
PIEKTDIEN, 2021. GADA 28. MAIJĀ

7. LAPPUSE

Turpinām «Avotā» publicēt mūsu 
četru novadu — Talsu, Dundagas, 
Rojas, Mērsraga — autoru radošos 
darbus. Varat mums sūtīt gan savas 
pārdomas par dažādiem literāriem 
darbiem, gan paši savus radošos 
darbiņus, gan dzeju. 

Monta Bērziņa,
«Avota» veidotāja
(e-pasts: berzinamonta@inbox.lv, 
tālrunis: 63222048)
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(FRAGMENTS)
Tikai nedomājiet, ka viss noti-

ka bez sarežģījumiem, gludi kā pa 
diedziņu, procesam uzsauca: «Kus-
ties!», tas paklausīgi pieslējās kājas, 
noskurinājās un sāka cilpot norādīta-
jā virzienā. Nekā nebija. Sākumā šis 
negāja ne sists, ietiepās un nekustē-
jās ne no vietas. Ni un ni. Gulēja kā 
tāds ēzelis ceļa vidū un nebija iedar-
bināms ne ar starteri, ne ar kurbuli. 
Kur vaina?

Izrādījās, vainīgi bijām mēs paši. 
Visi. Arī jūs, jā gan. Kā atklājās, 
procesa iekustināšanai nebija saga-
tavota piemērota vide. Bet bez tās 
godājamais process nekādās sarunās 
neielaidās.

Kas zina, kurš pateiks, cik ilgi tā 
jezga būtu vilkusies un kad beigusies. 
Varbūt vēl šodien visi sēdētu dziļā 
bedrē, ja pēkšņi vienā jaukā dienā, 
precīzāk naktī…

Par to tad arī šis stāsts.

 
Ministrija, pārbaudot atskaites (ja 

nav nekā nopietnāka, dažkārt dara 
arī to), sev par šausmām konstatēja, 
ka muzeju apmeklējumi krasi gāju-
ši mazumā, turklāt kritums uzrāda 
augošu tendenci. Vieglajā valodā 
izsakoties, muzejos apmeklētāji bija 
kļuvuši par muzeja lielāko retumu. 
Un neviens nevarēja pateikt, kur tas 
suns aprakts.

Lai reizi par visām šajā lietā gūtu 
skaidrību, ministrija izveidoja darba 
grupu (agrāk to sauca par komisiju) 
un nosūtīja uz tuvāko muzeju. Uz tu-
vāko tāpēc, lai lieki nezaudētu laiku, 
tālus ceļus mērojot, jo apstākļi visur 
bija vienādi: katastrofāls apmeklētā-
ju deficīts. Piedevām ministrija šādi 
varēja ietaupīt komandējumiem pa-
redzētos līdzekļus, ko nāktos tērēt, 
braucot uz Pūņām vai Popervāli, un 
kas ne tuvu nelīdzinājās Lemberga ik 
mēneša pensijai.

Darba grupa tuvākajā muzejā pa-
vadīja vairākas dienas, izdzēra spaini 
kafijas (no muzeja darbinieku per-
soniskajiem krājumiem), uzkodām 
apēda sieku smalkmaizīšu (arī uz 
darbinieku rēķina), suņa kapu tā arī 
neatraduši, posās mājup, uz atvadām 
nodziedādami pārfrazētu gruzīnu 
tautasdziesmu: Suņa kapu meklējam 
mēs, bet nav viegli atrast mums to…

Dzerot pēdējo kafijas tasi un ko-
žot pēdējā smalkmaizītē, tapa bargs 
akts. Darba grupai kaut kādā veidā 
taču jāattaisno savs nosaukums, jā-
pierāda, ka tā, lai arī suņa aprakša-
nas vieta nav uzieta, tomēr dotajā 
virzienā ir darbojusies. Kafijas dzer-
šanu noklusēja.

Pagarai konstatējošai daļai sekoja 
īsa, bet kodolīga lemjošā daļa: nedē-
ļas laikā novērst visus augšminētos 
trūkumus.

Pats galvenais darba grupas va-
dītājs, atvadām spiežot roku muzeja 
direktoram, pa pusei konfidenciāli 
piemetināja: — Ja novērsīsiet, ie-
spējams, saņemsiet prēmiju. Ja ne, 
nāksies pielietot rotāciju. (Ja nezi-
nāt, kas tā tāda, pajautājiet jebkuras 
institūcijas ierēdnim.)

Direktors nebija mazais bērns, 
saprata bez skaidrošanas. Viņu tik 
daudz nesatrauca iespēja saņemt vai 

Maksimilians Kvite

…UN PROCESS AIZGĀJA

zaudēt prēmiju, cik tieši šī draudošā 
rotācija. Tā kā arī viņam nebija ne 
jausmas, kur tas suns aprakts, šajā 
brīdī vairs neatgādināja pieredzēju-
šu muzeja saimnieku, bet gan vienu 
no diviem noziedzniekiem, kuri bla-
kus Jēzum uz nāvi notiesāti Golgātas 
kalnā. To redzot, paša galvenā pirmā 
vietniece, kā jau sieviešu cilvēks, 
kam sirds nav ar kokosrieksta čaulu 
apaugusi, mēģināja teikto mīkstināt: 
— Piedodiet, bet mēs neredzam citu 
izeju.

Direktors viņiem visiem mīļuprāt 
būtu parādījis durvis kā vistradicio-
nālāko izeju no jebkuras situācijas, 
bet nebija pārliecināts, vai grupa to 
sapratīs pareizi. Bet, nedod Dievs, 
ja sapratīs — prēmiju neredzēt kā 
savas ausis, toties rotāciju… Labi, 
nepiesauksim nelabo. Tāpēc, uzlicis 
ieskābušu trešā numura smaidu, pa-
māja ar galvu nenoteiktā virzienā — 
it kā uz durvīm, it kā uz logu.

 
Kad darba grupas pakauši no 

direktora redzesloka bija pazuduši, 
viņš atkal iztaisnoja muguru un pie-
ņēma stāju, kas pauda gatavību darīt 
visu, kas viņa spēkos un pāri tiem, 
lai glābtu sevi no draudošās krustā 
siš… tas ir, no rotācijas un varbūt, 
kas gan maz ticams, arī nopelnītu 
prēmiju. Taču vienīgais, kas tanī brī-
dī viņa spēkos, bija izsaukt pie sevis 
muzeja galveno speciālistu un uzdot 
divdesmit četru stundu laikā novērst 
aktā minētos trūkumus. Īsāko termi-
ņu noteica tādēļ, ka labi zināja: spe-
ciālistam (arī galvenajam) tas nav 
pa spēkam. Toties pats būs rīkojies 
maksimāli enerģiski un mērķtiecīgi 
(tāda sistēma).

— Bet… — sastomījās galvenais 
speciālists.

— Nekādu, bet! Ja izdarīsi, iedo-
šu prēmiju, varbūt… Ja ne, aizrotēšu 
pie velna vecāsmātes. (Pēdējais var-
būt arī nebija īpaši kulturāli, toties 
pietiekami muzejiski.)

Kuram nepatīk prēmija? Un ku-
ram patīk velna vecāmāte? Arī gal-
venais speciālists bija tikai cilvēks, 
turklāt racionāli domājošs, kaut arī 
sieviete. Tieši tā — tas bija viņa.

— Labi, direktor. Bet, kā? — viņa 

nedroši virpināja pirkstos cigareti. 
Direktora klātbūtnē aizdegt neuz-
drošinājās.

— Kā, kā? Domā! Tev galva ir?

 
Galvenajam speciālistam, piedo-

diet, speciālistei galva bija, taču, vi-
ņasprāt, tā bija paredzēta friziera un 
kosmetologa pakalpojumiem. Bet, 
ja vajadzēja izšķirties starp prēmiju 
un rotāciju, arī viņa atzina, ka ir ti-
kai cilvēks un savu sašutumu paturē-
ja pie sevis līdz brīdim, kad nonāca 
drošībā, tas ir, prom no direktora 
acīm.

Bet, līdzko bija prom no direktora 
acīm, vispirms aizdedza cigareti un 
tad kā jau sieviete uzsprāga. Pēc tam 
savu priekšnieku pavisam sievišķīgi 
izmēdīja: — Divdesmit četras stun-
das! Divdesmit četras stundas! Kas 
es esmu? Kāds kompjūters? Tām 
divdesmit četrām stundām pa vidu ir 
arī nakts!

Un pēkšņi kā zibens gar acīm no-
plaiksnīja: «Nakts? Nakts!» Un jau 
nākamajā brīdī iesaukusies skaidrā 
grieķu valodā «Eurika!», gribēja ar 
trešo kosmisko ātrumu mesties pie 
direktora, lai noklātu viņa priekšā 
savu ideju un dotos uz kasi pēc prē-
mijas. Bet laikā apdomājās. Atkal 
pamodās cilvēks, kurš teica: «Ne-
trako! Tādai zibenīgai idejai nebūs 
prēmijas vērtības. Tev dotas divdes-
mit četras stundas — tad izmanto tās 
pilnībā.»

Kārtīgi izgulējusies, nākamajā 
rītā galvenā speciāliste aizgāja pie 
friziera, jo (ar vai bez prēmijas) sie-
vietes galvai vienmēr jābūt kārtībā. 
Pēc tam gluži sievišķīgi izķemmē-
ja pāris supermārketus, uz solītā 
medņa kokā rēķina iegādājās noce-
notu zeķu pāri, tādā pašā sakarībā 
pasēdēja kafejnīcā un, nogaidījusi 
mirkli, kad līdz darbdienas beigām 
(un noteiktajam termiņam) bija pali-
kušas piecas minūtes, enerģiski vēra 
direktora durvis.

 
Pa šo laiku direktors (un, iespē-

jams, arī ministrija) bija pārcilājis 
neizbēgamās rotācijas variantus 
— kaut kas bija jādara, lai pašu 

gadu pirms pensijas nepadzītu no 
tik ērtas vietiņas, kurā nosēdēta 
teju vai puse mūža. Kad pa dur-
vīm braši ienāca galvenā speciā-
liste, viņš vairāk formas pēc pa-
jautāja: — Nu? Izdomāji? — pats 
būdams dziļi pārliecināts, ka tas 
safrizētais izbāzenis neko jēdzīgu 
šajā katastrofālajā situācijā izdomāt 
nav spējīgs.

— Tieši tā! — atraportēja gal-
venā, īsi un sakarīgi izklāstot savu 
ideju.

— Izbeidz! — direktors savā bū-
tībā piederēja konservatīvi noskaņo-
tiem centristiem. — Nakts apmek-
lējumi? Domā, ko runā! Kurš tev 
naktī nāks uz muzeju, ja pat dienā ar 
mānīšanu ļautiņus pie mūsu ekspo-
nātiem piedabūt nevar?

— Tā vis nesakiet, — galvena-
jai bija savs viedoklis. — Ļautiņi, 
mūsdienu ļautiņi kā mušas krīt uz 
novitātēm. Ja vēl palaižam kādu 
akciju…

— Kādu vēl akciju?
— Liksim lietā leģendas par mu-

zeju spokiem. Ietērpsim kādu no 
mūsējiem baltā palagā, lai paplivinās 
te vienā, te otrā zālē. Mēģināsim ie-
dzīvināt kādas šaušalīgākas gleznas 
sižetu, piemēram, kur Ivans Bries-
mīgais nogalē savu dēlu. Galvenais, 
lai būtu asinis.

— Kādas vēl asinis! — nošausmi-
nājās direktors.

— Lūk, lūk! Jums, to pat nere-
dzot, šermuļi skrien pa kauliem. 
Mūsu izlutinātajai tautai, kam līdz 
mielēm apnikušas pliekanās avīžu 
ziņas par kārtējā korumpētā ierēdņa 
noknābāšanu, asinis būs īsti vietā. 
Pamēģināsim, un pats redzēsit: pub-
lika nāks kā pa reni.

— Labi, pieņemsim. Bet kur mēs 
tās dabūsim? Tās asinis? Varbūt tev 
ir blats lopkautuvē?

— Vai tik daudz, ka dzērveņu su-
lai, kasē sīknauda neatradīsies? Ja 
kas, esmu ar mieru aizlikt, uz jūsu 
solītās prēmijas rēķina.

Direktors, kurš savā amatā bija 
nostrādājis garus gadus un pats sāka 
līdzināties muzeja eksponātam, bija 
radis septiņas reizes nomērīt, no-
svērt un tikai tad ņemt rokās šķēres, 

drošs paliek drošs, pārjautāja: — 
Esi pārliecināta, ka igauņiem kaut 
kas tāds jau ir bijis?

— Kam mums igauņi?
— Pirms kaut ko sākt, vajag no-

skaidrot, vai igauņiem un leišiem tas 
jau aprobēts. Tā drošāk.

— Varbūt vienreiz tomēr pamēģi-
nām igauņus apsteigt? Kaut vai šādā 
veidā?

Neteiksim, ka direktors galveno 
ideju uzņēma ar sajūsmu. Bet alter-
natīvu nebija: ministrijas noteiktais 
termiņš tuvojās beigām, un rotācija 
kā melns mākonis Jāņu naktī nāca 
virsū ar joni. Vajadzēja riskēt, apzi-
noties, ka ļaunāk par ļaunu jau ne-
būs. — Labi. Uz tavu atbildību. Bet 
igauņus tomēr papēti. Drošs nav 
sabijies.

 
Kā tagad visi zinām, galvenā spe-

ciāliste bija trāpījusi ar pirkstu acī. 
Uz Muzeja nakti ļaudis tik tiešām 
nāca kā no ķēdes pasprukuši. Rinda 
pie kases brīžam stiepās līdz pat 
kvartāla galam, gluži kā perestrojkas 
gados, šņabja talonus atprečojot. 
Kad vēlāk grāmatvedība visu aku-
rāti savilka kopā un apmeklētāju 
summu izdalīja uz gada dienu skaita, 
direktors varēja ministrijai ziņot, ka 
apmeklējumi auguši vidēji par 27,39 
procentiem.

Ministrija uz karstām pēdām iz-
deva pavēli šādu pasākumu rīkot 
visos muzejos un ne retāk kā reizi 
ceturksnī. Līdz ar to, kā būtu teicis 
kāds pērnā gadsimta politiķis, pro-
cess aizgāja.

Nelielās sprukās nonāca Mūs-
dienīgās mākslas muzejs — nebija 
atrodams neviens gleznas sižets, ko 
varētu iedzīvināt. Paši zināt — par 
mūsdienīgu uzskatāms tikai tāds 
mākslas darbs, kam sižeta nav. Līdz 
ar to nebija, kur šķiest dzērveņu 
sulu. Mūsdienīgās direktors gan tais-
nojās, ka viņa muzeja ekspozīcija 
pati par sevi iedveš šausmas, bez jeb-
kādām surogātasinīm. Ja kas, viņam 
var piekrist.

Bet tas tā — sīkums. Galvenais, 
ka process virzījās uz priekšu raitā 
solī. Tiesa gan, par prēmijām minis-
trija aizmirsa. Tāpat kā par rotāciju.

Toties uz Briseli pa specpastu aiz-
ceļoja kārtējais veiksmes stāsts kopā 
ar cerībām uz siltu vietiņu EP-ā. Nē, 
ne jau mūsu muzeja galvenajai spe-
ciālistei. Pat ne direktoram, bet… Kā 
jums šķiet, kam? Protams, ministram.

Muzeja galvenajai speciālistei 
gāja garām kā prēmija, tā rotāci-
ja. Toties viņai ir jauna frizūra a 
la Solvita Āboltiņa. Tomēr mazs 
mierinājums.

Daiņa Kārkluvalka foto


