


Vakarino uznēmēji Gatis Kokins
u~ Aiga~s Štokenbergs

Pasaule ir apaļa

Gatis Kokins: A, cik mīļi. Arābu šo-
kolade vīģes, ja?
Aigars Štokenbergs: Ja. Šodien ir šei-
ha Zājida 100.dzimšanas diena.
Kokins: Tas ir ievērojami.
Štokenbergs: (Smejas.)
Kokins: Ka tas latviešu tautai varētu

būt nozīmīgi? .Vai mēs aizsūtijām vi-
ņam kādu tautisku segu?
Štokenbergs: Nē, bet mums jau arl ir
100 gadi, ka tu būsi pamanIjis.
Kokins: Nu tad Zājids ir Latvijas lai-
kabiedrs.
Štokenbergs: Ja.

Kokins: Nu labi. Paga, tad tu tradicio-
nāli neko neēdīsi?
Štokenbergs: Nē, es dzeršu gāzēto
ūdeni, ja tads ir. Bet tu neko sev neat-
saki.
Kokins: Es .... kādu salātu noēdīšu.
Štokenbergs: Ah.
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Kokins: Nu labi. Kādas tev instrukci-
jas no redaktora?
Štokenbergs: Nekādas, Es skatos, kas
to "Billi" ir sponsorējis, Kurš no ma-
niem klientiem? Dobeles dzirnavnieks,
Food Union, Kārums ... Finieri mes ne-
tirgojam.
Kokins: Ja. Mans vienpadsmitgadī-
gais bērns atgriezās no "Billes" seansa
un ar asarārn acis teica, ka ta ir filma,
kas mums jāredz, Es tādu tekstu no
viņa nekad mūža nebiju dzirdējis. Jo
ārpus vijoļspēles viņu pamata Mine-
craft un šitas te lietas interese. Bet šeit
viņu kaut kas bija aizķēris, ta ka būs
jāiet skatīties,
Štokenbergs: Nu, Dubaijā droši vien
nerādīs, Un, ka tu pareizi varbūt atce-
ries, mums viņas arī drusku griež, tas
filmas, pilnas nekad nerada.
Kokins:Ja, priekš arābiern tur vajadzē-
tu šo to izgriezt, tas skaidrs. Bet viņa
jau nav globāla, Globālas ir "Nam eja"
tipa filmas, kuras var uzrunāt plašu au-
ditoriju, kas saprot, ko nozīmē ar cirvi
dzīties paka) un pārgriezt rīkli eleganti,
ta, lai notašķītu pec iespējas skaistākā
trajektorija. "Billē" jau neka tāda nav.
Štokenbergs: Nu labi, par ko mes pa-
runāsim? Es piedāvāju sākt ar tavu
jaunību. Jo, manuprāt, šajās dienas ir
gadadiena pagrieziena punktam cil-
vēces vēsturē, kuru tu izraisiji. Neno-
triecot Rustu.
Kokins: Ak ta tu doma.
Štokenbergs: Ja. Iedomājies, ja tu vi-
qu būtu notriecis, perestroika būtu
beigusies un mes nekādu simtgadi ne-
svinētu, jo Gorbis nebūtu varējis no-
vākt visus tos ģenerāļus, ko viņš tur
uzreiz aizvāca. LIdz ar to neviens vi-
ņam nepretojas, kad viņš samazināja
ieročus.
Kokins: Nu labi, bet zinams humā-
nisms nešaut pa zosu baru vai pa
lauksaimniecības aviāciju pastāvēja.
Es domāju, no ta arl celas perestroika
tava versija.
Gatis Rozenfelds: Labdien! Es būšu
jūsu neredzamais sarunu biedrs.
Štokenbergs: Vai dieniņās. Un kas
mums tagad jādarar
Rozenfelds: Nekas, jāturpina runāt,
Es vienkārši būšu blakus un būšu tas,
kurš iemūžinās,
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Kokins: Nu labi, labi.
Štokenbergs: Man sap kāja, to nebil-
dej iet. Manu sāpošo kāju, Nu tad stās-
ti, ka tas bija. Kur tu biji tajā brīdī?
Kokins: Es dienēju padomju armija,
Rakveres komandpunktā, un, ta ka
Padomju Savienības gaisa robežu bi-
ja pārkāpis neidentificēts lidojošs ob-
jekts, tad mums bija trauksme: mes
skrej am, āvām zābakus, tinām autus
un iedarbinājām visu to mašinēriju,
kas nu mums bija. Tik traki jau nebija,
ka neparnanīts kaut kas tur varēja no-
lidot, bet nedz ātrums, nedz atstaro-
ta elektromagnētiskā impulsa inten-
sitāte neliecināja par kaujas lidmašī-
nas tuvošanos padomju Tallinai. LIdz
ar to satraukums, no vienas puses,
bija, bet, no otras puses, tas neradlja,
nu, tādu agresīvu rīcību, kas varētu
rezultēties notriekšanā,
Štokenbergs: Hehe, nu labi. Un ko
tu ieraudzIji?
Kokins: Radara bija punktiņš, kas ar
ātrumu kaut kādu tur 300 km stunda
pārvietojās.
Viesmīle: Kungi, esat izdomājuši?
Kokins: Ja, man tos jauktos salātus
vajadzētu.
Viesmīle: Ar kazas sieru vai ...?
Kokins.Jā.
Štokenbergs: Man gāzēto ūdeni, ja
jums ir.
Viesmīle: Ir, protams.
Štokenbergs: Ideāli,
Kokins: Un vel arī svaigi spiestu sulu,
apelsīnu,
Viesmīle: Apelsīnu? Labi. Kaut ko
vel?
Kokins: Pagaidām paldies.
Štokenbergs: 300 km stunda? Es ne-
ticu, Cessna neiet tik ātri,
Kokins: Nu, varbūt nedaudz mazāk,
Bet katra zinā tas nebija skaņas at-
rums vai kaut kas tads, ar ko lido
F-16 vai B-52.
Štokenbergs: Labi. (Smejas.)
Kokins: Nu lūk, un tad, protams, no
Džohara Dudajeva pretgaisa aizsar-
dzības aviacijas bāzes pacēlās iznīci-
nātāji paskatīties tuvāk, kas tur no-
tiek, - varbūt ta ir lidmašīna, varbūt
tas ir zosu bars, bet visdrīzāk ta ir
ka da igauņu lauksaimniecības avia-
cijas vienība. Nu, mes arī brlnijāmies

un neko nedanjām. Sava loģika tur,
protams, bija - netrieksi taču nost
kukuruzņiku, kas tur lido virs kāda
Igaunijas ciemata, ar raketi,
Štokenbergs: A kas tev bija par ra-
ķetēmr
Kokins: Bija trīs veidu raķetes - tu-
vāka rādiusa, vidēja rādiusa un tāla
rādiusa,
Štokenbergs: Tādas, ka Sīrija tagad
ir, vai labākasr
Kokins: Es domāju, sliktākas.
Štokenbergs: Sliktākasr
Kokins: Sīrijai ir tādas ka mums, tikai
uzlabotas. Ir nomainīta elektronika
nedaudz, cerams. Bet, ne, nu protams,
visdrizāk jau būtu trāpijuši - krievs
laida uzreiz pa četrām raķetēm, kāda
jau trāpa. Bet nebija loģikas to darīt,
un nekādu citu tehnoloģiju, ka cīnī-
ties ar ... sauksim viņus par padomju
varas provokatoriern, jau arI nebija.
Tikai pec tam tur uzstādlja kaut kādus
ložmetējus, ar kuriem varbūt varētu
pienācīgi cīnīties ar cesnārn.jo skaidrs,
ka nedz tas iznīcinātājs, nedz ta raķe-
te nebija īstais ierocis. Pec tam bija
daudz izmaiņu, jo kļuva skaidrs, ka
uzvarēt var ne tikai ar bumbām, bet
arI ar demonstrācijām, ar informāciju.
Štokenbergs: Kad tieši tas bija? Maija
beigas, man liekas.
Kokins: Tad jāskatās Vikipēdijā, es
neesmu tads datumu fanāts, Nu lūk,
pec tam, protams, izrādijās, ka tas
viss bija nepareizi, un daudzi mani
priekšnieki, ka saka, mainija darbu.
Bet, ta ka es biju atbildīgs par šīs si-
tuācijas fotofiksāciju un es to darbu
izdarīju labi, tad man iedeva paaug-
stinājumu, Ta ka es biju visnotaļ prie-
cīgs par šo notikumu.
Štokenbergs: Es to epizodi atcere-
jos tāpēc, ka Dubaijā es, protams, lasu
grāmatas, un viena no pēdējām, ko
nopirku, bija Taubmana "Gorbačovs".
Un tur ta epizode ir pierninēta ka pag-
rieziena punkts. Viņš tiešārn varēja
beidzot tikt vaļā no visiem tiem veca-
jiem ģenerāļiem, un Ahromejevs, ko
viņš tur ielika par ģenerālštāba priekš-
nieku, bija viņa sabiedrotais.
Kokins: Nu ja, Rusts taču ka baltais
cilvēks tur Sarkanajā laukuma nolai-
dās, dāļāja autogrāfus, fotografējās.
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Un tās fotogrāfijas jau noplūda, lai
ari nebija nekāda instagrama. Tā ka
skaidrs, Maskavas slavenā trīskāršā
aizsardzība ... bet tā tomer ir aizsar-
dzība pret militāru uzbrukumu, ne-
vis pret demonstrantiem. Mēs ari re-
dzam, ar ko vakar beidzās tā akcija

"Putins mums nav cars!"
Štokenbergs: Navaļniju tu domā?
Kokins: Beidzās ar kaudzi bildīšu, kur
smagi bruņoti policisti cīnās ar bēr-
niem.
Štokenbergs: Es pievērsu uzrnanību
tam, ka tieši tas pats krekls ~ baltais
ar zilām rūtītēm, kurā viņš bija ieru-
nājis savu pēdējo videoblogu, ~ Na-
vaļnijam bija mugurā ari vakar tajā
demonstrācijā.
Kokins: Nu, vinš ir visnotaļ pārticis
cilvēks, bet nebūt ne tāds, kas pec
katras uzvilkšanas izmet kreklu mis-
kaste. Bet arī es vinu apbrīnoju, ka ...
visa tā loģika jau bija tur, ka viņu saš-
ņorēs un atkal uz 10 vai 30 diennak-
tīm iesēdinās ... Nu jā, kā tas ir ~ iet
uz demonstrāciju, zinot, ka tev atkal
10dienas būs jāsēž kaut kādā dīvainā
telpā. Ja mes skatāmies uz mūsu po-
litiķiem, tad grūti iedomāties, kurš
būtu gatavs regulāri iet sēdēt 10dien-
naktis Čiekurkalna septītajā stāvā.
Štokenbergs: Es tur esmu bijis tikai
līdz trešajam stāvam, man liekas.
Kokins: Nu jā, tā ka tas prasa kaut
kādu zarnu, bet, no otras puses, tur
ir par ko cīnīties. Šeit jau ir sasniegta
zināma labklājība, un tā velme likt
savu ādu, kā saka, spēlē ... Tālibam,
starp citu, ir jauna grāmata, saucas

"Skin in the Game"'.
Štokenbergs: Tālibam? Man liekas,
ka pec "Melnā gulbja" viņam nekas
prātīgs nav bijis.
Kokins: Šitā izskatās interesanta.
Viņš saka, ka tas, kā tu spēle, ir baigi
atkarīgs no tā, vai tava āda ir spēlē
vai nav. Tas ir tāpat kā ar pokeru: ja
tu spēlē vienkārši tāpat, tu to dari
pavisam citādi nekā tad, ja liec spēlē
nelielu naudu. Un politikā ir 1īdzīgi:
ja tev āda ir spēlē, tu rīkojies citādi.
Ja tu tā teorētiski spriedelē tviterī, tu

1 Grāmatas fragmenta tulkojums lasāms RL
2018. gada janvāra numurā.
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esi pavisam citāds politiķis nekā tad,
ja tevi ievēlē un tu tur pieņem liku-
mus un vari krist nežēlastībā, Tu jau
varētu labi pakomentēt šo situāciju
ar ādu spēlē,
Štokenbergs: Zini, es esmu baigi ārā
no tā visa. Par Latvijas politiku es lasu
krietni mazāk nekā par Emirātiem un
Saudi, ja tā reāli. Kad tu runā par slo-
dzīšanu būrī, tad pēdējais, ko tu droši
vien atceries no notikumiem Saudi,
bija Ritz hotelī, kad sabāza 300 prin-
čus un nozīrnīgus uzņēmējus. Nu jau
visus ir izlaiduši, bet iekasēja no vi-
ņiem 106 miljardus dolāru. Kā izpirk-
šanās naudu.
Kokins: Mums Kempinski būtu pie-
mērots. Tur ir liels lobijs.
Štokenbergs: Kur viņi var pastaigā-
ties? Bet mums viņi nesavāktu 106

miljardus.
Kokins: Nu labi, 106 miljoni ari būtu
okei, ne?
Štokenbergs: Mmmm, jā.
Kokins: Skolotāju algām un medrnā-
sām.
Štokenbergs: Bet tās ir vienreizējas.
Tas jau nav bāzes finansējums, tad jā-
bāž katru gadu tajā bürī,
Kokins: Nē, nu dažus advokātus jau
tagad bāž regulāri būrI uz pāris die-
nām.
Štokenbergs: Tos, kuriem ir tas bent-
lijs?
Kokins:Jā.
(Abi smejas.)
Viesmīle: Salātiņi. Maizīte. Pipariņus
vajadzēs?
Kokins: Iā, paldies.
Viesmīle: Jums kaut ko?
Štokenbergs: Nē, paldies, viss labi...
Nu, ir jau ari cietākas metodes. Es es-
mu bijis Rijādā, nu jau divas reizes.
Man šausmīgi patika šitajā pēdējā rei-
zē, jo sagruva divi mani priekšstati
par saudiešiem. Kā par viskonserva-
tīvākajiem. Man liekas, es tev stāstīju,
ka Rijādas pašā centrā ir laukums, tik
liels kā Vērmanītis, kurā katru nedēļu
publiski ar zobenu nocērt galvu kā-
diem trim noziedzniekiem. Saudiešu
draugi man izstāstīja, ka to vietu sauc
Chop-chop Square, kas izklausās tā ne
tik biedējoši. Bet priekšstati man sa-
gruva par to, ka es biju pār1iecināts, ka

ārzemnieki nevar dabūt Saudi pilso-
nību un ka viņiem mājās nav alkohola.
Es redzēju vienu dzīvu amerikānieti,
kas bija dabūjusi Saudi pilsonību, un
man jāatzīst, ka viņiem mājās ir alko-
hols.
Kokins: Tātad viņi ir divkosīgi, ja?
Štokenbergs: Nu, es to skaidrotu tā,
ka viņi vienkārši ir sagatavojušies uz-
ņemt ciemiņus.
Kokins: Viesmīlīgl?
Štokenbergs: Viesmīlīgi, jā.
Kokins: u, viņi tagad saskatījušies

"Melno panteru", viņiem ari kopīga
valoda varētu būt ar ciemiņiem, par
ko parunāt. Tā bija pirmā filma, ko
viņiern rādīja kinoteātrI.
Štokenbergs: Tu zini, es neesmu bijis
tajā kinoteātrī, bet tas mērogs jau nav
tikai tas pirmais kinoteātris. Viņi ta-
gad sākuši būvēt izklaides pilsētu. Ap-
mēram tur, kur ir Akabas Iīcis, nu, ja
tu iedomājies ~ Ēģipte, Jordānija, Iz-
raēla, kur ir tā sadures vieta, tur ir arī
Saudi tāds gabaliņš =, un tur viņiem
būs izklaides pilsēta, 34 000 kvadrāt-
kilometru, tas ir puse Latvijas.
Kokins: Labi, bet par ko tur sajüs-
mināties? Par to, ka viņi to nosacīti
Dieva doto dāvanu vai dabas resursu
pārdošanas rezultātā iegūto naudu
nevis pilnībā izzog un sadala ģime-
nei, bet reinvestē un rada kaut kādu
vidi nākamajām paaudzēm? Tā ir tā
sajūsmas bāze,ja?
Štokenbergs: Tu zini, visi, ar kuriem
es tur runāju, un tie bija diezgan aug-
sti stāvoši cilvēki, piemēram, bijušais
Saudi televīzijas ģenerāldirektors un
Centrālās bankas viceprezidents biju-
šais, viņi ir stāvā sajūsmā par to kroņ-
princi, Muhammadu Bin Salmānu.
Kokins: Jo viņš ir liberāls?
Štokenbergs: Jo viņš ir liberāls, viņi
sen to ir gaidījuši. Viņš ir ne tikai ie-
bāzis tos 300 biedrus bürī...
Kokins: Nu tas tāds liberālfašisms
bišķiņ, ne?
Štokenbergs: ...un kino ... (smejas), bet
viņiem vinš tiešām patīk, vismaz tiem,
ar ko es esmu runājis.
Kokins: Nu labi. Tas nozīmē, ka būs
tāds arābu oligopols ar cilvēcīgu seju,
jā? Es tulkoju manas jaunības termi-
nos.
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Štokenbergs: Ne, man liekas, ka viss
ir pilnIgi citādi, Redzi, ja tu piemini
Latvijas politiku, tad ka tiek uzturēts
kaut kads lIdzsvars sabiedrībār Viņš
tiek uzturēts ar dotācijām, kaut ka-
du iešprici tiem, kam grūtāk, Un no-
dokļi tiek iekasēti vairāk vai maz ak,
bet tev ir jāmaksā nodokli. Saudi
nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa,
nav sociālo iemaksu, PVN ir tikai 5%,
bet valstī ir stabilitāte, un es kaut ka
vienreiz ...
Kokins: Bet ko tu sauc par stabilitāti
valstI, kura nav vēlēšanur To, ka tur
Ansis neiet mest ķieģeli pa to karaļa
pili? Vai kas ir stabilitāte?
Štokenbergs: (Smejas.) Ne, bet vai
vēlēšanas rada stabilitāti?
Kokins: Nu, nerada, tieši tāpēc ...
Štokenbergs: Es tev rnēģināšu pa-
skaidrot, ka tur tiek panākts miers
sabiedrībā, Caur to, ka tev bagātība
pārdalās gimene. Jo tikai bagāts virs
var uzturēt četras un vairāk sievas
un, ka tu atceries, visas uztur vienādi,
un arī bērniern patriarhs nodrošina
labklājību bez nekādiern nodokļiem.
Vienkārši sabiedrība iekārtota ta, ka
tie, kam vairāk naudas, uztur vairāk
cilvēku.jo nabags nevar atļauties pat
vienu sievu. Un manam absolūtajam
favorītam Ibn Saüdam, kurš dibināja
Saūda valsti 1932. gada, bija 22 sievas,
43 dēli un 54 meitas, no kuriem viens
dēls vel ir dzīvs, kurš viņam bija no
verdzenes, vienas armēnietes, Un
viņš viņu atzina par savu.
Kokins: Nu labi, bet tas bija iespē-
jams tāpēc, ka viņam bija milzīgas
darbaspējas, vai arI viņam vienkārši
bija tāda pozīcija tajā Saudi sabied-
rībār
Štokenbergs: Nu redzi, tur atkal ir tā
smalki, tur tev ir jāsalāgo visu to dau-
dzo cilšu intereses, visādu ... nu, Indijā
viņas sauktu par kastām, bet šeit tu
viņus varētu saukt vienkārši par tiem,
kuriem ir augstāks stāvoklis sabiedrī-
ba, un tiem, kuriem ir zemāks, Viņu
intereses tev ir jāspēj salāgot, un tas,
manuprāt, ir krietni smalkāk neka uz-
cept rekJāmas rullīšus uz vēlēšanām,
Kokins: Nu labi, bet priekš manis
tā ir tāda pasaku valstIba - Runcis
zābakos, pilis tur kaut kādas ... Priekš
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manis tas ir nereā1i. Es esmu bijis tajā
vieta, bet es nesaprotu, ka to pasaku
valstību var piernērot kaut kādai Ei-
ropas realitātei.
Štokenbergs: Nu, droši vien nevar.
Es tikai mēģinu pateikt, ka tā pasaule
ir šausmīgi atšķirIga. Un ka vairums
no mums vienkārši nezina, ka tā pa-
saule ir iekārtota un kā viņa tiek uz-
turēta, Pirms paris mēnešiern mums
tur Dubaijā vanna nomira kaut kāda
Bolivudas aktrise, 54 gadi viņai bija
un deviņas Indijas Kinoakadēmijas
balvas, vairāk neka Merilai Strīpai
tie Oskari. Es pieņernu, ka Latvija
varbüt divi cilvēki, kas raksta kornen-
tārus Rīgas Laikam, zina to sievieti,

cilvēki, kuriem tas intereses nepar-
klajas. Un tas noved pie vientulIbas
globālas, Beigās tu ar savu bernu ne-
vari parunāt ne par ko, jo skaties citas
filmas, klausies citu mūziku, lasi citus
rakstus, strādā cita darba un satiecies
varbūt dzimšanas diena. Tizli.
Štokenbergs: Ā, es atcerējos, kas
man tev jāpajautā. Ko tas Hokings
tur bija sacerējis pirms nāves? Kads
bija viņa vēstijums?
Kokins: Viņš desmit dienas pirms
nāves iesniedza augsto enerģiju fizi-
kas žurnālā rakstu, kura bija maternā-
tiski pamatojis savu hipotēzi par to ...
Štokenbergs: Es pie tas formulas ap-
stājos, kad saku lasīt to rakstu.

Kokins: Jā. Pie tam tas formulas ir
daudz sarežģītākas, jo tie burti neno-
zīrnē klasiskus mainIgos. Tie faktiski
ir operatori - kas ir vel viena abstrak-
cija vairāk neka ta, ko mes mācījāmies
skola. Lūk, ta kā tie integrāļi nebija no
mainīgajiem, bet te bija ...
Štokenbergs: ...no nezināmajiem?
Kokins: ...no operatoriem un matri-
cām, kas padara to sarežģīto pasauli
tādu relatīvi viegli uzrakstāmu. Bet
ko Hokings bija sapratis vai secinājis?
Ja pirms tam Visumu iztēlojās kā tādu
multiversu, kurš nepārtraukti izplešas
un kura atrodas kaut kādi mazāki vi-
sumi, no kuriem viens visums ir tas,
kura mes dzīvojam, tad Hokinga at-
klajums pretendē uz to, ka multiversa
struktūra ir daudz hornogēnāka un arI
nav tik sarežģīta, Ja recenzentiem, kas
tagad strādā ar šīm formulām, neizdo-
sies atrast tajās kaut kādas pretrunas,
tad mes sāksim labāk saprast to Vi-
sumu, ko mes nevaram novērot, Tas

Vajag kaut kadu simbolisku
kultūrobjcktu, kura tu vari izvest
to savu netīro desu taisīšanas darbinu.,

bet viņai bija valsts bēres ar salūtu
un prezidentu, un visu pārējo.
Kokins: Es to ziņu pamarūju, bet
daudz vairāk es pamanīju zinu par
zviedru dīdžeja nāvi Omānā, Viņam

nebija valsts beru.
Štokenbergs: (Smejas.) Es to biedru
pamaniju tikai pec viņa nāves, goda
vards. Es pat nebiju dzirdējis viņa
vardu. Tas laikam nozīrnē, ka man ir
kaut kāda paaudžu plaisa zināšanās
par mūziku.
Kokins: Ne, es domāju, ka tā multiin-
forrnācijas plūsma jauj tev to nezināt.
Kamēr tu lasIji vienu avīzi, skatijies
vienu televīzijas kanālu, principa visi
zināja visu. Tagad ta ir baiga priekš-
rocība, ka tu zini par Bolivudu, bet
nezini par Zviedriju. Zviedri zina par
šito te hercoga Iēkaba maz maz maz-
rnazmazrnazrnazdēlu, kas piedzima?
Štokenbergs: Luiju, tu doma?
Kokins: Iā, Tur ir arī savs skaistums,
bet sarunu tad nevar vairs uzturēt
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ir normāli unikāli, jo, redzi, normāli
viss, ko tu vari novērot, ir tādā kā ko-
nusā, kura diametrs ir attālums, ko
paspējusi noskriet gaisma kopš Lielā
sprādziena. Jo tālāk tu esi no Lielā
sprādziena, jo nosacīti tas konuss ir
platāks. Bet ārpus šī konusa tu neko
neredzi. Nu, un Hokings ar to savu
darbu, kā saka, ir pacēlis to palaga
stūrīti un [auj mums ieskatīties - kas
tajā fiziskajā kondīcijā, kādā viņš bija,
ir normāli unikāli. Viņam vajadzčja
nomirt pirms 40 gadiem. Pēdējo reizi,
kad es skanjos ziņas par viņu, vienī-
gais, ko vinš spēja kontrolēt, bija acs
plakstiņš, un arī tas sāka neklausīt, Šā-
dos apstākļos 70+ gadu vecumā uz-
rakstīt šādu hipotētisku teoriju par
to, kā varētu izskatīties Visums, ko
mēs nevaram redzēt, - manuprāt, tas
ir baigi iedvesmojoši un interesanti.
Štokenbergs: Nu labi,bet no elemen-
tāras pierādijumu teorijas viedokļa, kā
mēs varam zināt, vai viņam būs tais-
nība, ja mēs to nevaram pārbaudīt?
Kokins: Ļoti sarežģīts jautājums.
Štokenbergs: Viņam tātad ir recen-
zenti, kas tagad pēta tās formulas ...
Kokins: Nē, nu redz, piemēram, par
tām pašām stīgu teorijām, tur jau to-
mēr fiziķi dalās divās grupās - vieni,
kuri entuziastiski turpina attīstīt to ma-
temātiku, otri, kuri saka, ka tā ir rnuļ-
ķīganodarbošanās, jo to nevar pārbau-
dīt. Un ar kosmoloģiju un augstajām
enerģijām savāziņā ir līdzīgi.Bet kāpēc
es saku, ka vinš ir pacēlis to paladziņu
un mēs varam ieskatītiesr Tāpēc, ka
viņš ir salicis šos principus tādā veidā,
kas jauj mums spriest par to, kas ir ār-
pus tā konusa. Šos pašus principus
mēs varam notestēt un pārbaudīt, vai
tajā veidā, kā viņš to ir sakombinējis,
nav kļūdas, Bet nu kompetenti es tev
šo lietu nevaru izstāstīt,jo nekad nees-
mu bijiskosmoloģijas speciālists un tik
dziji šos jautājumus neesmu izpratis.
Štokenbergs: Tik tālu, cik tu izstāstiji,
man tas izskatās pēc Stoparda "Arkā-
dijas", kur ir it kā daudz pārbaudāmu
lietu, beigās jautrs, jauks stāsts, bet,
vai tā ir bijis, to mēs vienkārši neuz-
zināsim.
Kokins: Bet tā mūsdienu fizika jau
ir par to, ka, ja tu pasapņo, tad tavai
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sapņošanai ir konsekvences. Kā tas
bija ar gravitācijas viļņiem - nu jau ir
gadsimts apkārt, kopš par viņiem sāka
runāt, bet novēroja tikai tagad. Tu jau
vari teikt, ka, kamēr tie viļņi nebija
eksperimentāli novēroti, tās bija tuk-
šas pļāpas, bet tomēr redz, kā tas ir
pabīdījis uz priekšu mūsu izpratni par
Visumu. Nu jā, mēs to nomēnjām 100

gadus vēlāk - nu forši.
Štokenbergs: Bet tev ir cerība, ka to
Hokingu varēs pārbaudīt arī praksē?
Kokins: Es domāju, ka kaut kādus
efektus vai secinājumus no tā varēs
pārbaudīt, jā. Jo Irdz šim visi tie sprie-
delējumi par multiversu bija tādi, nu,
tīri matemātiski. Tagad tas saaužas
ar zināmo un nomērāmo. Nu, skatīsi-
mies. Pat ja tas būs pēc 100 gadiem-
nu forši, mēs būsim bijuši ne tikai
pie Rusta nenotriekšanas, bet arī pie
citu visumu saprašanas sākuma, Va-
rēsi stāsnt saviem bērniem, ka tu tajā
laikā Dubaijā mēģināji izvairIties no
jemeniešu Scud raķetēm,
Štokenbergs: Jā, to stāstu tu esi pa-
manījis.
Kokins: Tur tev jautri, ja?
Štokenbergs: Nē, nu šeit jau, manu-
prāt, tā zina vispār nekad neparādās.
Kokins: Parādās, bet nevienu tas ne-
satrauc, tāpēc, ka neviens ... nu, nevis
neviens, bet joti daudzi tevi nepazīst
un nejūt tev līdzivai tie, kas tevi pazīst,
nezina, ka tu esi tieši tur - apdraudēts.
Un, otrs, tie pretgaisa aizsardzības rīki
un raķetes jau ir tik precīzas, ka cilvēki
pie tā pierod un domā: lai ko tie ne-
miernieki darītu, valdība, kā saka, šo
problēmu atrisinās.
Štokenbergs: Es skaidri zinu, ka no
Iemenas raķete tiek Irdz Dubaijai, un
es skaidri zinu, ka tiek arI no pretējās
puses, no Irānas. Atliek paļauties tikai
uz neviena neievēlēto valdību,emirātu.
Kokins: Ar domu, ka krustugunis tie
patrioti nepārdzīvos, ja?
Štokenbergs: Es taču nezinu, bet
bāka man vienmēr ir pilna. Jo es tad
brauktu uz Omānu, tur vismaz ir
ūdens, saldūdens,
Kokins: Kā ar Expo 2020 gatavošanu?
Jaunā pilsēta uzcelta?
Štokenbergs: Ja tu domā, vai kāds
sācis būvēt paviljonu, tad 11ē.Pirmie

beidzot lāpstu ieraka laikam Luksem-
burga. Zemē.
Kokins: Bet kas ir mainījies kopš
Expo Parīzē, kad uzcēla Eifeļtorni?
Vai tā funkcija ir saglabājusies? Visu
taču var atrast internetā. Kāpēc tas
vajadzīgs?
Štokenbergs: Bet tu jau nevari ar
internetu aizstāt personīgu komuni-
kāciju. Runāt ar dzīvu cilvēku, redzēt,
kā viņš smaida, kā bērni skrien ar ba-
loniem, to tu nevari dabūt interne-
tā, Tāpat kā 1996. gadā.ja nemaldos,
man bija intervija par bibliotēku, kur
es teicu, ka vienmēr vajadzēs biblio-
tēku, tāpēc ka grāmatu vajag turēt
rokās un just, kā viņa smaržo un kā
lapas pāršķir, Un izrādījās taisnība -
e-grāmatas laikam tagad nelasa vairs
neviens,
Kokins: E-grāmatas lasa kā velni. Bet,
ja runājam par Latvijas Nacionālo bib-
liotēku, tad tur tās bažas laikam ir pie-
pildījušās.
Štokenbergs: Kuras no bažām tu do-
mā?
Kokins: Nu, proti, ka tā ir liela repre-
zentācijas ēka, jo tas akadēmiskais
darbs, kas tur notiek, - tam būtu pie-
ticis ar trīsreiz mazāku un piecpa-
dsmit reižu lētāku projektu. LIdz ar to
tās ēkas nozīme ir radīt jaunu siluetu
Daugavas krastā, vietu, kur var veik-
smīgi novadīt prezidentüru, noturēt
kaut kādus simpozijus, tur ir skaistas
izstāžu telpas pirmajā stāvā, politiska-
jām partijām tur patīk rīkot kongre-
sus... Tā ir tā funkcija, un tā grāmatu
turēšana, ko tur tajos augšējos stāvos
kādi pārdesmit cilvēki, labākajās die-
nās pārsimt cilvēki dara, ir kā tāda
piedeva tam visam, manuprāt.
Štokenbergs: Nu jā, bet tu aizgāji no
grāmatām uz ēku.
Kokins: Nē, nu es jau nesaku, ka tas ir
nepareizi vai ka tas ir kaut kā unikāli
vai dīvaini, jo arI Vašingtonā visas la-
bākās pieņernšanas notiek muzejos
un tu tur staigā ar šampanieša glāzi
gar visiem Monē un Maļevičiem, un
forši, tu tur taisi politiku. Tur gan tas
viss izskatās organiskāk, bet ideja jau
tā pati: tev vajagkaut kādu simbolisku
kulrūrobjektu, kurā tu to savu netīro
desu taisīšanas darbiņu vari izvest.
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Štokenbergs: Toreiz, kad viņa tapa,
es biju ārkārtigi skeptisks par to māju
un joprojam esmu skeptisks, jo māja
kā tāda ir ārkārtīgi energoneefektīva
un visas pārējās problemas, kas tur ir
sakne ieliktas. Bet ka grāmatu vieta
tā tomer palīdz tam studentam vai
tam jaunietim. Ļoti labi, ne katrs var
atļauties tādu bibliotēku ka mums.
Kokins: Protams, tas ir jauki, ērti, bet
es vairāk par to pompu.
Štokenbergs: Ja tu pierninēji Vašing-
tonu ... Pēdējo reizi, kad biju Vašing-
tona, es biju Hiršhorna galerija, kas
skaitās labākais no jaunajiem moder-
nās mākslas muzejiem. Vai tu zini, kas
ir I-Iiršhorns?
Kokins: Nezinu.
Štokenbergs: (Smejas.) Tas ir viens
ebrejs no Jelgavas, kas nopelnīja visu
savu naudu, lielu naudu, brīdī, kad
bruka birža. 1929. gada. Es, protams,
biju atkal lepns, ka viens tautietis, kuru
mes nekad mūžā neesam redzējuši, ir
iemüžinājis sevi ar skaistu galeriju.
Kokins.Jā,
Štokenbergs: Tev vajag atbraukt uz
Abu Dabī jauno Luvru.
Kokins: Es skatos instagramos, ka visi
tur fočējas. Tā ka būšu jau visu redze-
jis instagrarnā.
Štokenbergs: Ne, nu tu visu esi re-
dzējis Parīzes Luvrā un Orsē, ja runa
ir par mākslu, Bet arhitektūra izcila,
super vienkārši.
Kokins: Mums jau treknajos gados arī
te kaut kādi pilsoņi braukāja un gri-
bēja Gugenheimu Rīgā taisīt ar izcilu
arhitektūru. Bet tas ir tas pats stāsts,
kas ar to bibliotēku, Bilbao, teiksim -
ar ko tas viņu Gugenheims ir izcils?
Ar saturu vai ar formu? Vai tu brauksi
skatīties uz tam bildēm, vai tu brauksi
tāpēc, ka tur ir forša māja uzcelta? Un
tad pie viena apskatīsi arI tas bildes.
Štokenbergs: Manuprāt, tas vienkār-
ši parada to, ka cilvēks spēj darboties
neracionāli, Izdarīt kaut ko skaistu
bez Ipašas vajadzības,
Kokins: Nu, mes Rīgā arī bijām tuvu
tam - un nolādētā krīze.
Štokenbergs: (Smejas.)
Kokins: Jā,ja. Būtu Cugenheims Rīgā
ar kādu spirālveida ātriju, kura būtu
iekārtas haizivju pakaļas.
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Štokenbergs: Tu doma ABLV pro-
jektu?
Kokins: Ne, ne, man liekas, ka viņi
tur Pārdaugavā skatijās, tuvāk Agen-
ostai.
Štokenbergs: Ne, nu vieta muzejam
bija Andrejostā. Km Kolhāss neuztai-
sIja.
Kokins: Tas arl bija viens projekts.
Štokenbergs: Kolhāss šobrīd darbo-
jas arI Dubaijā, viņam pat birojs tur ir.
Kokins: Ar Sarmu un Nordi kopa, ja?
Štokenbergs: Ne, Sarma un Norde ir
otra pilsētas gala. Tur, kur būs Expo.
Bet re, kur tev viens piernērs ir acu
priekša. Re, šitais jaukais kino savulaik,
Spartaks.
Kokins: Kur visu laiku rādlja doku-
mentālās filmas.
Štokenbergs: Iā, Bet bija visas mūsu
modernisma arhitektūras mācibu grā-
matās kā viens no Martas Staņas še-
devriem. Tagad apsists ar melnu skar-
du, nekas labs tur nav. Tagad jau tu
viņu vairs grāmatā neliksi.
Kokins: Tur bija tādi profili trīsdimen-
sionāli, cik atceros. Tā ka uz Sporta
pils.
Štokenbergs: Ja, līdzīgi kā Sporta pilij,
kura arī ir nojaukta. Palicis vel ir Dai-
les teātris Martai Staņai,
Kokins: Nu, tur to liesmu vareni, pro-
tams, nosiltināt. Es ieteiktu. Pie tam
nevis ar putuplastu, bet ar akmens
vati, jo ta ir daudz ekoloģiskāka.
Štokenbergs: Nu, Dzemdību nams,
man liekas, ir nosiltināts un nav vairs
tads, kads bija. Es tur gaju uz Jauno
Rīgas teātri, to šausmīgo,
Kokins: Es tur piecas reizes esmu gā-
jis.
Štokenbergs: Kurš ir vel viens bries-
mu darbs. Tā jauna māja.
Kokins: Galvenais, ka veca rnā]a neti-
ka sačakarēta,
Štokenbergs: To mes vel redzēsim,
Kokins: Viss vel priekša ...
Štokenbergs: Nedēļu vel šeit, tad
jābrauc atpaka! uz tuksnesi. Man ir
plāns braukt vēlreiz uz Saudi, es ta-
gad gribu pa izlūkdienestu slavas ta-
kam izstaigāt,
Kokins: Bet atceries par chop-chop.
Štokenbergs: Ja, bet es to saskaņošu
ar karalisko ģimeni.

Kino ar laba vīna
glāzi rokā.
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Kokins: Izlükdienestu no Otra pa-
saules kara laikiem?
Štokenbergs: Nu redzi, tāda jauka
epizode. Droši vien zini, ka britu
izlükdienestā bija iefiltrējies krievu
spiegu piecinieks, no kuriem viens
bija Kims Filbijs.
Kokins: Ja, ja.
Štokenbergs: Kima Filbija tēvs bija
labs čoms tam pašam karalim Ibn
Saūdam. Un Ibn Saüds uzdāvināja
Filbija tēvam verdzeni. Viņš uzreiz
konvertējās musulmanismā un laimī-
gi nodzīvoja atlikušo mūžu Saūda
Arābijā, kamēr viņa dēls darIja visa-
das blēņas.
Kokins: Nevis vienkārši pagremdē-
ja to verdzeni ūdenI un padarIja par
kristieti?
Štokenbergs: Nu ne, dēls viņam bija
vēl no Lielbritānijas,
Kokins: Nē, es saprotu, bet kāpēc
viņam vajadzēja konvertēties?
Štokenbergs: Nu, tu taču nevari dzī-
vot Saudi un but karaļa draugs, un
visu laiku kasIties par kaut kādām re-
liģiskām tērnām.

Kokins: Nuja, bet tas stāsts ir par
to, ka nesajukt prata, kad tev ir loti
daudz naudas. Mēs nemokāmies ar
tādām problēmām, zini ka, Es doma-
ju, tu būsi profesionālis tajā jautāju-
mā, varēsi te lekcijas lasīt,
Štokenbergs: Par ko, par Saudi?
Kokins: Nē, ka nesajukt prata, redzot
lielu naudu. Zini, kādas mums tagad
lekcijas lasa universitātē? Par ājurvē-
du.par ...
Štokenbergs: A, tu tur tviterI biji kaut
ko nokritizējis.
Kokins: Neticami, bet ta ir taisnība.
Ta ka ... Es nesen biju fizmatu salido-
jumā, tur par plakano zemi neviens
vē1 nerunāja,
Štokenbergs: Plakano zemi? Es zinu,
ka ir tāda Plakanas zemes biedrība ar
filiālēm visas pasaules valstīs.
Kokins: All around the globe.
Štokenbergs: All around the globe, ja.
Kokins: Bet, ne, fizmati vē1 doma, ka
zeme ir apaļa, Ta ka tik traki nav. Bet
nu ārsti, kas māca pēc ājurvēdas me-
todēm... Šodien staigāju pa jūrmalu,
tur tas viroterapijas centrs.
Štokenbergs: Vai dieniņās,
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Kokins: Nu bet ka - ja tev nav naudas,
nākas izgudrot problemas. Vai to risi-
nājumus. Redzēju tēkreklu vienam vī-
ram, uzraksts šāds: zeme nav plakana,
vakcīnas strādā, kemtreilu nav.
Štokenbergs: Kas tie tādi?
Kokins: Tu nezini to sazvērestības
teoriju? Isi sakot, šitas reptiloīdu val-
stu valdības ar Iidrnašīnām virs pasau-
les izkaisa ķīmiskas vielas, lai tautas
būtu paklausīgas.
Štokenbergs: Aha.
Kokins: Un to var redzēt, kad skaidra
laika lido lidmašīna.jo viņai aiz mugu-
ras ir milzīgas tādas ...
Štokenbergs: Ta balta aste?
Kokins: ...ķīmiskās, ķīmiskie treili. Tas
ir tas vielas, kas tiek uz mums kaisītas,
lai mes būtu paklausīgi. Nu, tu neseko
alternatīvajai dzīvei, tu esi pārāk, ..
Štokenbergs: Es skatos tur uz to pI-
pētavu, kas man bija Tieslietu minis-
trija. Es domāju: vai viņa tur joprojam
ir? Droši vien, ka nav.
Kokins: Tur taču tagad ir ofiss laulī-
bas kursu pasniedzējiem, ne?
Štokenbergs: Man liekas, ka beidzas
tie kursi.
Kokins: A, nu tad pIpētava atkal pie-
ejama.
Štokenbergs: Nē, nu, bet pec analo-
ģijas galvenais ir radīt patiesu iluziju-
tādu iluzoru stāstu, bet patiesu. Šita

\
rnāja ir "Sapņu komanda", atceries
to filmu?
Kokins: Neesmu skatījies.
Štokenbergs: Par basketbolu. Ka
mes uzvarējām Eiropas čempionātā

1935. gada.
Kokins: Esmu dzirdējis.
Štokenbergs: Pirms braukšanas uz
to čempionātu Baumanis, Latvijas iz-
lases treneris, nāk uz Ministru kabi-
netu pec naudas. Filma smuki nofil-
mets, ka viņi stāv uz ŠIS ēkas trepēm
un sliktais birokrāts saka, ka naudu
nedos. Nu bet ta ilūzija ir ta da, ka
1935. gada ta māja vel nebija uzcelta.
(Smejas.) Bet ka tads birokrātu sim-
bols viņš der šajā filma.
Kokins: Nē, es domāju, problēma bija
tajā, ka nebija sporta ministrijas. Ja
būtu bijusi sporta ministrija, tad ŠIS te
problemas tiktu atrisinātas. Bet savu-
kārt, iespējams, viņi nebūtu paņēmuši

Zāli, tāpēc katra ļaunumā ir arī kads
labums. Jo, zini ka, ja tu neesi izsalcis,
tu nevari būt labs dzejnieks. Ja tev ir
daudz naudas, tu nevari būt labs bas-
ketbo lists.
Štokenbergs: Es pēkšņi ieraudziju,
ka tu arī sponsorē to "Billi". Re, kur
Shortcut ir.
Kokins: Mēs viņu rādīsim,
Štokenbergs: A. Es jau viņu ne re-
dzēšu.
Kokins: Ja tu būtu Eiropas Savienībā,
tu jau varētu sakr skatIties. Tu zini to
jauno likumu, kas tagad atļauj Eiro-
pas Savienības ietvaros tev visu šo
lietu baudit? Bet skaidrs, ka ta cita
pasaule ir cita pasaule.
Štokenbergs: Es gaidIšu to filmu par
Lipki. Pagāiušogad viņu filmēja.
Kokins: Ja. Nu, bus arī "Blēži". Jauna
komēdija.
Štokenbergs: Nē, bet Lipke brauc ar
manu laivu tajā filma.
Kokins: Ar to sivēnu?
Štokenbergs: Sivēnu.jā.
Kokins: Esi lepns?
Štokenbergs: Protams.
Kokins: To laivu tagad kādam eb-
reju memoriālam pārdot un uzvarī-
ties. Ieliks viņu stikla bürI un vedīs
ārzemniekus.
Štokenbergs: Man liekas, ka filma
vinš tur nemaz nebija tik labs. Viņš
veda kaut kādu kontrabandu ar to
laivu.
Kokins: Bet tas viņam radija finanšu
pamatu, lai vilfš varētu pabarot tos
upurus. u ja, tu nekad nevari saprast,
kas ir labs, kas nav labs.
Štokenbergs: Nu labi. Man liekas, ka
varētu mest mieru.
Kokins: Ja, baterija iet uz beigām.
Stunda un piecas minūtes. Es tik ne-
zinu, vai Tīronarn patlksies, jo mes
neparunājām neko par ebrejiem, mes
bļaģ, nahuj nepateicārn, nu, nav saru-
nas formāts. Mēs neizdzērām pudeli
šņabja, aplejot ar vīnu, Man liekas,
tas bus nederIgs. Bildes varbūt kaut
kādas sanāks.
Štokenbergs: Bildes var lielākas taisīt.
(Abi smejas.) ®
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