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Nu jau pāris gadu mēs domājam, ko varam savai valstij uzdāvināt 
dzimšanas dienā. Idejas un paveiktie darbi ir visdažādākie – no eks-
travagantiem un pārsteidzošiem līdz pavisam vienkāršiem. Iekopta 
puķu dobe pie skolas, iedziedātas dziesmas, savāktas cilvēku atmi-
ņas. Ugunsdzēsēju ekspedīcija apkārt Latvijai – no darba brīvajā 
laikā, protams.

Bet nesen tramvajā mani uzrunāja kāds norūpējies jauns cilvēks. 
Viņa mātei esot problēmas ar alkoholu, un viņš, meklējot internetā 
kādu rehabilitācijas centru sievietēm, neesot varējis neko atrast – 
vēlams, Latgalē, būtu labi, ja ar kristīgu ievirzi. “Vai nebūtu labi 
izveidot tādu datubāzi, kur katrs varētu sameklēt informāciju par 
šādu iespēju palīdzēt saviem tuviniekiem?” Viņš gribot tādu radīt. 

“Vai tā nebūtu laba dāvana Latvijas valsts simtgadē?” viņš jautāja. 
Man šķiet, tā būtu laba dāvana mums visiem – rast iespēju palīdzēt. 
Dot cerību un mierinājumu. Sadarboties un mainīties ar informā-
ciju par to, kā to labāk izdarīt. Iesaistīt citus kāda kopīga mērķa 
sasniegšanai.

Viens no ieguvumiem, ko šis valsts simtgades svinēšanas laiks 
mums ir devis, ir tas, ka mēs beidzot mācāmies sadarboties ar kai-
miņvalstīm. Ne tikai militārā vai politiskā līmenī, bet arī kultūras 
jomā. Mēs kopīgi piedalāmies Londonas grāmatu gadatirgū, mēs 
rīkojam viesizrāžu un vieskoncertu apmaiņas, aicinām Igaunijas un 
Lietuvas māksliniekus piedalīties kopīgos projektos – arī pavisam 
nelielos. Beidzot dibinām Baltijas kultūras fondu. Ceļojošā torte nav 
vienīgais, uz ko esam spējīgi.

Mēs esam iemācījušies arī pasmaidīt par pārlieku dedzīgām vai 
sadomātām simtgades idejām. Un tas ir vērtīgāk par nīgru nolie-
gumu un norobežošanos. Mēs esam dažādi, tāpēc labākā dāvana 
Latvijai tās simtgadē būtu nešķirot sevi pareizajos un nepareizajos. 
Padarīt Latviju šogad kaut mazliet godīgāku, iekļaujošāku un vieno-
tāku. Pirms gada Juris Rubenis teica: “Vislabākā dāvana, ko es varētu 
uzdāvināt Latvijai, būtu vismaz viens labāks, patiesāks, piedot gata-
vāks, iecietīgāks, mīlošāks cilvēks.” Mēs cenšamies.

Ilmārs Šlāpins
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Aiza … – 11.05.
Ievērojamā latviešu izcelsmes gleznotāja Lara Strunkes 
personālizstāde. Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs, Rīga

Tiks aizliegts. Baltijas grāmata 1918–1940 … – 14.05.
Ceļojošā izstāde. Lietuvas Nacionālā bibliotēka, Viļņa

Trīs valstis. Trīs simtgades. Trīs arhitekti … – 20.05.
Izstāde. RTU Inženierzinātņu vēstures centrs, Rīga

Nākotnes valsts … – 20.05.
Laikmetīgās mākslas izstāde. LNMM izstāžu zāle “Arsenāls”, Rīga

Ģimenes bizness: strāvas pārrāvums … – 20.05.
Dafnas Maimonas personālizstāde. Laikmetīgās mākslas centrs 
“kim?”, Rīga

Orient …–20.05.
Starptautiska grupas izstāde. Laikmetīgās mākslas centrs “kim?”, Rīga  

Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs … – 15.07.
Izstāde. Orsē muzejs, Parīze

Pārnēsājamās ainavas … – 17.06.
Starptautisks laikmetīgās mākslas izstāžu cikls. Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs, Rīga

Valsts pirms valsts 22.05.–19.08.
Izstāde. Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

Pāri slieksnim … – 30.12.
Pirmā Latgales Kongresa simtgadei veltītā izstāde. Latgales 
Kultūrvēstures muzejs, Rēzekne

Paradīze ’89 22.02.–…
Spēlfilma. Programma “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”. Latvija

Turpinājums 22.03.–…
Dokumentālā filma. Programma “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”. 
Latvija

Bille 20.04.–…
Spēlfilma. Programma “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”. Latvija

Latvijas Republikas Satversmes sapulces 
sasaukšanas diena 

01.05. 

1920. gada 1. maijā uz savu pirmo sēdi sanāca Latvijas Satversmes 
sapulce. Latvija

Ziedu nolikšana par godu Satversmes sapulces 
dibināšanas gadadienai un Latvijas valsts simtgadei 01.05.
Pie Jāņa Čakstes pieminekļa Meža kapos, Rīga

Māris Briežkalns Quintet Plays Rothko in Jazz 02.05.
Koncertprogramma. Mihaila Barišņikova Mākslas centrs, Ņujorka

Mērijas ceļojums 02.05.–…
Dokumentālā filma. Programma “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”. 
Latvija

Somu jēgeri Latvijā 02.05.–30.05.
Dokumentāro liecību izstāde. Tallinas Universitātes bibliotēka, 
Tallina

Māksla no Latvijas. Ivars Heinrihsons 03.05.–03.07.
Izstāde. Antonio Pérez Fonda mūsdienu mākslas muzejs, Kuenka

Jūgendstils 03.05.–01.08.
Izstāde. Mākslas muzejs “Rīgas Birža”, Rīga

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena 04.05.
Šajā datumā 1990. gadā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma 
deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Latvija 
un pasaule

Baltā galdauta svētki 04.05.
Latvijas neatkarības atjaunošanai veltīta tradīcija. Latvija un pasaule

Brīvības ielas stāsti 04.05.–18.11.
Pasākumu sērija. Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, 
Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils

Simtgades notikumi. 
maijs–jūlijs*

Kalendārs
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Svētki ar orķestri 04.05.
Koncertcikls “Dzimuši Latvijā”. Labāko Latvijas bērnu un jauniešu 
simfonisko orķestru un kamerorķestru koncerts. Lielā ģilde, Rīga

Latvijas gadsimts 04.05.–…
Muzeju kopizstāde. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rīga

Zigfrīds Meierovics 04.05.–...
Dokumentāla īsfilma. Latvija

Pūtēju orķestru defilē programma un pūtēju orķestru 
koncerts 04.05.
Pie Brīvības pieminekļa, Rīga

Latvijas komponisti Latvijas simtgadei 04.05.
Dižkoncerts. Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

Laika rats 04.05.–…
Tēlnieka Kārļa Īles vides objekta atklāšana. Laukums starp Lielo ielu 
un Jāņa Asara ielu, Jelgava

Brīvības piemineklis – veltījums Latvijai 04.05.–…
Fotoizstāde. Rīgas Sv. Pētera baznīca, Rīga

Ielas anatomija. Maskavas iela 04.05.–31.10.
Fotoaleja. Spīķeru kvartāls un Mazās Kalna ielas skvērs, Rīga

Stipro skrējiens 05.05.
Skrējiens par godu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 
gadadienai. Atpūtas un sporta bāze “Zelta zirgs”, Ķegums

100 km 
Latvijassimtgadei

05.05., 12.05. un 
19.05.

Skriešanas seriāls. Rīga

Eiropa. Pēc 100 Pirms 07.05.
Konference. Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

Manas saknes ir stipras 08.05.–…
Dokumentālā filma. Latvija

Vulkānu simfonija 10.05.
Ērika Ešenvalda jaundarbs. Ventspils teātra nams “Jūras vārti” 

Kalendārs
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Klāss Torstensons. Kristīnas cikls 22.05–24.05.
“Sinfonietta Rīga” koncerts. Koncertzāle “De Doelen”, Roterdama 
koncertzāle “Muziekgebow”, Amsterdama

Radošie stropi Rīgai – Latvijai 01.05.–31.08.
Mobilo kultūras telpu izveide Ziepniekkalnā un Ķengaraga 
promenādē, Rīga

“Kremerata Baltica” 20 gadu jubilejas tūre 01.06.
Bāzeles Muzikālais teātris, Bāzele

Puikas var! 01.06.
X Latvijas zēnu koru salidojums. Cēsu pils parka estrāde, Cēsis

Dziesmu svētki – ideālā Latvija 01.06.–…
Dokumentālā filma. Latvija

Rīgas Latviešu biedrības 150. jubilejas ieskaņas un 
svinību pasākumu kopums

01.06.-31.10.

Rīga

Somu jēgeri Latvijā 01.06.–28.09.
Dokumentāro liecību izstāde. Somu Jēgeru muzejs, Kauhava

“Kremerata Baltica” 20 gadu jubilejas tūre 02.06.
Kultūras un kongresu centrs “Liederhalle”, Štutgarte

48. Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu 
gadatirgus

02.06. un 03.06.

Eiropas kultūras mantojuma gada pasākums Latvijā. Latvijas 
Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Rīga

“Kremerata Baltica” 20 gadu jubilejas tūre 03.06.
“Alte Opera”, Frankfurte

Antonija #Silmači 03.06.
Latviešu oriģinālbalets. Latvijas Nacionālā opera un balets, Rīga

Gobelēnu krāsas 06.06.–30.09.
Mūsdienu gobelēnu izstāde no “Mobilier national” kolekcijas 
Francijā. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Rīga

Varas Latvijā: no senlaikiem līdz valstij 11.05.
Konference. Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

Antonija #Silmači 11.05.
Latviešu oriģinālbalets. Latvijas Nacionālā opera un balets, Rīga

XIII Baltijas Starptautiskā mākslas triennāle 11.05.–12.08.
Lietuvas Laikmetīgās mākslas centrs CAC, Viļņa

Mariss Jansons un Bavārijas Radio 
simfoniskais orķestris

13.05.

Koncertcikla “Dzimuši Latvijā” koncerts. Latvijas Nacionālā opera un 
balets, Rīga

Latvijai – 100, Bērnu tiesību aizsardzības likumam – 20 15.05.
Konference. Rīgas pils, Rīga

“Lattelecom” Rīgas maratons “Izskrien svētkus!” 19.05. un 20.05.
Rīga

“Kremerata Baltica” 20 gadu jubilejas tūre 15.05.–22.05.
Francija

Baltu ciltis 16.05.–…
Dokumentālā filma. Programma “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”. 
Latvija

Šūpulis. Muzeju nakts 19.05.
Latvija 

Balta vārna melnā krāsā 20.05.–…
Dailes teātra oriģināldramaturģijas lugu konkursa “Austrumi ienāk 
Latvijā. Patvērums un (ne)satikšanās” izrāde. Dailes teātra Mazā zāle, 
Rīga

NeoArctic 24.05. un 25.05.
Kora opera. “Queen Elizabeth Hall”, Londona

“Kremerata Baltica” 20 gadu jubilejas tūre 22.05. 
Baltijas mūzikas programma. Orsē muzejs, Parīze

“Kremerata Baltica” 20 gadu jubilejas tūre
24.05., 25.05. un 

27.05.
Bergenas festivāls 2018, Bergena

Kalendārs Kalendārs
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Līgo, Rīga! Līgo, Latvija! 21.06.–23.06.
Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica” noslēgums, tradicionālais 
zāļu tirgus, Jāņu svinības. 11. novembra krastmala, Rīga

Latvijas sporta veterānu-senioru 55. sporta spēles 21.06.–24.06.
Finālsacensības. Latvija

Dabas koncertzāle 22.06.
Multimediju projekts no Rīgas, kas apvieno zinātni, mūziku, dzeju un 
vizuālo mākslu. Daugavas muzejs, Salaspils novads

Dievišķais Pērts 23.06.
Latvijas Radio kora un kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” koncerts. 
Drēzdenes Dievmātes baznīca, Drēzdene

Vienvienīga skaņa 25.06.
Latvijas Radio kora un kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” koncerts. 
Festivāls “Kissinger Sommer”, Bādkisingena

XIII Baltijas Starptautiskā mākslas triennāle 29.06.–02.09.
Tallinas mākslas halle, Tallina

Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums 28.06. un 29.06.
Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums. Vidzemes 
Olimpiskais centrs, Valmiera

Pastmarka “Latvijas Republikai – 100” 29.06.
Pirmās dienas zīmogošana. Rīga

Lampa 29.06. un 30.06.
Sarunu festivāls. Cēsis

XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki 30.06.–08.07.
Rīga

Dmitrjis Kurļandskis. Dolce stil nuovo 07.07.
“Skaņu meža” jaundarbi Latvijas valsts simtgadei. 
Koncertzāle “Lielais dzintars”, Liepāja

Latvijas Starptautiskā keramikas biennāle 2018 06.07.–09.09.
Starptautiskā laikmetīgās keramikas konkursa “Martinsona balva” 
izstāde.  Daugavpils, Rīga, Sigulda, Ogre, Rēzekne, Panevēža

Tradicionālais un laikmetīgais 06.06.–16.09.
6. Rīgas Starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle. 
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, izstāžu zāle “Arsenāls”, mākslas 
muzejs “Rīgas Birža”, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs u.c., 
Latvija

Sviests 2018 16.06.
Vasaras etnofestivāls. Valmiermuiža

Baltica 16.06.–21.06.
Starptautiskais folkloras festivāls. Latvija

Atjaunotās Mežaparka estrādes atklāšana 18.06.
Mežaparks, Rīga

Koncertizrāde “Gadalaiki” 18.06.
Koncertizrāde (piedalās Reinis Zariņš, klavieres, Kirils Burlovs, 
horeogrāfs, dejotājs). Latvijas Nacionālā opera un balets, Rīga

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 18.06.–20.06.
Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

Trauma un atdzimšana. 
Kultūras sakari starp Austrumiem un Rietumiem

19.06.–31.08.

Izstāde un diskusijas. Mākslas centrs “Bozar”, Brisele

Elīna Garanča un “Vīnes filharmoniķi” 20.06.
Koncertcikla “Dzimuši Latvijā” koncerts. Dzintaru koncertzāle, 
Jūrmala

Atklāj jaunas biznesa iespējas 20.06.–21.06.
Starptautisks uzņēmējdarbības forums. “Radisson Blu Hotel”, Rīga

“Baltic Jazz Trio”: Baltijas vienotība simtgadē un mūzikā 21.06.
Koncerts. Otavas Džeza festivāls

Izgaismo Latviju! 21.06.
Saulgriežu ugunskuru iedegšanas akcija. Latvijas pierobeža

Es (arī) esmu latvietis 21.06.–22.08.
Izstāde. Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

Kalendārs Kalendārs
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* Programmā iespējamas izmaiņas. Ar pilnu programmu var iepazīties mājaslapā lv100.lv.

Brīnumputns
03.07., 15.07., 22.07. 

un 29.07.
Mūzikls jauniešiem un viņu vecākiem. 
VEF kultūras pils, Rīga. Latgales vēstniecība “Gors”, Rēzekne. 
Liepājas teātris, Liepāja. Vidzemes koncertzāle “Cēsis”, Cēsis

Pārnēsājamās ainavas 05.07.–05.08.
Starptautisks laikmetīgās mākslas izstāžu cikls. 
Izstāžu zāle “Körsbärsgården”, Gotlande

Imants Tillers. Ceļojums uz nekurieni 07.07.–30.09.
Izstāde. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

Muzykys Skrytuļs 14.07.–15.07.
Jaunās latgaliešu mūzikas festivāls. Līksna, Daugavpils novads

Brīvības iela 14.07.–30.07.
Eiropas teātra augstskolu platformas “Pleta” vasaras skola un 
festivāls. Cēsis

Marina Rebeka. Karels Marks Šišons. 
Latvijas Festivāla orķestris. Salut d’Amour

19.07., 20.07. 
un 22.07.

Koncertcikla “Dzimuši Latvijā” opermūzikas un simfoniskās mūzikas 
koncerts. Ventspils teātra nams “Jūras vārti”, Ventspils. Liepājas 
koncertnams “Lielais dzintars”, Liepāja. Cēsu pils parks, Cēsis

Dzimuši Latvijā 24.07.
Koncertcikla “Dzimuši Latvijā” koncerts ar Kristīni Opolais, Kseniju 
Sidorovu, Vinetu Sareiku un Latvijas Simtgades jauniešu simfonisko 
orķestri Aināra Rubiķa vadībā. “Dzintaru koncertzāle”, Jūrmala

Tiks aizliegts. Baltijas grāmata 1918–1940 31.07.–20.10.
Ceļojošā izstāde. Igaunijas Nacionālā bibliotēka, Tallina

Kalendārs



1514

Vēsture

Latvijas neatkarības pasludināšana 1918. 
gada 18. novembrī bija ļoti nozīmīgs un 
tomēr formāls akts, kas drīz vien bija jāpa-
mato ar ieročiem rokās; 1918. gada decembrī 
Latvijas robežu šķērsoja padomju Krievijas 
atbalstītās padomju Latvijas karaspēks. Lat-
vijas Neatkarības karš nav tikai mazas tautas 
centieni izkarot neatkarību – tā ir arī daļa no 
daudz plašākiem konfliktiem. Tie bija: pil-
soņu karš Krievijā, iekšējās cīņas Vācijā un 
globālas cīņas pret boļševismu. Jau no paša 
sākuma cīņas Latvijā nebija tikai latviešu 
pienākums: pirmā kauja sākās 1918. gada 31. 
decembrī pie Inčukalna, kur pavisam nesen 
izveidotais Baltijas landesvērs uz diennakti 
apturēja boļševistisko spēku virzību uz Rīgu. 
Starp 35 kritušo vārdiem var atrast latvie-
šus, vācbaltus, Vācijas vāciešus un krievus. 
Vēlāk par Latviju asinis lēja igauņi, lietuvieši, 
briti un poļi, un viņu devums ik gadu tiek 
pieminēts ar pateicību. Vāciešu jautājums 
nav tik vienkāršs: viņi šajā cīņā mums, no 
vienas puses, bija sabiedrotie, no otras, kvēli 
ienaidnieki, pret kuriem izliets vairāk asiņu 
nekā pret jebkuru citu pretinieku. 

Situācija 1918. gada beigās un 1919. gadā 
Vācijā bija iznīcības pilna. Vēl gadu iepriekš, 
1917. gada nogalē, Vācija šķita nesatricināma 
savā spējā cīnīties pret Antanti, tomēr jau 
gadu vēlāk Reinzemi bija okupējis Antantes 
karaspēks, poļi bija atšķēluši Austrumprū-
siju no Vācijas pārējās teritorijas, valstī 
valdīja bezdarbs, bads un politiska anarhija. 
Lai arī bija iegūts kaunpilns, bet tomēr ārējs 
miers, Vācijas iekšpolitiskā situācija tikai 
saasinājās. Brēmenē, Ķīlē un citur turpinājās 
jūrnieku sacelšanās, valsti pāršalca pilsoņu 

kara draudi, kurus vēl vairāk uzkurināja 
boļševiku ietekmes pieaugums pie Vācijas 
austrumu robežas. 

Tās armijas daļas, kas netika izformē-
tas, nebija uzticamas un atteicās apspiest 
komunistu demonstrācijas. Šādos apstāk-
ļos liela nozīme bija vācu virsniecībai, kura, 
kā savās atmiņās rakstīja jau brīvkorpusa 

“Edelweiß” komandieris kapteinis Valters 
fon Mēdems, “neticēja tādai lietai kā atbrī-
vošana no zvēresta”. Vācijā attīstījās t.s. 

“dzelzs vienību” kustība, kas sevī apvienoja 
vēl kaujasspējīgos elementus, vēlāk veido-
jot bāzi arī brīvkorpusu (freikorps) kustībai. 
Šīs vienības apspieda komunistu sacelša-
nos Berlīnē 1919. gada janvārī, daļa no tām 
sekoja Vācijas valdības aicinājumam vācu 
tautai aizstāvēt Vācijas robežas. Brīvkorpusu 
Latvijā nebija mazums, tos parasti iemūži-
nājuši komandieru vārdi: Luca ložmetēju 
bataljons, Stēvera artilērijas pulks, Damma 
ložmetēju nodaļa, fon Plēves, fon Bran-
disa, Pētersdorfa, Jēnas u.c. brīvkorpusi. Tie 
stājās blakus Baltijas landesvēram, pirma-
jai Latvijas zemessardzes vienībai, kas sevī 
apvienoja latviešus, krievus un baltvāciešus.

Daudzās Vācijas pilsētās nodibinājās 
brīvprātīgo vervēšanas punkti, kas aicināja 
dienestā tā sauktos “Baltijas cīnītājus” (Bal-
tikumer, Baltikumkämpefer). Šo cīnītāju 
motīvi brīvprātīgi doties karot arī pēc Pirmā 
pasaules kara beigām bija dažādi, tie variēja 
no vienkāršas piedzīvojumu un iedzīvošanās 
kāres līdz idejai doties cīņā par Vāciju līdz 
pēdējai patronai t.s. “Baltijas redutē”. Bija 
personas, kas cerēja, ka pēc cīņas beigšanās 
vācu brīvprātīgie Latvijā saņems zemi un 

Vēsture
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varēs uzsākt dzīvi ārpus Vācijas, it īpaši tādēļ, 
ka ticību par šādu vienošanos starp Latvijas 
Pagaidu valdību un vācu pilnvaroto Augustu 
Vinnigu 1918. gada 29. decembrī uzkurināja 
vervēšanas aģenti Vācijā. 

Daudzi savu došanos uz Austrumiem 
formulēja kā savdabīgu “krusta karu” pret 
boļševismu. Viens no vācu brīvkorpusu 
komandieriem Herberts Folks apraksta 16. 
aprīļa notikumus Liepājā (laikā, kad notika 
apvērsums pret Ulmaņa vadīto valdību) 
no sava skatpunkta: “Daži baltiešu tautieši 
grib, lai mans brīvkorpuss piedalītos apvēr-
sumā pret latviešu Ulmaņa valdību. Un kurš 
tad aizstāvēs Liepāju? “Landesvēra” lielākā 
daļa stāv tālu prom pie Ventspils. Taču man 
nedod miera vācu robeža. Liepāja nedrīkst 
krist. Ja boļševiki nonāks te, viņi drīz būs arī 
Kēnigsbergā, kur no sar-
kanajiem baidās štābs.” 
T.s. “Baltijas redute” 
kļuva par romantizētu 
kaujas lauku, kurā vācu 
armija vēl nebija sakauta 
un tās vīri vēl cīnījās par 
Vāciju. 

Par spilgtāko personu šajā sarakstā var 
saukt pašu vācu spēku komandieri ģenerāl-
majoru grāfu Rīdigeru fon der Golcu. Fon 
der Golcs savas pretboļševistiskās gaitas 
uzsāka Somijā, vadot VI vācu rezerves kor-
pusu, kas palīdzēja somiem to Brīvības cīņās. 
Fon der Golcs bija impozants, ambiciozs, 
taču pavisam noteikti arī kaislīgs Vācijas 
patriots un kvēls monarhists. Jāatzīmē, ka 
Golcs nekad nebija zvērējis uzticību ne Lat-
vijas valstij, ne Pagaidu valdībai. Fon der 
Golca avantūrisms ir apbrīnojams, tas bija 
balstīts ticībā, ka šeit, Baltijā, ir iespējams 
uzsākt procesu, kas atdotu Vācijai pozīcijas, 
ko tā zaudēja pēc Versaļas miera paraks-
tīšanas. Viņš savus mērķus ir aprakstījis 
šādi: “Sekmju gadījumā es cerēju ne vairāk 
un ne mazāk kā uz Vācijas izglābšanu no 

bojā iešanas, kas tai draudēja no padomju 
Krievijas, pilsoņu kara, saimnieciskā un 
finansiālā sabrukuma un no Antantes izspie-
dēju rokām.” Tomēr Baltijai fon der Golca 
plānos bija tikai bāzes loma – lai arī Golcam 
simpatizēja baltvācu kustība, Golca plāns 
bija virzīts tālāk: sakaut boļševikus, atjau-
not monarhiju Krievijā un radīt armiju no 
krievu kareivjiem un vācu instruktoriem, kas 
spētu doties uz Berlīni, atjaunot monarhiju 
un tādējādi atjaunot Vācijas varenību. Lai 
arī šajos plānos stipras Latvijas un Igaunijas 
valstis būtu tikai traucēklis, saukt vāciešus 
Latvijas Neatkarības karā par okupantiem 
vai agresoriem būtu netaisns vienkāršojums.

Dīvaini teikt, tomēr bez fon der Golca 
Latvija kā neatkarīga valsts būtu sasnie-
dzama daudz grūtāk. Fon der Golcs Latvijā 

ieradās 1. februāri, brīdī, 
kad boļševiki bija ieņē-
muši Panevēžu, virzījās uz 
Palangu, draudot atšķelt 
pretboļševistiskos spēkus no 
to vienīgās apgādes artēri-
jas: Vācijas. Fon der Golcam 
ierodoties Liepājā, viss, 

kas Vācijas robežu un neatkarīgas Latvijas 
ideju šķīra no lieliniekiem, bija 50 kilomet-
rus plats loks, ko aizsargāja tikai 3850 vīru, 
no kuriem tikai daži simti bija latvieši. Tieši 
pateicoties fon der Golcam, 1919. gada martā 
izdevās uzsākt veiksmīgu ofensīvu pret 
lieliniekiem, kur latvieši, baltvācieši, Vāci-
jas vācieši un krievi plecu pie pleca spieda 
boļševikus ārā no Latvijas. Līdz Cēsu kau-
jām Brīvības cīņu smagumu Latvijā uzņēmās 
sabiedrotie – igauņi un vācieši: dzelzsdivī-
zija, landesvērs, brīvkorpusi u.c. vienības. 
Stipra Latvijas armija nodibinājās tikai 1919. 
gada otrajā pusē. 

1919. gada 22. maijā, pirms Rīgas atbrī-
vošanas operācijas, frontē stāvēja gan 
valstsvācu dzelzsdivīzija un brīvkorpusi, gan 
firsta Līvena krievu monarhistu vienības, 

vācbaltu Baltijas landesvērs un latviešu 
brigāde pulkveža Baloža vadībā, vienlai-
kus Vidzemē cīnoties igauņu un latviešu 
Ziemeļlatvijas brigādes karavīriem. Rīgas 
atbrīvošanas smagumu iznesa avangardā 
esošais landesvēra trieciena bataljons 
barona Hansa fon Manteifela un vācu brīv-
korpuss “Edelweiß” kapteiņa fon Medema 
vadībā, kuri straujā uzbrukumā ielauzās 
Torņakalnā, pārdrošā triecienā neskartus 
sagrāba tiltus pār Daugavu un, atsitot nemi-
tīgus pretuzbrukumus, noturēja tos līdz 
galveno spēku pienākšanai. Kaujas laikā 
bija iespējams izdalīt tikai 12 vācbaltu un 
valstsvācu vīrus, kuru uzdevums bija izlauz-
ties cauri Vecrīgai, ieņemt Rīgas citadeli un 
atbrīvot tajā ieslodzītos lielinieku sagrāb-
tos ķīlniekus, kas bija atzīti t.s. nāves maršā 
no Jelgavas un kam drau-
dēja droša nāve. Izpildot 
šo uzdevumu, barons fon 
Manteifels krita, taču atli-
kusī saujiņa vīru uzdevumu 
izpildīja. Pat ja šī cīņa 
balstījās principā “mana 
ienaidnieka ienaidnieks 
ir mans draugs”, daudzi 
izglābtie vēlāk kļuva par neatkarīgas Latvijas 
pilsoņiem. Kaujas pie Rīgas bija vācu–lat-
viešu ieroču brālības gulbja dziesma, kas 
vēlāk izplēnēja Cēsu kauju un bermontiādes 
ugunīs. Fon der Golca grandiozajos plānos 
Latvijas valstij vietas nebija, taču konflikts 
ar to radīja sāpīgu dilemmu karavīros, kas 
Latvijā brīvprātīgi bija ieradušies aizsargāt 
Vāciju no boļševisma. 

Tā ir skarba likteņa ironija, ka sākotnē-
jie ieroču biedri Latvijā – latvieši Ulmaņa, 
Baloža un Zemitāna, krievi firsta Līvena, 
vācieši fon der Golca vadībā, kā arī Ulmaņa 
sabiedrotie igauņi –, kas kopīgi gāja kauju 
ceļu no Liepājas līdz Rīgai, no Valkas 
līdz Cēsīm, katrs balstīdamies savos ide-
ālos, ko grūti nosaukt par nepatiesiem vai 

nosodāmiem, beigu beigās nespēja vieno-
ties par kopēju rīcību. Līdzīgi bija ar Baltijas 
vāciešiem: lai arī viņus neatkarīgas, latvis-
kas Latvijas valsts dibināšana nesajūsmināja, 
cīņa ar boļševikiem bija cīņa arī par viņu 
mājām un ģimenēm vietā, kur tie bija dzī-
vojuši pēdējos septiņus simtus gadu. Vēlāk 
Baltijas landesvērs bija vienība, kas pēc pār-
formēšanas Latgales frontē atradās pašā 
kauju smagpunktā, vienība, kura turpināja 
cīnīties, neraugoties uz nemitīgiem Latvijas 
nacionālās valdības aicinājumiem par agrār-
reformu un vācu ietekmes samazināšanu. 
Iespējams,  simts gadus pēc notikumiem 
būtu jābeidz visu krāsot melnu vai baltu, 
izprotot, ka ir iespējams atšķirt cīņu Latvijas 
labā no cīņas Latvijas vārdā un gan latviešu, 
gan vācbaltu, gan vācu, gan krievu karavīru 

motīvi kalpo kā piemērs 
uzticībai savai valstij un 
nācijai jebkādos apstākļos.

Šādā brīdī vietā būtu 
citēt fon Medema vār-
dus, ko viņš veltīja saviem 
vīriem, kas pēc Cēsu kau-
jām atvadījās no Rīgas 
tiltiem, kurus mēnesi 

iepriekš bija ieņēmuši: “Kad mēs ieguvām 
šos tiltus un atvērām cietumus, mēs nejau-
tājām, vai tie bija vācieši vai latvieši, ko mēs 
atbrīvojām; mēs redzējām tikai viņu kopīgo 
nelaimi. Tagad nelabvēlīgais politiskais 
stāvoklis mūs piespiež Rīgu pamest. Jums 
tomēr nav jākaunas aiziet ar paceltiem karo-
giem. Apziņa par mūsu izpildīto pienākumu 
ir lielāka par šo politiku.” Lai kādi izvērstos 
turpmākie notikumi, viens ir skaidrs: ļoti 
iespējams, ka bez vācu karavīru asinīm, kas 
1919. gada pirmajā pusē Latvijā lija, cits – 
skaudrāks – liktenis piemeklētu gan Vāciju, 
gan jauno Latvijas valsti.

Bija personas, kas cerēja, 
ka pēc cīņas beigšanās 
vācu brīvprātīgie Latvijā 
saņems zemi un varēs 
uzsākt dzīvi ārpus Vācijas. 

Līdz Cēsu kaujām 
Brīvības cīņu smagumu 
Latvijā uzņēmās 
sabiedrotie – igauņi un 
vācieši: dzelzsdivīzija, 
landesvērs, brīvkorpusi.

Vēsture Vēsture
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Neticami, ka jau pavisam drīz būs apritējuši septiņi gadi, kopš lasī-
tāju rokās nonāca īsprozas krājums “Mēs. XX gadsimts” – grāmata, 
kas ar īpatnējo koncepciju un pieteikumu ievērojami izcēlās uz 
tābrīža (2008.–2011. gadā publicēto darbu) salīdzinoši neizteiksmī-
gās oriģinālprozas fona. Vēlāk formulētā ideja par romānu sērijas 
īstenošanu, kurā trīspadsmit autori katrs aplūko savu laika nogriezni, 
kļuva par gaidītu un bieži apspriestu parādību. Latviešu literatūrā 
tas ir nebijis gadījums – tradicionāli dzejas, prozas vai dramaturģijas 
darbi tiek apkopoti vai nu saistībā ar konkrētiem literatūras festi-
vāliem vai notikumiem (“Prozas lasījumi”, “Dzejas dienas” u.c.), 
vai arī atlasīti dažādos gados tapuši (un to tapšanas laikā idejiski 
nesaistīti!) darbi un pakārtoti kādam vienojošam tematiskam vai 
mākslinieciskam konceptam. Palūkojoties nesenajā pagātnē, redzes-
lokā uznirst nosacīti radniecīgas ieceres krājumā “Latviešu stāsti” 
(2006), taču kopumā literatūra izrādījusies inertāka par citiem 
mākslas veidiem – atcerēsimies četru kinorežisoru veidoto mākslas 
filmu “Vogelfrei” (2007), dažādas laikmetīgās mākslas instalācijas kā 
mākslinieku kopdarbus utt.

Jau kopš romānu cikla pieteikuma viena no ieceres intriģējošāka-
jām šķautnēm bija mēģinājums vienkopus pulcināt dažāda vecuma, 
literārās pieredzes un arīdzan pietiekami atšķirīgas prozas autorus. 
Starp jaunāko un vecāko autoru ir gandrīz divdesmit gadu starpība, 
seši autori dzimuši 60. gados, seši – 70. gados, taču kopumā sērijas 
rakstnieku sastāvs iezīmē paaudzi piecpadsmit gadu robežās. Paau-
dzi, kuras bērnība un jaunības gadi aizritējuši Brežņeva stagnācijas 
laikā vai īsi pēc tam – perestroikas un atmodas līkločos; attiecīgi ar 
latviešu literatūras procesu ietekmēšanu un attīstību kopš 90. gadu 
vidus saistīti pieci autori, bet lielākā daļa literatūrā debitē jaunajā 
tūkstošgadē. Rakstnieku saskarsme ar vēsturi ir dažāda – atseviš-
ķiem autoriem tāda bijusi vairākkārt (Bankovskis, Kota, Repše, arī 
Manfelde), dažiem šādas pieredzes pirms dalības projektā nav bijis 
vispār (Ulberga, Gaile). Turklāt Gundegas Repšes pulcinātajā rai-
bajā kompānijā sastopami gan vēsturnieki, gan mākslas zinātnieki, 

Par romānu sēriju “Mēs. Latvija, XX gadsimts”, 
apgāds “Dienas grāmata”

Literatūra

Sava ceļa gājēji
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gan literatūrkritiķi, tomēr jāatgādina, ka sērijas tapšanā nepiedalī-
jās autori, kas savā daiļradē ir izteikti orientēti uz vēsturiskas vielas 
aptveršanu (Aivars Kļavis, Jānis Lejiņš, Valdis Rūmnieks, pirms 
pāris gadiem mūžībā aizgājušais Arturs Heniņš). Diemžēl pieredzē-
jušie autori vairākas idejas ir izsmēluši jau agrāk – Repšes triloģijas 
pirmās divas daļas “Alvas kliedziens” (2002) un “Vara rati” (2006) 
būtu bijis lielisks devums sērijai, tieši tāpat arī Bankovska “Čeka, 
bumba un rokenrols” (2002) vai pat “Sekreti” (2003), taču tieši cik-
lam tapušie darbi vairs nepārsteidz ar šādu spilgtumu.

Krasi atšķirīga situācija vērojama to rakstnieku darbos, kuriem 
saistība ar žanru bijusi minimāla vai nekāda. Inga Gaile sevi kā 
talantīgu prozaiķi pierādīja burtiski ap sērijas dzimšanas laiku ¹, bet 
ar romānu “Stikli” (2016) neparastā un inovatīvā veidā atskatījās uz 
Ulmaņa laiku. Tas ir viens no pēdējo gadu oriģinālākajiem prozas 
darbiem, kurš palicis nenovērtēts; jācer, ar laiku lasītāji spēs atzinīgi 
uzlūkot arī Kristīnes Ulbergas “citādo” romānu “Tur” (2017) ². Māris 
Bērziņš pēc aktīvā rakstniecībā pavadītajiem pirmajiem desmit 
gadiem lasītājiem saistījās galvenokārt ar asprātīgajām Gūtenmor-
gena miniatūrām, tādēļ romāns “Svina garša” (2015) pārsteidza un 
kļuva par vienu no nozīmīgākajiem notikumiem jaunākajā latviešu 
literatūrā.

Atskats uz sēriju kopumā rada stabilas un klasiskos paņēmienos 
balstītas prozas priekšstatu, kurš gan var izrādīties arī visai mal-
dinošs. Līdzās tradicionāli reālistiskiem romāniem sastopami arī 
vairāki sarežģīti darbi ar netipiskiem vēstījuma vai kompozīcijas 
elementiem – Osvalda Zebra “Gaiļu kalna ēnā” (2014), jau minē-
tie Gailes un Ulbergas romāni, taču tieši tā ir sērijas priekšrocība. 
Proti, darbi ir pietiekami dažādi, katram no tiem izkristalizējas sava 
mākslinieciskā “funkcija”: Berelis brutāli un vienlīdz eleganti šokē, 
Bankovskis fascinē ar filozofiskās domas vieglumu un lidojumu, 
Zebris un Bērziņš pārsteidz ar pietāti pret vēsturiskajiem faktiem 
un detaļām; Bērziņš konfrontē ar vēstures dzelžainajām netaisnī-
bām; Repše, Bērziņš un Ābele parāda Otrā pasaules kara absurdo 
mežonību; Ābele un Bankovskis vēstures noslēpumu izdibināša-
nas ceļā ļauj atklāt pagātnes saistības ar tagadni; Ikstena laikmetu 
parāda kā saindētu, smacējošu sāpju kolāžu; Ulberga, Berelis un 
Gaile liek domāt par marginālo un to, cik sašķelts spēj būt cilvēks; 
Manfelde meistarīgi uzbur duālās “divas pasaules”; savukārt Kota ar 
vēsturnieces vērīgo skatienu, stilīgo koķetēriju un spītīgi kūsājošu 

1 Rakstnieces stāsts “Piena ceļi” tika atzīts par labāko 2012. gada “Prozas 
lasījumos”.

2 Romāns 2018. gada sākumā ieguva “Dienas Gada balvu kultūrā”.

dzīvesprieku rada it kā antitēzi pārējo darbu emocionālajam smagu-
mam. Ne velti Repše savulaik trāpīgi raksturoja šo romānu tapšanas 
procesu: “Iekārojams patiesībā no vēstures nav pilnīgi nekas. Smaga, 
urdoša viela līdz gruntsūdeņiem.” ³

Romānu atšķirīgo estētiku un intonāciju var brīnišķīgi pama-
nīt gadījumos, kad vairākos darbos pārklājas aplūkotais vēstures 
nogrieznis. Šķiet, visspilgtākais piemērs ir 80. gadi. Ar enciklopē-
disku vērienu šīs desmitgades vidusdaļu romānā “Istaba” (2016) 
apraksta Kota, laikmeta elpu iedzīvinot vai katrā komunālā dzīvokļa 
sadzīves epizodē un detaļā, savukārt Ikstenas romānā “Mātes piens” 
(2015) laikmeta reālijas – lai arī tām ir vistiešākā ietekme uz romāna 
varoņu likteņiem – ienāk virspusēji, jo darba virsuzdevums ir meitas 
un mātes attiecību atklāsme; vēl jo vairāk: romāns ir ļoti personīgs. 
Arī Ulbergas romānam šķietami ir minimāla saikne ar konkrēto des-
mitgadi, un dažbrīd var rasties iespaids, ka tā zūd vispār, taču, lai cik 
tas būtu paradoksāli, romānā aprakstītā situācija – cilvēka fiziskā un 
garīgā izolācija no sabiedrības – vistiešākajā veidā izriet no laikmeta.

Tas drīzāk liek jautāt, ko lasītājs sagaida no sērijas darbiem un 
kāda vispār ir izpratne par (modernā) vēsturiskā romāna žanra 
specifiku. Lasītājs, kurš vēlēsies izzināt teju dokumentālā līmenī 
aprakstītas valsts dibināšanas aizkulises un ķersies pie Bankovska 
romāna “18” (2014), būs stipri vīlies, gluži kā lasītājs, kurš alks pēc 
tradicionāli reālistiska “kara romāna” un uzmeklēs šķietami pēc 
hronoloģijas atbilstošo Gunta Bereļa romānu “Vārdiem nebija vie-
tas” (2015), būs spiests spļaudīties par izlasītajām šausmām un 
riebeklībām. Tomēr, lai cik margināls būtu psihopāta Tuša gadī-
jums, romāna kopējā vēstījumā ienāk vairāki elementi, ar kuriem 
asociatīvi nesaraujami saistāms tieši Pirmais pasaules karš, – kaut 
vai gāzes izmantošana karalaukā. Patiesi, vēsturiskas vielas blīvums 
starp dažiem darbiem ir pat principiāli pretējs un var neatbilst gaidī-
tajam: Repšes romānā “Bogene” (2016) lielāka nozīme ir jautājumu 
uzdošanai un atbilžu meklējumiem, nevis vēsturiskās situācijas 
atklāsmei, savukārt Ingas Ābeles romānā “Duna” (2017) mēģinā-
jums monumentāli parādīt gan leģionāru gaitas, gan ar holokaustu 
saistītas epizodes, gan pēckara gadu neparasto Rīgu rada pārsātinā-
jumu  – un, lai arī “Duna” nav labākais Ābeles romāns, tas ir viens no 
spēcīgākajiem darbiem sērijā.

No divpadsmit romāniem ⁴ tikai četri ir nesaistīti ar padomju 

3 Adamaite, U., Repše, G. Spīts un alternatīva // Kultūras Diena. 2013. gada 31. 
janvārī, 6. lpp.

4 Lai nerastos pārpratumi, rakstā apzināti neaplūkoju un romānu sērijas kon-
tekstā neiekļauju vēl nepublicēto, taču šogad sagaidāmo Andra Akmentiņa 
romānu “Skolotāji”.
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laiku. Nevēlos to dēvēt par sērijas trūkumu, drīzāk – īpatnību, ar 
kuru lasītājiem jārēķinās. Tās cēloņi izriet no sērijas veidotāju 
uzskatiem un attieksmes pret padomju režīmu, galu galā – okupā-
cijas sekas ikviens valsts iedzīvotājs ir spiests izjust arī šobaltdien. 
Piemēram, Arno Jundzes romāns “Sarkanais dzīvsudrabs” (2017) 
liek lasītājam ar rūgtumu atskārst, ka pirms 25 gadiem aktuālie jau-
tājumi nav (at)risināti līdz pat mūsdienām. Tādējādi “Mēs. Latvija, 
XX gadsimts” autori ar misijas apziņu sevi pozicionējuši kā sava ceļa 
gājējus – nekautrējoties runāt par jautājumiem, kas daudziem šķitīs 
neērti vai “jau izrunāti”. Tomēr neizmantota palikusi iespēja dziļāk 
ienirt starpkaru Latvijas telpā un laikā; atliek vien minēt, vai sērija 
iegūtu arī humoristiski absurdu piegaršu, ja sākotnēji uzrunātais 
Pēteris Pūrītis būtu īstenojis romānu par 20. gadiem.

Latviešu literatūra šobrīd ir izteikti orientēta uz vēršanos 
pagātnē – 2017. gadā vien, neskaitot četrus sērijas romānus, vēl 
publicēts arī Jāņa Lejiņa romāns “Vīrieša sirds”, Aivara Freimaņa 

“Katls”, Paula Bankovska prozas grāmata “Kur pazuda saimnieks?”, 
Ingunas Cepītes “Ulsiks” un Jāņa Rokpeļņa “Muzejs”. No pēdējos 
gados publicētajiem darbiem īpaši izceļama ir izcilā Māras Zālī-
tes diloģija. Savukārt tādi darbi kā Riharda Bargā “Plikie rukši” vai 
Vilipsona “Ārprātija piedzīvojumi” uzrāda acīmredzamu literatū-
ras nepieciešamību atskatīties uz vienas paaudzes radošo personību 
bohēmu, un arī tā ir nepārprotama ( jaunākās) vēstures sastāvdaļa. 
Kā kultūras tendenci to var interpretēt divējādi – projekts ir “pie-
spiedis” rakstniekus mērķtiecīgi pievērsties savai pagātnei, taču arī 
ar pašas sērijas romāniem ir pastiprinājusies rakstnieku (un lasī-
tāju!) interese par vēstures jautājumiem.

Iespējams, projekts nebūtu kļuvis tik veiksmīgs un pamanāms, ja 
romāni tiktu secīgi izdoti tieši tagad, valsts simtgades laikā. Kultū-
ras pasākumu pārblīvētais piedāvājums (tostarp dokumentālās un 
mākslas filmas) šos darbus aizbīdītu otrajā plānā vai vismaz neļautu 
par tiem reflektēt tik mērenā un pārdomātā tempā, kāds tas ir bijis 
iepriekšējo četru gadu laikā. Ja paisumam un bēgumam analoģiskā 
vēlme aprakstīt latviešu tautas vēsturi un pēdējās desmitgadēs 
nepārskatāmi saskaldītā latviešu proza likusi daudziem ( jo īpaši 90. 
gados tapušajiem) darbiem palikt mazpazīstamiem, tad cikls “Mēs. 
Latvija, XX gadsimts” ir mobilizējis uzmanību ar savu 21. gadsimta 
sākuma skatienu uz jautājumiem, par kuriem tiešām nekad nebūs 
domāts, runāts vai rakstīts par daudz.

Literatūra Šodien pirms 100 gadiem

Par latviešu 
audzināšanu

t e k s t s  Santa Remere

Jā
ze

ps
 G

ro
sv

al
ds

, “
B

ēg
ļi”



2524

Bērnu audzināšanas un izglītošanas ten-
dences mūsdienās mainās ātri, un izvēles 
iespējas vēršas plašumā: ar vecāko dēlu 
populāras bija japāņu “Yamaha” mūzikas 
skolas mazuļiem, šobrīd, kad audzinu jau-
nāko, bēbīšu izglītības iestādes visbiežāk 
piedāvā pašattīstības sistēmu pēc itāliešu 
pedagoģes Marijas Montesori (1870–1952) 
metodes vai aicina attīstīt mazuļus pēc 
ungārietes Emijas Pikleres (1902–1984) 
aprūpes ieteikumiem, izvairoties no bērna 
pārstimulēšanas. Jaunajiem vecākiem 
viegli pieejami neskaitāmi izglītojoši raksti, 
grāmatas un palīgmateriāli dažāda stila 
audzināšanai: var pamēģināt to vai citu, izvē-
lēties piemērotāko savam ģimenes modelim. 
Kurš gan nezina “franču audzināšanu”, kas 
māca pacietību un cieņpilnas vecāku un 
bērnu attiecības, kurās bērni vienmēr izēd 
tukšu šķīvi, noguļ visu nakti un netraucē 
vecākiem “bezbērnu” laikā un teritorijā? 
Man savulaik tuvākais šķita “zviedru mātes” 
ideāls: nekādu noslēpumu no bērniem, 
bet arī nekādu kompromisu attiecībā uz 
laikapstākļiem: velc kājās termiskās “galon-
byxor” un staigā stundām pa parku mīnusos. 
Zviedru māte strādā, vingro, ar riteni izvadā 
bērnus uz pulciņiem, nēsā praktiskas mel-
nas drēbes un vienmēr pati cep svētku kūku. 
Realitātē man neizdevās ilgi noturēties šajos 
rāmjos, es biju daudz pielaidīgāka un slin-
kāka, turklāt Rīgas pašvaldības “dagis” jeb 
bērnudārzs ļoti ilgi izrādījās nepieejams, un 
mani bērni daudz dzīvo pa māju – ar otro 
bērnu es jau vairāk līdzinos tradicionāla-
jai japāņu vai klejotājtautu mammai, kas 
sēž ar bērnu gandrīz līdz skolai. Amerikāņu 
vecākiem šādas iespējas nav: nav apmaksātu 
bērnkopības atvaļinājumu, nav iespējas pēc 
pārtraukuma turpināt karjeru un atļauties 
bezgalīgi garu krūtsbarošanas periodu, taču 
viņi intensīvi izrāda interesi par citu tautu 
efektīvajām audzināšanas metodēm. Nesen 
lasīju par amerikāņu ģimeni, kas pārgājusi 

uz audzināšanu krievu stilā, kas nozīmējot – 
katru dienu pildīt mājas darbus, ēst zupu, 
mācīties mūziku, dejot baletu un iet gulēt, 
cik vēlu gribas. Starptautiski augstu tiek vēr-
tēta arī vāciešu vecāku attieksme, kas ļauj 
bērniem spēlēties ar sērkociņiem (burtiskā 
nozīmē) un arī sasisties. 

Es zinu diezgan daudz par populārajām 
“vecākošanās” tendencēm, bet man nekad 
šajā kultūru mudžeklī nebija ienācis prātā – 
acīmredzot bija trūcis pašapziņas – definēt, 
kāda ir audzināšana latviešu stilā. Es saprotu, 
ka runāju par ļoti virspusēju un, iespē-
jams, muļķīgu paradumu dalīt audzināšanu 
pēc kultūru stereotipiem un ģeogrāfiskās 
piederības, taču man kā iezemietei ir patie-
šām grūti raksturot latviešu audzināšanu 
tādā veidā, kā to izsaka franču galantums 
vai krievu dresūra ar zupu. Tautasdziesmas 
un seno latviešu dzīvesziņa vienmēr šķitu-
šas kā tālas romantiskas atskaņas, toties es 
vienmēr esmu zinājusi, kā nevajag: nevajag 
tā, kā bija padomju laikos, kad jaundzimušos 
mātēm nedeva, bija jābaro pēc grafika, pēc 
tam jāliek silītē un vispār pēc iespējas ātrāk 
jānodod bērns sistēmai, kura, kā zināms, līdz 
galam nedarbojās un cilvēkus par jaunu tā arī 
nepārradīja. 

Pēc personīgajiem novērojumiem zinu, 
ka mūsdienu latviešu mammas bērnu prio-
ritātes visbiežāk liek daudz augstāk par 
savējām, cenšas bērnu vispusīgi attīstīt pul-
ciņos, ļoti cieši vēro viņu attīstību, labprāt 
uzklausa modernos psihologu padomus, 
kas aicina turēties pie “dabiskuma” prin-
cipa, un negribīgi atgriežas darbā pat pēc ļoti 
gara bērnkopības atvaļinājuma. Iemeslus 
šādai tendencei skaidroju (savām daž-
kārt izbrīnītajām ārzemju draudzenēm) ar 
sociālo pabalstu, algu, mājokļa cenu situā-
ciju, kas nosaka atšķirīgas prioritātes nekā 
citās Rietumu valstīs, jaunas valsts īpatnību, 
tradīcijas trūkumu… Taču iepazīšanās ar laik-
rakstā “Dzimtenes Ziņas” pirms 100 gadiem 

publicētajiem bērnkopības un audzināšanas 
padomiem man lika aizdomāties, ka runa ir 
nevis par tradīcijas trūkumu, bet gan tieši par 
tradīcijas esamību un latviešu mentalitāti. 
Katrā ziņā mani pamatīgi izbrīnīja arī tas, cik 
Latvijas dibināšanas gadā publicētie padomi 
jaunajiem vecākiem šķita… normāli. 

Tātad 1918. gadā, kara laikā, kad daudzi 
latvieši ir izklīduši bēgļu gaitās, avīzē starp 
daudzām drūmām, sadzīviskām un pelēkām 
slejām parādās naiva un sirsnīga sadaļa “Par 
bērnu audzināšanu. No vecā krusttēva”, kurā 
smalki aprakstīti mazuļu attīstības posmi un 

“smalkjūtīgā dvēseles darbība” jeb psiholoģija. 
Laikā, kad skolu trūkums, dzīves grūtības un 
bēgļu apstākļi svešumā bija padarījuši bērnu 
audzināšanu teju neiespējamu, “krusttēvs” 
no avīzes (aiz kura slēpjas kāda pedagoga 
pirms kara sarakstītie ieteikumi) aicina 
sabiedrību visupirms domāt nevis par jaunu 
ēku celšanu, bet gan jaunās paaudzes garīgās 
un fiziskās veselības attīstīšanu. Viņš uzskata, 
ka ikviena bērna dvēselē “mīt cilvēces ideāla 
iedīgļi” un audzināšanas māksla no tiem var 
veidot nākotnes pamatu. Audzināšanu viņš 
dēvē tieši par “mākslu”, nevis amatu, uzsve-
rot, ka to “neviens mirstīgais vēl nav pilnīgi 
piesavinājies un nekad arī nepiesavināsies”.

Pirmais krusttēva salīdzinājums, kas 
notvēra manu uzmanību, bija alegorija ar 
koku un dārznieka darbu: bērnam vajag 
daudz gaisa un gaismas, mazliet lietus 
un retu reizi zibeni. Kā kociņam sākumā 
aplauž sausos zarus, tā bērnam arī netiku-
mus apcirpt vajagot pēc iespējas agri, īsi 
un stingri, bet bez gariem sprediķiem, kas 
bērnu sarūgtina un rosina viņā spītu. Līdzīgi 
kā dārznieka darbā, arī bērnu audzināšanā 
jāspēj apvienot dabas un kultūras prasības – 

“dabu pārgrozīt nevar”, bet tikai pilnveidot 
un attīstīt. Krusttēvs uzskata: lai vispusīgi 
attīstītu savu potenciālu, bērnam ir jāmācās 
gan telpās, gan laukā, gan laukos, gan pilsētā.

Viņš aicina neierobežot mazuļa dabisko 
kustīgumu un liek lielu uzsvaru uz brīvību 
(svabadību), kas ir būtisks priekšnosacī-
jums, lai līdzsvarā varētu attīstīties miesas 
un gara spēki. Bērnam jāļauj skraidīt un 
pētīt apkārtējo vidi, kā arī reizēm pakrist vai 
sasities, par ko viņš ir sirsnīgi jāpažēlo, taču 
jāliek pašam uzņemties sava vaina (“peļama 
neprātība” ir uzgrūst vainu priekšmetam). 

“Bērna locekļi grib neapnīkoši kustēties. (..) 
Kad kustās, tad attīstās muskuļi un garšo 
arī māmiņas pasniegtā sviestmaize un labs 
miegs. Visiem jauniem cilvēkiem dabā, ka 

Šodien pirms 100 gadiem Šodien pirms 100 gadiem
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viņi mierīgi nestāv, viņos mājo jautrība un 
mundrums,” – šis apgalvojums jau stipri saš-
ķobīja manu spekulatīvo priekšstatu par seno 
laiku dzelžaino disciplīnu. Krusttēvs mudina 
pēc katras rāšanās arī ātri izlīgt, jo “bērna 
laime ir iekš tā, ka vecāki ir ar viņu mierā” un 
stingrībai vienmēr jāiet rokrokā ar mīlestības 
apliecinājumu. 

Līdzīgi kā visi mūsdienu vadošie psiho-
logi, krusttēvs brīdina, ka visvairāk bērni 
mācās no mūsu pašu piemēra – pacietību 
un citas labas īpašības varam viņiem iemā-
cīt tikai tad, ja paši tās esam sevī izkopuši. 
Viņš aicina vecākus – lielākoties māti, bet 
arī tēvu – būt atsaucīgiem, neignorēt bērnu 
jautājumus, taču arī neatdarināt viņu bērniš-
ķīgo valodu un neslavēt par katru nieku. Ja 
vecāki pirmos sešus gadus 
bērnam atbild ieinteresēti 
un sniedz paskaidrojošas 
atbildes, tas esot garantēts 
pamats turpmākai patstāvī-
gai mācību vielas apgūšanai 
skolā, un vecāku pūles 

“simtkārši” atmaksāšoties.
Kāds ir šo padomu mēr-

ķis? “Izaudzināt cilvēku 
ar stipriem un veseliem miesas orgāniem, 
apbalvotu ar cēlu tikumību un izpušķotu jo 
bagātām, mūsu kultūras vajadzībām piemē-
rotām garaspējām (..) Laiki grozās, parādības 
mainās, bet lielais augstais mērķis paliek tas 
pats.”

Es šobrīd pārlasu arī mūsdienu ame-
rikāņu smadzeņu pētnieka un molekulārā 
biologa Džona Medinas (John Medina) sarak-
stīto grāmatu “Brain Rules for Baby: How to 
Raise a Smart and Happy Child from Zero 
to Five” (2010), kuras nosaukumā ietverts 
visu laiku centrālais jautājums, kas savulaik 
nodarbināja arī vecā krusttēva prātu: kā izau-
dzināt gudru un laimīgu bērnu? 

Medina šajā grāmatā paralēli nervu 
darbības un gēnu regulējošās funkcijas 

skaidrojumiem cenšas vienkārši atbildēt uz 
amerikāņu vecāku jautājumiem: “Vai es varu 
attīstīt sava bērna prātu no pirmajām die-
nām?” – “Kā panākt, lai mans bērns pieaugot 
tiktu uzņemts Harvardā?” – “Vai [ar audzi-
nāšanu] var nodrošināt to, ka mans bērns 
izaugs laimīgs?” un tml.  Autors izskaidro cil-
vēku dabas evolucionāros priekšnoteikumus, 
kādēļ cilvēks ticis pie tik lielām smadzenēm, 
pateicoties kurām var valdīt pār planētu, 
bet kuru dēļ bērni dzimst tik negatavi dzī-
vei, ka vecākiem viņiem jāmāca pilnīgi viss: 
pat barības vielu uzņemšana un izvadīšana, 
nerunājot nemaz par pārvietošanos un socia-
lizēšanos. Viņš izmanto to pašu koka un 
dārznieka vai stāda un augsnes analoģiju, lai 
paskaidrotu, ka 50% bērna laimes un gudrī-

bas potenciāla ir gēnos, bet 
50% audzināšanā. Medina 
nebeidz uzsvērt, ka mēs 
esam sociāli dzīvnieki un 
ka mūsu mazuļi piedzimst 
ar intenci komunicēt un 
veidot attiecības ar citiem 
cilvēkiem, no kuriem gūt 
palīdzību un mācīties 
prasmes dzīvei. Mēs esam 

viens no retajiem dzīvnieku bariem, kurš 
spēj izdzīvot, tikai pateicoties sadarbībai 
gan ēdiena gādāšanā, gan bērnu pieskatīšanā. 
Jaundzimušā lielo smadzeņu dēļ cilvēku 
mātītēm ir smagas dzemdības, kurās tās var 
iet bojā vai pēc kurām vajadzīgs atkopšanās 
posms, tādēļ bērnu audzināšanā no pirma-
jām dienām iesaistās citi bara locekļi: “Ja 
jums kā vecākam šķiet, ka netiekat galā viens, 
tas ir tāpēc, ka dabā nav paredzēts šo darbu 
darīt vienam.”

Lai sasniegtu vienkāršā lasītāja apziņu, 
Medina ne tikai poētiski apraksta nervu un 
smadzeņu augšanas procesus, kas mātes 
dzemdē pirmajās nedēļās attīstās ar ātrumu 
8000 šūnu sekundē, bet arī atsevišķi izdala 
pašus pamatprincipus jeb “smadzeņu 

Starp daudzām drūmām, 
sadzīviskām un pelēkām 
slejām parādās naiva un 
sirsnīga sadaļa “Par bērnu 
audzināšanu. No vecā 
krusttēva”.

poētiskais aicinājums veicina vispusīgi 
izglītotas, neatkarīgas, harmoniskas un 
līdzcietīgas personības veidošanos, savu-
kārt dvēseles definīcija (“nojauta, ka manī ir 
spēja domāt”), manuprāt, ir viens no trāpī-
gākajiem apziņas raksturojumiem, ko nācies 
dzirdēt. “Dzimtenes Ziņu” sleja man radīja 
pārsteidzoši reālistisku atskārsmi par ļoti 
augstiem ētiskiem ideāliem un humānistis-
kajām vērtībām, kuras bija svarīgas pagājušā 
gadsimta sākuma latviešu sabiedrībai arī 
sadzīviskajā ikdienā, nevis tikai kultūrā. Un 
kāpēc gan es biju iedomājusies citādāk vai, 
precīzāk, daudz nedomājot, pieļāvusi daudz 
zemākus audzināšanas standartus pagātnē, 
kurā dzīvoja Rainis, Brigadere, Skalbe? Mana 
vecvecmamma, kura, visticamāk, bija šīs 

avīzes mērķauditorija, 
taču lasīja saviem bēr-
niem priekšā arī “Kaķīša 
dzirnavas” ar visiem tās 

“smalkjūtīgajiem” iekšējās 
pasaules līkločiem.

Es, protams, nezinu, 
kas ir šis “vecais krust-
tēvs”, kā arī pieļauju, ka 
viņa pamācības ietekmēja 

tā laika populārās psiholoģijas teorijas, katrā 
ziņā tās daudzviet sasaucas ar tās pašas 
paaudzes pārstāves Marijas Montesori un 
arī Emijas Pikleres atziņām par bērnu vaja-
dzībām. Taču krusttēva teorijai ir arī kāda 
lokāli specifiska īpatnība, kas viņa ieteiku-
mus pietuvina animismam un īpaši izceļ 
mātes kā audzinātājas un sargātājas lomu. 
Gandrīz katru rakstu viņš iesāk un bieži vien 
arī pa vidu papildina ar ilustrējošu tautas-
dziesmu (“Es iesāku mazs puisīt's/Tumšā 
naktī ceļu iet”, “Saulīt silta, māmiņ' jauka/
Abas vienu labumiņu”, “Lēni, lēni bērziņš 
auga/Lēni lapas darināja” u.c.), kas ideālistis-
kajam vēstījumam piešķir it kā pragmatisku 
dabā, dzīvē, vēsturē atrodamu formu. Tau-
tasdziesmas viņa tekstā kalpo kā atsauces uz 

likumus”, kas jāievēro, ja vēlamies nodroši-
nāt labākos apstākļus jaunā cilvēka attīstībai, 
un tie ir: mātes fiziskās un garīgās veselības 
kvalitāte un laimīgums, empātisku attie-
cību veidošana, bērna drošības sajūta, kas ir 
pamatā brīvai rīcībai, draudzības saišu vei-
došana, savu emociju nosaukšana, stingra 
disciplīna, kas nāk no siltas sirds, un laiks, 
ko pavadām, “skatoties sejā, nevis ekrānā”. 
Būtībā viņa tekstā tiek zinātniski pamatotas 
audzināšanas pamatvērtības, kas uzskaitī-
tas arī 1918. gada “Dzimtenes Ziņās”, tikai 
neirozinātnieks smadzenes sauc par “pasau-
les smalkāko domāšanas mašīnu”, kamēr 
vecais krusttēvs smadzeņu darbību skaidro 
pēc analoģijas ar telefona centrāli, kurā kā 
pa drātīm saplūst maņu signāli par apkār-
tējo vidi. Turklāt krusttēvs 
bez nervu “dabiskajām” 
darbībām izvirza vēl arī 

“garīgo” darbību, caur kuru 
rodas “nojauta”. “Nojauta 
ir pašapziņa, ka manā garā, 
manī mīt spēja domāt, prā-
tot, pārlikt, ievērot utt., to 
vienkārši apzīmējam ar 
nosaukumu “dvēsele”.”Au-
dzinātājiem, kas darbojas ar bērnu, krusttēvs 
piedēvē atbildīgo dvēseles skolotāju lomu. 

“Katrs ārīgs atgadījums rada iekšēju nojautu. 
Caur ārīgiem atgadījumiem bērns, kā arī liels 
cilvēks rada iekšīgi savā dvēselē ārīgās pasau-
les tēlus. (..) Bērns redz personu, tās seju, 
mīlīgās acis, dzird laipno vārdu, mana mīksto 
roku, kas pasniedz barību, redz drēbes apģēr-
bam, viņa dvēselē ronas vesela ievērojumu 
grupa: māmiņas tēls.” Dvēsele esot šādu tēlu 
vai gleznu “telpa”, un audzinātāju uzdevums 
ir palīdzēt bērnam rūpēties par tās saturu un 
gūt ieskatu par katru priekšmetu. 

Neraugoties uz novecojušās valodas 
reizēm komisko skanējumu un dažādiem 
pārprastiem un neizpētītiem prāta darbī-
bas mehānismiem, vecā krusttēva brīnišķīgi 

Padomu literatūra nemāca 
un nemaina sabiedrību, 
vērtību audzināšana 
un mainīgums vai 
nemainīgums sakņojas 
daudz dziļāk sabiedrības 
kultūrā.

Šodien pirms 100 gadiem Šodien pirms 100 gadiem
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lasītājiem zināmo un pašsaprotamo, un arī 
pārējais teorētiskais izvērsums drīzāk pilda 
zināmā atkārtošanas un analizēšanas, nevis 
informatīvu funkciju.

Cik man ir nācies arī mūsdienās saskar-
ties ar bērnkopības un audzināšanas jeb 
vecāku pašpalīdzības grāmatām, tās visbie-
žāk nenāk klajā ar radikāliem jaunumiem, 
bet gan mudina ieraudzīt atbildes pazīsta-
majā un vēlamajā. Tas gan neizslēdz dažādu 
un savstarpēji pretrunīgu metožu līdzāspa-
stāvēšanu un atsaukšanos uz apšaubāmiem 
avotiem (it sevišķi attiecībā uz jautājumiem, 
kas skar bērna miega “treniņu” vai ēdinā-
šanu): mēs izvēlamies ieklausīties tajā, kas 
apstiprina jau mūsu esošos pieņēmumus. 
Galu galā, jau Aristotelis uzskatīja, ka lasī-
šanas procesam piemīt dziedinošas īpašības 
pašam par sevi, neatkarīgi no satura un 
sniegtajām atbildēm.

Padomu literatūra nemāca un nemaina 
sabiedrību, vērtību audzināšana un mai-
nīgums vai nemainīgums sakņojas daudz 
dziļāk sabiedrības kultūrā. Kā nesen Kalifor-
nijas Universitātes profesors Jurijs Slezkins 
rakstīja “New York Times” par audzināšanu 
boļševiku stilā: “Revolūcijas neapēd savus 
bērnus; revolūcijas, kā visi citi tūkstošgades 
eksperimenti, pašas tiek apēstas, un tās apēd 
revolucionāru bērni. Boļševiki, kas nebaidījās 
no pagātnes un ļāva savus bērnus uzaudzi-
nāt dievticīgajām zemnieku auklītēm, sevišķi 
lietpratīgi paši radīja savu kapu racējus.” 
Viņš uzskata, ka boļševismam (un mark-
sismam kopumā) bija plakana izpratne par 
cilvēka dabu, viņi pieņēma, ka īpašumtiesību 
revolūcija ir vienīgais priekšnosacījums revo-
lūcijai cilvēku sirdī un proletariāta diktatūra 
iznīcinās visu, kas stājas ceļā komunismam 
gan valsts, gan ģimenes mērogā. Boļševiki 
neuztraucās par ģimenes paražām un nepie-
tiekami kontrolēja to, kas notiek cilvēku 
mājās, un nesaistīja politisko ekonomiku 
un socioloģiju ar individuāliem ģimenes 

rituāliem. Neviens precīzi nezināja, kādam 
jābūt komunistu ģimenes modelim, tāpat kā 
neviens nekad nespēja izkontrolēt, vai bērni 
mājās vairāk lasa Marksu un Engelsu vai 
tomēr Gēti, Tolstoju un Heini.

Tomēr vecāku pašpalīdzības žanrā es 
vecā krusttēva padomus “Dzimtenes Ziņās” 
uzskatu par daudzējādā ziņā labu paraugu: 
galvenokārt tāpēc, ka viņš runā par ideāliem 
un audzināšanas mākslas izkopšanu, neuz-
liekot vecākiem visu vainas svaru par savu 
neizdošanos. Un pēc to izlasīšanas manī ir 
noformulējusies atbilde, ar kuru vienu dienu 
varbūt varēšu paspīdēt kādā no starptau-
tiskajiem māmiņu forumiem, kad runa būs 
par attapīgajiem franču vai iejūtīgajiem taju 
audzināšanas principiem. Es nākšu klajā ar 
latviešu padomu literatūrā argumentētu tau-
tas dzīvesziņu, par kuras ierādīšanu esmu 
ļoti pateicīga savai mammai: 

Mana mīļa māmuliņa. 
Mani mīļi audzināja: 
Pati māte dubļus brida, 
Mani nesa rociņā.

Šodien pirms 100 gadiem

10 
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notikumi
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kuriem pirmais izskanēja 2015. gada 11. 
decembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Ziedoņa zālē.

Koncertcikla kulminācija ir noslēguma 
koncerts, kurā pašdarbības jaukto koru diri-
ģentu izvēlētus 14 veiksmīgākos jaundarbus 
atskaņo Valsts Akadēmiskais koris “Lat-
vija”, Latvijas Radio koris, Rīgas kamerkoris 

“Ave Sol” un 18 Latvijas vadošie amatierkori 
mākslinieciskā vadītāja Māra Sirmā vadībā.

Baltā galdauta svētki ir veids, kā svi-
nēt Latvijas otro dzimšanas dienu – 1990. 
gada 4. maiju, kad Latvijas PSR Augstākā 
padome pieņēma deklarāciju “Par Latvi-
jas Republikas neatkarības atjaunošanu”, 
kas pasludināja 1940. gada 17. jūnija PSRS 
militāro agresiju par starptautisku nozie-
gumu un atjaunoja Latvijas Republikas 
suverenitāti.

Kultūras ministrijas Latvijas valsts 

ar svešiniekiem, bet pašai vajadzēja strā-
dāt rūpnīcā? Par jaunās dzīves paradoksiem 
liecina Mērijas mātes dienasgrāmatas, kas 
kolorīti atklāj gan dzimtas, gan Latvijas 
valsts vēsturi. Pats Mērijas ceļojums līdz 
šim bija noslēpums un mīkla, kas tiek atri-
sināta filmā. Šis ir stāsts par dzīvesspēku, 
pašaizliedzību, inteliģenci un izturību, kas 
palīdzējusi izdzīvot latviešu tautai un tās 
kultūrai.

Gatavojoties valsts simtgadei, astoņdesmit 
Latvijas komponisti tika aicināti piedalīties 
muzikālā labaratorijā un radīt jaundarbus – 
a cappella dziesmas korim, kas muzikāli 
portretē piecas stihijas: uguni, ūdeni, zemi 
(Tēvzemi), debesis un mīlestību –, lai tādē-
jādi veidotu jaunu mūzikas repertuāru 
jauktajiem koriem. Ir tapuši 74 jaundarbi, 
kas jau atskaņoti piecu koncertu ciklā, no 

2
Latvijas komponisti 
Latvijas simtgadei
Dižkoncerts
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No 4. maija Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas ātrijā, Rīgā

1
Mērijas ceļojums
Kristīnes Želves dokumentālā filma
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No 2. maija Latvijas kinoteātros

Programmu “Latvijas filmas Latvijas simtga-
dei” maijā turpina režisores Kristīnes Želves 
dokumentālā filma “Mērijas ceļojums” – 
stāsts par jaunu sievieti Mēriju Grīnbergu, 
kas Otrā pasaules kara laikā izglāba lielu 
daļu Latvijas muzeju kolekciju: 700 kastes, 
kuras vācu armija atkāpjoties ņēma līdzi un 
bez kuru satura daudzas Latvijas muzeju 
zāles šobrīd būtu tukšas. Mērija Grīnberga 
bija vienīgā brīvprātīgā, kas 1944. gadā devās 
līdzi vilcienam ar Latvijas mākslas vērtī-
bām un kopā ar tām atgriezās Rīgā. Vācu 
okupācijas spēki tās centās izvest, padomju 
okupācijas spēki atveda atpakaļ; Mērija savu 
pienākumu izpildīja līdz galam. Pateicības 
vietā par paveikto Mērija tika atlaista no 
darba muzejā, un viņas turpmāko dzīvi pava-
dīja nerimstošas aizdomas.

Filma meklē atbildes uz jautājumiem: 
kāpēc jauna, izglītota sieviete no inteliģen-
tas dzimtas ar tuviem radiem Rietumos 
atgriezās PSRS? Kā viņa varēja turpināt 
dzīvi šeit, kad ģimenes dzīvoklis bija pilns 

simtgades biroja rosinātās Baltā galdauta 
svētku tradīcijas mērķis ir iedvesmot cil-
vēkus 4. maijā pulcēties pie viena galda 
ģimenes, draugu, kaimiņu vai kopienas lokā, 
apzināti svinot savas valsts pastāvēšanu 
un godinot tos, kuri palīdzējuši to radīt un 
nosargāt. Iecerēts, ka Baltā galdauta svētkus 
cilvēki rada sev paši: katrs pievieno cienas-
tam un sarunām savu devumu, kopīgi radot 
svētku sajūtu.

“Latvijas gadsimts” ir lielākā muzeju 
kopizstāde pēc valsts neatkarības atjauno-
šanas – tās veidošanā iesaistījušies 63 valsts, 
pašvaldību un privātie muzeji. Izstādē vien-
kopus var apskatīt izcilas vēstures liecības 
no visas Latvijas. Kopumā eksponēti 1500 
priekšmeti, ar kuru palīdzību iespējami 
daudzveidīgi tiks atspoguļota Latvijas valsts 
vēsture simts gadu garumā, – to vidū ir gan 
fotogrāfijas un dokumenti, gan mēbeles, 

3
Baltā galdauta svētki
Latvijas neatkarības atjaunošanai 
veltīta tradīcija
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4. maijā Latvijā un pasaulē

4
Latvijas gadsimts
Muzeju kopizstāde

k a d k u r

No 4. maija Latvijas Nacionālajā 
vēstures muzejā, Rīgā
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apģērbs, sadzīves lietas, nauda, apbalvojumi 
un citas liecības.

Saturiski izstāde aptver visus Latvijas 
valstiskuma vēstures posmus. Tajā iekļauti 
dažādu laikmetu politiskie konteksti, katram 
laikposmam raksturīga kultūras, sabiedrisko 
vai saimniecisko dzīvi raksturojoša laikmeta 
aina un dzīvesstāsti. Izstādi apmeklētā-
jiem tuvāku padara personiskie stāsti – no 
pagājušā gada novembra ikviens Latvi-
jas iedzīvotājs varēja iesūtīt sev vai savai 
dzimtai nozīmīgu fotogrāfiju “Gadsimta 
albumam”, pievienojot arī īsu aprakstu. 
Augšupielādētie stāsti un attēli līdzās izstādē 
piedāvātajiem dzīvesstāstiem veido Latvijas 
vēstures panorāmu.

“Dzimuši Latvijā” ir koncertu cikls, kura 
laikā notiek tādu izcilu Latvijas mākslinieku 
koncerti, kas savu meistarību un atzinību ir 
nostiprinājuši ārpus Latvijas robežām.

4. maijā Lielajā ģildē notiks koncerts 
“Svētki ar orķestri”, kurā latviešu komponistu 
mūziku un oriģināldarbu pirmatskaņoju-
mus izpildīs apmēram 700 dalībnieki no 23 
Latvijas labākajiem bērnu un jauniešu simfo-
niskajiem orķestriem un kamerorķestriem.

13. maijā Latvijas Nacionālajā operā un 
baletā uzstāsies izcilais latviešu diriģents 
Mariss Jansons, Bavārijas Radio simfoniskais 
orķestris un vācu vijolnieks Franks Pēters 
Cimmermanis. Koncertā būs dzirdami Ser-
geja Prokofjeva, Džoakīno Rosīni, Riharda 
Štrausa un Morisa Ravēla skaņdarbi.

20. jūnijā Dzintaru koncertzālē ciklu tur-
pinās latviešu mecosoprāns Elīna Garanča 
kopā ar pasaulslaveno orķestri “Vīnes filhar-
moniķi” un venecuēliešu diriģentu Rafaelu 
Pajare. Programmā skanēs Ludviga van Bēt-
hovena, Gustava Mālera un Bēla Bartoka 
darbi.

19. jūlijā Ventspils teātra namā “Jūras 
vārti”, 20. jūlijā Liepājas koncertnamā “Lie-
lais dzintars” un 22. jūlijā Cēsu pils parkā 
ar opermūzikas un simfoniskās mūzikas 
koncertu “Salut d’Amour” uzstāsies izcilā 
Latvijas operdziedātāja Marina Rebeka, diri-
ģents Karels Marks Šišons un Rīgas Festivāla 
orķestris.

Savukārt 24. jūlijā Dzintaru koncertzālē 
projekta “Dzimuši Latvijā” laikā izveidotais 
Latvijas Simtgades jauniešu simfoniskais 
orķestris muzicēs kopā ar izciliem, Latvijā 
dzimušiem un pasaulē atzītiem mūziķiem – 
Kristīni Opolais, Kseniju Sidorovu un Vinetu 
Sareiku. Koncerta programmu Latvijas 
Simtgades jauniešu simfoniskais orķestris 
gatavos sadarbībā ar Latvijā pazīstamiem 
profesionāliem mūziķiem un diriģentu, Ber-
līnes Komiskās operas muzikālo vadītāju 
Aināru Rubiķi.

5
Dzimuši Latvijā
Koncertcikls 
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No 4. maija 
līdz 24. jūlijam

Lielajā ģildē, Latvijas 
Nacionalajā operā, 
Dzintaru koncertzālē, 
Ventspils teātra namā 
“Jūras vārti”, Liepājas 
koncertnamā “Lielais 
dzintars”, Cēsu pils parkā        

2016. gada beigās Dailes teātris, reaģējot uz 
tobrīd īpaši saasināto bēgļu krīzi, izsludināja 
oriģināldramaturģijas lugu konkursu “Aus-
trumi ienāk Latvijā. Patvērums un  
(ne)satikšanās”. Konkursa mērķis bija mudi-
nāt Latvijas dramaturgus radīt darbus, kas 
veicinātu diskusiju par attiecībām, konfliktu 
un iespējamo sintēzi starp savējo/svešo, 
mājām/emigrāciju, apliecinājumu/nolie-
gumu. Konkursā pirmo vietu ieguva Alekseja 
Ščerbaka luga “Līvbērze”, kas no 20. maija 
būs skatāma Dailes teātra Mazajā zālē ar 
nosaukumu “Balta vārna melnā krāsā”.

Izrādi, kas žanriski nodēvēta par “šodie-
nas drāmu”, veido režisors Intars Rešetins, 
un tās darbība risinās kādā Latvijas pilsētā, 
kur dzīvo parasta ģimene. Viss mainās, kad 
tajā negaidot ienāk sīrietis. “Nekas vairs nav 
kā agrāk. Baltajiem vīriešiem acīs parādās 
bailes. Ģimene vairs nevar visi kopā sēdēt 
pie viena galda. Izrādās, ka dzīve nav iekār-
tota pēc noteikumiem. Žēl,” vēsta izrādes 
pieteikums.

Programmā “Latvijas filmas Latvijas simtga-
dei” tapusī populārzinātniskā filma “Baltu 
ciltis” caur vēsturiskām rekonstrukcijām, 
inscenējumiem, datoranimāciju un zināt-
nisko ekspertu aizkadra komentāriem ļauj 
iepazīt Eiropas pēdējos pagānus – 13. gad-
simta baltu tautas, kas vēlāk izveidoja 
latviešu nāciju.

Filmas galvenais varonis, tirgotājs Larss 
no Gotlandes, apceļo zemes, ko apdzīvo 
kurši, latgaļi, sēļi, zemgaļi, prūši, jātvingi, 
galindi, augštaiši un žemaiši. Līdz ar viņu 
skatītāji iepazīst šī reģiona kultūras speci-
fiku un gūst nelielu ieskatu latviešu senču 
dzīvē: ko viņi darīja, kā viņi dzīvoja, kam viņi 
ticēja, un kas viņus darīja spēcīgus? 

2015. gadā brāļi Ābeles uzņēma popu-
lārzinātnisko īsfilmu “Kurši”, kas festivālā 

“Lielais Kristaps” ieguva labākās īsmetrāžas 
dokumentālās filmas balvu. Pie jaunās filmas 
viņi strādā kopā ar scenārija autoru – filo-
zofu un mitoloģijas pētnieku Tomu Ķenci.

6
Baltu ciltis
Raita un Laura Ābeļu dokumentālā 
filma 
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No 16. maija Latvijas kinoteātros

7
Balta vārna melnā krāsā
Izrāde 
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No 20. maija Dailes teātrī, Rīgā
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Vasarā Cēsīs jau ceturto gadu ar mērķi 
apmainīties domām, asināt prātu un papla-
šināt redzesloku norisinās sarunu festivāls 

“Lampa”. Šoreiz festivāls mudina uzticē-
ties, jo, spriežot pēc SKDS veiktā pētījuma 
datiem, 52% Latvijas iedzīvotāju uzskata, 
ka lielākajai daļai cilvēku nevar uzticēties, 

skatāma izstāžu zālē “Arsenāls”, paredzēti vai-
rāki satelītpasākumi: “Le Mobilier National” 
(Parīze, Francija) viesizstāde “Gobelēnu krā-
sas” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, 
Egila Rozenberga personālizstāde “Transfi-
gurācija” LNMM, Ievas Krūmiņas, Rolanda 
Krutova un vairāku citu mākslinieku personā-
lizstādes Rīgas galerijās. Notikumu papildinās 
LMA studentu un mākslinieku radošās 
darbnīcas, kurās aktīvi varēs iesaistīties arī 
skatītāji, un vērienīga divu dienu starptautiskā 
konference mākslas muzejā “Rīgas Birža”. 
Konferencē uzstāsies  vieslektori no Lietuvas, 
Igaunijas, Polijas, ASV, Apvienotās Karalistes, 
Somijas, Zviedrijas, Francijas u.c. valstīm.

8
Tradicionālais un 
laikmetīgais 
Rīgas Starptautiskās tekstilmākslas un 
šķiedras mākslas triennāles galvenā 
izstāde 
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No 6. jūnija līdz 
16. septembrim

LNMM Izstāžu zālē 
“Arsenāls”

9
Lampa
Sarunu festivāls
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29. un 30. jūnijā Cēsīs
Šīgada Rīgas Starptautiskās tekstilmākslas 
un šķiedras mākslas triennāles “Tradicionā-
lais un laikmetīgais” devīze ir “Identitāte”, 
un tās galvenais notikums ir mākslinie-
ciski un profesionāli augstvērtīga izstāde, 
kas atspoguļos inovatīvās laikmeta parādī-
bas un tendences tekstilmākslas un šķiedras 
mākslas nozarē Eiropā un pasaulē.

Pēc starptautiskas žūrijas lēmuma tajā 
piedalās 88 mākslinieki no 26 valstīm – Bal-
tijas valstīm un Ziemeļvalstīm, Polijas, 
Francijas, Vācijas, Austrijas, Apvienotās 
Karalistes, Izraēlas, ASV, Krievijas, Japānas 
u.c. Viesmākslinieku statusā ir divi pasaulē 
slaveni tekstilmākslinieki: Šīla Hiksa (Fran-
cija/ASV) un Džons Eriks Rīss (ASV). Izstādi 
papildina ievērojamās poļu mākslinieces, 
klasiķes Magdalēnas Abakanovičas (1930–
2017) darbi.

Līdztekus triennāles pamatizstādei, kas 

kamēr gatavi pilnībā uzticēties ir vien 
5%. Turklāt lielāko neuzticību izjūtot kur-
zemnieki, savukārt visvairāk uzticas Rīgā 
dzīvojošie.

“Mēs dzīvotu daudz labāk, ja spētu izteikt 
viedokli bez pārmešanas, spētu uzklau-
sīt bez aizspriedumiem un mācētu vairāk 
uzticēties kā draugam, tā ģimenei un valstij 
kopumā. Šis festivāls dod iespēju sarunā-
ties, pierādīt sevi un kopīgi valstī iedegt to 
gaišo, kas nepieciešams, lai radītu augsni vēl 
labākiem nākamajiem simts gadiem,” stāsta 
festivāla “Lampa” direktore Ieva Morica.

10
XXVI Vispārējie latviešu 
dziesmu un XVI deju svētki

k a d k u r

No 30. jūnija līdz 8. jūlijam Rīgā

Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošo 
XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI 
deju svētku nedēļā Rīgā ieradīsies 43 000 
dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldībām, kā 
arī citām pasaules valstīm, kur latvieši uztur 
un attīsta dziesmu un deju svētku tradīciju. 
Septiņās dienās viņi piedalīsies vairāk nekā 
65 pasākumos – koru, deju, pūtēju orķes-
tru, kokļu, tautas mūzikas, vokālo ansambļu, 

folkloras kopu u.c. koncertprogrammās, lat-
viešu tautas tērpu skatē, tautas lietišķās 
mākslas izstādē un amatierteātru izrādēs. 
Daudzos maksas un bezmaksas pasākumus 
klātienē varēs vērot 500 000 apmeklētāju.

Svētku atklāšana notiks 1. jūlijā ar garī-
gās mūzikas koncertu Doma baznīcā, kam 
sekos svētku dalībnieku gājiens pa Rīgas 
pilsētas ielām. Krāšņos tautastērpos ģērbto 
dalībnieku vairāku stundu ilgais gājiens 
noslēgsies ar īpašu dziesmu un deju svētku 
dalībniekiem veltītu atklāšanas pasākumu.

Nozīmīgākie svētku pasākumi ir deju 
lieluzvedums “Māras zeme” Daugavas sta-
dionā, kur ap 17 000 dejotāju caur kustību, 
soļu ornamentu, mūziku, enerģiju, ritmu 
un krāsu izstāstīs Latvijas bagāto vēsturi, 
un noslēguma koncerts “Zvaigžņu ceļā” 
Mežaparka Lielajā estrādē, kur 12 000 dzie-
dātāju kopkoris trīs stundu garā koncertā 
izpildīs latviešu profesionālās kormūzi-
kas spilgtākos darbus. Noslēguma koncerts 
pāries sadziedāšanās naktī, skatītājiem pie-
vienojot arī savas balsis, un turpināsies līdz 
pat rīta gaismai.

Top 10 Top 10
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20. gadsimta sākums
Ja reiz Latvijas valsts simtgade, tad saraksts 
arī jāsāk ar skaņdarbu, kurš radīts jaunās 
valsts dzimšanas laikā un kuram pašam drīz 
svinama simtā jubileja. Jānis Mediņš operu 
“Uguns un nakts” rakstīja no 1913. gada 
līdz 1919. gadam. Rakstīja visekstrēmākajos 
apstākļos, tostarp piedaloties latviešu strēl-
nieku gaitās Tālajos Austrumos. Mediņš 
domāja, ka šo darbu uzvedīs kā pirmo 
latviešu nacionālo operu. Pēc dēkainās 
atgriešanās Latvijā izrādījās, ka priekšā aiz-
steigusies Alfrēda Kalniņa opera “Baņuta”. 
Mediņš atspēlējās, uzrakstot pirmo lat-
viešu baletu “Mīlas uzvara”, bet “Uguns 
un nakts” kļuvusi par kanonisku vērtību. 
Tiesa, kā jau visas latviešu operas, uzvesta 
reti – un oriģinālajā versijā tikai pirmajā 
iestudējumā 1921. gadā. Raiņa simbolu 
drāmas iedvesmoto opusu Mediņš radī-
jis ar vērienu atbilstoši vēlīnā romantisma 

dimensijām, un to gluži labi var iedomāties 
kā komponista atbildi Rihardam Vāgne-
ram – kā izcilu profesionālo kvalitāšu un 
nacionālās pašapziņas apliecinājumu. Vis-
pārpieņemts, ka “Uguns un nakts” ir viena 
no nedaudzajām latviešu operām, ko vērts 
uzvest ārzemju opernamos. Taču uz to 
acīmredzot vēl jāsaņemas, tāpat kā uz visas 
diloģijas mūsdienīgu iestudējumu tepat 
Latvijā. Īpaši ilgojos pēc Viestura Kairiša 
versijas. Bet derēs arī Mihaels Haneke. 

20. gadi
Atšķirībā no Jāņa Mediņa un vēl citiem, 
Emilis Melngailis bija miniatūrists – kon-
centrējās uz kora mūziku un ilgstoši 
slīpēja tautasdziesmu tēmu un noskaņu 
iedvesmotus darbus. Arī izteikts individu-
ālists – latviešu mūzikas vēsturē iegājis viņa 
briesmīgais un nomācoši egoistiskais rak-
sturs. Taču tagad to aizēnojusi Melngaiļa 
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apbrīnojami smalkā, jūtīgā un niansētā 
mūzika, kur turklāt nav ne miņas no nacio-
nālromantisma šī vārda standartizētajā 
izpratnē – Melngailis spēja pieslēgties 
nacionālās mentalitātes kodam kā neviens 
cits un radīt partitūras, kurās sastopas 
arhaiski un laikmetīgi slāņi. Daudzas no 
tām tiek uzskatītas par šedevriem – pirmām 
kārtām “Jāņuvakars”. To Melngailis rakstīja 
1926. gadā baletam “Maija”, drīz vien visi 
saprata, ka tā pati kora mūzika vien sanāks, 
taču “Jāņuvakaru” dziesmusvētku prog-
rammā iekļauj pastāvīgi. Neraugoties uz to, 
ka mūsdienās daudzie amatieru kori kļu-
vuši par kamerkoriem, kuriem Melngaiļa 
skaņurakstu pienācīgā krāšņumā iedzīvi-
nāt ir nereāli, dziesmusvētkos “Jāņuvakara” 
fināla gavilējošais Si mažors joprojām 
skan aizraujoši. Protams, profesionālu 
koru sniegumā tāpat. Eksistē apokrifisks 
stāsts par biezām nošu papīra mapēm kaut 
kur Latvijas Nacionālās operas un baleta 
vai bibliotēkas arhīvos, kurās rodamas ar 
zīmuli pierakstītas baleta “Maija” lappuses. 
Varbūt tā ir realitāte. 

30. gadi 
1932. gadā Latvijas Nacionālajā teātrī vie-
sojas Mihails Čehovs un iestudē Viljama 
Šekspīra traģēdiju “Hamlets”, kurā pats 
spēlē arī titullomu, par mūzikas autoru 
pieaicinot Jāni Kalniņu. Tajā brīdī kompo-
nistam dzimst doma kādreiz radīt operu 
“Hamlets”. Ievingrinājis roku pasaku operā 
“Lolitas brīnumputns”, Jānis Kalniņš 1935. 
gadā arī pievēršas pavisam cita rakstura 
literārajam pirmavotam. Jāņa Kalniņa 
“Hamlets” pirmizrādi piedzīvo 1936. gada 
februārī ar pašu komponistu pie orķes-
tra diriģenta pults; titullomu dzied Mariss 
Vētra. Tobrīd komponistam ir 32 gadi, un 
profesionāļi viņam paredz spožu nākotni. 
Solītā karjera un vispārējā atzinība tiešām 
pienāk – taču nevis Latvijā, bet gan Kanādā. 

Viens no slavenākajiem Kanādas kompo-
nistiem nodzīvo līdz 96 gadu vecumam un 
mirst 2000. gadā, par Latviju saglabājot 
vien tālas atmiņas kā par “zudušo paradīzi”. 
Viņš atstājis četras simfonijas, vijoļkon-
certu, stīgu kvartetu, klavieru kvintetu un 
daudzus mazāka apjoma darbus, daiļradē 
visu mūžu ceļojot starp modernisma strā-
vām un lakonisku postromantismu, taču 
trimdas gados neviena jauna opera vairs 
netop – ne latviešu, ne angļu valodā. Operu 
“Hamlets” Latvijā palaikam iestudē arī 
mūsu dienās, turpretī Volfgangs Dārziņš 
savulaik izteicies, ka šis darbs “droši vien 
atradīs ceļu arī pāri robežai”. Kā redzams, 
arī Jāņa Kalniņa operai šis brīdis vēl nav 
pienācis, lai gan labāka par Ambruāza Tomā 
“Hamletu” tā jau nu ir droši. 

40. gadi
Arī Jānis Ivanovs kolektīvajā atmiņā atstā-
jis par sevi priekšstatu kā par skarba un 
biedējoša rakstura personību. Vienlaikus 
arī monumentālu – šī vārda visplašākajā 
nozīmē. Viņš nodzīvoja 77 gadus un radīja 
21 simfoniju – un šai mūzikai, ar kuru viņš 
neskaitāmus citus meistarus apsteidzis 
kvantitatīvi, piemīt arī izcila kvalitatīva 
vērtība. Jāņa Ivanova Piekto simfoniju šo 
partitūru vidū ierindo starp labākajām. 
Komponēta 1945. gadā, tā iezīmē pavēr-
sienu prom no agrīno simfonisko opusu 
nacionālromantiskās estētikas un Ceturtās 
simfonijas “Atlantīda” krāšņā impresio-
nistiskā programmatisma – tagad tā vietā 
ir tīra, absolūta mūzika, ietverta dramatis-
kos tēlos un spēcīgās, izteiksmīgās līnijās. 
Piekto simfoniju pirmatskaņoja 1946. gadā 
Maskavā. Kritika to slavēja, pēc diviem 
gadiem sekoja prasības nosodīt “formā-
lismu un kosmopolītismu”, un šoreiz 
atsauksmes bija diametrāli pretējas. Vēl pēc 
pieciem gadiem politiskā režīma virziens 
vēlreiz mainās, un tagad tie paši cilvēki 

Piekto simfoniju atkal nosauc par vienu 
no vērtīgākajiem latviešu mūzikas piemē-
riem. Latvijas Nacionālais simfoniskais 
orķestris Andra Pogas vadībā Piekto simfo-
niju spēlēja 2017. gada maijā, atgādinot, ka 
šis skaņdarbs ir lielisks arī ārpus jebkāda 
vēsturiskā konteksta. Savukārt Jānis Iva-
novs pēc drūmākajiem totalitārā režīma 
gadiem savā daiļradē aizvien konsekven-
tāk izkopis enigmātisku izteiksmi, līdz pat 
mūža beigām iedziļinoties cilvēka esamī-
bas noslēpumos. Viņa vieta latviešu mūzikā 
joprojām ir unikāla.  

50. gadi
Lūcijai Garūtai visu mūžu bija tuva 
romantiski kāpināta jūtu gamma, un 
impresionisma harmoniskie atradumi tai 
piešķīra papildu krāsas, intensitāti un dzi-
ļumu. Līdz ar to viņa ar vienlīdz lieliem 
panākumiem spēja radīt gan izsmalcinā-
tas miniatūras, gan dramatiskus lielizmēra 
opusus. Garūtas klavierkoncerts pieder 
pie otrās skaņdarbu grupas, un, sēro-
jot par savas pusaugu māsasmeitas nāvi, 
komponiste šos pārdzīvojumus izteica 
ar caururbjošu māksliniecisku spēku. 
Atbilstoši savai estētiskajai un eksistenciā-
lajai pārliecībai, kas tomēr, neraugoties uz 
visu, ļaunuma uzvaru un absolūtu tumsu 
uzskatīja par neiespējamu. Klavierkoncer-
tam pēdējās taktssvītras tika vilktas 1951. 
gadā. Padomju Latvijas Komponistu savie-
nībā Garūtai paskaidroja, ka laikmetā, kurā 
atbilstoši bezkonfliktu teorijai notiek cīņa 
starp labo un vēl labāko, tādam emocio-
nāli reakcionāram un sociālistisko dzīves 
īstenību nomelnojošam darbam nav vietas. 
Uzspiestās pseidogaviles pamazām bei-
dzas ar Staļina nāvi, un 1956. gadā notiek 
publisks pirmatskaņojums ar pianista 
Hermaņa Brauna un diriģenta Leonīda 
Vīgnera līdzdalību. Iepriekšējos gados 
visiem jau piemirsusies traģiska vēstījuma 

pastāvēšana mākslā, un rezultāts ir satri-
cinošs – kā stāstījuši koncerta liecinieki, 
pēc skaņdarba beigām klausītāji jutušies 
“kā ar aukstu ūdeni aplieti”. Kopš šī brīža 
Lūcijas Garūtas klavierkoncertu spēlē kat-
ras paaudzes vadošie latviešu pianisti, 
pēdējais – Reinis Zariņš, kura veiktais 
ieskaņojums ir tuvu pilnībai. 

60. gadi
Raksturojot Pētera Plakida daiļradi, 
“Mūziku klavierēm, stīgu orķestrim un 
timpāniem” komponista opusu vidū 
parasti min vienu no pirmajiem. Un tā arī 
ir pirmā Plakida simfoniskā partitūra – 
rakstīta 1969. gadā, kad autoram bija 22 
gadi; pirmatskaņojums notika 1970. gada 
14. novembrī – Latvijas Nacionālo simfo-
nisko orķestri vadīja Romualds Kalsons, 
timpānus spēlēja Elhonons Jofe, bet kla-
vieres pats komponists. Plakida vienaudži 
“Mūziku klavierēm, stīgu orķestrim un 
timpāniem” sauc par absolūtu šedevru. Jau-
nākās paaudzes viņiem pievienojas – un 
šī partitūra repertuārā atrodas pastāvīgi, 
katram jaunam pianistam, diriģentam un 
orķestra māksliniekiem tur saskatot un 
saklausot kaut ko fundamentāli svarīgu. 
Plakida skaņdarba vēstījums acīmredzami 
ir pārlaicīgs – tajā rodama suģestējošas 
brīvības apjauta, trausls un plastisks jūtī-
gums, metafizisks un emocionāls protests, 
traģiskas dimensijas un vēl, un vēl. Skaidrs 
ir tas, ka šajā mūzikā izteikts kaut kas vār-
dos neizsakāms, un šis neformulējamais un 
neizsakāmais vienlaikus ir arī ļoti, ļoti per-
sonisks. Tādas lietas neaizmirstas, tādas 
nav iespējams nepamanīt. Pēc “Mūzikas 
klavierēm, stīgu orķestrim un timpāniem” 
Plakidis dzīvoja vēl gandrīz piecdesmit 
gadus un līdz pat komponista aktīvās dar-
bības noslēgumam 90. gadu nogalē radīja 
daudzas brīnišķīgas partitūras – bet šis jau-
nības opuss tā arī palicis unikāls. 
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70. gadi
Raugoties no tīras profesionalitātes kri-
tērijiem, desmit izcilāko latviešu mūzikas 
paraugu sarakstā 70. gados vajadzētu 
atrast vietu Tālivaldim Ķeniņam, Marģerim 
Zariņam, Romualdam Kalsonam. Turpat, 
protams, arī Romualds Grīnblats, Ādolfs 
Skulte, Artūrs Grīnups. Šāda izvēle par 
labu vispārzināmiem vai piemirstiem klasi-
ķiem tiktu atzīta par pašsaprotamu. Tomēr 
ir kāds skaņdarbs, kurš, lai gan tā četrdaļu 
cikls nebūt nav ideāls, joprojām izraisa 
klausītājos un atskaņotājos nepārejošu 
interesi un uzrunā ar radošas un brīvas per-
sonības atklāti izteiktu pārliecību: Imanta 
Kalniņa Ceturtā simfonija. Ar tādu pašu 
dilemmu saskārās Latvijas Kultūras kanona 
veidotāji – Piektā simfonija būtu vienga-
balaināka, Trešā simfonija – profesionāli 
noslīpētāka, tomēr Ceturtā simfonija ir un 
paliek tas Kalniņa darbs, kurā izaicinājums 
totalitāram režīmam mests ar rokmūziķa 
ekspresiju un akadēmiski izglītota mūziķa 
rīcībā esošo pieredzi, rafinētību un simbolu 
klāstu. Režīms šo izaicinājumu pieņēma, 
un simfonijas oriģinālversiju ar meco-
soprāna dziedājumu angļu valodā nācās 
nomainīt ar viscaur instrumentālu vari-
antu darba pirmatskaņojumā 1973. gadā. 
Atbilstoši sākotnējai iecerei Ceturtā simfo-
nija pirmoreiz skanēja 1997. gadā Detroitā, 
bet pēdējais šī opusa lasījums ar diriģentu 
Kasparu Ādamsonu un Šveices trio “VEIN” 
apliecināja, ka neviens patiesībā nezina, 
kādai jābūt kanoniskai versijai. Imants Kal-
niņš klusē, un īstā atbilde katram jārod 
pašam 

80. gadi
Gundars Pone piederēja pie tās emigrācijā 
izaugušās paaudzes, kurai trimdas kon-
servatīvā estētika un daudzās karojošās 
frakcijās sašķeltā sabiedrība šķita bezce-
rīgi garlaicīga. Vienlaikus šie mākslinieki 

saprata arī to, ka okupētās Latvijas korum-
pētajā kultūrvidē viņiem nav vietas. Pone 
tieši tāpat nevēlējās sekot arī iepriekš for-
mulētām idejām – pat tad ne, ja tās nāktu 
no avangarda mākslas sfēras; viņš jaunas 
idejas meklēja pats un darīja to spīdoši. No 
Gundara Pones lieldarbiem parasti pirmo 
piemin simfonisko partitūru “Avanti!”, 
bet, tā kā mēs jau esam nonākuši līdz 80. 
gadiem, īsti laikā būs atgādinājums par 
opusu “Titzarin”, kuru savulaik Liepā-
jas Simfoniskais orķestris atskaņoja vienā 
programmā ar Imanta Kalniņa “Oktobra 
oratoriju”. Un skaņdarbs “Titzarin” spoži 
reprezentē Gundara Pones estētikas un 
pasaules redzējuma galvenās iezīmes, 
kur daudzlīmeņu kompozicionālā domā-
šana pastāv līdzās filigrānām niansēm, bet 
racionāla arhitektonika nebūt neizslēdz 
tiešu emocionālu iedarbību. Koncert-
programmas vēsta, ka Latvijas mūziķiem 
un klausītājiem nepieciešama gan Pones 
kamermūzika, gan simfoniskie un vokāli 
simfoniskie opusi, taču viņa daiļrades man-
tojums vēl ne tuvu nav pilnībā apzināts, un 
tādi komponista vēlīnie darbi kā “Monu-
mentum pro Galileo”, Rekviēms un opera 
“Roza Luksemburga” joprojām gaida savus 
iztulkotājus. 

90. gadi 
Pētera Vaska vijoļkoncertu “Tālā gaisma”, 
tāpat kā daudzas citas komponista partitū-
ras, spēlē bieži un regulāri – gan Latvijas, 
gan pasaules koncertzālēs. Taču sākums 
šī opusa muzikālajai dzīvei bija 1997. gada 
Zalcburgas festivālā, kad vijoļkoncertu 
pirmatskaņoja Gidons Krēmers un kame-
rorķestris “Kremerata Baltica” ar Sauļu 
Sondecki pie diriģenta pults. Pēc 1997. 
gada Pēteris Vasks aizvien biežāk pie-
vērsies sakrālajai tematikai, viņa darbos 
nostiprinās harmonisks un kontempla-
tīvs skaņuraksts, kur ar modernisma 

izteiksmes līdzekļiem atklāts eksisten-
ciāls dramatisms atkāpjas pagātnē, taču 
vijoļkoncerts “Tālā gaisma” vēl atrodas 
tajā komponista daiļrades posmā, kur 
tumsas un gaismas pretstati nereti sadu-
ras atklātā konfrontācijā. Un jādomā, ka 
“Tālās gaismas” panākumus radījušas ne 
tikai vijoļkoncerta apgarotās lappuses, 
ne tikai arī šajā darbā rodamā tiekšanās 
uz emocionālu šķīstīšanos, uz katarsi, 
bet arī mūzikas personiskā un vispār-
cilvēciskā vēstījuma saplūsme. Jā, tas 
neapšaubāmi ir stāsts par Gidona Krē-
mera bērnību, bet tajā pašā laikā tas ir 
arī stāsts par jebkura mākslinieka bēr-
nības un jaunības dzīvi sociāli, politiski, 
psiholoģiski naidīgā vidē, kas atspo-
guļo gan radošas personības trauslumu 
un vientulību, gan arī paša komponista 
pieredzi. Un, protams, kā jebkurš daudz-
nozīmīgs skaņdarbs, arī Pētera Vaska 
“Tālā gaisma” atstāj neatbildētus jau-
tājumus – vai vijoļkoncerta dramatiskā 
kulminācija tulkojama kā ļaunuma bana-
litātes triumfs, vai arī tur meklējama 
kāda cita atslēga?

21. gadsimts 
Izvēloties kādu skaņdarbu, kas repre-
zentētu visus 21. gadsimtā pavadītos 18 
gadus, neapšaubāmi rodas vēlme izcelt 

ja ne gluži Alisi Rancāni vai Līvu Blūmu, 
tad vismaz Platonu Buravicki vai Kristu 
Auznieku. Tomēr no tik ekscentriska soļa 
atturēšos, tādēļ gluži droša izvēle ir pievēr-
sties 70. gadu paaudzei, kura sevi apzināti 
pretstatīja agrāk dzimušajiem autoriem 
kā pārliecināti avangarda ideju piekritēji 
un īstenotāji. Andris Dzenītis viņu vidū ir 
viens no redzamākajiem, kura daiļrade arī 
pavisam pelnīti radījusi starptautisku rezo-
nansi un ārzemju interpretu uzmanību. 
Un atkal – ja 90. gadus jau nepārstāvētu 
Pēteris Vasks, es nudien izvēlētos kādu no 
Dzenīša agras jaunības satriecoši piesā-
tinātajiem darbiem, piemēram, klavieru 
kvartetu “Lacrimae”, bet tagad ir kārdi-
nājums atgādināt arī par operu “Dauka” 
vai vismaz “Latviešu pavārgrāmatu”. Taču 
Andra Dzenīša daiļrades pārlūkošana galu 
galā apstājas pie koncerta saksofonam un 
orķestrim “E(GO)”. Šis 2012. gada opuss 
ieguva Lielo Mūzikas balvu, bet ne jau tikai 
augstā apbalvojuma un Arvīda Kazlauska 
lieliskās spēles dēļ tajā vērts ieklausīties – 
aizraujošas muzikālās idejas šeit ietvertas 
meistarīgā un daudzdimensionālā formā, 
skaņdarba strukturālie aspekti un izjūtu 
spektrs atstāj vienlīdz fascinējošu iespaidu, 
un, jā, arī šeit jaušams personisks vēstī-
jums. Šķiet, ka cildenajai kompozīcijas 
mākslai tas nāk tikai par labu. 
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redzi brīvību

Šogad savu simtgadi atzīmē visas trīs Baltijas valstis, taču tieši Lat-
vijā kā daļa no simtgades svinībām norisinās arī Baltijas praids, kas 
katru gadu notiek citā Baltijas valstu galvaspilsētā. Patiesībā tas ir 
plašāks pasākumu loks, kas norisinās simts dienu garumā, taču vis-
lielāko ievērību parasti sev pievērš noslēguma gājiens, kurš šogad 
paredzēts 9. jūnijā.

Nevienam nav pārsteigums, ka tas nepatīk homofobijas māktajai 
Latvijas iedzīvotāju daļai un viņu pārstāvētajām publiskajām per-
sonām un organizācijām. Šo cilvēku reakcija liecina, ka daudziem 
Baltijas praids ir kā darvas karote simtgades svinību medū. 

Visi, kam nācies diskutēt ar homofobiskiem radiem, paziņām 
vai svešiniekiem, var nosaukt vairākus parastos argumentus, kas 
atkārtojas atkal un atkal. Jautājot oponentam par iebildumiem 
pret seksuālajām minoritātēm, visbiežāk dzirdēsiet, ka (1) iecie-
tība pret LGBT cilvēkiem ir slidena nogāze, kas nenovēršami ved 
pie iecietības pret pedofiliju, zoofiliju un nekrofiliju, ka (2) pastāv 
homoseksuālisma ideoloģija, kura vērš savu propagandu pret 
bērniem un citiem mazāk aizsargātajiem, lai pievērstu viņus homo-
seksuālismam, ka (3) LGBT cilvēki pēc savas būtības ir izvirtuši 
indivīdi un seksuālo minoritāšu parādēs viņu izvirtība tiek pub-
liski demonstrēta, aizskarot citu cilvēku tikumību, un ka (4) draud 
cilvēces izzušana, jo, kad visi būs padarīti par homoseksuāļiem/
homoseksuālistiem, vairs netiks radīti pēcnācēji, ka (5) ikvienam, 
kam nav aizspriedumu pret LGBT, atliek tikai pavērot kādu geju por-
nogrāfiju, lai saprastu – aizspriedumiem ir objektīvs pamats –, ka (6) 
dabā seksa funkcija ir vairošanās, ka (7) LGBT cilvēki nav pelnījuši 
līdzvērtīgas tiesības, jo nepiedalās “demogrāfiskā jautājuma” risinā-
šanā u.c.

Šiem iebildumiem ir arī labi zināmas atbildes, kas norāda uz 
tajos ietvertajām kļūdām, – (1) nē, ir atšķirība starp attiecībām ar 
savstarpēju piekrišanu un seksuālu izmantošanu, (2) nē, seksualitāte 
nav ideoloģija, kurai kādu var pievērst, popularizēta tiek iecietība 
pret minoritātēm, (3) nē, nav pamata LGBT cilvēku attiecības redu-
cēt tikai uz seksuālu aktu, neņemot vērā cilvēciskās jūtas, draudzību 

Redzi dažādību – 
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un mīlestību, un (4) “izvirtība” jebkurā gadījumā ir subjektīvs apzī-
mējums, kas atkarībā no izpratnes var tikt attiecināts uz jebkādu 
seksuālu darbību, kas nav paredzēta pēcnācēju radīšanai, (5) nē, 
citu cilvēku attiecības nevar vērtēt pēc tā, cik labi tās kādam citam 
varētu kalpot par masturbēšanas materiālu, (6) nē, cilvēku sabied-
rībā seksam bez pēcnācēju radīšanas ir arī citas funkcijas, (7), nē, lai 
arī ir fakts, ka divi vīrieši vai divas sievietes bez palīdzības no malas 
nevar radīt pēcnācējus, būtu naivi izlikties, ka mūsdienās galve-
nais demogrāfiskā jautājuma risinājums ir pēc iespējas vairāk seksa 
starp vīriešiem un sievietēm. Reālā sarunā gan ne vienmēr viss ir 
formulēts tik vienkārši, pastāv variācijas, tomēr domāju, ka iepriekš 
minētais uzskaitījums labi atspoguļo šāda tipa diskusijas.

Ļoti populāri ir arī apelēt pie reliģijas un tradīcijas jeb kristī-
gajām un tradicionālajām vērtībām, un iebilst pret tām ir nedaudz 
sarežģītāk nekā pret iepriekšējiem argumentiem. No vienas puses, 
ir sarežģīti runāt par kultūrvēsturi un atšķirīgām reliģiskām inter-
pretācijām, no otras puses, “kristīgās vērtības” un “tradicionālās” 
vērtības ir tādi kā spēka vārdi, kas labi darbojas paši par sevi, cilvē-
kiem neiedziļinoties to patiesajā nozīmē.

Vārdā “tradicionāls” ir ietverta romantiska burvība, kas, piemē-
ram, mārketinga speciālistiem ļauj veiksmīgi pārdot “tradicionālu” 
speķi un krējumu. Kas ir tradicionāls? Visplašākajā nozīmē – tāds, 
kas pastāvējis ilgu laiku, vairākas paaudzes. Ar dažiem sliktiem pie-
mēriem no pagātnes var viegli pierādīt, ka ilgi pastāvējušās lietas 
var arī nebūt labas. Piemēram, pagātnē esam pieredzējuši daudzus 
gadījumus, kad iedzimtu īpašību dēļ (tautība, dzimums, rase, seksu-
alitāte) cilvēku grupas ir bijušas beztiesīgas un tas ir ticis uzskatīts 
par likumu un normu. Lai kādi būtu izplatītie aizspriedumi pret 
feminismu, mūsdienās būs grūti atrast cilvēkus, kuri nopietni 
apgalvotu, ka sieviešu tiesības piedalīties vēlēšanās ir kļūda, tomēr 
sieviešu tiesības vēlēt ir salīdzinoši nesens ieviesums. Nedaudz 
senākā pagātnē sastopam arī verdzības un dzimtbūšanas tradīciju, 
par kuru atcelšanu diez vai iebildīs daudzi tradicionālo vērtību cie-
nītāji. Tradīciju laiku pa laikam ir jāpakļauj kritiskai izvērtēšanai, lai 
varētu secināt, ka, piemēram, tradicionālās dejas ir unikāls kultūras 
mantojums un tradicionālais Jāņu siers ir garšīgs, bet tradicionālie 
aizspriedumi pret seksuālajām minoritātēm būtiski ierobežo atseviš-
ķas cilvēku grupas tiesības, tādēļ šādai tradīcijai ir jādara gals.

Šķiet pašsaprotami, ka kultūras vēsturē nevar runāt tikai par 
kādu vienu tradīciju – tradīcijas vienmēr ir bijušas daudzas dažā-
das, un nebūt ne visām ir raksturīgs naids un neiecietība pret citādu 
seksualitāti. Homofobijas izplatība pasaulē vēsturiski ir ābra-
misko reliģiju ( jūdaisms, kristietība, islāms) nopelns. Neesmu 
teologs, tādēļ ceru, ka nekļūdīšos, sakot: kristiešu svētie teksti ir 

tapuši pirms daudziem gadsimtiem, tas nav viengabalains teksts, 
bet gan dažādu tekstu apkopojums, kurš satur pretrunas, kura 
nozīme ir atkarīga no vēsturiskā konteksta un pakļauta simboliskai 
interpretācijai. 

Kas ir kristīgās vērtības? Visdrīzāk tās, kas minētas kristiešu 
Svētajos Rakstos un kas šķiet svarīgas ticīgajiem. Tāpat kā svētie tek-
sti, arī tajos minētās vērtības ir ļoti daudzveidīgas, neviendabīgas, 
savstarpēji pretrunīgas un lielā mērā pakļaujamas interpretāci-
jai. Arī par kristiešiem sevi uzskata cilvēki ar ievērojami atšķirīgiem 
pasaules uzskatiem – tie var atšķirties gan dažādās konfesijās, gan 
draudzēs, kur reliģiju interpretē mācītājs, kā arī individuāli.

Kopējās sabiedrības morālie principi laika gaitā mainās, un 
saprotams, ka tā sabiedrības daļa, kas savos morālajos spriedumos 
cenšas ņemt vērā pirms daudziem gadsimtiem pierakstītas Dieva 
norādes, daudz gausāk apgūst jaunas idejas – tādas kā cilvēktiesī-
bas, vienlīdzīga attieksme pret visiem cilvēkiem, rūpes par apkārtējo 
vidi –, tomēr arī kristīgās vērtības mainās. Tādēļ arī vienlaikus 
pastāv ticīgie, kuru skatījumā Dievs Bībelē ir skaidri pateicis, ka sek-
suālās minoritātes ir ļaunums, un arī ticīgie, kuriem svarīgāks šķiet 
aicinājums mīlēt tuvāko un nemest pirmo akmeni. Eiropas valstīs, 
kurās homofobija ir mazāk izplatīta un LGBT cilvēku vienlīdzība 
tiek uzskatīta par normu, ir ievērojami mazāk homofobisku kristiešu 
un arī garīdznieki atbalsta LGBT cilvēku tiesības, reizēm pat pieda-
loties praidos. Homofobija nav universāla kristiešu ticības iezīme, 
tādēļ, ja kāds ticīgais saka, ka neiecietība pret seksuālajām minori-
tātēm ir viņa ticības jautājums, tad drīzāk jāsecina, ka šādi svētos 
tekstus un kristīgo ticību viņam ir likusi interpretēt paša vai drau-
dzes homofobiskie uzskati.

Diskutējot ar homofobisku kristieti, var norādīt uz Svētajos 
Rakstos atrodamo norādījumu vēsturisko kontekstu – iebildumi 
pret homoseksualitāti kristietībā saglabājušies no senajiem jūda-
isma tekstiem, kuri saturēja likumu kodeksu un kuros nozieguma 
jēdziens tika piemērots arī dažādiem personiskiem un privātiem 
jautājumiem. Šie aizliegumi tapuši ap 6. gadsimtu p. m. ē, kad ebreju 
politiskie līderi centās konsolidēt ebreju identitāti un norobežot to 
no kulturālajām iezīmēm, kas piemita citām tautām, tostarp homo-
seksuālas prakses. Diskusijās ar kristiešiem ir populāri norādīt arī uz 
citiem svētajos tekstos minētajiem principiem, par kuriem oponents 
nav morāli sašutis, tostarp uz dažādām (pēc mūsdienu izpratnes 
absurdām) prasībām, piemēram, aizliegumu valkāt drēbes, kurās 
kopā saausta vilna un lini (5Moz 22:11).

Es šobrīd nerunāju par argumentiem, kurus varētu izmantot 
dažādi “inteliģentie viendzimuma laulības pretinieki”, samērā reti 
sastopama suga, kas neuzdrošinās būt klaji homofobiska, tomēr 
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iebilst pret atsevišķiem tiesiskā regulējuma elementiem, piemēram, 
tiesībām uz bērnu adopciju. Šiem jautājumiem un ar tiem saistītajai 
kļūdainajai argumentācijai varētu veltīt citu rakstu.

Kopumā no iepriekš lasāmā apraksta varētu secināt, ka homo-
fobiem trūkst derīgu racionālu argumentu, ar kuriem pamatot savu 
homofobiju. Tomēr nekāda argumentu atspēkošana nepārliecina 
viņus mainīt savu viedokli. Iespējams, šādas diskusijas, kurās ar 
loģiku un faktiem tiek atspēkoti visi kļūdainie homofobu argumenti, 
kādam sociālā taisnīguma aizstāvim var sagādāt baudu. Domāju, 
liberāļiem kopumā ir raksturīgi sapņot par to, kā viņu aizspriedu-
mainie oponenti pēc zaudēšanas debatēs mainīs uzskatus, redzot, ka 
viņu argumenti ir satriekti pīšļos. Tomēr tas paliek tikai sapnis, jo 
sevišķi diskusijās ar homofobiem.

Es neapgalvoju, ka nav vērts censties racionāli atbildēt uz muļ-
ķīgiem un loģiski kļūdainiem apgalvojumiem. Vienmēr pastāv 
iespēja, ka tas kādam liks aizdomāties vai pārliecinās kādu neizlē-
mīgu sarunas vērotāju. Galvenā problēma ir tā, ka homofobija pašos 
pamatos nav racionāla, tādēļ arī neauglīgi ir mēģinājumi to mazi-
nāt ar racionālu pārliecināšanu. Homofobija ir iracionāls naids, kas 
LGBT kopienu uzlūko kā sava veida iekšējo ienaidnieku. Iespējams, 
piesardzība pret atšķirīgām cilvēku grupām, tendence identificēt 
ienaidnieku ir kaut kas cilvēkam iedzimts, saglabājies no laikiem, 
kad sabiedrība sastāvēja no ciltīm. Katrā ziņā vēl nesena vēsture 
parāda, cik stipri cilvēkus var saliedēt iekšējā ienaidnieka tēls un kā 
tas ļauj manipulēt ar cilvēku gribu.

Saprotams, ka iracionālam naidam nav nepieciešami argumenti, 
tomēr cilvēkiem ir raksturīgi sevi uzskatīt par racionālām būtnēm, 
tādēļ arī homofobiski cilvēki atrod dažādus it kā racionālus pama-
tojumus savai nepatikai. Iepriekš rakstā aplūkotie argumenti un 
tradīcijas piesaukšana, manuprāt, ir naida racionalizācijas produkts. 
To mērķis nav pārliecināt oponentu, bet drīzāk radīt aizsegu un 
pamatojumu savam naidam.

Es uzskaitīju arī iespējamos racionālos iebildumus pret tradi-
cionālo un kristīgo vērtību piesaukšanu, tomēr arī šeit ir līdzīga 
problēma – ticība nav racionāla. Lielā mērā tas pats attiecas arī uz 
tradicionālo vērtību aizstāvju romantiskajām jūtām pret savu tautu 
un valsti. Tāpēc ir nereālistiski sagaidīt, ka ar racionāliem argumen-
tiem var izmanīt to, ko cilvēki jūt ar sirdi, ja var tā izteikties.

Lai cilvēku izdziedētu no homofobiska naida vai aizspriedumiem, 
nepietiek tikai atspēkot homofobu lietotās atrunas, ar kurām viņi 
pamato savu homofobiju, jo, kā jau iepriekš teicu, argumenti ir tikai 
virsējais slānis, ar kuru tiek piesegta iedzimtā neuzticība citādajam. 
Cilvēka uzskatos ir jānotiek daudz dziļākām pārmaiņām.

Es uzskatu, ka kristīgās un tradicionālās vērtības ir iespējams 

atbrīvot no homofobijas. Nevienam nav jāpārstāj būt par kristieti 
vai patriotu, lai atvadītos no homofobiska naida. Ja kādam ticīga-
jam personiskajā sarunā ar Dievu šķiet – Dievam nepatīk seksuālās 
minoritātes –, ir vērts pieļaut iespēju, ka šo ziņu nesūta Dievs un 
ka tas ir tikai paša ticīgā naids. Tiem, kuriem rūp tradicionālās vēr-
tības un tautas nākotne, vajadzētu pārstāt uzskatīt LGBT cilvēkus 
par kaut ko svešu, atsevišķu, ideoloģiski pretēju. LGBT cilvēki ir 
sabiedrības daļa, nevis kāds ārējs elements, kas stāv pretstatā visam 
labajam. Arī seksuālās minoritātes ir ieinteresētas Latvijas valsts 
labklājībā, tie ir tādi paši cilvēki kā visi pārējie, daži no viņiem arī 
kristieši, daži noteikti sauktu sevi par patriotiem, it īpaši tad, ja citi 
patrioti pārstātu viņus ienīst. 

Runājot par Latvijas valsts simtgadi, bieži ir dzirdams arī skep-
tisks iebildums par to, ka īstenībā jau šai simtgadei pa vidu ir bijis 
pamatīgs pārrāvums gandrīz 60 gadu garumā, un nevar noliegt, ka 
ne visi šie gadi ir patīkamu atmiņu apvīti, jo sevišķi, ja salīdzina, 
piemēram, ar Somiju, kas arī nesen svinēja savu simtgadi, tikai 
bez padomju okupācijas pa vidu. Okupācijas gadi Latvijā ir atstā-
juši sekas. Viens visaptverošs apstāklis ir ekonomika, kas pēc 
padomju laikā piedzīvotās stagnācijas joprojām ievērojami atpa-
liek no tām Eiropas valstīm, kurām nebija jāpavada laiks aiz “dzelzs 
priekškara”. Otrs visaptverošais apstāklis ir domāšanas kultūra un 
pilsoniskā atbildība. Salīdzinot statistikas datus, Latvija īpaši izceļas 
tādos aspektos kā neuzticība valstij un valsts iestādēm, neiecietība 
pret dažādām minoritātēm, ciniska attieksme pret cilvēktiesībām. 
Tāpat novērojama vāja izpratne par politiku, cilvēki viegli pakļau-
jas populismam, gandrīz katrās Saeimas vēlēšanās uzvar kāda nesen 
nodibināta brīnumu partija.

Vēl divdesmitā gadsimta vidū arī Rietumu valstīs, kas tagad 
pazīstamas ar savu salīdzinošo iecietību pret seksuālajām minori-
tātēm, LGBT cilvēku stāvoklis bija slikts, ievērojami sliktāks nekā 
šodien Latvijā. Divdesmitā gadsimta otrajā pusē tas strauji mainījās, 
pakāpeniski tika atcelti dažādi LGBT tiesības ierobežojoši likumi, 
uzlabojās arī vispārējā attieksme, mazinājās diskriminācija. Daļēji 
tas ir saistīts ar cilvēktiesību idejām, kuras radās pēc Otrā pasau-
les kara, tomēr būtisks ieguldījums šajās pārmaiņās bija sociālajām 
kustībām, tostarp praidu rīkošanai. Latvijā šajā laikā nebija iespē-
jas pieredzēt šādu cilvēktiesību ideju pielietošanu praksē. Sešdesmit 
okupācijas gadi, kuros homoseksuālas attiecības tika absolūti noso-
dītas un par tām piespriests cietumsods, pietiekami nostiprināja 
cilvēkos uzskatu, ka tāda ir dabiskā lietu kārtība.

Pēc neatkarības atgūšanas Latvija ir darījusi visu iespējamo, lai 
pietuvotos Rietumu valstīm un panāktu tās attīstībā. Par galveno 
ārpolitikas mērķi kļuva pievienošanās Eiropas Savienībai, un līdz ar 
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to ievērojami mainījās arī tiesiskais regulējums saistībā ar seksuāla-
jām minoritātēm, par spīti sabiedrības aizspriedumiem.

Kā jau iepriekš esmu rakstījis citās publikācijās, uzskatu, ka 
praidi un tiem līdzīgās akcijas ir viens no labākajiem veidiem, kā 
kliedēt sabiedrībā pastāvošo homofobiju. Lai arī pirmā reakcija ir 
homofobiski noskaņotu cilvēku sašutums, šīs akcijas homofobiem 
uzskatāmi parāda, ka ne visa sabiedrība ir naidīga pret LGBT cilvē-
kiem, liek apšaubīt to, ka homofobija ir normāla un vispārpieņemta. 
Vēl šīs akcijas veicina LGBT cilvēku redzamību, piešķir seju citādi 
abstraktajam ienaidnieka tēlam. Kad grupu pārstāv zināmas un 
populāras personas, kā arī parasti paziņas un līdzpilsoņi, ir grūtāk 
to depersonalizēt. Noteikti ir daudz mazāka iespēja, ka cilvēks būs 
homofobisks, ja tam būs kāds zināms LGBT radinieks vai paziņa: 
redzams piemērs tam, ka LGBT cilvēki arī ir cilvēki ar savām cilvē-
ciskajām īpašībām, cilvēki, kas kopumā būtiski neatšķiras no citiem, 
ja neņem vērā seksualitāti. Un seksualitāte, lai arī būtiska identitā-
tes sastāvdaļa, patiešām nav vienīgais aspekts, kas raksturo cilvēku. 
Vietās, kur LGBT cilvēku tiesības ir īpaši apspiestas, arī pats fakts, 
ka veiksmīgi ir noticis seksuālo minoritāšu gājiens, par spīti mēģinā-
jumiem šādu gājienu aizliegt, kalpo kā ziņa, ka seksuālās minoritātes 
un to tiesību atbalstītāji netaisās pakļauties homofobiskās sabiedrī-
bas spiedienam.

Svarīgs elements praidos vienmēr ir politiķu, organizāciju pār-
stāvju un citu publisku personu piedalīšanās gājienā, tādā veidā 
paužot tam atbalstu. Rietumeiropas pilsētās notiekošajās parādēs 
parasti piedalās pilsētas mērs, ministri, baznīcas pārstāvji u.c. Lai arī 
Rīgā notiekošās parādes ar katru reizi pamazām kļūst populārākas, 
ievērojamu Latvijas amatpersonu iesaiste ir bijusi zema (ar atseviš-
ķiem izņēmumiem), un tas nepalīdz mainīt priekšstatu par seksuālo 
minoritāšu tiesībām kā par kādu no Rietumu valstīm importētu jau-
tājumu, kas vietējiem politiķiem un amatpersonām īstenībā nešķiet 
būtiski. Tieši šajā sakarā uzskatu: ir apsveicami, ka praids simts 
dienu garumā ir pasniegts kā daļa no Latvijas simtgades svinībām.

Simtgades svinības ir brīdis, kurā atzīmējam faktu, ka Latvijas 
valsts ir pastāvējusi veselu gadsimtu, lai cik smagi un traģiski būtu 
bijuši daži tā posmi, bet tas nav tikai skats pagātnē, bet arī cerība par 
labklājību un drošību nākotnē. Kopš neatkarības atgūšanas Latvija 
un tās sabiedrība pamazām atkopjas no okupācijas gūtajām trau-
mām. Protams, iecietība pret seksuālajām minoritātēm ir tikai viens 
no daudziem citiem soļiem ceļā uz līdztiesīgāku, saliedētāku un 
demokrātiskāku sabiedrību, tomēr uzskatu, ka šī gada Baltijas praida 
rīkošana Rīgā ir patiešām laba dāvana Latvijas simtgadē.

Jau no 20. aprīļa visos kinoteātros skatāma jaunā filmu studijas 
“Deviņi” un režisores Ināras Kolmanes filma visai ģimenei “Bille”, 
kas tapusi pēc Vizmas Belševicas autobiogrāfiskā romāna “Bille” 
motīviem Nacionālā Kino centra programmā “Latvijas filmas Latvi-
jas simtgadei”.

Filma stāsta par mazo septiņgadnieci Billi, kas mīt 30. gadu Lat-
vijā. Spītējot nabadzībai un ikdienas grūtībām, nesaņemot mīlestību 
un iedrošinājumu ģimenē, nespējot iederēties apkārtējā sabiedrībā, 
Bille neatsakās no saviem sapņiem, nelokās un nelūst, bet atrod 
pati savu ceļu. Kopā ar draugiem Bille gan pārliecinās, cik reižu 
iespējams izbraukt karuselī, pirms sagriežas galva, gan dodas mek-
lēt sapņu zemi Leiputriju brīdī, kad, šķiet, mājās atgriezties vairs 
nedrīkst. 

Piedāvājam ieskatu vienā no filmas epizodēm fotogrāfiju un 
kadrējuma zīmējumu veidā, kādus izmanto filmas uzņemšanā.



KinoKinoKino

Bille izvēlas skaistu zirdziņu. Karuselis griežas…Pagalmā ar velosipēdu iebrauc iereibis Tēvs.

Nu, skuķi, ko būvē? Gaisa pilis?!

Billei apkārt virmo izplūdušu cilvēku stāvi, kas sastājušies 
ap karuseli. Abu meiteņu sejas paliek drūmas…

Abas meitenes aizskrien… Bille ar Ausmu sēž tirdziņa malā, abas bālas, izmocītas.Bille un Ausma dodas uz Gadatirgu.

Bille ar Ausmu pieskrien pie saldējuma būdas. 
Bille pastiepj naudu saldējuma pārdevējai.

Vai Bille paspēja aizskriet ar saldējumu līdz mājām, un 
kas viņu tur sagaidīja? Skatieties pilnmetrāžas spēlfilmā 
“Bille” kinoteātros visā Latvijā!

Un griežas… un nu jau trešais brauciens pēc kārtas…Tēvs izvelk no kabatas naudas gabalu un iespiež Billei 
rokā. Bille atver plaukstu, un tur divlatnieks.

Jūs tak vairs 
neesat ēdājas!Varbūt nopērkam 

kādu mantu?

Līdz Vārnu ielai. 
Es skriešu.

Slikti nebūs? Nē!

Man slikti. 
Ejam mājās.

Tālu jānes?

Nesīšu 
mammai.

Vēl nevar. Naudu 
atpakaļ jau nenesīs…

Oo, karuselis!

Tas man?

Mums, lūdzu, trīs 
braucienus uzreiz!

Mantas nevar. 
Tētis lika uzdzīvot…

Es zinu!!!
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No Ernesta Dinsberga, Mārča Reinberga darba 
“Rīga jeb ziņģe par Rīgu un viņas dzīvi” (1865)

Mīts par Rīgas Latgales priekšpilsētas kolo-
rītāko apkaimi – Maskavas forštati, tautā 
sauktu Maskačku, – kā par pilsētas krēslas 
zonu, kur tantaliskās mokās ieslēgti visi tajā 
nokļuvušie, jau pasen kļuvis apnicīgs. Tomēr 
jēdzienam “mīts”, raksturojot šo Rīgas 
daļu, piemīt zināma nosacītība. Lai Mas-
kačkā piedzīvotu kaut ko neparastu, īpaši 
apstākļi nav priekšnosacījums, jo smalkjū-
tīgu pilsoņu acīm te visai ikdienišķi paveras 
mulsinoša aina. Nav noslēpums, ka ieras-
tie epiteti, ar kuriem sabiedrība apvelta 
Maskačku, ir emocionāli piesātināti: “šaus-
mīga”, “visbīstamākais rajons”, “biedējoša”, 

“nepatīkama”. Mazliet par daudz nekārtību, 
neslēpta bohēma, mazāka labklājīgo iedzīvo-
tāju klātbūtne un maģistrālās Maskavas ielas 
ēku drūmie vaibsti daudzviet uzskatāmi 
atgādina, ka Rīga joprojām nav gatava, un 
savu atdzimšanu jeb 21. gadsimta revitalizā-
ciju forštates vēsturiskā unikalitāte vēl tikai 
pacietīgi gaida. 

Pilsētvidi veido dažādu laikmetu – cara, 
brīvvalsts, padomju, postsociālisma – arhi-
tektūra, taču viskritiskākajā stāvoklī šajā 
apkaimē ir tradicionālās 19. gadsimta koka 
ēkas. Apstiprinājums tam gūts arī Latvi-
jas Televīzijas raidījumā “Adreses”, kurā 

arhitektūras pazinējs Mārtiņš Ķibilds kopā 
ar Maskačkas apdziedātāju Māru Upma-
ni-Holšteinu dodas pa apkaimes ielām, 
pretstatot divas agrākās nomales, ko apdzī-
vojuši strādnieki un zvejnieki, – Maskavas 
forštati un Ķīpsalu –, vietas, kur sagla-
bājusies 19. un 20. gadsimtā celtā koka 
arhitektūra. Skatītāji tiek rosināti pār-
domāt savas attiecības ar apkārtējo vidi, 
arhitektūru, dizainu, ēku stāstiem un sev 
nozīmīgām vietām, kamēr raidījuma vadī-
tājs vaicā: “Agrākais Rīgas nomaļu koka māju 
šarms izzūd visur – kā Ķīpsalā, tā Maskavas 
forštatē. Jautājums – kas nāk vietā?”

Adreses, kuras veido cilvēki
Kas ir adrese? Tā ir personas dzīves-
vieta, ko iedzīvina pats cilvēks. Maskačkā 
to apliecina vairākas lieliskas iniciatīvas. 
Piemēram, aktīviste no “Asociācijas Lat-
gales priekšpilsētas attīstībai”, enerģiskā 
Baiba Giptere, ar saviem un kaimiņu spē-
kiem labiekārto pagalmus un rūpējas par to 
sakopšanu. Baiba ir uzmundrinošs piemērs 
apkārtējiem: “Cilvēkiem patīk šeit dzīvot. 
Kur veidojas skaistāka vide, tur arī kārtī-
gāka un sakārtotāka apkārtne noteikti tam 
visam nāk līdzi. Viens pagalmiņš, vēl viens 

Kam no 
Maskačkas bail?
t e k s t s  Agija Ābiķe-Kondrāte F O t O  Ģirts Raģelis

Pilsēta

“Vēl caur Jāņa vārtiem cauri,
Kamēr pretnāk lauki, mauri.
Ārķi šo līdz pašu Rīgu
Sauc par Moskavs Ārrīgu.”
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pagalmiņš, vēl viens, un tā arī šī Maska-
vas forštate ar savu briesmīgo slavu lēnā 
garā aizies pagātnē.” ¹ Aktīvo kaimiņu pro-
jekti – šajā apkārtnē “Lielās talkas pagalmu 
kustība” – Rīgas kā Eiropas kultūras galvas-
pilsētas gadā izpelnījās uzmanību ne tikai ar 
labiekārtotu pagalmu vidi, bet arī košiem un 
draudzīgiem ikgadējiem kaimiņu svētkiem. ² 
Zeļošie stūrīši un ziedošās dobes pagalmā, 
ko pārņēmusi zaļo īkšķu kustība, aktīvistu 
koptos apzaļumojumus liek dēvēt par lokālo 
Rundāli.

Līdzās šai kaimiņu kustībai pilsētas 
centram tuvākajā forštates pusē – Lastā-
dijā – darbojas arī citi iniciatīvas un 
jaunrades pilni cilvēki. 
Aktīvā inteliģentu kus-
tība, biedrība “Free Riga”, 
vienojoties ar tukšu ēku 
īpašniekiem, atdzīvina un 
pārvērš tās par sabiedrī-
bai noderīgām, publiskām 
radošajām telpām. Aktīvu 
iedzīvotāju līdzdalību vei-
cina regulāra iespēja pieteikties rezidencēm. 
Biedrības “T17” jeb rezidences Turgeņeva 
ielā 17 aktīvistu mērķis ir “kopīgi ar citiem 
aktīvajiem iedzīvotājiem pētīt Lastādijas – 
senās ostas apkaimes – sadzīvi un stāstus, 
aktivizēt tās kultūras dzīvi un stiprināt pie-
derības sajūtu”. Uzmanību saista arī “T17” 
2017. gada augustā izdotā lokālā karte “Tik-
šanās ar Lastādiju”. Savā jaunākajā versijā tā 
ietver 38 punktus, kuri Lastādijas un Mas-
kavas forštates iedzīvotājiem ir topogrāfiski, 
kultūrvēsturiski un subjektīvi nozīmīgi, bet 
svarīgākais – tie atklāj apkaimes vietu cilvē-
ciskos vaibstus. Kartes vietu apraksti veidoti 
kā poētiski asprātīgas un reizē praktiski 

Cilvēkiem patīk šeit 
dzīvot. Kur veidojas 
skaistāka vide, tur arī 
kārtīgāka un sakārtotāka 
apkārtne noteikti tam 
visam nāk līdzi. 

1 Baiba Giptere: “Šeit nebija nekā, izņemot zāli līdz viduklim, viss briesmīgi aizaudzis.” Saknes debesīs. 
21.05.2017. 

2 Kaimiņu svētki Maskavas forštatē. Un kas notiek tavā pagalmā? Rīga 2014. 16.09.2013. Tiešsaiste.

orientētas urbānās miniatūras. Apkaimes 
topogrāfijā iezīmēti iedzīvotāju personis-
kie iespaidi un arī emocionālie nospiedumi: 

“Dzīve iet uz priekšu,” atgādina vietējais 
rabīns pie Rīgas Lielās Horālās sinagogas 
memoriāla, bet kāda cienījama kundze, 400 
gadus vecās Jēzusbaznīcas apmeklētāja, ar 
gandrīz vai mūžības balsi saka: “Es te nācu 
un nākšu. Šī ir visskaistākā baznīca. Svēta 
vieta.” Īpaši simpātiska priekšrocība, kuru 
nedrīkst nepieminēt, – punktus elektroniski 
var pievienot un karti nebeidzami papildināt 
ikviens, tādējādi veidojot pašam savus Lastā-
dijas stāstus un personisko topogrāfiju. 

Būtisks aspekts, uz ko rosina “T17” inicia-
tīva, ir atbildība, individuāla 
iesaiste, optimisms un neuz-
spēlēts dzīvesprieks lokāli 
patriotiskas darbošanās labā. 
Mazliet neticami un grūti 
aptverami vidējā latvieša 
dūmakainajam pasaules ska-
tījumam, vai ne? Tomēr visai 
reāli un veselīgi. Kartē atro-

damie objekti un vietas uzrāda gana daudz 
ieinteresētu un uzņēmīgu cilvēku paveikto, 
piemēram, Krasta darbnīcu ēkas, kurās atro-
das “Krasta galerija”, mūziķa Igo dizaina lietu 
darbnīca, kafejnīca “Bānūzis”, kurā vēl nesen 
mājoja šarmants antikvariāts, “Goodwil Stu-
dio” ar brīvu, multikulturālu atmosfēru, galda 
spēļu vakariem un latviešu un angļu sarun-
valodas kursiem, romantiskais kaķu suvenīru 
veikals “Deficīts”, sociālās uzņēmējdarbības 
paraugs “Humusa komanda” ar gardiem Tuvo 
Austrumu ēdieniem, atdzimstošā Dagdas iela 
un daudz kas cits. 

Ikdienā daudzi Maskavas forštates iedzī-
votāji netieši apliecina, ka vietējo attieksme 

Katrs, kurš jūtas piederīgs 
Maskačkai, tāds arī ir.

pret savu apkaimi nav uzspēlēta pozitīvisma 
poza vai nomācoša nasta, ar kuru jāsamie-
rinās. Katrs, kurš jūtas piederīgs Maskačkai, 
tāds arī ir. Un katram ar darītvēlmi, ideju vai 
labu vēsti šeit ir potenciāls un cerība.

Atšķir(t)ība
Maskačkas atšķir(t)ība pilsētvidē ir vēstu-
riski veidojusies parādība, sākot ar senās 
priekšpilsētas jeb Ārrīgas apbūvi ārpus 
Vecrīgas vaļņiem, kuri pastāvēja līdz pat 1857. 
gadam, kad pakāpeniski tika nojaukti un pil-
sēta ieguva mūsdienās jau pierasto apveidu. 
Liecības par to, ka ārpus Rīgas centra vaļ-
ņiem “ne tik tikumīga un paklausīga bija 
ārpilsēta – Lastādija” un te 

“vairāk savvaļas un pārgal-
vības”, 1930. gadā sniedzis 
Rutku tēvs (Arveds Mihel-
sons) savā stāstā “Rīgas ķeizars”, tomēr tās 
rodamas arī dažādos citos vēsturiskos, lite-
rāros, periodiskos avotos. 

Preses hronikās lasāms ne mazums 
gadījumu par nekārtībām priekšpilsētā – 
satiksmes traucēšanu, smēķēšanu braucot, 
noģiftēšanos, jaundzimušo un bērnu lielo 
mirstību, zādzībām un citiem nelāgiem 
notikumiem. 1889. gada “Rīgas Pilsētas Poli-
cijas Avīzē” minēts, ka “[n]o žīdu Movši 
Šlahtmana un Miheļa Ovseja dzīvokļa Lielā 
Maskavas ielā 132 7. oktobrī caur logu nozag-
tas dažādas drēbes 145 rubļu vērtībā” ³, kāda 
cita gada avīzēs lasāms, kā “mazpilsone 
Domna Markova Jaroslavas ielā Nr.16 atro-
došā traktierī iedama, nokrita no trepēm 
un pārlauza kāju (..)” ⁴ vai, piemēram, “28. 

augusta vakarā kāds nepatīkams cilvēks 
Maskavas ielā pie mājas Nr.75 uzbruka zem-
niekam Aleksandram Mihelsonam, kurš 
iedzēries gāja pa ielu, un ievainoja Mihel-
sonu ar nazi mugurā (..)” ⁵.  Savukārt “17. 
decembrī Lielā Maskavas ielā Nr.193 ķildo-
joties, kurpnieks Roberts Guts ievainoja ar 
nazi krūtīs strādnieku Karlu Štolcu (..)” ⁶. 
Tomēr apgalvot, ka šādu negadījumu krietni 
mazāk Iekšrīgas ielās, gan nevar. 

Iepazīstot Maskavas forštati, ir jāņem 
vērā, ka tās ievērojamā kultūrvēsture, kas jau 
no 17. gadsimta visciešāk saistīta ar etniska-
jām minoritātēm – krieviem un ebrejiem –, ir 
plaša, sensitīva un faktoloģiski, hronoloģiski, 

pētnieciski un, galveno-
kārt, emocionāli ietilpīga 
tēma. Tā skar jautāju-
mus, no kuriem liela daļa 

sabiedrības joprojām distancējas. Latvijas 
simtgadē ir svarīgi apzināties, ka multikultu-
rālās vēstures nospiedumi ir būtiski arī visas 
Latvijas vēsturei un ka Latvijas valsts, Latvi-
jas teritorijas un konkrētu “adrešu” vēsture 
nav saistāma tikai ar latviešu nāciju un 
daudzas vēstures epizodes joprojām ir aktu-
alizējamas un skatāmas plašākos analītiskos 
kontekstos. Izcilā teātra un kino zinātniece 
Valentīna Freimane, runājot par sabiedrībā 
politizētajiem jautājumiem, kas skar Lat-
vijas etnisko minoritāti – krievu kopienu –, 
aicina nejaukt “Puškinu ar Putinu” ⁷, bet 
vēsturnieks Andris Caune grāmatas “Rīgas 
Latgales priekšpilsēta” priekšvārdā iztei-
cis cerību, ka nākamā rīdzinieku paaudze ar 
cieņu atcerēsies “tos iepriekšēju paaudžu 

3 Pilsētas dienashronika. Zādzības. Rīgas Pilsētas Policijas Avīze, Nr. 225 (10.10.1889.).

4 Pilsētas dienashronika. Nelaimes atgadījums. Rīgas Pilsētas Policijas Avīze, Nr. 244 (08.11.1895.). 

5 Pilsētas dienashronika. Ievainošana. Rīgas Pilsētas Policijas Avīze, Nr. 191 (01.09.1895.).

6 Pilsētas dienashronika. Ievainošana. Rīgas Pilsētas Policijas Avīze, Nr. 277 (20.12.1895.).

7 Latvju Teksti. Literatūras žurnāls. Latvijas Literatūras centrs, Nr. 7, 2012, 8. lpp. 
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dažādu tautību rīdziniekus, kas cēluši un 
veidojoši šo pilsētu” ⁸: un te īpaši minama 
arī Maskavas forštates krievu inteliģence, 
bagātu namu īpašnieki, skolotāji, ārsti, tir-
gotāji. Tāpat Maskavas forštate neizbēgami 
saistāma ar ebreju kopienas likteni Latvijā, 
par ko šodien atgādina Lielās horālās sina-
gogas drupas Gogoļa ielā un piemineklis  
Žanim Lipkem un citiem ebreju glābējiem, 
Rīgas Geto un Latvijas Holokausta muzejs 
Spīķeros, Ebreju iela un tai blakus esošie 
kādreizējie ebreju kapi.

1941. gada 30. novembra un 8. decembra 
masu slepkavības Rumbulā, kurā tika noga-
lināti šajā pašā gadā izveidotajā Rīgas ebreju 
geto ieslodzītie cilvēki, ir daļa no apkai-
mes vēstures, jo geto robežas, kas aptvēra 
plašu teritoriju Maskavas, Jersikas, Ebreju, 
Līksnas, Lielā Kalna, Katoļu, Jēkabpils un 
Lāčplēša ielā, ir ievērojama daļa no mūsu 
Maskačkas. 

If You Like Maskačka, Maskačka Likes You
Kinoteorētiķa Viktora Freiberga leģendā-
rais izteikums “Braukšana 15. trolejbusā ir 
eksistenciāls jautājums” ⁹ ietver esenciālu, 
lokālo vidi visai nepārprotami raksturojošu 
vēstījumu. Šī maršruta “Latvijas Universi-
tāte–Ķengarags” realitāti pārējai sabiedrībai 
reprezentē feisbuka un tvitera konts “15. 
trolejbusa ziņas@trolejbuss15”, kas vēsta, 
ka īsti iepazīt Rīgu un Latviju varot, tikai 
iepazīstot 15. trolejbusu. ¹⁰ Administrētāji 
ironiski min transporta līdzekļa “patīkamo 
aromātu” kā vienu no atpazīstamības zīmēm. 
Ne mazums sociālo tīklu lietotāju dalās pie-
redzē par saviem braucieniem šajā maršrutā.

Otra populārākā Maskačkas sabiedriskā 

transporta maršruta – 7. tramvaja – vide šajā 
ziņā nav diži atšķirīga, jo permanentas sma-
kas varā bieži slīgst viss transporta līdzeklis 
un smirdoņas avots ir neidentificējams. 
Diemžēl Rīgas satiksmes piemīlīgās preven-
tīvās reklāmas un gleznieciskās filmiņas ar 
pasaules dižgaru mākslu vai ēdienu receptes 
tramvaju ekrānu displejos nemazina apstāk-
ļus, kuros pabijušajam vienīgā iespēja atgūt 
normālu pašsajūtu un sejas krāsu ir dezin-
ficējoša vanna vai taisns ceļš uz spirtoto 
dzērienu pārdotuvi “Nāc uz manām trepēm”. 
Sava veida apburtais loks, kas liek kļūt par 
smakas vajātajiem. 

Naski apkaimes demonizācijas paņē-
mieni pastāv ne tikai tautas mēlē, tiem savu 
roku pieliek arī sabiedrībā atpazīstamas 
personas. Tas rosina uz jautājumu – kas ir 
viena no lielākajām Maskačkas problēmām? 
Nākas domāt, ka nereti tie ir ārišķīgie. Šis 
simpātiskais apzīmējums sastopams Luīzes 
Pastores bērnu grāmatā “Maskačkas stāsts” 
(2013). Grāmatas varoņi – Maskačkas suņi – 
par sevi saka: “Mēs neesam “sliktie”, mēs 
tikai sargājam savas mājas.” Darbā ietverta 
cilvēciska ideja, kura lielā mērā attiecas uz 
ikvienu no mums, lai kur mēs dzīvotu, – vie-
tējā apkaime pašiem tās iedzīvotājiem ir sava 
veida pasaules centrs. Ne velti suņi teritoriju 
aiz Maskačkas vārtiem sauc par Āreju, kas 
autores tēlojumā ir asprātīgs centra un peri-
fērijas apvērsums. 

Latvijas valsts 100. dzimšanas diena 
atgādina, cik vērtīgi apzināties savas apkār-
tējās lokālvides potenciālu un – Maskavas 
forštates kontekstā – kultūrvēsturiskā man-
tojuma dažādības pievilcību. Būtu derīgi 
atcerēties, ka ne tikai latvieši ir lūgti viesi 

8 Caune, A. Rīgas Latgales priekšpilsēta pirms 100 gadiem. Priekšpilsētas ielas, celtnes un iedzīvotāji 20. 
gadsimta pirmās puses atklātnēs. Latvijas vēstures institūta apgāds. Rīga: 2013, 8. lpp.

9 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte. LU SZF runā.

10 15. trolejbusa ziņas. @trolejbuss15.

šajos svētkos. Katri svētki savā būtībā taču ir 
prieks, ko dalīt kopā ar savējiem. Vai simtga-
des kūka negaršos mazliet sāji, ja pie svinību 
galda būsim vienīgie svētku viesi? Un ko mēs 
katrs individuāli saprotam ar jēdzieniem 

“savējie”, “mūsējie”? Vai savējo lokā neie-
tilpst visi mūsu līdzcilvēki, draugi, kaimiņi, 
kolēģi – neatkarīgi no savas etniskās piederī-
bas, cilvēki, no kuriem ļoti daudzi ikdienišķi 
pauž lojalitāti šai valstij un sniedz ieguldī-
jumu tās attīstībā? 

Apkaimes aktualitātes atspoguļojošajā 
feisbuka lapā “If You Like Maskačka, Maska-
čka Likes You”, kur lasāmi un skatāmi dažādi 
kolorīti apkaimes jaunumi, asprātīgi pārfrā-
zēts Latvijas Institūta veidotās, tūristiem 
paredzētās lapas “If you like Latvia Latvia 
likes you” – “Ja tev patīk Latvija, tu patīc 
Latvijai” moto. Domājot analoģijās, visai 
vienkārša un vairākumā gadījumu nesāpīga ir 
iespēja tiekties kaut mazliet iepazīt šķietami 
atbaidošo un mītisko Rīgas pusi, kas realitātē 
nav tāla, sveša teritorija, bet mazliet citāda 
Rīga, kura bez snobiskas glances un nopulē-
juma piedāvā daudz jauku vietu dažu minūšu 
attālumā no galvaspilsētas centra.   

Tikai šeit iespējams sastapt vīrieti, kas 
skaļi, sirsnīgi un pilnīgi šķībi dzied Andreja 

Vozņesenska tekstus no balādes “Dāvāja 
Māriņa” krieviskās versijas “Миллион алых 
роз”, tramvaja vadītāju, kurš mēdz izkāpt 
konkrētās pieturās, lai no vienā pieturā 
paņemta mistiska sarkana trauciņa nāka-
majā pieturā pabarotu klaiņojošus kaķēnus, 
piparbodes pārdevēju, kura ik dienas saka 
mīļu paldies katram pircējam, meiteni, kas 
tramvajā ved gigantiska izmēra sudrabainu 
piecstaru zvaigzni, vai leģendāro krievu 
tirgotāju trīsvienību ar profesionāli atstrā-
dātu piedāvājumu: “Cienījamie pasažieri! 
Baterijas, velūra kabatas lakatiņi, super-
līme. Pērciet, nenožēlosiet!” Vai pēc skata 
vienkāršus, reizēm mazliet iereibušus, taču 
citādi sirsnīgus ļaudis, kuri ikdienas runā 
iekļauj poētiskus aforismus: “Kāds paspēja, 
kāds nokavēja…”, “Dzīvē neko nenožēlojiet!” 
u.tml.

Un te, adresējot novēlējumu skepti-
ķiem, jāliek lietā vēlējuma fragments no 
kāda iepriekš pieminētā ceļveža “Tikšanās 
ar Lastādiju” dialoga: “Kā labi sajusties Rīgā? 
Iemīlies!” Mūsu adrese: Maskačka. 

Pilsēta Pilsēta
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l

tu paslēpies savos stāstos ar mazu signāluguntiņu rokās un gaidi, bet
tumšā plūsma no vārdu saknēm to gandrīz pilnīgi aizsedz, un
neviens nenāk tevi meklēt, neviens neraud, kad virs upes samilst mākoņi,
rītos atveras kioski un izpletņi atveras virs melniem akačiem,
kas atveras zem mūsu nogurušajām pēdām. reizēm kāds pazūd bez vēsts, ciešāk
ievīstās ēnās, neatstājis vēstuli, pat ne pusēstu sviestmaizi vai sarkanos gumijas zābakus,
kas vienmēr mētājās priekšnamā, tikai grāmatas turpina atrasties, it kā tās iznirtu no
tukša gaisa kā eņģeļi – vēstneši, pilnas liesmām un piezīmēm smalkā, gandrīz nesalasāmā 
rokrakstā. vārdi nekad nebeigsies, mēs tikai vairs negribēsim tos lasīt. labāk
sazināsimies caur sapņiem, kuros dusmas ir viegli uzliesmojoša viela, ar kuru aplieti visi koki 
dārzā, no kurien naktī ilgi
krita āboli.

l l

tu joprojām gaidi, 
neesošus atskaites punktus iekāris tukšajos zaros.
tavas pazīšanās zīmes ir no papīra un uguns
un izgaist aukstajā lietū,
tavs suns
vēl ilgi atcerēsies nakti,
kurā pilsēta aizvēra iekavas
tavā vietā un bruģis
laternu gaismā krāsojās zilgans.

I I I

kāds telpas stūrī skaita un skaita, līdz bezgalība
izspiež logus no rāmjiem kā zaļgani plūdi,
tikmēr pilsēta saritinās kamolā cieši mums
blakus.

Katrīna Rudzīte 2017. gada septembrī piedalījās darbnīcā, kurā dzejnieki no Latvijas un Lielbritāni-
jas vairāku dienu garumā atdzejoja cits cita darbus. Atdzejas darbnīcas organizēja platforma “Latvian 
Literature”, un tās bija kā daļa no gatavošanās Latvijas dalībai Londonas grāmatu tirgū 2018. gadā.

Dzeja

t e k s t s  Katrīna Rudzīte i l u s t r ā c i j a  Anna Vaivare



Viens no Latvijas valsts simtgades notikumiem ir 
Ivara Selecka dokumentālā filma “Turpinājums”, 

kas stāsta par pieciem Latvijas bērniem viņu pirmajā 
skolas gadā. Mēs tikāmies ar režisoru, lai parunātu 
par filmas tapšanu un cerībām uz nākotnes Latviju.

Intervēja Ilmārs Šlāpins.

Jāļauj, lai tā dzīve rit

Intervija

F O t O  Ģirts Raģelis
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Vai filmā “Turpinājums” jums nācās strādāt sev jaunā žanrā?
Ja tā padomā, nekas jauns tas nav. Kad ir darīšana ar laiku, lai to 
laiku varētu īsti izprast, vajadzīgi kaut kādi stabili punkti, lai nofik-
sētu. Līdz ar to tādi gari gabali ir ļoti pateicīgi. Sižetā to laiku nekādi 
nevar ietvert, tas ir moments. Mēs to nevaram ne ar ko salīdzināt, 
mēs to nevaram saprast. Bet, kad mēs šo momentu esam piefiksē-
juši laikā, varam redzēt procesu, kas ir bezgala aizraujošs. Kas notiek 
ar to cilvēku? Kas notiek apkārt? Tā ir ļoti aizraujoša lieta. Mēs paši 
izliekamies, ka esam ārpus laika un nemainīgi, bet tā ir tāda fikcija. 
Protams, mēs arī maināmies, tikai to neapzināmies. Līdz ar to laiks 
uz mums it kā neiedarbojas. Bet tādos garos gabalos... Pasaulē jau 
tādi ir taisīti, bet tur ir citi mērogi, citi paņēmieni un citas iespē-
jas. Redzēt, kā izveidojas jauna paaudze, kā izveidojas cilvēks, – ar 
tādiem stopmomentiem, lai pēc tam var apskatīties, kas ar viņu 
noticis, kā tas process iet, kas tur izmainās, – tas ir bezgala pievilcīgi. 
Šoreiz tas ir man par lielu, pašam droši vien neizdosies pabeigt, bet 
katrā ziņā iesākums ir.

Kino bieži tiek izmantots, lai pētītu pagātni, bet jūs šeit skatā-
ties nākotnē.
Mēs esam safilmējuši lielu materiāla daļu, kas nav izmantota, bet 
ir bezgala interesanta. Materiāla bija tik daudz, ka par katru bērnu 
varēja izveidot pilnmetrāžas filmu. Nākamie, kas filmēs tālāk, varēs 
skatīties atpakaļ un izmantot epizodes, kuras šoreiz filmā netika 
iekļautas, atrast tur kādas priekšnojautas vai rakstura īpašības, kas 
izpaudīsies vēlāk. Pēc tam varēs atskatīties, bet šobrīd mēs skatā-
mies uz priekšu, jā.

Dodoties filmēt katru konkrēto bērnu, cik daudz jūs zinājāt, ko 
tieši jūs gribat nofilmēt?
Tas vienmēr bija negaidīti. Mēs zinājām, ka būs notikums, bet neva-
rēja jau paredzēt, kāds. Uzspiest savu gribu nav nemaz tik patīkami. 
Kad viss tiek izdomāts iepriekš, režisors gribot negribot cenšas savu 
ideju realizēt un sākas spiediens uz dzīvi. Tur nekas labs nesanāk. 
Labāk neko nezināt, tas ir liels atvieglojums, jo tieši tad viss top.

Pasakot varonim priekšā, ko darīt, taču tiek pārkāpta robeža 
starp dokumentālo filmu un spēlfilmu.
Ziniet, tur ir tā Latvijas kino nelaime, ka tagad par dokumentālo 
kino nosauc jebko. Tās ir filmas, bet vai dokumentālās? Ir ļoti svarīgi 
dabūt šo ticamību, ka cilvēks, kurš filmē, neiejaucas, nesakārto noti-
kumus tādā secībā, kā viņam vajag. Viņš to var izdarīt montāžā, bet 
dzīvē nebūtu labi to darīt. Jāļauj, lai tā dzīve rit, kā rit. Tur jau ir tas 
skaistums un burvīgums.

Intervija

Vai filmā “Turpinājums” ir redzama īstā Latvija?
Tā sastāv no īstās Latvijas gabaliņiem, tāda mozaīka. Es jau iepriekš 
zināju, ka Latviju mēs varam parādīt tikai pa gabaliņam, jo katram 
bērnam apkārt ir sava vide, kaut kāda vieta un laiks. Vide, kurā bērns 
atrodas, ir ļoti svarīga. Var jau samontēt tā, ka neredz neko, – no 
dzīvokļa uz skolu. Bet mēs gribējām, lai kaut ko no Latvijas arī redz. 
Parādīt Latviju, kāda tā ir un kādu es to zinu, ir ļoti grūts uzdevums. 
Es zināju daudzus kalnus, bet, kad tajos uzkāpām, izrādās, ka viss ir 
aizaudzis un neko vairs nevar redzēt. 

Vai bija sajūta, ka tā ir pavisam cita paaudze? Vai jūs sapratāt, 
kādi viņi izaugs?
To es tiešām nevaru apgalvot. Viņi arī domā citādi. Mūsu loģika nāk 
no pieredzes, bet viņiem ir citi savienojumi, viņi citādi to saprot. 
Tāpat vērtību sistēma viņiem ir cita, priekšstati par labo un ļauno, 
kas saplūst arī ar pasaku pasauli. Viņiem ir ļoti grūti apgūt pulks-
teni ar rādītājiem. Elektroniski, jā – uzspied, un ir tik un tik, bet, vai 
tas ir piecpadsmit pāri vai pusē, vai bez piecpadsmit, to viņi nesa-
prot. Arī iepirkties veikalā, kur jānosver, to viņi neprot, tikai gatavus 
iepakojumus. Tas ir ļoti interesanti, bet mums nebija laika to izpētīt. 
Varētu to mēģināt.

Vai bija kaut kas tāds, kas šajos bērnos jums raisīja cerību?
Viņos nebija negācijas. Un arī tās, kas bija, saucamas tikai par kap-
rīzēm. Viņi ir gatavi pieņemt visu, ko viņiem piedāvās. Viņos ir 
enerģija. Tikai no sabiedrības ir atkarīgs, kas ar viņiem notiks. Svarī-
gākais ir jautājums par izglītību. Mēs, braucot riņķī, redzējām tādas 
skolas, kurās skolotājas bija adoptējušas sešus bērnus tikai tāpēc, lai 
viņi varētu pabeigt skolu. 

Vai pēc pirmizrādes ir izdevies parunāt ar bērniem? Vai viņi sevi 
tajā atpazīst?
Ziniet, ar to atpazīšanu ir ļoti jocīgi. Cilvēks jau sevi arī pēc skaņas 
nepazīst, jo mēs sevi dzirdam no iekšpuses, bet ārpusē tas izklau-
sās pavisam citādi. Un bērnam ir vēl grūtāk. Viņi ir ļoti izmainījušies. 
Tie jau ir citi bērni. Process, kā viņi attīstās, ir tik ātrs! Pēc pusgada 
viņi jau bija citi. Vēl pēc gada – pavisam atšķirīgi. Man ir jāiepazīstas 
no jauna. Jau ir citi spriedumi, cita informācijas pakāpe. Tas notiek 
tik dinamiski un interesanti. Un neparedzami. Tas man bija liels 
atklājums, ka viņi ir gudrāki par mums. Līdz ar to arī mēs kļuvām 
gudrāki.

Intervija
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Dienasgrāmata
Piezīmes no Londonas grāmatu cirka

Proza

t e k s t s  Anete Konste F O t O  Ģirts Raģelis
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Darbs pie Latvijas dalības Londonas grā-
matu tirgū ir bijusi reizē manas dzīves 
skaistākā un mokošākā darba pieredze. 
Droši vien situācijās, kas aprakstītas turpi-
nājumā, kaut ko pazīstamu atradīs ikviens, 
kurš kaut reizi piedalījies liela, starptautiska 
kultūras notikuma organizēšanā.

Pirmā diena, 8. aprīlis
Uzreiz pēc nosēšanās Stanstedas lidostā 
steidzamies uz Londonas grāmatu tirgus 
norises vietu. “Latvija kopā ar pārējām Balti-
jas valstīm šogad ir šī tirgus goda valstis, kas 
mūsu literatūrai paver vēl nebijušas iespē-
jas angliski runājošajā tirgū,” – šis ir teikums, 
ko pēdējo gadu laikā esmu atkārtojusi vis-
maz simts reižu. Tā ir mana dāvana Latvijai 
simtgadē. Jāsteidzas ir tik ļoti, ka no Liver-
pūles stacijas ņemam taksi. Būvnieki, kas 
ir atbildīgi par ekrāniem un citām stenda 
 tehnoloģijām, dodas prom jau šovakar, un 
man ir jāpaspēj iemācīties, kā turpmāka-
jās dienās visu pareizi saslēgt, pieslēgt un 
atslēgt.

“No kurienes jūs esat?” jautā taksometra 
vadītājs. “Latvia,” mēs sakām, un viņš vairs 
neko nejautā. Kad piebraucam pie grāmatu 
tirgus, taksists ierauga reklāmas laukumu ar 
Baltijas valstu logo un iesaucas: “Look, Lat-
via!” Viņš pamīšus rāda pirkstu te uz mums, 
te reklāmas laukumu un priecīgi gavilē: 

“You! Latvia! Latvia! You!”, it kā būtu atri-
sinājis sarežģītu matemātikas uzdevumu. 
Laikam bieži viņam negadās kādu latvieti 
izsēdināt tieši pie uzraksta “Latvia”.

Lai tiktu iekšā hallē, obligāti jāvelk atsta-
rojošā veste. To var ērti iegādāties pie tirgus 
ieejas tikai par piecām mārciņām. Piere-
dze liecina: ja var vēl kaut peniju no tevis 
izspiest, Londonas grāmatu tirgus šo iespēju 
garām nelaidīs. 

Stendā ir problēmas ar audiodušu, kurā 
sinhroni ar klipiem plānots atskaņot četru 
Latvijas autoru darbus. Pēkšņi visus nobiedē 

fragments no Noras Ikstenas “Mātes piena”, 
kas draudīgi dārd pa visu halli. Lai gan skaņu 
izdodas daudzmaz noregulēt, ir skaidrs, ka 
troksnis radīs plaisu jau tā trauslajās attie-
cībās ar kaimiņiem. Tiek pieņemts lēmums 
darbus tomēr atskaņot austiņās, kuras gan 
pagaidām nestrādā, bet tas nekas – var-
būt strādās bezvadu austiņas, ja atradīsim, 
kur tādas nopirkt. Tāpat tests lielajā ekrānā 
stenda centrā darbojas tikai daļēji, bet arī 
tas ir sīkums. Priekšā taču vēl visa rītdiena.

Pusceļā uz viesnīcu attopos, ka man 
mugurā joprojām ir atstarojošā veste. 

Braucot uz Sergeja Timofejeva dze-
jas performanci, sajaucam norises vietas 
un nokļūstam Lielbritānijas Nacionā-
lajā bibliotēkā. Kad tomēr esam sasnieguši 
pareizo galamērķi, apmeklētāju vidū sasto-
pam latviešus, kuri ir tik introverti, ka pat 
nesasveicinās.

Otrā diena, 9. aprīlis
Neticami, bet šorīt stendā viss pēkšņi strādā. 
Ar kolēģi izbrīvējam pāris stundu, lai aiz-
skrietu uz Disnejlendas veikalu nopirkt 
viņas bērniem dāvanas. Brīdī, kad sūtu brā-
lim bildi ar Mikimauša darbarīku komplektu, 
jautājot, vai tāds patiks viņa dēlam, man 
zvana Latvijas Radio 4. “Jā, jā, mums būs 
ekrāni, testi, mēteļi, viss tur būs!” es viņiem 
stāstu. “Bet vai tur būs arī grāmatas?” viņi 
bažīgi jautā. “Jā, jā, grāmatas, protams, arī 
būs!” es mierinu.

Steidzos atpakaļ uz stendu – esot izdzi-
sis lielais ekrāns. Viens no būvniekiem pa 
telefonu man izstāsta, kā restartēt proce-
soru. To turpmākajās dienās nāksies darīt 
vēl un vēl. 

Skrienu uz viesnīcu pārģērbties, un 
piecpadsmit cilvēku delegācijā ar metro 
dodamies uz pieņemšanu, kas tiek organi-
zēta, lai pateiktos visiem mūsu sadarbības 
partneriem. Izkāpjot no metro, daļa dele-
gācijas – sevišķi tie, kas Londonā ir 

pirmoreiz, – sajūsminās ne tikai par sarka-
najām lampām ķīniešu kvartālā, bet arī par 
godalgotu (tā vēsta uzraksts logā) geju bāru 
ar nosaukumu “Geju bārs”.

Daži no pieņemšanas dodas prom ātrāk, 
lai paspētu uz Baltijas autoriem veltītu pasā-
kumu ar rakstnieces Noras Ikstenas dalību, 
bet man, piemēram, vairs nav spēka. Es gribu 
tikai fish and chips.

Trešā diena, 10. aprīlis
Londonas grāmatu tirgus oficiālā atklāša-
nas ceremonija norisinās vienā no otrā stāva 
stūriem – tieši zem norādes par to, kur atro-
das tuvākā tualete. Uzrunu saka visu valstu 
ministri un Londonas grāmatu tirgus vadība, 
izskan arī “Saule, pērkons, Daugava”. Viss 
kā jau atklāšanas ceremonijās, tikai bez vīna, 
pīrāgiem un siera groziņiem.

Atklājas, ka planšeti, kurā tiek pildīts 
tests “Cik introverts tu esi?”, var uzlādēt 
tikai tad, ja to izskrūvē laukā no statīva. Labi, 
ka nepaspējām nopirkt pagarinātāju. 

Izrādās, arī jaunās bezvadu austiņas 
vajag ik pa laikam uzlādēt. Izlādējušās aus-
tiņas gan iegūst jaunu funkciju – tās var 
izmantot, lai klusumā atpūstos no tirgus 
murdoņas. Otra vieta, kur iegūt īsu atelpu 
no pastāvīgā trokšņa, sarunām un cilvē-
kiem, protams, ir tualete. Tāpēc ar gudru 
ziņu esam tur izvietojuši kampaņas #iamin-

trovert reklāmas plakātus, kas vēsta: “Finally 
I’m alone. What a relief.” Jau pagājušogad 
nolēmām, ka mums šos reklāmas laukumus 
vajag par katru cenu. Tas ir bijis to vērts. Par 
reklāmām saņemam ļoti daudz uzslavu, un 
sevišķs prieks, ka tās ļoti skauž igauņiem. 
Mana kolēģe stāsta, ka viņai zvanījis kāds 
britu žurnālists un uzdevis jautājumu, vai arī 
Igaunijai šajā tirgū ir nacionālais stends.

Semināri ar Latvijas autoru un nozares 
pārstāvju dalību notiek cits pēc cita, dažbrīd 
pat paralēli. Diemžēl maz izdodas dzir-
dēt, kas tur tiek runāts. Pastiprināta stresa 

apstākļos ir grūti koncentrēties, turklāt 
nemitīgi jārisina dažādas sīkas likstas mūsu 
stendā. “Kādas?” jūs jautāsiet? Lūk, daži 
piemēri.

Stendā atrodas četri galdi, kurus var 
rezervēt Latvijas delegācijas dalībnieki, lai 
tiktos ar ārvalstu izdevējiem, aģentiem un 
sadarbības partneriem. Kāda izdevēja rezer-
vējusi sev vienu no galdiem uz pilnīgi visu 
tirgus laiku, lai lielākoties vienkārši tur 
pastrādātu pie datora un atpūtinātu kājas. 
Kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ!

Rakstnieks Filips Rufs meklē dzejnieci 
Madaru Gruntmani, jo viņai varētu būt rad-
nieciskas saites ar latviešu anarhistu Pēteri 
Mālderi. Kur Madaru varētu atrast?

Baltijas valstu kopīgajā informācijas 
stendā, kurā ir pārstāvji no visām trim val-
stīm, mums vienīgajiem nav sava krēsla. Par 
krēslu nodrošināšanu bija atbildīga Lie-
tuva. Viņi ļoti atvainojas, bet diemžēl krēslus 
nopirkt nav sanācis. Paši savu īrējot no grā-
matu tirgus. 

Londonas grāmatu tirgus pārstāvji paņē-
muši no mums divas kastes alus un kreklus 
ar introverto rakstnieku I., lai to visu rādītu 
un piedāvātu apmeklētājiem Baltijas kopīgajā 
bārā. Kad nokļūstam bārā, mums piedāvā 
tikai saldas sēnes, kas tiek stādītas priekšā kā 
Lietuvas tradicionālie cepumi. Par introvertu 
alu neviens neko nav dzirdējis. Esot tikai 

“Heineken”. Toties šajā bārā ikviens var 
nogaršot dažādus Baltijas tradicionālos ēdie-
nus – piemēram, vistu ar ķilavām.

Stendā uzkāries dators, kas darbina 
testu. Izrādās, tādos gadījumos jāspiež 
F11, “refresh” un atkal F11. Nav nevajadzīgu 
zināšanu.

Noliktavas telpā kādam pazudusi jaka. 
Pēc tam vienai no Latvijas literatūras tulko-
tājām pazudusi spilgti oranža soma. Tikmēr 
atkal apstājies tests. Izrādās, tas tāpēc, ka uz 
datora, kas to darbina, ir uzmesta kāda soma.

Atbraukuši nevienam nezināmas 
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Šī ir cepure, kurā es pametu Rīgu. Pelēka filca 
platmale. Šodien būs pagājuši trīs gadi, kopš 
es aizbraucu: koferī divas vilnas jakas, blūzes, 
veļa, kurpes, kleita un bikšu pāris. Mana ceļa 
soma bija samērā viegla – es vēl nezināju, cik 
ilgi būšu prom. Severīna ielas istabā varēja 
palikt trīs mēnešus, līdz Laima atgriežas no 

Madagaskaras. Trīs mēneši brīvajā kritienā, 
pēc kuriem es kaut kur piezemēšos – varbūt 
atgriezīšos kā no ilga ceļojuma, varbūt turpi-
nāšu vēl. Es nebaidos. Mājās jau tāpat nav ko 
darīt, bet es tā vairs nevaru turpināt.

Nevaru skatīties uz dzīvi no malas. 
Nevaru sēdēt īrētā dzīvoklī ar nobružātām 

izdevniecības pārstāvji un vaicā, kāpēc viņu 
grāmata nav izvietota stendā. Esot speciāli 
ieradušies, lai uz to apskatītos. Līdzi paņē-
muši vienu grāmatas eksemplāru. Angliski ne 
viens, ne otrs nerunājot.

Informācijas stendā kāds žurnālists grib 
uzzināt kaut ko vairāk par Latvijas mācību 
grāmatu segmentu. Kurš viņam varētu to ātri 
dažos vārdos izstāstīt?

Kamēr mana kolēģe nes aģentam uz 
tikšanos ilustratoru katalogu, viņa nejauši 
iztraucē kādas Latvijas izdevniecības pārstā-
ves fotosesiju stendā. “Bļ**, izvācies laukā no 
kadra!” laipni palūdz izdevniecības pārstāve.

Un tā tālāk.

Ceturtā diena, 11. aprīlis
Nokavēju literārās brokastis ar dzejniekiem 
Arti Ostupu, Sergeju Timofejevu un Madaru 
Gruntmani, bet vismaz paspēju uz Luīzes 
Pastores grāmatas atklāšanu. 

Nevaru atrast PEN salonu, kurā Klēra 
Armisteda sarunājas ar Noru Ikstenu. 

Uznāk raudiens.
Baltijas bārā joprojām nav mūsu alus un 

kreklu.
Ierodas fonds “Viegli” kopā ar lielu lāci. 

Šim notikumam man jāvelta nedaudz garāka 
atkāpe. Fonds “Viegli” jau pirms vairāk nekā 
gada izteica vēlmi uzstāties Latvijas stendā. 
Un viņi nebija vienīgie. Radās iespaids, ka 
Latvijas stends grāmatu tirgū ir kļuvis par 
savdabīgu cirka platformu, kurā jebkurš 
iedzīvotājs var tikt pie iespējas parādīt kādu 
no saviem talantiem. Vienalga, dziedāt, 
dejot, adīt cimdus, spēlēt kokli vai likt dūņu 
maskas. Gan mēs (platforma “Latvian Litera-
ture”), gan Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra (LIAA) skaidroja, ka šajā grāmatu 
tirgū nenotiek koncerti, šovi, performan-
ces vai atsevišķu, Latvijā angliski iznākušu 
grāmatu prezentācijas. Par spīti tam, fonds 

“Viegli”, dodoties pie augstākstāvošām amat-
personām, panāca sev koncertu atsevišķā 

telpā, kas tika iekļauts Latvijas profesionā-
lajā programmā. Rezultāts bija tāds, kā to 
paredzējām, – koncerta jau tā pustukšajā zālē 
bija tikai latvieši. Ja neskaita, protams, lāci. 
Kā teica mana kolēģe Inga Bodnarjuka-Mra-
zauskas: “Latviešiem joprojām šķiet, ka viņus 
visur pieņems atplestām rokām vienkārši 
tāpēc, ka viņiem ir kaut kas labs un īpašs. Bet 
paši neko nedara, lai par šo īpašo pastāstītu 
un cilvēkus par to ieinteresētu. Pārāk ideālis-
tisks skatījums uz dzīvi ārpasaulē.”

Laimīgajā stundā, kad visā Baltijas stendā 
tiek pasniegts alus, pie manis pienāk īpatna 
paskata vīrs, kurš iepazīstina ar sevi kā britu 
žurnālistu un lūdz, lai pastāstu vairāk par 
Krievijas ietekmi uz Latvijas demokrātisko 
situāciju. Nākamnedēļ viņam esot jāintervē 
kāds Latvijas ministrs. Žurnālists paņem 
manu vizītkarti un sola atsūtīt ziņu, kā pagā-
jusi intervija.

Trīs Baltijas valstu pieņemšana, kurā pie-
dalās aptuveni 400 cilvēku. Uzkodas pazūd 
aptuveni desmit sekunžu laikā. 

Piektā diena, 12. aprīlis
Nora Ikstena ar Luīzi Pastori semināra laikā 
saraudina publiku.

Mūsu fotogrāfs aizvaino augstu amatper-
sonu, palūdzot atbrīvot stenda priekšplānu, 
lai varētu nobildēt komandu. Saņemam 
niknu un aizvainojuma pilnu ziņu.

Baltijas bārā joprojām nav mūsu alus un 
kreklu.

Būvnieki sāk novākt stendu.
Mēs esam laimīgi, ka viss ir beidzies. Vēl 

tikai daži pasākumi turpmākajās dienās. Tas 
ir neticami. Viss, kam mēs paši ticējām, ir 
izdevies. Lat-vi-ja. Uz-va-ra.

Paldies Ingai, Jutai, Andrai, Dacei, Unai, 
Madarai, Tomam, Līgai, Ildzei, Ingai, Vilim, 
Žanetei, Džeidam, Ievai, Ivetai, Reinim, Aijai, 
Elīnai un daudziem citiem par to, ka man 
bija tas gods šajā piedzīvojumā būt kopā ar 
viņiem. 

Astoņpadsmitais 
novembris

No topošā stāstu krājuma “Motivācijas vēstules”

t e k s t s  Justīne Janpaule F O t O  Ģirts Raģelis
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pagājušā gadsimta mēbelēm, šķību linoleju 
ar putekļainām šķirbām, brūkošu balkonu ar 
skatu uz iekšpagalma izdangāto asfaltu. Viss 
apkārt šķiet netīrs un vecs. Pie durvīm rin-
dojas miskastes, un uz soliņa mikrorajonu 
babkas. Man apnicis iet tam visam garām, 
staigāt pa tām pašām ielām, apmeklēt tos 
pašus pasākumus, satikt tos pašus cilvē-
kus, kuri arī to vien dara kā griežas ap savu 
asi. Apnicis pamosties no rīta un noskatīties, 
kā mamma aiziet uz darbu, kā draugs aiziet 
uz darbu, kā tēvs aizbrauc uz noplukuša-
jiem laukiem, kā paziņas piepumpē internetu 
ar savām bildēm – cik var priecāties par 
sēņu ražu un zelta rudeni? Es vairāk nevaru 
atgriezties pie motivācijas vēstulēm, uz 
kurām nav atbilžu, nevaru līkņāt pār dažiem 
mazvērtīgiem tulkojumiem, ko atsviež kaktu 
tulkojuma biroji, nevaru turpināt strādāt bez 
līguma aizdomīgā krievu kompānijā.

Datora ekrāns pamazām izkož acis, tās 
ir sausas un sārtas. Es atgāžos krēslā, lēnām 
izstiepju muguru, kura sākusi sāpēt krus-
tos, un pārlaižu skatienu istabai. Pulksten 
četros novembrī sajaucas lietusmākoņu un 
putekļu pelēkums. Tas ātri sabiezē, kļū-
dams pas īstu tumsu, un ir jāieslēdz galda 
lampa. Dzeltenajā gaismā par sevi atkal liek 
manīt nesakārtotās lietas, bet es neslau-
cīšu, nespodrināšu, nekārtošu, nemazgāšu 
un neko nepārklāšu. Vecās lietas diktē savus 
noteikumus, bet es negribu tiem pakļau-
ties, negribu dzīvot iepriekšējā gadsimta 
ritmā un krāsās, ko izvēlējušies izbijusī res-
torāna pavāre un viņas vīrs – izbijis armijas 
ģenerālis. Plaukti, pieliekamie skapji un 
kastes piegrūstas ar viņu mantām – kristāla 
traukiem un porcelāna figūriņām, Ziemas-
svētku, Jaungada un Lieldienu rotājumiem, 
žurnāliem “Avots”, “Liesma” un “Zeltene”, 
kalendāriem, nosūbējušiem galda piederu-
miem, naglām, skrūvēm, āmuriem, svariem, 
gumijas rotaļlietām, lellēm un brošām.

Viss, kas reiz liecinājis par labklājību un 

pārticību, nu kļuvis par smacējošu artefaktu, 
kas it kā sargā kādreizējo saimnieku terito-
riju. Reiz es no tā visa izmetu veselu ceturto 
daļu, atkarojot sev dažus kvadrātmetrus.

Tukšās sienas manī noraudzījās ar pār-
metumu, taču es neko nelikšu vietā, lai tās 
aizpildītu. Es pati pametīšu šīs telpas, lai 
kļūtu par kaut ko jaunu. Vienalga, par ko. Par 
floristu, kas sien pušķus līdz nelabumam 
no milzu anemonēm, pilnziedu purenēm 
un peonijām kādā bulvāra puķu salonā; par 
asistenti plānās zeķēs un zīmuļsvārkos, kas 
tipina augstpapēžu kurpēs, rezervē konfe-
renču zāles un atbild uz telefonzvaniem visās 
pasaules valodās; par oficianti, kas melnā 
priekšautā skrien no galdiņa uz galdiņu un 
mēģina nesajukt starp uzkodām, desertiem 
un pamatēdieniem; par pārdevēju grāmatu 
veikalā, kas līkņā starp plauktiem, izliek skat-
logā jaunākos romānus un bestsellerus.

Vislētākā biļete ir astoņpadsmitajā 
novembrī. Tas laikam ir datums, kurā drīzāk 
pieklājas atgriezties, nevis aizbraukt. Diena, 
kā parasti, ir pelēka. Apmākušās debesis šķiet 
tikpat pašsaprotams valsts svētku atribūts kā 
karogi, lāpas un sveces. Dodoties uz lidostu, 
arī man mugurā ir pelēks mētelis, cepure un 
cimdi. Es saplūstu ar miglaino ainavu, kas 
mani pavadīs kā dūmakaina aura rīt un parīt, 
un visas turpmākās dienas, kuras es turpi-
nāšu kaut kur tālu prom. 

Paceļoties gaisā, pazib Rīgas panorāma, 
pazib Daugava ar kuģīšiem, no kuriem vēlāk 
šaus salūtu, pazib pelēkā krastmala un tele-
vīzijas tornis, no kura raidīs svētku tiešraidi. 
Ceļoties augstāk, man dauzās sirds. Es atce-
ros lillā viršu buntītes, ko aizbraucot atstāju 
balkona kastē pagājušās vasaras un pagājušā 
rudens piemiņai. Varbūt tie kādam atsauks 
prātā saulainākus brīžus, kas ir tepat aiz 
muguras, varbūt dos cerību, ka ziema nemaz 
nebūs tik skarba. Varbūt tie paliks nemanīti 
un nosals pirmajās novembra salnās.
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