāiestudē šī vācu “sāga”.

Tā kā šī raksta ietvaros mūs interesē mea culpa 
izpausme vācu mākslā, tad jāpiemin iespaidi, kuri tieši saistīti 
ar to. (Tas, ka R.Vilsons nav vācu mākslinieks, šoreiz nav 
būtiski, jo mākslas darbs —  operas uzvedums —  ir radīts 
Vācijā, pamatā ar vācu ansambli un domāts Vācijai.) Pirmajā 
acumirklī varēja nošokēt tas, ka starp daudzajiem rūpīgi 
iestudētajiem, precīzajiem, izteikti mākslotajiem dziedātāju 
žestiem parādījās tik pazīstamā izstieptā roka —  fašistu 
sveiciens vai (vēsturiski) senģermāgu mistēriju sastāvdaļa. 
Taču, neskatoties uz šī žesta pilnīgu diskreditāciju nacistu 
laikā, neskatoties uz to, ka šis žests parādījās Hitlera 
iemīļptā komponista darbā ( uzšķiru 1941 .gadā izdoto ‘Der
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Volks— Brockhaus" šķirkli "Wagner", tur cita starpā lasāms: 
“Viņš ir no jauna mākslā atdzīvinājis vācu-ģermāņu teiku 
ciklu, un viņa varenajos, paša sacerētajos skatuves darbos 
tam piešķīris dziļi heroiski vācisku pasaules uzskatu... Viņš ir 
uzrakstījis fundamentālus teorētiskus darbus par izteikti 
vācisku, tautisku, visaptverošu kultūru.”2 Neraugoties uz visu 
to, šis žests izrādē nebija kādas ideoloģijas slavināšanas 
atribūts. Tā bija loģiska kustība daudzu kustību virknē. 
R.Vilsona uzvedumā nebija nekā no A.Kīfera dubultā 
uztveres koda, tā bija vienkārši pasaka, kura nav vainīga, 
kura pat neiedomājas būt vainīga par to, ka tās radītājus 
kādreiz ir izmantojuši necilvēki. Tā bija pasaka, kuru stāstīja 
burvju mākslinieks, izmantojot burvīgu mūziku, fantastisku 
orķestri un dziedātājus ar eņģeļu balsīm, pasaka, kura 
sākotnēji režisora iztēlē ir radusies gaismas nianšu 
piesātinātās bildēs, lai pēc tam no bildēm izšķiltos mūzika, 
cilvēki un kustības. R.Vāgnera precīzajam libretam neatbilda 
pilnīgi nekas. Tikai kopiecere, ka ir iespējams “visaptverošais 
mākslas darbs”, kurā koptēlu rada gaisma (zili— zaļi—  
violeta), skaņa (R.Vāgneram “netipiski” līdzsvarota) un 
kustība (slow motion, taču nepārtraukta). Izrādē tikai daži 
elementi norādīja uz R.Vāgnera “Lieldienu operas’  sakrālo 
atmosfēru: uguns (īsta) un ledus (imitācija), baltais un 
melnais, tornis un disks.

Mītiskais Parcifāls, tāpat kā Vāgnera Parsifāls, atdod 
tautai Grālu un atpestī valdnieku Amfortasu, atsvabinot viņu 
no ciešanām, ar savu līdzjūtību un ar savu absolūto ētisko 
tīrību (skaidribu). Parsifālu skūpstīja K"ndfija, sieviete, kura 
iemiesoja visus pirmatnējos spēkus, taču viņš palika 
neskarts. Viņš vienkārši ieguva zināšanas par pirms-savējo 
laiku vienlīdz kā par savējo. Mēs varam arī šādi izjust

R.Vāgnera operas programmatisko, mistisko formulējumu, 
kuru pauž viens no “Parsifāla” varoņiem: “Tu redzi, dēls, par 
telpu šeit kļūst laiks!”

Laika pārvēršana par telpu varbūt ir viens no grūtākajiem 
mākslas uzdevumiem, tādēļ nereti plakana laika uztvere 
rada plakanu (pliekanu) mākslas darba telpu.

Atļaujoties Jums pavēstīt par 1993.gadā paredzēto 4 
vācu mākslinieku darbu izstādi Rīgā —  to starpā būs 
skatāmas arī J.Boisa un A.Kifera instalācijas — , aicinām Jūs 
uzlūkot reproducētos attēlus un brīdi padomāt, ko mēs vispār 
zinām par tik tuvās, ar mūsu zemes likteņiem tik ļpti savītās 
Vācijas neviennozīmīgajām problēmām. I
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HEINERS MILLERS

VOLOKOLAMSKAS 
ŠOSEJA

KRIEVU ATKLĀSME 
(PĒC ALEKSANDRA BEKA MOTĪVA)

STARP MASKAVU UN BERLĪNI TAS BU 
MUMS AIZMUGURĒ ME2S UN PRIEKŠA UPE 
DIVTŪKSTOŠ KILOMETRU BERLĪNE 
LĪDZ MASKAVAI SIMTDESMIT KILOMETRU 
UN SASALUŠU DUBĻU AIZSEGĀ 
MĒS GAIDĪJĀM TUR PAVĒLI UZ PRIEKŠU 
UN PIRMO SNIEGU GAIDĪJĀM UN VACUS 
IK DIENAS DZIRDOT FRONTI NAKTIS REDZOT TO 
UN VIŅIEM VISS BU KĀ MUMS TRŪKA TANKI 
UN LIDMAŠĪNAS VARENUMS UN MĒRĶIS 
BET KAREIVJIEM TIK BAILES MAZ KA CITA 
JO BAILES KAREIVJIEM IR MĀTE UN 
LŪK PIRMAIS PĻAVIENS CAURI MIGLAI NĀK 
UN KURŠ TO NOKAVĒ MIRST MĀTES ROKAS 
MANI KAREIVJI IR NĀKUŠI NO SKOLAS 
UN TIKAI KINO KARU REDZĒJUŠI TIE 
ES BIJU KOMANDIERIS TIEM UN MANAS BAILES 
NO VIŅU BAILĒM BAILES FRONTE NĀK 
UN KUR IR FRONTE TUR IR DEZERTIERI 
NO KURIENES JŪS BIEDRI 

MĒS NO KATLA

TAS VĀCIETIS JŪS JUSTU KA VIŅŠ ClNAS 
TAS VĀCIETIS KA REDZĒJUŠI JŪS 
VIŅŠ IR LĪDZ PAŠAM HORIZONTAM TANKU 
KAS NĀK TEV VIRSŪ TĀ KĀ MĀKONIS 
UN LIDMAŠĪNAS VIŅŠ UN BUMBAS 
KA PAKLĀJS KLAJAS PĀRI KRIEVZEMEI 
TU PATS TO REDZĒSI UN TIKLĪDZ CELSIES 
NO MIEGA NĀKOŠA VISDRĪZĀK NECELSIES 
NO MIEGA NĀKOŠĀ

KURP JŪS TĀ STEIDZATIES 
NO FRONTES NĀKOT ATPŪŠATIES BIEDRI 
TĀ VEDAS SARUNAS PIE UGUNSKURIEM 
ES KLAUSUOS UN VĒROS PAVĒLĒS 
NO SAVA ŠTĀBA HITLERS PASAULEI 
TEIC CEĻŠ UZ MASKAVU TIK PASTAIGA VĒL VIENA 
JO VAIRS TĀDAS SARKANAS ARMUAS NAV 
PAR RINDĀM SLĪD MANS RADĪTĀJA PIRKSTS 
UN MANAS ROKĀS PAPĪRS SAŽŅAUDZAS 
BET GALVA SKAUDRI IETRIECAS IK VĀRDS 
KA ZIBENS UN ES NEVALDĪJU DOMAS 
JUMS CEĻŠ UZ MASKAVU TIK PASTAIGA VIEN

INSCENĒŠANAI 
KOMANDIERA LOMAI JA BŪT PĒC IESPĒJAS DUBULTO
TAI. VIENS AKTIERIS (K1) IR APTUVENI STĀSTĪTĀJĀ VE
CUMA, OTRS (K2) — JAUNS AKTIERIS (VAI AKTRISE). K1 
IR CIVILAPĢĒRBA, K2 — UNIFORMA. AKTIERIEM JASPĒJ 
MAINĪTIES LOMAM. TEKSTU SADALĪJUMS STARP K1 UN 
K2 IR MĒĢINĀJUMĀ DARBS. SKATAMA UN KLAUSAMA RI
SINĀJUMS: IEROČIEM JABŪT REDZAMIEM. ZALVĒM — 
DZIRDAMAM, SKATĪTAJA VIETA — STARP IEROČIEM UN 
MĒRĶI. IEDOMU SKATS PAR DEZERTIERA APŽĒLOŠANU 
PRASA EKSEKŪCIJAS REALITATES PAKAPI, LAI BŪTU 
IEDOMAJAMS KARŠ, KURA APŽĒLOŠANA IR REĀLS ATRI
SINĀJUMS. ATOMKARA ĒNA KOMUNISMA ALTERNATĪVA 
IZSKATAS UTOPISKA. FORMĀLI TEKSTS KA PUŠKINA ĪS- 
DRAMAS, KLASISKO TRAĢĒDIJU KRIEVU VARIANTOS.

NO VĀCU VALODAS ATD2EJOJI8 
UN AUTORA NORĀDĪJUMUS TULKOJIS 

ANDREJS TURUUS
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KAD BOSIM SAKAUTI UN ES TO ZINU 
KA NESAKAUS MOS IT NEKĀDI TANKI 
NEKĀDĀS LIDMAŠĪNAS BUMBU PAKLAJS 
JA SAKAUS MOS TAD ĢENERĀLIS BAILES 
VIEN JA MĒS VIŅU TAD MUMS UZVARĒT 
ES UPI REDZĒJU BU JABOT SKAISTAI 
AR LAPAM KRĪTOŠAM UN ZIEDIEM MAN 
TA NEBU DZIĻA NEBU ŠĶĒRSLIS TA 
PRIEKŠ VACIEŠA UN MEŽS TAS OTRA KRASTA 
BU DROŠI KADAM GLEZNOTAJAM MĪĻŠ 
ES NĪDU KATRU KOKU KROMU PAT 
KAS NODER VĀCIETIM KA UGUNS AIZSEGS 
AR SAKNĒM ŠĶITA IZRAUJAMS IK KOKS 
UN ATKAL SARUNAS PIE UGUNSKURIEM 
NO FRONTES NAKAM MĒS MĒS IZSALKUŠI 
LOK ĒDIET UN PAR FRONTI STĀSTIET MUMS 
KAS TUR KO STĀSTĪT RĪT JAU TA BOS ŠEIT 
TAD FRONTE KAZAS SVINĒS ŠEIT 
AR VĀCIETI JUMS SPALVAS PUTĒS 

KAZAS
MĒS VIŅIEM PIRTI KURINĀSIM 

JOS
TIK SKAT KA PAŠAM KAŽOKS NEAPSVILST 
ES STĀVĒJU TO PĻAPAS KLAUSOTIES 
UN SMIEKLOS KA NO NOMIRUŠO KROTIM 
UN REDZĒJU TO SEJAS RĪTAUSMA 
JO PELĒKAS UN JAUTAJU KO DZIED ŠIE 
VAI KARAVĪRI JOS VAI KLAČUBABAS 
UN KURŠ NO FRONTES ATBRĪVOJIS JOS 
TAS VĀCIETIS BU SMIEKLI APKLUSUŠI 
ES TEICU JOS PIE SIENAS VAJADZĒTU 
JA ATBILDĒJA TIE VĒL KAMĒR SIENA 
KUR BIJĀM MĒS VAIRS SIENU NEREDZĒSI 
UN MANA ROKA TVĒRA REVOLVERI 
BET DZIRDĒJU PATS SAVU BALSI SAKAM 
JOS ĒDIET VIEN UN TOLTT ATPAKAĻ 
UZ SAVU KATLU JA VIEN JOSU DZĪVE 
VAI JOSU NAVE KAUT KO VĒRTA IR 
JA REDZĒŠU VĒL RIT PIE SIENAS JOS 
UN BŪTU PĒDĒJIE ŠEIT KARU PABEIGUŠIE 
TIE NEGAJA UZ KATLU ATPAKAĻ 
BET ZUDA TUMSA VIRZIENS MASKAVA 
UN NACA CITI SEJĀM PELĒKAM 
UN SĒJA BAILES KAS MAN RAVĒJAMAS 
LAI NESADĪGST JO VĀCIETIM TAS TIK 
NEDZ KARŠ NEDZ NAVE DZIVESMILA VIEN 
KAS KAREIVJIEM LIEK DEZERTIERIEM KĻOT 
ES ZINU DIENU KO ES ATCERĒŠOS 
KAS IEDEDZINĀTĀ IR MANA ATMIŅA 
AR DIVĀM ZALVĒM KAS MAN JADZIRD BUA 
LlDZ ZEME SAVU DAĻU PIEŠĶIRS MAN 
UN FRONTE NACA SKOPI KRAJAS SNIEGS 
BET APGAITA STARP IERAKUMIEM VĒJŠ 
MAN NESA PRETĪ BAIĻU SMAKU TAS 
UZ SKAUSTA UZMETUŠAS KAREIVJIEM 
ČUKST VIŅIEM AUSIS

PAGAIDI VIEN VACUS 
TIE NEGRĀBS VIS KA IEDOMĀJIES TU 
TIEM NETĪK TA

BET KA TAD VIŅIEM TIK 
NAKS VĀCIETIS KĀ KNAIBLĒS TEVI SKAUS 
UN TAD

TAD PATS SEV TUVAKAIS TU BOSI 
UN LŪDZ LAI BOTU ME2S PIE ROKAS TEV 
JO NEBOS CITU DRAUGU VAIRS TIK ME2Š VĒL 
BOS DRAUGS UN VĀCIETIS TUR NEIES 
JO VĀCIETIS PROT ME2U RESPEKTĒT 
VAI ZINI
ŠIS DOMAS VAJAG IZDZĪT TIEM NO GALVAS 
TOS SAMALS VĀCIETIS TA ŠĶITA MAN 
KARŠ TIKAI SAKUMA BET VIŅI GALĀ

JAUNAS DZIESMAS NĀK NO KATLA 
UN VAJADZĒTU GLĀSTĪT GALVAS JUMS 
NAV MANA ATMIŅA NEKAS VĒL ZUDIS 
PAR MANU PIRMO KAUJU BAILĒM TĀM 
KO JUTU IERAKUMA REDZOT PIRMO TANKU 
KAS VISU SEDZOT ŠĀVĀS PĀRI MAN 
UN VIŅA ĶĒDES MANU MIEGU BRIDA 
LlDZ PAVERAS MAN MIRKLIS NĀKOŠAIS 
UN MANA PRIEKŠĀ LIESMAS TINĀS TANKS 
PĒC TRIECIENA KAS NĀK NO MANAM ROKAM 
TIE MOSU MAIZI GRĀBJ UN APRU UN 
AR SAVĀM BAILĒM MANUS ĻAUDIS BARO 
UZ VIETAS NOŠAUT VAJADZĒJA TOS 
JO ZINĀJU KA ŠAUSMAS IZDZEN BAILES 
ES REDZĒJU ZIB TĒRAUDS KRASTA KRŪMOS 
PIE LOŽMETĒJA LAPAS KARAVĪRS 
VAI KĀRTĪBA ES VAICĀJU VISS GODAM 
IR BROTE KAZĀM SAPOSUSIES VIEN 
VĒL BRŪTGĀNS KAVĒJAS ŠIS VACIETS 
UN CITAS VALODAS ES NEZINĀJU VAIRS 
TAD GARU KĀRTU RAIDUU UZ UPI 
KA VĀCU UPE ŪDENS METAS DEJĀ 
MĒS SPĒLĒJĀM LAI DEJO VĀCIETIS 
UN ŪDENS SĀRTOJAS NO VIŅU ASINS 
ES SAUCU TRAUKSMI UN PIE IEROČIEM 
UN SAUCIENS ŠALCA VĀCIEŠOS KĀ ATBALSS 
KO TĀLĀK SVIEDA PAKALNI CITS CITAM 
NE SAUCIENI TIE DRĪZĀK BUA ČUKSTI 
KAS IERAKUMOS SKRĒJA VIENA ELPA 
KA VĀCIEŠI JAU TEPAT BLAKUS BŪTU 
UN KARAVĪRI IZLECA NO BEDRĒM 
UN ATPAKAĻ UN TOLĪT ATKAL ARA 
KA LEĻĻU TEĀTRIS BUA KĻUVIS IERAKUMS 
TAD ME2A METAS PIRMAIS TACU NEBU 
VIS PĒDĒJAIS UN CITI METAS LlDZ 
STĀT KLIEDZA KĀDS NE MANA BALSI ES 
SEV BLAKUS STĀVOT VĒROS ŠAJĀ LUGA 
UZ LAIDES ROKA IEROCIM AR KURU 
NO SKATUVES PIE UPES MEŽMALĀ 
ES UZSTĀJOS AR PANAKUMIEM UN 
PAR APLAUSIEM TO BEIGŠANA MAN BU 
JO VARDI MAN JAU BUA IZBEIGUŠIES 
DIVTŪKSTOŠ KILOMETRU BERLĪNE 
LlDZ MASKAVAI SIMTDESMIT KILOMETRU 
UN IEKAMS PIRMIE APSTĀJUŠIES VEL 
KAD BALSS TIEM BUA UZSAUKUSI STAT 
UN APKĀRT GRIEZTIES STATIES PRIEKŠA MAN
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KA PAGANIEM KO BAILES MAC UN KAUNS 
ES REDZĒJU KA CITI TALAK SKRIEN 
MAN SAPE ROKA IESVĒLA KA DZELZS 
ES SĒDĒJU AR GRĪDA VĒRSTU SKATU 
AR ROKAM GALVU SATVĒRIS UN SPRIEDU 
KO IESĀKT MAN AR 5ADU ĻAU2U BARU 
KAS NU PIRMS KAUJAS KĻUVIS BATALJONS 
TAD NACA LEITNANTS MIRKLI STAJAS LAIKS 
UN BIEDRI KOMANDIER KADS VADA KOMANDIERIS 
IR METIES BĒGT AR PAKĻAUTAJIEM ME2A 
UN TAS NAV ĻAUNAKAIS VĒL 

ĻAUNĀKAIS VĒL
KAS TAD

VIŅŠ PATS SEV IEŠĀVIS IR ROKA 
TA ROKA IEŠĀVIS UN KAS TAD TALAK 
NEKAS VAIRS BIEDRI KOMANDIER 

AK LIKSTA

NE BIEDRI KOMANDIER TĀ NEBU LIKSTA 
UN TU KO IESĀKI TO NONĀVĒJI 
ES PĀRSĒJU UN ARESTĒJU TO 
VIŅŠ GAIDA ĀRĀ

NEVĒLOS TO REDZĒT 
KĀPĒC TU NENOŠĀVI VIŅU 

ES
ES NEZINU

TU NE KURŠ TAD LAI ZIN 
VED IEKŠA VIŅU

BIEDRI KOMANDIER 
ES LODZU PIEDOŠANU 

SAKI TIESU 
TA GADUAS PATS NESAPROTU KA 
ES BUU APJUCIS KAD METOS ME2A 
KAD METOS ME2A LlDZ AR PĀRĒJIEM 
TAS NEBU PAREIZI JO NESLĒPJAS 
NO NAIDNIEKA BET BIEDRI KOMANDIER 
JOS SAPROTAT TAS BU TIK PĀRBAUDĪJUMS 
NEVIENA VĀCIEŠA NEKUR

TIK PARBAUDUUMS 
TA UN ŠĀVIENS TAVA ROKA IR 
VAI TIEŠAM ARI TAS TIK PARBAUDUUMS 
TA SEVI NESAUDZĒT LlDZ ASINĪM 
TU PARBAUDUI KA TU PACIET SĀPES 

JA
BET BIEDRI KOMANDIER 

MAN ŠĶIET KA TU 
VAIRS ROKU NESPĒSI LIKT LIETA UN 
MAN ŠĶIET VAIRS KARAM NEVAJADZĒS TEVIS 
AR VIENU ROKU KAREIVIM PAR MAZ 
JA LAIKAM BIEDRI KOMANDIER 

JEL BEIDZ 
ŠOS MELUS PAZODI NO ACĪM PAG 
MAN JAPASAKA TEV KAS ESI ESI 
TU GĻĒVULIS UN NODEVĒJS PRET TAUTU 
VĒL BROCE ASIŅO TlRS ŠĀVIENS TlRS 
UN Šl IR REIZE PĒDĒJA KAD REDZI 
TU SAVAS ASINIS KO IZŠĶIED NE PAR MUMS 
UN JAU PĒC STUNDAS IZBAUDĪSI MIERU 
UN IT NEKĀDU VĀCU L02U VAIRS

El BIEDRI LEITNANT VEDIET VIŅU PROM
ES VIENKĀRŠI VAIRS NEVĒLOS TO REDZĒT
TAS BATALJONA PRIEKŠĀ NOŠAUJAMS
PĒC STUNDAS TA IR MANA PAVĒLE
UN LEITNANTS JAUTĀ VAI TAD TA MAZ DRĪKST
ES ESMU PAVĒLĒJIS IZPILDĪT
UN JA TA NEDRĪKST TAD LAI NOŠAUJ MANI
JOS VARAT RAKSTĪT ZIŅOJUMU LEITNANT
UN MAN ŠI STUNDA VILKĀS MŪ2U GARA
SEŠDESMIT MINOŠU BU ĪSA VIŅA STUNDA
IKKATRA MINOTĒ PA M02IBAI
STAV KLAJA ČETRSTŪRI BATALJONS
NAV DIVU SEJU VIENĀDU BET TOMĒR
PĒC MANAS KOMANDAS KLAUDZ AUTOMĀTI
KA VIENS UN TIEŠI ŠAJA BRIDI PĒKŠŅI
ES JUTOS LEPNS NO ŠI ĻAU2U BARA
NO PILSĒTĀM UN STEPES DZIMIS BATALJONS
UN PAR ŠO LEPNUMU MAN BUA KAUNS
UN NAIDS UN SKUMJI VAJADZĪGA NĀVE
VAI TIKAI MIRKLIS NE2ĒL1GS PIRMS TAS
LAI BATALJONS PAR BATALJONU KĻŪST
UN FRONTES PRIEKŠA CILVĒKS KURAM JAMIRST
JO ESMU VIŅAM PAVĒLĒJIS MIRT
KO CITU LAI ES BOTU PAVĒLĒJIS
DIVTŪKSTOŠ KILOMETRU BERLĪNE
LlDZ MASKAVAI SIMTDESMIT KILOMETRU
UN KAREIVJI DREB IENAIDNIEKA PRIEKŠA
KĀ ZĀBAKIEM PUSEIROPAS JAU MĪDĪTS
IR NOTIESATAIS IZSOĻOJIS VADS
KO VADUIS UN NEVADUIS TAS
KAD PATS VAIRS SEV TAS PAVĒLĒT NAV SPĒJIS
ŠAI SAVĀ ĪSA GĻĒVULĪBAS MIRKLI
VIŅŠ MEKLĒ SEJAS TAUSTOTIES AR ACIM
KUR APZINĀTAS NĀVES ŠAUSMAS STINGST
UN TŪKSTOŠ ACU VIŅU CAURI URBJ
KA JAU PIRMS NĀVES CAURREDZAMS TAS BŪTU
VIŅŠ NEROD MIERA NEROD VIETAS ROKAM
IR LABA STĪVA APSĒJS ASIŅAINS
BEZ ZĪMOTNĒM BEZ IEROČA BEZ JOSTAS
BEZ BIEDRA PLECA KAUT VAI AIZVĒJAM
PAT SAVA DIEVA VIŅAM VAIRĀK NAV
NEVIENA AR KO NAVĒ DALĪTIES
UN TĒVZEME TO DIEZVAI ATCERĒSIES
ES STĀVĒJU TA ŠINELI UN SALU
KAD FRONTE TA KA MlLAS DZIESMA SKAN
VIŅŠ RUNAJA AR LOPAM SAKNIEBTAM
AR ROKU SAŠAUTO MAN GODU ATDODAMS
JŪS PIEDODIET MAN BIEDRI KOMANDIER
UN ATĻAUJIET MAN FRONTĒ CĪNĪTIES
ES TEICU NOVELC ŠINELI JO TAS
IR KAREIVJA UN TEV VAIRS NEPIEDIEN
UN VIŅŠ AR IEVAINOTAS ROKAS PIRKSTIEM TRIM
STEIDZ POGĀT VAĻĀ SAVU ŠINELI
PIE PLECA PIELIKTAS JAU STINGA ŠAUTENES
UN GAIDUA PĒC MANAS KOMANDAS
BET MUGURAS UN STOBRU ŠŪPOŠANAS
MAN UZMĀCĪGI JAUTĀJA KĀPĒC
UN ŠĶITA IT KA VĒJŠ IR PĒKŠŅI RIMIS
PAR VĒTRU MANA GALVA PARTAPDAMS
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UN TEICU ES AR LOPAM SAKNIEBTAM
VELC VIRSO ŠINELI TAS VAICAJA VAI ES
VAI ŠINELI TAD NETIKŠU ES NOŠAUTS
ES TAVA VIETA STĀŠOS TU EJ KAUJA
UN JA ES IEŠU ATBILDĒJA VIŅŠ
UN GRIBOT UZVILKT ŠINELI MAN ŠĶIET
VIŅŠ NETIEK PIEDURKNĒ AR SLIMO ROKU
UN SMEJAS MUMS NO SLOGA ATBRĪVOTS
KAS NU JAU STUNDU KOPŠ TO SPIEDIS SMAGI
AR SMAGUMU KO ZEMEI VIŅU SEGT
JAU DESMIT ROKU RAUSTUAS AP VIŅU
LAI RASTU PIEDURKNI GAN ŠE GAN TUR
UN SMIEKLI ŅĒMĀS SPĒKA BEZGALĪGI
TAD FILMA PARTROKA ES PAVĒLĒDAMS DZĒSU
ŠO SKATU UGUNI UN NODARDĒJA ZALVE
NO STOBRIEM DIVPADSMIT KA ŠĀVIENS VIENĪGAIS
UN SKAĻĀKS KARA NEBUA NEVIENS
ŠI ZALVE BUA KOMANDIERA GODS
TA UNIFORMA TĒRPTS MANS OTRAIS ES
GRIB MIRUŠAJAM PIEDOŠANU LOGT
PAR NĀVI ŠO KAS BUA MANIS DARBS
TAPAT KA VIŅŠ BUA LŪDZIS MAN PIRMS TAM
PAR KADU CITU NĀVI KĀ PAR KAUNU

UN GĻĒVULĪBAS MIRKLI BET KAUT KAS
PIE ĶIVERES CEĻ ROKU MANĒJO
KĀ VĒLU ATBILDI TA SVEICIENAM
BEZ ĶIVERES UN AR ROKU SAŠAUTO
BET LlDZJUST NODEVĒJAM NODEVĪBA IR
TEIC KOMANDIERIS REVOLVERI ROKA
TAM ATDOT ŠINELI UN APRAKT VIŅU
TA PIRMOS SOĻUS SPĒRA BATALJONS
NO MASKAVAS LlDZ PAŠAI BERLĪNEI
AR MANI VIENA SOLI MIRUŠAIS
ES ĒDU DZERU GUĻU ELPOJU
UN MANA GALVĀ KARŠ VAIRS NEBEIDZAS
RIB VIENA ZALVE RIB UN OTRA ZALVE
UN MANU MIEGU SKALDA ŠE UN TUR
UN MAN UZ KRŪTĪM KVĒLO MEDAĻAS
KAD VIŅŠ TUR RUNA LŪPAM SAKNIEBTAM
UN SVEICIENAM CEĻ IEVAINOTO ROKU
VIŅŠ KURU NOŠAUT LIKU SPRIEŽOT KARA TIESU
KA GĻĒVULI UN TAUTAS NODEVĒJU
TAI OKTOBRI BU ČETRDESMIT PIRMAIS
DIVTŪKSTOŠ KILOMETRU BERLĪNE
LlDZ MASKAVAI SIMT DESMIT
KILOMETRU I

VOLOKOLAMSKAS SOSEJA

ABSOLUT VAKS ABSOLUT VAKS



IIP 
- ■ ■ .

h s b s

© VAKS. 1— 64.1991 VIĻŅA ZABERA VAKU NOFORMĒJUMS




