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“Par īsu dzīve, nevar pierast pie pavasara”, – saka igauņu dzejnieks Jāns 
Kaplinskis. Patiesībā to pašu varam teikt par vasaru. Vasara ir viens mirklis. 
Lidojums. Ieskrienamies, paceļamies... Un tūlīt jau jālaižas lejā... Un cerams, 
ka lejā laidīsimies priecīgi, piepildīti un saulē iedeguši – kā sārtas kļavas lapas. 
Lidojumam neaizmirstiet sagatavot aizraujošu un reibinošu lasāmvielu. Un 
kāpēc lai tā nebūtu kāda dzejas grāmata? Šajā Ziņneša numurā piedāvājam 
8  veidus, kā bagātināt savu ikdienu ar dzeju. Tāpat vasarai piestāv arī 
ceļojumu literatūra, piemēram, iesakām iedvesmojošo grāmatu “Dzimuši, 

lai skrietu”, kas motivē nodarboties ar sportu ikdienā un nostiprina pārliecību, ka mēs visi esam 
dzimuši, lai skrietu. 
Turpinot ceļošanas tēmu, pirmajā jūnijā dodam startu lielajai vasaras loterijai “Sapņa piepildījums 
Kaboverdes salā”. Ikvienam, kurš no 1. jūnija līdz 31. jūlijam iepirksies grāmatnīcās JĀNIS ROZE 
virs € 10, būs iespēja tikt pie brīnišķīga ceļojuma 2 personām uz eksotisko Kaboverdi.
Taču, pirms doties ceļojumā vai atvaļinājumā, vēl jāpagūst apsveikt mīļos izlaidumniekus, kuri 
noslēdz svarīgu posmu savā dzīvē. Tajā brīdī, lūdzu, atcerieties Garisona Keilora lielisko teicienu: 
“Grāmata ir dāvana, ko var vērt vaļā atkal un atkal.” Un te patiešām iederēsies gan iedvesmojošas 
biogrā�jas, gan mākslas un dzejas grāmatas, gan vēsturiskie romāni, bet, ja galīgi nekas konkrēts 
nenāk prātā, vienmēr var atstāt izvēli paša izlaidumnieka ziņā, uzdāvinot viņam/ai JĀNIS ROZE 
dāvanu karti.
Saulainu un lasāmpiedzīvojumiem bagātu jūniju! 
Inga Pizāne-Dilba, dzejniece un “Jānis Roze” literārā redaktore

Nedēļas piedāvājums

€ 6,00 

13. – 19. jūnijs6. – 12. jūnijs
€ 19,20€ 14,10

€ 5,00 

20. – 26. jūnijs 27. jūnijs – 3. jūlijs
€ 3,00 € 9,90

€ 1,50 € 5,00 
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Dienas Grāmata

Svens Kuzmins
Pilsētas šamaņi
Rakstnieka, mākslinieka un aktiera Svena Kuzmina debijas stāstu krājums ar 
paša autora gra�kām. Grāmata izdota ar VKKF atbalstu.
“Tas, kas lasāms šajos stāstos, ir ne tik daudz latviešu literatūra vai pilsēt-
nieciska literatūra, bet visīstākais, ne pārāk senā pagātnē par kaitīgu un 
izskaužamu uzskatītais kosmopolītisms. Reliģiskā fanātisma piekritējiem, 
tradicionālo vērtību aizstāvjiem un citiem radikāļiem labāk nelasīt, citādi vēl 

piemeklēs pēc pašu ieskatiem kas nelabs.”
Pauls Bankovskis

Dienas Grāmata

Pauls Bankovskis
trakie veči
Paula Bankovska jaunākais stāstu krājums. Attēlā uz pirmā vāka – grāmatas 
autors un paša izraisīta trauma. Grāmata izdota ar VKKF atbalstu.
“Kad realitāte nogurdina, izrādās, ka blakus ir pavisam cita realitāte. Tā ir 
diezgan baisa un interesanta. Visi jau to zina, bet kādam vajadzēja pierakstīt.”

Jānis Joņevs

Helena Haraštová
es No tumsas Nebaidos
Latviskojusi Inga Karlsberga
Vai tu baidies no tumsas? Tad izlasi šo grāmatu! 
Naktī mazais Toms pamostas un redz savā istabā kaut ko aizdomīgu. Vai tas 
ir spoks? Varbūt puisēna rotaļlietas? 
Bailēm lielas acis – pārliecinies pats par to! Šī grāmata tev palīdzēs uzvarēt 
bailes no tumsas.

Septiņi mainīgi attēli! Pavelc sloksnīti, lai ieslēgtu gaismu istabā, garāžā vai pagalmā!

 drĪZumĀ!



Mūsu viesis

7Ziņnesis

Grāmatu jaunumi

6 Ziņnesis

Mišels Velbeks
PakļaušaNĀs
No franču valodas tulkojis Dens Dimiņš
Viens no nozīmīgākajiem un arī skandalozākajiem fran-
ču rakstniekiem, ar vairākām literārām balvām apbal-
votais Mišels Velbeks (Michel Houellebecq, 1958) latviešu 
lasītājam jau ir pazīstams no viņa iepriekš latviski iz-
do tajiem romāniem “Elementārdaļiņas”, “Platforma”, 
“Varbūt ir sala” un “Karte un teritorija”, par kuru autors 
saņēmis prestižo Gonkūru prēmiju. Jāņa Rozes apgādā 
drīzumā iznāks Velbeka jaunākais romāns “Pakļaušanās” 
(La soumission), kur rakstnieks rāda Franciju pēc islā-
ma uzvaras 2022. gadā. Visas Velbeka grāmatas tulkojis  
Dens Dimiņš.

No tulkotāja pēcvārda 
Velbeka “Pakļaušanās” iznāca īpašā dienā, 2015. gada 7. janvārī, kad pasauli satricināja džihādistu 
uzbrukums Charlie Hebdo redakcijai Parīzē, kurā divpadsmit cilvēku zaudēja dzīvību. Atentāta 
saceltā ažiotāža nāca par labu romāna publicitātei un pārdošanas rādītājiem un sacēla arī lielu brēku. 
Romāna sižets nav sarežģīts. Tā darbība risinās 2022. gadā, galvenais tēls ir četrdesmit četrus 
gadus vecs profesors Fransuā (senfr. val. ‘francūzis’). [..] Francijā valda vērtību krīze. Musulmaņi 
kļūst aizvien spēcīgāki. [..] Par Francijas prezidentu tiek ievēlēts labi izglītots manipulators, otrās 
paaudzes imigrants, musulmaņu līderis Mohameds ben Abess. Uz karstām pēdām tiek ieviestas 
šariāta tiesības, valsts tiek islamizēta it visos līmeņos, it īpaši izglītības jomā. [..] Gan viņš pats, 
gan arī kolēģes izlido no darba, jo pasniedzēja amatu drīkst ieņemt tikai musulmaņi, sievietēm 
universitātē nav ko meklēt. [..] Sākotnēji profesors Fransuā neko labu par islāmu nedomā (un neko 
nezina), bet tad atskārst, ka tā likumi un tikumi ļaus viņam tikt pie svaigas gaļas, par kuru Rietumu 
demokrātijā jau savecējušam, uzdzīves bangās apdauzītam un laika zoba apskrubinātam indivīdam 
ar erekcijas problēmām parasti nākas maksāt (pērkot prostitūtu pakalpojumus). To romāna varonis 
arī kādu laiku dara, bet pērkamā mīla nesniedz viņam gaidīto mierinājumu un nenes nepārejošas 
mīlas jūtas. Viņš ieslīgst aizvien dziļākā marasmā, depresijā un alkoholismā. Vientuļš un izmisis 
viennakt viņš raud kā izkults. No upurstāvokļa ir tikai viena izeja – pieņemt islāmticību, kas paver 
atceļu uz akadēmisko karjeru un dod “otro iespēju” – tikt pie skaistas studentes, kas būs lepna likties 
ar profesoru laulības cisās. [..] 
Velbeka postmodernā romāna problēmjautājumu pingpongs nudien ir demokrātiskās Francijas un 
visas plašās Eirosavienības dienaskārtībā, šai ziņā var teikt, ka autoram atkal ir izdevies uztaustīt 
zelta āderi. [..] Velbeka romāna spēks slēpjas ironijā un cinismā, kas ne mirkli neļauj tam kļūt 
didaktiskam. Viens no rakstnieka nopelniem – līdztekus re�eksijai par mūžīgo un pārejošo – ir 
spēja aizraujoši un raiti runāt par Francijas politikas un ikdienas dzīves spilgtākajām un arī 
tumšākajām lappusēm. Velbeks ir kultūras pērļu zvejnieks, bet kā īsts postmodernists viņš līdz ar 
tām izceļ dienasgaismā arī pūstošas ūdenszāles.
“Aizraujošs, (bestsellera kategorijā) pārsteidzoši pesimistisks skatījums uz cilvēka dabu Eiropas 
mizantropa numur viens acīm.” (Christopher de Bellaigue, �e Guardian)

Maija vidū Rīgā viesojās krievu kinorežisors, kinodramaturģijas 
pa sniedzējs un tulkotājs Oļegs Dormans, kurš daudzu valstu lasī  - 
tājiem un kinoskatītājiem vislabāk pazīstams, pateicoties projek-
tiem “Parindenis” un “Nots” – vairāku valstu televīzijas kanālos 
demonstrē tas �lmas ar šādu nosaukumu, ir izdotas arī grāmatas, 
kas nu jau kādu laiku iekarojušas arī daudzu latviešu lasītāju sirdis. 
Lūdzām, lai Oļegs pastāsta, kas šiem abiem projektiem ir kopīgs, 
kas – atšķirīgs. 

Liliannu Lunginu, kuras dzīvesstāstu iepazīstam “Parindenī”, netieši pazinu jau kopš sešu septiņu gadu 
vecuma, kad izlasīju grāmatu par Brālīti un Karlsonu – man un daudziem maniem laikabiedriem 
Lunginas tulkotās Astridas Lindgrēnes grāmatas bija ļoti būtisks bērnības iespaids, jo tur aprakstīta 
pasaule, kurā gribas dzīvot. Kad Valsts Kino institūtā mācījos kinodramaturģiju pie Semjona Lungina, 
viņš mani iepazīstināja ar sievu un mēs pamazām sadraudzējāmies. Un kādu dienu es palūdzu, lai 
viņa pastāsta par savu dzīvi. Tas bija satriecoši! Mēs ar S. Lunginu spriedām, ka pēc šī stāsta varētu 
uzņemt aizraujošu mākslas �lmu. Taču tolaik neviens tik dārgam projektam nebūtu piešķīris naudu, 
kur nu vēl režisoram iesācējam. Vēlāk nolēmu, ka varētu uzņemt dokumentālo �lmu, taču šī ideja 
Liliannai Lunginai šķita dīvaina. Taču pēc vīra nāves viņa tomēr atgriezās pie mūsu sarunas par 
�lmu un bija ar mieru pamēģināt, sakot “tagad cilvēku dvēselēs mīt daudz izmisuma. Gribu ar savu 
dzīvesstāstu viņiem parādīt, ka daudzas lietas, kas sākumā šķiet neveiksmīgas, galu galā izrādās tīrā 
veiksme.” Uzaicināju Vadimu Jusovu, vienu no labākajiem tālaika operatoriem, un arī viņš piekrita. 
Aizņēmāmies aparatūru, nedēļas laikā šo stāstu no�lmējām, mums visiem tas izrādījās ārkārtīgi 
nozīmīgs, taču, lai �lmu pabeigtu un panāktu tās izrādīšanu Krievijas televīzijā, bija vajadzīgi 11 gadi. 
Filma parādījās televīzijā tikai pēc tam, kad aktīvi iesaistījās rakstnieks Boriss Akuņins un pazīstamais 
teležurnālists Leonīds Par�onovs. Daudzas lietas par sešdesmitajiem un septiņdesmitajiem gadiem 
�lmā iekļaut nebija iespējams, tāpēc tapa grāmata, kuras saturs ir diezgan tuvs �lmai. 
Ar “Noti” bija citādi. Pēc “Parindeņa” izraisītās ažiotāžas gandrīz ik dienu man 
zvanīja cilvēki un ieteica no�lmēt kādu brīnišķīgu večiņu vai onkulīti. Centos no 
šiem zvaniem pieklājīgi norobežoties. Taču kādu dienu man piezvanīja pavirši 
pazīstama dzejniece, kura Šveicē bija iepazinusies ar Baršajiem, un teica: jums 
viņam jāpiezvana. Telefona sarunā viņš mani apbūra, kopā ar draugu Feliksu 
aizlidojām uz Bāzeli izpētes braucienā un izrādījās, ka Rūdolfa Baršaja veselība 
jau ir tik trausla, ka jā�lmē uzreiz – ar ne pārāk labu kameru, man pašam, negaidot 
profesionālu operatoru. Sākumā šaubījos, vai no sa�lmētā materiāla vispār varēs 
ko izveidot, gribēju to atdot televīzijas arhīvam, tomēr nolēmu pamēģināt un 
tā – gabaliņu pa gabaliņam, minūti pa minūtei tapa pusotru stundu gara �lma. 
Šajā gadījumā grāmata apjoma ziņā to daudzkārt pārsniedz – tajā apkopots viss 
Rūdolfa Baršaja fantastiskais dzīvesstāsts hronoloģiskā secībā. Rezultāts izdevies 
patiešām iespaidīgs un ļoti atšķirīgs no �lmas “Nots”, bet par to jau lai spriež 
lasītāji un �lmas skatītāji. 

Ar Oļegu Dormanu tikās grāmatas “Nots” tulkotāja Renāte Punka.

ko pāris vārdos neizstāstīsi… 
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ledus laikmets – lielĀ sadursme. 
kiNostĀsts
Latviskojis Andris Akmentiņš
Vai atceries Skretu – vāveri, kurai nekas nav svarīgāks par zīli? Šoreiz viņa 
centieni ir kosmiska mēroga un rada pamatīgu haosu starpplanētu telpā… 
Pēc šīs skretastrofas draugi dodas pasaules glābšanas misijā. Vai viņi spēs 
apturēt draudīgo asteroīdu un izglābties no briesmām? 
Animācijas �lmas “Ledus laikmets – Lielā sadursme” stāsts tavam lasītpriekam!

ledus laikmets – lielĀ sadursme. 
lieC baram atdZĪvoties!
Latviskojis Andris Akmentiņš
Šīs neparastās grāmatas lappusēs rosās tavi iemīļotie �lmas “Ledus 
laikmets” varoņi – Skrets ar zīli, Manijs un viņa mamutu ģimene, kā 
arī citi bara zvēri. Ņem savu mobilo viedierīci, lejupielādē bezmaksas 
lietotni Ice Age – Collision Course no www.apple.com/itunes vai  

www.android.com/apps un ieraugi savus draugus darbojamies kā vēl nekad iepriekš! 

sPēlēJies ar bruņiNiekiem uN PriNCesēm
Šī grāmata ir kā radīta, lai zīmētu skaistas pilis, apburošas princeses un 
drosmīgus bruņiniekus. Krāso un papildini attēlus un no pievienotajām 
detaļām izveido košu pūķa �gūru! Lai šīs nodarbes sagādā prieku un 
jautrību! Šajā sērijā vēl arī grāmata “Spēlējies ar pirātiem un nāriņām” ar 
saliekamu astoņkāja �gūru.

barbie. lelle uN tērPi. 
rotaļĪGa uN aPburoša!
Tevi gaida aizraujošas rotaļas – izņem no grāmatas aizmugurējā vāka 
kartona Barbijas lelli un ietērp modernos apģērbos, kas piemēroti dažādām 
dzīves situācijām. Izdomā arī stāstus, uz kurieni Barbijai jādodas, un katru 
reizi uzpos viņu citādi! Vēl šajā sērijā grāmata “Barbie. Lelle un tērpi. 
Dzīvo ar stilu!”.

Grāmatas ″MEITENE TĪMEKLĪ″ 
autore Zoji Saga (Zoe Sugg) 
jeb Zoella ir divdesmit sešus 
gadus veca video blogere 
jeb vlogere no Lielbritānijas 
pilsētas Braitonas. Viņas 
videodienasgrāmatai par 
skaistumkopšanu, modi un 
dzīvesstilu jūtūbē ir miljoniem 
abonentu, turklāt skatītāju skaits 
ar katru mēnesi aug. Zoji raksta 
stāstus jau kopš bērnības, un šis 
ir viņas pirmais romāns.

Grāmatai ir žilbinoši panākumi – 
pirmajās 10 nedēļās tika pārdoti 
400 000 romāna GIRL ONLINE 
eksemplāru. Tas iekļuva New 
Yourk Times bestselleru sarakstā 

2 nedēļas pēc 
iznākšanas. Nu 
jau 1,6 miljoni 
lasītāju visā 
pasaulē 
iegādājušies šo 
grāmatu. 

Penija ar segvārdu Meitene Tīmeklī raksta blogu par savām slēptākajām jūtām, 

par draudzību, zēniem, savu trako ģimenīti un panikas lēkmēm, kas gandē 

viņas dzīvi. Kad situācija kļūst pavisam dramatiska, vecāki aizved meitu uz 

Ņujorku, kur Penija iepazīstas ar Noa – ļoti izskatīgu amerikāņu zēnu, 

kurš spēlē ģitāru. Pēkšņi meitene ir iemīlējusies.

Bet Noa nav parasts pusis, arī viņam ir noslēpums. 

Un, kad Penija katru mirkli atklāj savā anonīmajā blogā, 

tīmeklī uzjundī īstas kaislības... 

Grāmata tulkota 39 valodās. Latviešu 

valodā to izdevis apgāds “Egmont 

Latvija” Daces Andžānes tulkojumā.

GIRL ONLINE by Zoe Sugg

@zoella

www.zoella.co.uk© Zoe Sugg
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Phaidon Press
Erik Kessels
Failed it!: How to turn mistakes into ideas 
and other advice for successfully screwing up
We live in an era when everyone is striving for perfection and we have become 
afraid of failure, which limits our potential. Mistakes help us �nd new ways 
of thinking and innovative solutions, and failures can change our perceptions 
and open up new ways of looking things. �is book transforms mistakes from 
something to be embarrassed about into a cause for celebration.

Failed it! celebrates the power of mistakes and shows how they can enrich the creative process. �is 
is part photobook and part guide to loosening up and making mistakes to take the fear out of failure 
and encourage experimentation. It showcases the best and most hilarious examples of imperfection 
and failure across a broad range of creative forms, including art, design, photography, architecture 
and product design, to inspire and encourage creatives to embrace and celebrate their mistakes.

W. W. Norton & Company
Anna �omas
veGaN veGetariaN omNivore: 
dinner for everyone at the table
We are eating di�erently: your daughter is a vegan, or you are but your in-laws 
don't think it's dinner without meat, or you're hosting Christmas dinner for 
a mixed group...In this timely and useful new book, author o�ers her solutions 
for reuniting our divided tables. She shows us how to cook for today's table, with 

over 150 recipes for all tastes, and menus for every occasion. 
Vegan Vegetarian Omnivore is a comprehensive cookbook which caters to everyone’s needs on 
every occasion. It is packed with creative, tasty, and healthy recipes that we cannot �nd elsewhere. 
�ose who hold big parties at home will �nd it particularly helpful. �is book shows us how to 
navigate a world of change, and bring all our friends and family together at one big, generous table.

Image Comics 
Kurtis J. Wiebe
oNe-PuNCH maN: vol. 6
One-Punch Man, based on the wildly popular webcomic of the same name, and 
it does not disappoint. It's a one-two punch of hard hitting action and comedy, 
and well worth checking out.
Nothing about Saitama passes the eyeball test when it comes to superheroes, 
from his lifeless expression to his bald head to his unimpressive physique. 
However, this average-looking guy has a not-so-average problem – he just can’t 

seem to �nd an opponent strong enough to take on! Every time a promising villain appears, he beats 
the snot out of ’em with one punch! Can Saitama �nally �nd an opponent who can go toe-to-toe 
with him and give his life some meaning? Or is he doomed to a life of superpowered boredom?
In this volume to stop a Demon-level crisis, Saitama and company head toward the action. However, 
even Class S heroes prove to be no match for the Deep Sea King! In order to protect the good 
citizens, our heroes will need to summon all of their courage and confront this threat!
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Maija nogalē klajā nākusi mākslinieka, aktiera, 
rakstnieka un publicista Svena Kuzmina debijas 
grāmata – stāstu krājums “Pilsētas šamaņi”. Pla-
šākai publikai Svens varētu būt pazīstams kā viens 
no etīžu teātra NERTEN autoriem. Dzejnieks, 
mūziķis un arī “Pilsētas šamaņu” redaktors Pēteris 
Draguns atzīst, ka Svens Kuzmins prot ne tikai 
aizraut, ieintriģēt vai izaicināt, – Draguns teic, ka šo 
stāstu lasīšana atstāj labi pavadīta laika un svaigas 
un baudāmas literatūras pēcgaršu. Protams, par to 
vēl jāspriež arī citiem grāmatas lasītājiem, bet viens 

gan ir droši – garlaicīgi jums nebūs, grāmatā sagaida tieši tas, kas solīts nosaukumā!
Ar Svenu Kuzminu sarunājas Dace Sparāne-Freimane

Tu esi mākslinieks, rakstnieks, aktieris, trīs pietiekami atšķirīgu mūzu kalps, turklāt daļa 
lasītāju tevi, iespējams, drīzāk zina kā vienu no žurnāla “Rīgas Laiks” redaktoriem un autoriem. 
Kā īsti tu pats uztver savu debiju literatūrā? Ja vispār uzskati to par debiju, protams.
“Pilsētas šamaņus” ir grūti uzskatīt par literāru debiju. Kaut vai tādēļ, ka šī nav ne pirmā, ne otrā 
grāmata, ko esmu sarakstījis. Pirmā, kas o�ciāli izdota, turklāt vēl cietos vākos – tas gan. Un par 
to ir sevišķi liels prieks, tādēļ ka šī “debija” tik ilgu laiku tika atlikta. Šķiet, es tikai tagad esmu 
sapratis, kāpēc tā notika. Man bija bail, ka tas, ko nogādāšu lasītājiem kā literatūru, patiesībā būs 
tikai nenobrieduša prāta eksperimenti un skolnieciskas muļķības. Tomēr kaut kādā brīdī kļuva 
skaidrs, ka beidzot jāmeklē kompromiss pašam ar sevi – jo dzīvi, kā izrādās, var arī netīšām 
palaist garām.
Kas attiecas uz tā saucamajām mūzām, tās nemaz nav tik atšķirīgas, kā varētu likties. Tur ir 
vienkārša sistēma. Visam pamatā ir doma (domāšanas procesa rezultāts). Šī doma ir kā tāds 
jēlmateriāls, kuru var apstrādāt dažādos veidos (vai noslinkot, neapstrādāt un aizmirst, kā tas 
reizēm mēdz notikt). Domas atveidošanas metode tiek izvēlēta, balstoties gan uz iemaņām 
un tehnisko prasmi, gan uz žanra atbilstību idejai. Bet tas, ka esmu sadraudzējies ar tik 
daudzveidīgām mākslām, zināmā mērā ir sagadīšanās. Turklāt ļoti laimīga sagadīšanās. Es tiku 
piespiedu kārtā sūtīts uz mūzikas skolu, man bija interesanti draugi, brīnišķīgi vecāki, kuri jau 
kopš bērnības piedāvāja tik daudz kultūras, no kuras izvēlēties. Plus iespēja studēt. Plus iespēja 
domāt patstāvīgi. Bet tā visa taču varēja arī nebūt!

Tavs kolēģis rakstnieks Pauls Bankovskis savā atsauksmē tavu prozas vēstījuma stilu nodēvējis 
par kosmopolītisku. Vai un cik lielā mērā tam piekrīti un ko, tavuprāt, nozīmē (dod?) 
kosmopolītisms?
Laikam jau bez speciāla termina šeit nevarēja iztikt. Taču vārdā “kosmopolītisms” ir iekodēts 
kaut kas politisks. Man ir aizdomas, ka arī Pauls to domāja ne tikai literārā, bet arī politiskā 
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“viņiem tur, ārpasaulē” vai ko tamlīdzīgu. Bet es cenšos rakstīt apolitiski. Vēl jo vairāk, es 
neuzskatu, ka lauzt un izaicināt konservatīvas ideoloģiskās līnijas ir rakstnieka uzdevums – 
reizēm to ir jautri darīt, bet tas nav obligāti. Tas, kas šeit jāsaprot ar kosmopolītismu, ir vien 
“domāšana uz āru”. Pārlieka neaizraušanās ar sevi. Rakstniekam ir jācenšas domāt tālāk par savu 
“es”, saviem viedokļiem, ticību, valsti, morāli un visu pārējo, jo cilvēks ir niecīgs. Turklāt nekas 
tā neierobežo māksliniecisku procesu kā ideoloģija, pilsoniskā apziņa un vietsēdība. Nu labi, 
pieņemsim, ka vārds “kosmopolītisms” arī nozīmē iziešanu ārpus šīm robežām. Tādā gadījumā 
tā ir apsveicama parādība.

Katru “Pilsētas šamaņu” stāstu ievada un pavada tevis 
paša gra�ka. Kāda ir šo vizuālo tēlu sasaiste, sakars ar 
vēstījumu? Kā tu pats šo divu mākslu līdzāspastāvēšanu 
uztver “šamaņos” un vispār?
Zīmējumi “Pilsētas šamaņos” ilustrē un (cerams) paspilg-
tina teksta noskaņu. Tas ir veids, kā palīdzēt lasī tājam 
izbaudīt grāmatu vēl spēcīgāk. Tas nav arī nekas jauns, 
dzejas grāmatās šādi vizuāli paņēmieni tiek izmantoti visu 
laiku. Bet man gribētos, lai arī prozā tie būtu sastopami 
biežāk. It sevišķi ņemot vērā mūsdienu tehniskās iespējas. 
Vispār mazliet žēl, ka ilustrācijas māksla mūsdienās ir 
tik lielā mērā rezervēta bērnu grāmatām. Ir taču jauki ne 
tikai lasīt, bet arī atrauties no teksta, papētīt kādu smalku 
zīmējumu vai fotogrā�ju – apskatīt attēla detaļas, sasaistīt 
tās ar tekstu, gūt vizuālu priekšstatu par notiekošo vai 
nonākt pie kādas jaunas idejas, kura pirms tam nebija 
nolasāma. 
Ar “Pilsētas šamaņiem” vispār bija tā, ka noteiktā tap šanas posmā zīmēšana bija kļuvusi par pilnīgi 
organisku procesa sastāvdaļu, un grāmata bez ilustrācijām vairs nebija iedomājama. Pavisam 
negaidot rakstīšana un zīmēšana no divām mākslām pārtapa par vienu. Man tas ļoti patika, un es 
ar nepacietību gaidu iespēju arī nākamo grāmatu realizēt ar vizuāliem papildinājumiem.

Cilvēki grāmatas lasa dažādu iemeslu dēļ – meklējot mierinājumu, apstiprinājumu saviem 
uzskatiem, kon�iktu, emocijas... Cik daudz tu pats lasi un ko meklē literatūrā?
Bez literatūras dzīve būtu visai neizturama. Man patīk ļoti dažāda literatūra. Piemēram, es 
jūsmoju par to, kā Viljams Folkners savos darbos ir izstrādājis un apdzīvojis veselu fiktīvu 
novadu. Ir interesanti pētīt cilvēku radītas pasaules un mitoloģijas. Man patīk Venedikts 
Jerofejevs un Hanters Tompsons – viņi piedāvā tādus domāšanas režīmus, kādus ikdienā ne 
vienmēr var atļauties. Ir interesanti lasīt arī tādus autorus kā Ļevs Tolstojs un Lorenss Sterns, 
kaut vai tādēļ, ka tie sniedz pieeju aizgājušam laikam. Dažreiz es lasu tikai tādēļ, ka ceru, 
ka grāmata mani pārsteigs. Tiesa, jo vairāk ceru, jo mazāk pārsteidz. Bet cita starpā būtu 
interesanti uzzināt, vai šīs pasaules vēsturē kādam vēl izdosies uzrakstīt kaut ko asprātīgāku 
par “Divpadsmit krēsliem”.

Materiālu sagatavojusi izdevniecība “Dienas Grāmata”
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“Vienmēr esi dzejnieks, pat prozā.” (Šarls Bodlērs)
Dzeja ir ļoti koncentrēts literatūras veids. Iespējams, tāpēc lasām to 
retāk. Taču katrā ziņā dzejai ir jādod iespēja bagātināt mūsu ikdienu, 
valodu, izteiksmes veidu un emocionālo dzīvi. Piedāvājam 8 veidus, 
kā ļaut dzejai iespraukties savā ikdienā.

1. iemācīties dzejoli no galvas. Dzīvojot tik steidzīgā un 
brīžiem pat paviršā laikmetā, ir svarīgi savu atmiņu trenēt apzināti. 
Brīnišķīgs veids, kā to darīt, ir laiku pa laikam iemācīties no galvas 
kādu dzejoli. Tas būs lielisks iemesls parakāties dzejas plauktiņos un 

atrast rindas, kas uzrunā un ko gribētos atcerēties... Un varbūt pat noskaitīt kādam mīļam cilvēkam?
2. aiziet uz kādu dzejas pasākumu. Ja nav vēlēšanās dzeju lasīt, to var izbaudīt, aizejot uz 
kādu dzejas pasākumu, piemēram, 10. jūnijā tiks atklāts šīs sezonas pirmais brīvdabas dzejas slams 
Spīķeros. Dzejas slams ir sacensība, kurā ikviens, kurš raksta dzeju, var piedalīties un izpildīt savus 
oriģināldarbus auditorijas priekšā. Žūrijas un skatītāju balsojumā tiek noteikts sacensības uzvarētājs.
3. Pamēģināt uzrakstīt dzejoli pašam/ai. Skaistajā ziedēšanas laikā un putnu dziesmu 
pa va dījumā tā vien gribas iegulties šūpuļtīklā un uzrakstīt kādu rindu par visu, kas skan apkārt... Vai  
tieši otrādi – par visu, kas ir pieklusis. Un, kas zina, varbūt pat pieteikties nākamajam dzejas slamam?
4. katru mēnesi iepazīt vienu latviešu dzejas autoru. Pasludināt savu vasaru par dze-
jas gadalaiku un ik mēnesi iepazīt vienu latviešu dzejnieku? Kāpēc gan ne? Rakstiņa beigās piedā vā-
jam 5 latviešu autoru dzejas grāmatas, kas noteikti iederēsies Tavā vasaras atvaļinājuma lasāmvielā.
5. Nosūtīt dzejoli pa pastu. Tavs latviešu draugs, kas dzīvo ārzemēs, noteikti būs iepriecināts 
ar dzejoļkartīti no Latvijas. Pati esmu dzīvojusi ārzemēs un zinu, ka ir brīži, kad latviešu valodas ļoti 
pietrūkst. Izvēlies dzejoli, kas atbilstošs gadalaikam/noskaņojumam, liec to aploksnē un sūti draugam.
6. dalīties ar saviem mīļākajiem dzejoļiem sociālajos tīklos. Padarīt bagātīgāku 
interneta vidi, kurā uzturamies, ir arī ļoti svarīgi, ņemot vērā, cik daudz sava laika pavadām virtuāli. 
Kāpēc gan nedalīties savos mīļākajos dzejoļos ar saviem sekotājiem vai interneta draugiem?
7. izrakstīt mīļas rindas no dzejoļiem savā plānotājā/blociņā/dienasgrāmatā. 
Piemēram, lasot Jāna Kaplinska dzejoļu krājumu “Balts papīrs un laiks”, pie�ksēju frāzi “Par īsu 
dzīve, nevar pierast pie pavasara”, kas likās ļoti tematiska un pavadīja mani visu maiju. Atrodi savu 
jūnija dzejrindu un dalies tajā ar citiem.
8. katru vasaras rītu sākt ar vienu dzejoli. Ka�ja un dzejolis – brī nišķīgs salikums. 
Sāc rītu ar dzejoli, kas, ļoti iespējams, iedvesmos Tevi radošākai, nesteidzīgākai un skaistākai dienai.
5 dzejas krājumi, ko iesakām palasīt vasarā:

Sagatavoja:  
Inga Pizāne-Dilba

ieteikumi lasītājiem

8 veidi, kā bagātināt savu ikdienu ar dzeju
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Izdevniecībā “Lauku Avīze” iznācis igauņu rakstnieka 
Lembita Ūstulnda (1952) romāns “Antverpenes šūpuļzir-
dziņš”. Pats autors to nodēvējis par pseido dokumentālu 
vēsturisku romānu, un ne bez pamata: kaut gan galvenie 
romāna notikumi risinās pasaules atlantā neatrodamā 
valstī, ko sauc par Lemāniju, tomēr daudzi personāži 
un globālie notikumi attēloti saskaņā ar reālu jaunāko 
laiku vēsturi. iznākšanas brīdī šis romāns bija pirmais 
politiskais trilleris Igaunijā. Kādēļ nosaukumā pieminēts 
šūpuļzirdziņš? Autors saka – viss noslē pums ir mākā 
noturēt līdzsvaru, kad pasaule un cilvēku likteņi šūpojas 
pārmaiņās kā kuģi vētrā.

(Ar Lembitu Ūstulndu sarunājas literatūrzinātniece un žurnāliste Linda Kusiņa.)

Igaunijā debijas romāns jūs padarīja slavenu – tas ieguva otro vietu nacionālajā romānu konkursā 
un kļuva populārs lasītāju vidū. Kā izvēlējāties tieši šādu tēmu?
Te nu jāsaka, romāns ir tapis diezgan sen, es to sāku rakstīt 1993. gadā. Pirmkārt, tajā laikā Igaunijā 
nebija šāda veida romānu, ko varētu dēvēt par politisku trilleri, bet pēdējo grūdienu deva tas, ka toreiz 
plašsaziņas līdzekļos ļoti bieži tika atkārtota viena frāze: par igauni, kurš citam igaunim ir mīļākais 
ēdiens. Mani tas tracināja, un es domāju: kāda joda pēc mēs, kuru jau tā ir tik ļoti maz, nepilns 
miljons, tik ļoti cenšamies viens otram speciāli iezāģēt?! Labi, viens mana romāna varonis dien CIP, 
otrs – GRU, trešais vēl kādā ārvalstu dienestā, taču, kad nonāk lieta līdz īstajai dzimtenei, viņu starpā 
vairs nav pretrunu. Jā, es apzināti izvēlējos šādu mazliet naivu nacionālo ideālismu.

Mazliet atkāpjoties atpakaļ: jūs pēc izglītības esat kuģa kapteinis, tostarp kuģojis uz “Tallink” 
pasažieru prāmja starp Stokholmu un Rīgu. Taču nākat no rakstnieku vides, jo tēvs, Alberts 
Ūstulnds, ir ļoti populārs igauņu rakstnieks. Tad nu jājautā: vai jūrniecību izvēlējāties romantikas 
vai kāda cita iemesla dēļ?
Nu, esmu uzaudzis Sāremā salā, kur jūra bija visapkārt. Turklāt mani senči paaudžu paaudzēs gājuši 
jūrā, arī tēvabrālis bija jūrnieks, tādēļ tas, ka es pievērsos jūrniecībai, ir diezgan dabiski. Taisnība, 
mans tēvs ir Igaunijā pazīstams rakstnieks, tādēļ es jau no bērnības saņēmu šos divus impulsus. Bet 
te jāsaka: tēvs nekad nav mani skubinājis izvēlēties rakstnieka ceļu, savukārt mani pašu tas, ka tēvs 
ir rakstnieks, turklāt labs, drīzāk bremzēja – viņš man bija draugs, paraugs, un es kādu laiku īsti 
nesapratu, vai tiešām gribu rakstīt, vai arī man tikai liekas, ka gribu, jo atdarinu tēvu. Turklāt arī tēvs 
vienmēr sapņoja par jūru, viņš pat jaunībā centās iestāties akadēmijā, taču ģimene bija pārāk trūcīga, 
viņš to vienkārši nevarēja atļauties. Un, kad es pirms 30 gadiem saņēmu savu kapteiņa licenci, tad viņš 
ļoti priecīgs teica, ka nu ir savu sapni piepildījis caur mani.

Ko tēvs sacīja par jūsu romānu?
Viņš nepiedzīvoja tā iznākšanu, paspēju viņam izlasīt priekšā tikai pirmās trīs nodaļas. Es lasīju, 
viņš klausījās un, kad jautāju, kā viņam liekas, atbildēja: “Es tev teikšu kā savulaik man pateica Ādu 

igauņu pirmais  
politiskais trilleris –  
tagad arī latviešu valodā
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vien!” Man tiešām žēl, ka viņš nepieredzēja, cik labi veicas manam romānam – es to rakstīju ļoti ilgi, 
piecus gadus, tad iesniedzu romānu konkursā un īpaši ne uz ko necerēju. Otrā vieta nāca kā milzīgs 
pārsteigums, mani pilnīgi apstulbināja. Tā nu sanāca, ka sāku rakstīt vēlu, bet tagad jau tapis diezgan 
daudz, arī vairāku slavenu Igaunijas kapteiņu biogrā�jas, bērnu grāmata, jūrai veltītas dziesmas – starp 
citu, mans tēvs sarakstījis ļoti daudz populāru jūras dziesmu, – un arī šī romāna turpinājums “Kārava 
karalienes sindroms”, kurā mani varoņi sastopas pēc 20 gadiem. Savulaik, kad romānu “Antverpenes 
šūpuļzirdziņš” iespieda, es vieglprātīgi pasolīju, ka tam varētu būt turpinājums, un mani patiešām tik 
daudzi iztaujāja par visu varoņu tālāko dzīvi, ka nācās vien rakstīt...

Pievēršoties romāna saturam: kaut gan romāna spraigāko notikumu vietu dēvē vārdā, kuru pasaules 
atlantos neatrast, kā saprotu, tai ir pilnīgi reāls prototips?
Tieši tā! Romāna pamatā ir 1983. gada notikumi Angolā. Visi personvārdi ir reāli – tur tiešām bija 
prezidents, kurš kādu laiku reāli valdīja tikai vienā no Angolas provincēm, jo valsts bija sanīdusies ar 
PSRS. Prezidents bija studējis Maskavā, un viņam tiešām bija tur apņemta sieva, krieviete pēc tautības. 
Protams, šajā romānā man ļoti palīdzēja tas, ka septiņus gadus, būdams kapteinis, bieži uzturējos 
Angolā. Atrados tur arī pašu dramatiskāko notikumu laikā – mūsu kuģis bija noenkurots pie Angolas 
krastiem, mēs sēdējām un gaidījām, kad mūs spridzinās, jo uzspridzināja vienu Vācijas kuģi, arī 
vietējo. Pāris dienas mums garām peldēja līķi...
Tādējādi pamats romānam ir patiesi reāls un vēsturisks, ir pat saglabājušies dažādu o�ciālo sarunu 
protokoli. Tas, ko es izdarīju, – sapinu intrigu starp šiem notikumiem, iztēlojoties, kādēļ tieši notika 
tas, kas notika, un kā tas atspoguļojās manu varoņu dzīvē.

Kāda literatūra jums pašam patīk?
Visdažādākā, ar vienu noteikumu: ja autors spēj mani pārliecināt, lai būtu skaidra iekšējā loģika. 
Es varu aizrautīgi lasīt mīlas romānus, detektīvromānus, tikai nevajag lasītāju mānīt – nevar būt kā 
amerikāņu �lmās: ka visi šauj, pretinieks krīt, bet visi mūsējie – dzīvi un veseli...

“Dziesmas par ledu un uguni” autors Džordžs Mārtins tieši nupat to minējis par iemeslu, kādēļ 
nogalina savus varoņus...
Mana sieva, kad rakstīju, smējās: ir nu gan dumjš – pats 
izdomā sarežģītu situāciju, un tad nedēļu staigā un domā, 
kā to atrisināt. Bet es citādi nevaru, jo nedrīkst būt tā, ka 
iejaucas brīnums un visu atrisina. Visam jānotiek loģiski.
Jā, šķiet, ka autors, kuru cienu visvairāk, tomēr ir Viktors 
Suvorovs  – viņa grāmatas apgāž visu, ko mēs savulaik 
skolā mācījāmies par vēsturi, viņa grāmatas lasot, rodas 
sapratne, kāds īsti bija 2. Pasaules karš. Viņa darbos ir gan 
loģika, gan analītisks prāts.

Jūsu romāns izmet spirāli laikā: tas sākas tieši pēc neat-
karības zaudēšanas 20. gadsimta 40. gados un beidzas īsi 
pirms neatkarības atgūšanas 50 gadus vēlāk. Kā skatāties 
nākotnē – drīzāk optimistiski vai pesimistiski?
Es esmu optimistiski noskaņots. Uzskatu – ceru –, ka 
cilvēkiem vajadzētu pietikt prāta gan vienā, gan otrā pusē.

Materiālu sagatavojusi izdevniecība "Lauku Avīze"
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Vasaras sākumā 10 jautājumus uzdodam grāmatu blogerei 
Elīnai Jurbergai. Elīnas blogā jeb naktsskapītī atrodas domas, 
vārdi un, protams, grāmatas. Kādas? Tūdaļ to uzzināsim.

Ieskaties Elīnas blogā: http://naktsskapitis.blogspot.com

1. Pastāsti, lūdzu, par bloga rakstīšanu. Kā Tu līdz tam nonāci?
Man vienmēr ir paticis pierakstīt savas sajūtas un pārdomas par 
sev svarīgām lietām un notikumiem, taču tikai šogad sapratu, 
ka man ir nepieciešama piezemēšanās vieta manām domām par 
vissvarīgāko – grāmatām!

2. Ko Tev nozīmē lasīšana?
Lasīšana man nozīmē visu – tā ir mana atpūta, kvalitatīvs brīvā 
laika aizpildītājs un veids, kā iepazīt un pilnveidot sevi.

3. Kādi ir Tavi lasīšanas plāni vasarai? Vai Tu vasarās lasi vairāk vai mazāk?
Vasaru vienmēr gaidu ar nepacietību tieši tāpēc, ka vasara ir laiks atvaļinājumam un līdz ar to 
arī regulārākai lasīšanai. Vasarā es pilnīgi noteikti lasu vairāk, dažkārt pat ļaujoties lasīšanai visas 
dienas garumā.

4. Kādai ir jābūt grāmatai, lai tā Tevi uzrunātu?
Dažkārt piešķiru pārlieku lielu nozīmi skaistam grāmatas vākam, vizuāli baudāms noformē jums 
mani uz lasīšanu motivē vairāk. Taču saturiski grāmatai ir jāpiemīt aizrautībai un brīnišķīgai 
valodai.

5. Kā aizsākās Tavas attiecības ar lasīšanu?
Lasu, kopš iemācījos to darīt, taču mīlestība pret lasīšanu, manuprāt, izveidojās vasarās, kas tika 
aizvadītas pie omītes Pāvilostā. Šķiet izlasīju visu “Pasaules bērni” sēriju, kuru pēc tam cītīgi omītei 
atstāstīju, kamēr kopīgi ravējām puķu dobes. Joprojām atceros to laiku kā kaut ko ļoti brīnišķīgu.

6. Cik daudz Tu lasi latviešu autoru grāmatas? Vai vari 
nosaukt kādu sev mīļu latviešu autoru, kura daiļradei 
seko ar lielu nepacietību?
Iepriekš latviešu autoru darbus lasīju maz, taču, jo vecāka 
kļūstu, jo vairāk vēlos iepazīt latviešu literatūru. Mums 
ir tik daudz talantīgu rakstnieku, ka ir grēks neiepazīt 
to darbus. Īpaši lielā sajūsmā esmu par Ingas Žoludes un 
Ilzes Jansones rakstītprasmi.

7. Ja Tu savā grāmatu plauktā varētu atstāt tikai 3 grāmatas, kuras tās būtu?
Par šo jautājumu domāju, pakojot savas 
grāmatas, kad bija jāpārvācas uz citu 
mājvietu, un no domas vien, ka būtu 
jāatsakās no savām grāmatām, mazliet 
sasāpējās sirds. Šobrīd es ļoti gribētu, lai 
manā grāmatu plauktā noteikti paliek 
I. Žoludes “Sarkanie bērni”, I. Jansones 
“Insomnia” un M.  Gīliha “Apskāviens”. 

Taču, ja rastos iespēja paturēt arī ceturto, tad tā noteikti būtu N. Ikstenas “Mātes piens”.

8. Kas ir Tavs pēdējā laika atklājums literatūrā?
Tas noteikti nav atklājums tā klasiskajā izpratnē, bet man personīgi par bur-
vīgu atklājumu ir kļuvusi Regīna Ezera. Līdz šim nebiju 
iepazinusi viņas daiļradi, jo šķita, ka tā varētu būt vec-
modīga, taču pēc grāmatas “Aka” izlasīšanas sapratu, ka 
attiecības starp cilvēkiem un problēmas to starpā ir vienādas 
visos laikos, mainās tikai vēsturiskais fons. 

9. Cik bieži Tu lasi? Un vai Tev ir kādi īpaši lasīšanas rituāli?
Manā somā vienmēr ir grāmata vai vismaz e-grāmata, lai var lasīt, ja rodas 
tāda izdevība, piemēram, braucot tramvajā vai gaidot rindā pie ārsta. Atnākot 
pavasarim, atgriežas arī mana lasīšana dabā – nav labākas lasīšanas kompānijas 
par vēja pūsmu matos un putnu skanīgajām dziesmām.

10. Lūdzu, iesaki vienu grāmatu, ko izlasīt jūnijā.
Ir grūti ieteikt kaut ko vienu, jo liekas, ka katra izlasītā grāmata ir uzmanības 
vērta, taču es pilnīgi noteikti iesaku Lilijas Berzinskas “Putnu osta” – skaista 
gan vizuāli, gan saturiski. 

Sagatavoja: Inga Pizāne-Dilba






