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SVĒTDIENAS ZIŅAS

■ Kā pievēru acis, sāku 
braukt ■ Smukas 
sievietes bija ieraktas 
iīdz kaklam zemē
■ Eņģeļus un Dievu 
neredzēju
Dita Degtere _______
»VZ« ŽURNĀLISTE

Cilvēks, kurš ceļoja komā, ir 
77 gadus vecais Boriss Infant- 
jevs —  filoloģijas zinātņu dok
tors, profesors, Baltijas krievu 
institūta pasniedzējs. Pirms ga
da Infantjeva kungs nokļuva 1. 
slimnīcas reanimācijas nodaļā. 
Sākās ceļojums... Kā pats ap
galvo —  interesantākais viņa 
mūžā. Trīs dienas sirmais vīrs 
sabija dīvainā valstībā un redzē
ja savdabīgu kino. Kādu, par to 
Boriss Infantjevs stāsta sarunā 
«Svētdienas Ziņām«.

— Kas ar jums notika, ka 
nokļuvāt reanimācijā komas stā
voklī?

—  Gandrīz vai katru gadu 
man jādodas uz slimnīcu, lai 
sevi «uzprišinātu». Pirms gada,
kad mani ar «āt- g g ________
rajiem» aizveda 
uz Rīgas pilsētas 
1. slimnīcas re
animācijas noda
ļu, man bija ļoti

Cilvēks, kurs ceļoja komā
—  Man bija vairākas epizo

des, vairāki braucieni.
—  Pastāstiet, lūdzu, ko jūs 

redzējāt!
—  Pirmais bija liels, skaists 

dārzs. Es braucu lielā ātrumā, un 
man slīdēja garām skaisti krūmi, 
koki. Visapkārt bija parks, liels 
plašums. Atceros, ka pie sevis 
vēl nodomāju —  slimnīca lai-

tādas kā parasti kapos. Tad es 
sāku fun-ktierēt, cik labi, ja cil
vēku laikus ieliek zemē, —  ja 
viņš ir slims, nesmuks, varbūt 
viņam ir līks deguns, tad labāk, 
lai viņš ir zemē, kur vislabāk var 
nonākt, ja viņu noindē. Un vis
labāk to ir izdarīt, ja indē ar 
sēnēm. Es redzēju visādas sēnes, 
ar kuru palīdzību var noindēt

Boriss In fa n tje v s  —  7 7  gadus v e c s , d zim is  R ē ze k n ē . B e id zis  La tv ija s  
U n ive rs itā te s  Filo lo ģ ija s  fa k u ltā t i, s trā d ā jis  par krie vu valo d as s k o lo 
t ā ju , va d ījis  pionieru n o m e tn e s , sa s tā d ījis  krie vu valo d as m ācību grā
m atas la tvie šu s k o lā m . P ē tījis  ko pīgo  un a tš ķ irīg o  slāvu un la tvie šu  
fo lk lo rā . S trā dā  par latīņ u va lo d a s  pasniedzē ju B a ltija s  krie vu in s titū 
t ā .

Varbūt viņam  ir līks 
deguns, tad lab āk, 
lai viņš ir ze m ē , kur

kam grib parādīt, kādi viņiem ir 
sasniegumi. Tad attaisīju acis 
vaļā, un epizode beidzās. Kā acis 
aizvēru, sākās nākamais, ne- 
_ _ _ _ _ _  daudz lielāks

brauciens. Es at
rados lielā lauku
mā, un man vi
sapkārt bija sie
viešu galvas. Sie-

cilvēku. Tur bija grāmata ar vi
sādām receptēm un smukām bil
dēm. Apkārt bija dāmas, kuras 
pucējās, krāsojās, gāja uz kos
mētiskajiem saloniem, lai pēc 
tam apēstu sēnes un varētu no
mirt. Tad es redzēju arī citus 
paņēmienus, kā dabūt cilvēku 
nost no zemes, —  ar gaļu, zi
vīm. Es pat nesaprotu, kāpēc
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diens. Kamēr trīs 
dienas dakteri 
pū lē jās dabūt 
normālu spiedie
nu, es biju tādā 
interesantā stā
vokli.

—  Kad sākās 
dīvainās vīzijas?

—  Kā pievēru
acis, tā sāku braukt. Ātri brau
cu. Kad acis atvēru, šķita, ka 
viss ir normāli. Atceros, ka pli- 
jos vēl dakteriem virsū un teicu: 
«Kas jums par brīnišķīgu tehni
ku, ka var tā vizināties!» Dakteri 
sievai teikuši, ka es neadekvāti 

runājot.
—  Kur 

J  p  | jūs brau
cāt?

vislabāk var no
n ā k t, ja viņu noin
d ē . Un vislabāk to 
ir izd a rīt, ja indē ar 
sēnēm .

Boriss Infantjevs,
77 gadus vecs vīrietis

vieres uija īeran.- 
tas līdz galvai ze
mē. Bet viņas 
man neteica, kā
du grēku dēļ ie
raktas zemē. Un 
sm ukas tās 
sievietes

—  galvā koķetas 
cepurītes, sapucē- 
jušās, smaida man. 
Pēc tam  sk a
tienam pavērās i 
cits laukums — 
kapi, bet ne p i 
rasti. Tur nebi- li 
ja ne ziedu, ne ī ļ  
vain agu , tikai 
daudz kapu kop 
ņu —  cita pie ci
tas un pelēkas 
smiltis, nevis

man tauas epizoues naca gaiva. 
Nekad neesmu domājis par to, 
lai kādu noindētu.

—  Cik ilgi brauciens turpi
nājās?

—  Bija vēl trešā epizode. Man 
šķita, ka esmu aizsūtīts uz

kādu zinātnisku kon
ferenci. Es uzstā

jos, ilgi runāju, 
bet, kad atvēru 
acis, izrādījās, 
ka esmu zālē 
viens pats. Bet 
tā nevarēja būt. 

| g j i ,  —  Vai c e ļ o 
t s  jums bija pa

tīkams?
—  Jā, nekā 

V nepatīkama tajā 
' nebija. Eņģeļus un 
Dievu gan neredzē
ju. Arī velnu ne. 

Viss bija re-

CEĻOTĀJS. Boriss Infantjevs agrak ceļojis pa visu plašo pasauli, taču šā
dā ceļojumā viņš bija pirmo reizi mūžā.

ālistisks. Bendēšanas un miršanas 
teoriju uztvēru filozofiski.

—  Vai gribētos vēlreiz redzēt 
šo filmu?

—  Nevarētu teikt, ka gribē
tos, bet
pretim ne
kas nebū

tu.
— Cilvēki, kurus redzējāt 

brauciena laikā, bija jums pazīs
tami, jūs sarunājāties ar viņiem?

—  Nē, visi cilvēki bija sveši, 
un mēs nesarunājāmies. Tas bi
ja kaut kas abstrakts —  sievietes 
smukas, ar koķetām cepurītēm 
galvā, bet svešas.

—  Kāda bija sajūta, kad at- 
guvāties?

—  Kad mani ievietoja nor
mālajā palātā, viss bija normāli 
—  es varēj u sarunāties bez prob
lēmām, nekas vairs nerādījās.

— Jūs labi atceraties notiku
šo. Vai bieži par to runājat?

—  Tas ir kā piedzīvojums, 
par kuru šad tad mēdzu stāstīt 
arī citiem.

— Jums patīk piedzīvojumi?
—  Piedzīvojumi? Mana dzī

ve bijusi mierīga, bērnībā biju 
paipuisītis. Rīkojos saskaņā ar 
visiem priekšrakstiem un notei

kumiem. Nedomāju, ka man
\  patiktu lieli piedzīvojumi, 

tek Šis nu gan sanāk tāds kā 
’% piedzīvojums. Vecumdie- 

I  nās.Erl

TRIS EPIZODES. Komas ce
ļojuma laikā sirmais vīrs re
dzēja trīs epizodes, no kurām 

interesantākā ir stāsts par indē- 
anu.


