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“Ir Latvijas darbs pēctecībā — pagātnē, 
tagadnē, nākotnē.” Šos vārdus Oskars Gerts 
jeb šefs (kā viņu dēvējam mēs, “Latvijas 
Vēstneša” veidotāji, pretī saņemot nemainī-
go uzrunu “kollēga”) pirms divdesmit gadiem 
teica pie mūsu valsts pirmā oficiālā laikraksta 
“Valdības Vēstnesis” (1919–1940) redaktora 
Matīsa Ārona kapa. Tēze, kas visspilgtāk rak-
sturo arī Oskara Gerta dzīvi un profesionālo 
darbību. 

Esmu pateicīgs liktenim, ka man bija 
lemts vairākus gadu desmitus pazīt Oskaru 
Gertu. Bagātinoties profesionālajā meistarī-
bā, gūt augstas raudzes morālās atziņas. 

Mēs iepazināmies vēl padomju okupāci-
jas laikā Jūrmalā — Čehoslovakijas rūpnie-
cības izstādes atklāšanā. Zinot, ka O. Gerts 
raksta grāmatu par Latvijas zinātnes vēstu-

ri, pavaicāju, kā sokas, un vecākais kolēģis 
man, līdz tam vien netieši pazīstamam, uz-
ticēja rūgtuma pilnus vārdus — manuskripts 
bija izcenzēts atbilstoši padomju laika ideo-
loģiskajiem kanoniem. “Viņi grib iztēlot, ka 
zinātne Latvijā tika ievesta ar padomju tan-
kiem,” skarbi noteica pazīstamais LKP CK 
laikraksta “Cīņa” žurnālists, un man šī īsā 
epizode izteica daudz gan par vecāko kolēģi, 
gan laiku, kurā vārdos neformulētas dvēselis-
kās vērtības bieži stāvēja pāri aizdomīgumam 
un bailēm no nodevības. 

Atmodas laikā O. Gerts, izmantojot spē-
cīgos kompartijas laikraksta dokumentus, 
atrada Kārļa Ulmaņa trimdas un ieslodzīju-
ma vietas Vorošilovskā un izpētīja mūsu pre-
zidenta pēdējo mājokli pirms aresta un do-
šanās mocekļa nāvē. Vorošilovskas cietums 
gan jau bija nojaukts, taču O. Gerts detalizēti 
aprakstīja tā atrašanas vietu. Viņš arī samek-
lēja kādreizējo Ordžonikidzes novada lauk-
saimniecības nodaļas priekšnieku Jevgēņiju 
Roni, ar kuru K. Ulmanis bija ticies īsi pirms 
arestēšanas 1941. gadā. 2010. gadā es šo 
publikāciju (“Cīņa”, 1990. gada 26. aprīlī) 
izmantoju savā romānā “Ulmanis. Lielā Kārļa 
testaments” (Zvaigzne ABC, 2010).

1993. gada sākumā O. Gerts, nule no-
dibinātā valsts oficiālā laikraksta galvenais 
redaktors, mani uzaicināja uzņemties ārlietu 
virsredaktora pienākumus. Pirmajās sarunās 
viņš man arī koleģiāli atzinās, ka vēl nav pil-
nībā izlemts topošā laikraksta veidols. Taču 
bija skaidrs, ka valsts oficiālajā laikrakstā jā-
būt arī spēcīgai žurnālistikai, kas, stāvot pāri 
partiju cīņām, sniedz lasītājiem objektīvu 
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ainu par Latvijā notiekošo, dodot vielu pārdo-
mām un pašu secinājumiem, īpašu prioritāti 
piešķirot patriotiskiem notikumiem un nacio-
nālajām kultūras vērtībām. Meklējumu ceļu 
O. Gerts gāja droši, redaktora kabinetā varēja 
sastapt visdažādāko jomu gara darbiniekus. 
Mūsu vestibilā stāvēja no agrākajiem laikiem 
palikušas klavieres, un reiz pie tām muzicē-
ja komponists Aleksandrs Kublinskis, lūdzot 
redaktora vērtējumu nule tapušai dziesmai. 
Laikraksta pirmajos numuros dažkārt tika 
atrasta vieta arī tautai mīļu, bet okupācijas 
gados skaustu dziesmu tekstiem un notīm. 

Jau ar pirmajiem numuriem “Latvijas 
Vēstnesī” parādījās mākslas fotogrāfijas. 
Īpaši radoša izveidojās sadarbība ar izcilo 
fotomākslinieku Vilhelmu Mihailovski, kura 
1999. gadā vainagojās ar 365 aizejošā gad-
simta izskaņas dienu foto mirkļiem.

O. Gerta veikums galvenā redaktora ama-
tā aprakstīts “Latvijas Vēstneša” nekrologā. 
Taču bija arī darbi, ko viņam lika veikt ne 
vairs amata pienākumi, bet dedzīgā latvieša 
sirds.

Galvenā redaktora kabinetā uz kamīna 
stāvēja maza puisēna fotogrāfija — Oskara 
zēnības liecība. Pirmo reizi to uzskatot, man 
sirdī iekrita zinātkārais skatiens, un četrpa
dsmit kopējā darba gados man atkal un atkal 
bija jāsecina, ka šefa būtībā ir saglabājusies 
fotogrāfijā redzamā puisēna zinātkāre. Īpa-
šība, ko gadi un profesionālā pieredze bija 
apaugļojuši ar enciklopēdiskām zināšanām 
un misijas apziņu — saglabāt nacionālās 
kultūras dārgumus nākotnes latviešiem.  
Šīs idejas vārdā O. Gerts avīzes veidošanai 
piesaistīja arī pieredzējušus ārštata auto-
rus no citām jomam. Viens no aktīvākajiem 
bija Dr. Sigizmunds Timšāns, kuram šefs  
1997. gadā uzticēja doties uz Austrāliju 
intervēt izcilo latviešu vēsturnieku Edgaru 
Dunsdorfu. 

Kad redakcija pārcēlās uz jaunām telpām 
Bruņinieku ielā 36, O. Gerta rūpju lokā no-
nāca arī apsūbējušās jūgendstila pērles at-
jaunošana agrākajā mirdzumā. Nama cēlējs, 

izcilais latviešu galdniekmeistars Mārtiņš Pa-
gasts (1851–1923) dzīvokli, kurā tagad atra-
dās “Latvijas Vēstnesis”, bija izrotājis ar uni-
kāliem kokgriezumiem. Šim interjeram bija 
laimējies vairāk nekā daudzām citām ēkām, 
ko izdemolēja okupantu vandāļi. Pagasta 
mājā postīts nebija, bet pamatīgi nolaists 
gan. Vairākas nedēļas mūsu telpās diendienā 
strādāja restauratori, atdodot neglītajam pīlē-
nam gulbja skaistumu.

Pēc O. Gerta iniciatīvas 1998. gadā tapa 
fundamentālais “Latvijas Vēstneša” izde-
vums “Triju Zvaigžņu gaismā”, kura divos 
sējumos apkopoti dati un apraksti par Triju 
Zvaigžņu ordeņa lielvirsniekiem, komandie-
riem, virsniekiem un kavalieriem. Heraldika 
bija O. Gerta īpašā uzmanības lokā. Arī man 
to nācās izjust, kad mūsu Valsts prezidentu 
valsts vizīšu aprakstos šefs neapmierinājās 
ar pasniegtā ārvalsts ordeņa nosaukumu, bet 
pieprasīja arī katra ordeņa aprakstu. Dažkārt 
tas bija jāsagādā nereāli īsā laikā, jo avīzes 
drukāšanai jāsākas laikā. Atceros, īpašas mo-
kas bija ar Guntim Ulmanim piešķirto Dāni-
jas Karalistes Ziloņa ordeņa Krūšu zvaigznes 
aprakstu. 

No kultūrvēsturiskā viedokļa grūti pārvēr-
tējama O. Gerta ideja aicināt redakcijā Triju 
Zvaigžņu ordeņa saņēmējus — neformālai 
sarunai ar laikraksta veidotājiem. “Latvijas 
Vēstneša“ zālē viesojušies Elza Radziņa, Al-
frēds Jaunušāns, Eduards Pāvuls, Harijs Lie-
piņš, Andrejs Eglītis, Imants Ziedonis, Dāņu 
Kultūras institūta direktore Riki Helmsa... 
Mākslas vēsturnieki, teātra un literatūrzi-
nātnieki daudz iegūtu, “Latvijas Vēstneša” 
komplektos izlasot šo dižgaru atklāsmju pie-
rakstus. Man joprojām prātā Imanta Ziedoņa 
skarbie vārdi, ka “mūsu prese sistemātiski 
izskauž patriotismu” un Džemmas Skulmes 
teiktais par sajūtu, ka mūsu sabiedrībā, kā 
ķīmijā, notiek kādu agrāk sajauktu indīgu vie-
lu lēnas, bīstamas reakcijas...

Prasīgs, nereti bargs pret darbinieku pro-
fesionālajiem pienākumiem, O. Gerts pārvēr-
tās sadzīviskās situācijās. Būdams lielisks 



2019. gads   73. sējums   2. numurs

122

stāstītājs, šefs mēdza labsirdīgi pajokot pats 
par savām dīvainībām. Reiz viņš smejoties 
atcerējās, kā, sūtot “Latvijas Vēstneša” pirmo 
numuru ar redakcijas žigulīti uz tipogrāfiju, 
pats gājis kājām — lai ietaupītu benzīnu... 

Par skaistu tradīciju mums bija izvērtu-
sies Oskara dienas svinēšana Gertu dārzā. 
Reiz man iegadījās uz svinībām ierasties pir-
majam, un šefs stāstīdams ilgi vadāja mani 
starp paša stādītajām puķu un dārzeņu do-
bēm, komentārus papildinot ar augu latīnis-
kajiem nosaukumiem. Pēc tam paša gādātā 
egles mastā viņš uzvilka sarkanbaltsarkano 
karogu, mēs visi nodziedājām “Dievs, svētī 
Latviju”. 

Saulainajā 30. marta dienā, atvado-
ties no Oskara Gerta, man nāca prātā  
1999. gada 27. aprīlis, kad Rīgas Lielajos 
kapos atklājām piemiņas akmeni pirmskara 
oficiālā laikraksta “Valdības Vēstnesis” pirmā 
redaktora Matīsa Ārona atdusas vietā. Ce-
remonijā piedalījās Saeimas priekšsēdētāja 
biedrs Indulis Bērziņš, tobrīd parlamenta spī-
kera pienākumu pildītājs. Klāt bija kultūras 
un literatūras vēsturnieks Ojārs Zanders. Olga 

Dreģe runāja dzejoļus, spēlēja Alnis Zaķis... 
“Katra nākamā paaudze stāv uz iepriekšējās 
paaudzes pleciem,” atklājot redakcijas pa-
sūtīto pieminekli, teica Oskars Gerts. Šodien 
varam piebilst, ka iet arī tālāk: Matīss Ārons 
“Valdības Vēstnesi” vadīja astoņpadsmit ga-
dus (1919–1937), Oskars Gerts — divdes-
mit (1992–2012). 

Ja valdības oficioza tagadējie vai nākot-
nes veidotāji, tagad jau elektroniskā formātā, 
iedomātos uzstādīt piemiņas akmeni savam 
galvenajam redaktoram viņa dzimtās puses 
kapsētā, tas varētu būt liels Zemgales lauk-
akmens — tāds vislabāk atbilstu šefa funda-
mentālajam raksturam un latvieša mentali-
tātei. Uz šī akmens droši vien tiktu iegravēti 
Oskara Gerta mūža skaitļi un valsts oficiālā 
laikraksta vadībai veltītie gadi. Bet varētu būt 
arī pavisam īss uzraksts:  

“OSKARS GERTS — GODAVĪRS”.

Jānis Ūdris, 
rakstnieks,

“Latvijas Vēstneša” ārpolitikas redaktors 
no 1993. līdz  2007. gadam 

Atvadoties no Oskara Gerta
"Latvijas Vēstnesis" bija oficiālais valdības laikraksts, kas publicēja valdības lēmumus, jau-

nus likumus, svarīgus paziņojumus un citu oficiālu informāciju. Deviņdesmito gadu sākumā 
oficiālās informācijas apjoms bija liels, taču Oskars Gerts  spēja atrast vietu arī Latvijas zi-
nātnieku publikācijām — gan par zinātnes sasniegumiem, gan par valsts attīstību. Tas bija 
laiks, kad zinātnieku iespējas publicēt darbus bija ierobežotas, un arī zinātniskā darba iespējas 
kavēja līdzekļu trūkums. Sadarbība ar Oskara Gerta vadīto “Latvijas Vēstnesi” ne tikai atvieg-
loja zinātnieku dzīvi, bet arī deva dokumentētu liecību par to, kā lielās pārmaiņas ietekmēja 
zinātni un par ko zinātnieki domāja laikā, kad notiekošā izpratne un jaunas zināšanas bija 
nepieciešamas vairāk kā jebkad. Par šo devumu Latvijas Zinātņu akadēmija pateicās Oskaram 
Gertam, ievēlot viņu par savu goda locekli. Akadēmisko pienākumu viņš godprātīgi pildīja līdz 
sava mūža beigām.

Sit tibi terra levis!
Latvijas Zinātņu akadēmija
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Aprīlī noslēdzās Edgara Roberta Kattai 
96 gadu dzīves gaitas. Pie viņa kapa galvas 
nolieca Japānas un Ķīnas diplomāti, daudzie 
kolēģi un skolnieki — Austrumu pētnieki, Āzi-
jas valodu zinātāji, tulki jeb, kā viņus nereti 
sauc — dragomani, zinātnieki un literāti. Tā 
bija leģendāra personība, par kuru savam lai-
kam dīvaini nostāsti klīda no mutes mutē. 

1991. gada pavasarī, kad Latvijas Uni-
versitātē sanāca latviešu profesionālie orien-
tālisti, lai lemtu par šīs profesijas legalizāciju 
neatkarīgajā Latvijas Republikā, Edgars Kat-
tai bija toreiz mazpazīstamās orientālisti-
kas lielākais virtuozs: viņš prata ķīniešu un 
japāņu valodas kopš bērnības un jaunības 
gadiem, jo bija dzimis Mandžūrijas mazpil-
sētā Buhedu 1923. gada 3. februārī, citiem 

vārdiem — Ķīnā, kur viņa tēvs — latviešu 
dzelzceļnieks strādāja par lokomotīves ma-
šīnistu uz Austrumķīnas dzelzceļa. Dzelzceļu 
pāri Krievijas robežai būvēja daudzi latvieši, 
kas bija savervēti darbam cariskās Krievijas 
impēriskās politikas īstenošanai. (Pirmskara 
Latvijas Republikas statistika apgalvoja, ka 
Austrumķīnas dzelzceļa zonā strādājis 351 
Latvijas pilsonis.) Solžeņicina “Gulaga arhi-
pelāgā” varam lasīt, ka šai dzelzceļa zonā 
dzimušie un tur strādājušie Staļina laikos 
tikuši ieslodzīti Gulaga nometnēs. Arestu lie-
cinieks Kattai min skaitli “vismaz desmittūk-
stoš eiropiešu” (Katajs E. Zem desmit valstu 
karogiem. Rīga: Jumava, 2000, 130. lpp.). 
Edgars Kattai bija izņēmums un, jādomā, 
viņu no aresta pasargāja fenomenālās valo-
du zināšanas, kuras viņš izmantoja, strādājot 
par tulku zem dažādu valstu karogiem — ca-
riskās Krievijas, Ķīnas Cjin impērijas, Ķīnas 
Republikas, Mandžou-go japāņu satelītvalsts, 
Ķīnas Tautas Republikas, PSRS.  Kad beidzās 
Otrais pasaules karš un padomju armija ie-
maršēja Mandžūrijā, Edgaram Kattai nācās 
pildīt tulka pienākumus padomju diplomātis-
kajā misijā, kaut arī šo darbu viņš neuzskatīja 
par galveno. Viņu fascinēja valoda — ķīniešu 
un japāņu, arī krievu, kuru viņam nācās mā-
cīt vietējiem ķīniešu studentiem, strādājot par 
ķīniešu valodas docētāju un tulku Harbinas 
Politehniskajā institūtā (1945–1955). 

Skolas gaitas Edgars Roberts uzsāka 
amerikāņu “Kristīgās jaunatnes savienības” 
(Young Men Christian Association, YMCA) 
desmit klašu ģimnāzijā, kas bija gana elitā-

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS GODA DOKTORS

EDGARS ROBERTS KATTAI  
(EDGARS KATAJS)

3.02.1923–5.04.2019
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ra, amerikāniska pēc formas un kristīga pēc 
būtības. 1932. gada februārī Edgars pirmo 
reizi piedzīvoja japāņu okupāciju. Etniski rai-
bajā Harbinā viņam nācās sagaidīt vēl vienu 
nepatīkamu notikumu — Otro pasaules karu.  
Tas pārsvītroja Edgara Roberta tēva sapni 
izskolot dēlu Latvijas Universitātē. Latvija 
zaudēja neatkarību, mācības bija jāturpina 
Harbinā — Ziemeļmandžūrijas universitātē. 
Kattai iestājās ekonomikas fakultātē, kur mā-
cības noritēja japāniski.

Pēc universitātes beigšanas tikai gadījums 
viņu aizveda no ekonomikas specialitātes. Tās 
vietā viņš saņēma piedāvājumu strādāt Man-
džou-go izglītības ministrijas mācību grāmatu 
sastādīšanas komisijā, kur viņš varēja deta-
lizēti iepazīties ar japāņu mācību  grāmatu 
tradīciju, veidojot skolas grāmatas vietējiem 
ķīniešiem, mandžūriem, korejiešiem, krie-
viem. Turpat tapa arī pirmais Edgara Kattai 
sastādītais mācību līdzeklis. Tādējādi agrīnās 
profesionālās gaitas viņam bija cieši saistītas 
ar Austrumu valodām un valodu mācīšanu. 
Ar šīm lietām Edgars Kattai bija saistīts līdz 
savas dzīves nogalei, strādājot Latvijas Uni-
versitātes Āzijas studiju (Orientālistikas) no-
daļā turpat vai visus atjaunotās Latvijas ne-
atkarības gadus. 

1955. gadā Edgars Kattai un viņa audžu-
māte Anna saņēma atļauju atgriezties Latvi-
jā, kur Edgars nekad nebija bijis. Etniskajā 
dzimtenē viņu sagaidīja jauni izaicinājumi. 
Latviešu valodas zināšanas viņam bija ļoti 
pieticīgas; viņa dzīvesbiedre bija tā, kas ne-
žēloja pūļu, lai Austrumos izaugušais vīrs pil-
nībā integrētos latviešu valodas kultūrā. Otra 
problēma bija slēgtās robežas, kas nozīmēja 
aizliegumu bez īpašas varas iestāžu atļaujas 
tuvoties ārzemniekiem. Izbraukšana ārpus 
PSRS vispār bija ļoti šauras elites priekšrocī-
ba. Aizliegums nopietni skāra arī intelektuālo 
informāciju. Lielākā daļa preses izdevumu, 
kā arī grāmatas — īpaši no Japānas un citām 
Āzijas zemēm līdz Latvijai nemaz nenonāca. 
Tām bija rezervēta tikai viena vieta — Maska-
va, nedaudz arī Ļeņingrada un Vladivostoka 

(dēļ robežas ar Ķīnu, Koreju un Japānu) , kur 
bija atļauts, saņemot īpašu pielaidi,  lasīt un 
strādāt ar Āzijā izdotu literatūru. 

Šos izolācijas gadus E. Kattai strādāja Viļa 
Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkā (tag. Na-
cionālā bibliotēka) — tuvāk grāmatām. Āzijas 
valodu mācīšana arī bija ar slepenu rīkojumu 
rezervēta tikai nosauktajām PSRS pilsētām; 
Latvijā visa veida aktivitātes šai virzienā tika 
rūpīgi kontrolētas. Šie spiedīgie apstākļi lika 
Edgaram Kattai pievērsties japāņu literatūras 
tulkošanai; tulkojumi kliedēja neveselīgu ro-
mantismu, kas auga izolācijas mītu un no-
stāstu gaisotnē. Kattai-tulkotāju daudzpusīgi 
vērtē Latvijas Universitātes ilggadējā japano-
loģijas docētāja un Āzijas literatūras cienītā-
jiem pazīstamā japāņu literatūras tulkotāja 
Ilze Paegle-Mkrtčjana.

Tikai Gorbačova “atklātības” gaisotnē bija 
iespējams paklusām sākt austrumu valodu 
mācīšanu. Entuziasti no profesionāļu vidus 
bija divi — bengālists un Rabindranata Tago-
res pētnieks profesors un akadēmiķis Viktors 
Ivbulis un japānists sinologs Edgars Kattai. 
Kad orientālisti lūkoja uzsākt profesionālu sa-
vas nozares attīstību Latvijā, tieši japāņu un 
ķīniešu valodas studijas bija pirmās, ar ku-
rām startēja Latvijas Universitātes Āzijas va-
lodu studenti. Viena no Edgara Kattai studen-
tēm, šodien  Āzijas studiju nodaļas asociētā 
profesore Agnese Haijima atceras, ka “sko-
lotājs bija populārs ar savu dzīvo Japānas 
un Ķīnas pieredzi, kas kontrastēja ar eksal-
tētajiem jūsmotājiem, kādi aizvien atradās. 
Tomēr arī auditorijā viņš palika vairāk tulko-
tājs nekā pedagogs. Strauji mainīgā japāņu 
valoda steidzās ātrāk nekā mūsu sensei (jap. 
“skolotājs”), un viņa harisma bija mutvārdu 
Mandžūrijas un Ziemeļaustrumu Ķīnas vēstu-
re un pār visām lietām  hieroglīfika — ļoti 
izsmeļoša un akadēmiska. Viņa vadībā mēs 
mācījāmies pareizi tulkot tekstus. Ikdienas 
sarunvaloda palika otrajā plānā, un to mēs 
apguvām, jau atbraukuši Japānā.”

Edgars Roberts Kattai visus padomju oku-
pācijas gadus bija “štata tulks”, kad ieradās 
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kāda delegācija no Japānas vai Ķīnas. Arī šī 
viņa darbība izrādījās savā ziņā iedvesmojoša 
un liktenīga. Mūsdienu latviešu ķīniešu valo-
das korifejs, lielās akadēmiskās “Ķīniešu–lat-
viešu valodas vārdnīcas” sastādītājs Pēteris 
Pildegovičs atceras — kādā sabiedriskā pa-
sākumā, kurā viņš kā jauns cilvēks piedalī-
jies, ieradusies ķīniešu delegācija. Viņš bijis 
ne mazums pārsteigts, ieraugot tulku brillēs, 
kas pavisam viegli un tekoši tulkojis no latvie-
šu valodas ķīniski un otrādi. Redzētais viņu 
satriecis tik lielā mērā, ka viņš nolēmis pats 
studēt grūto ķīniešu valodu.

Šodien Latvijā ir vairāki simti cilvēku, kas 
dažādā pakāpē ir apguvuši japāņu un ķīniešu 
valodas. Daži no tiem pastāvīgi dzīvo kādā no 
minētajām zemēm un ir virtuozi Austrumāzi-
jas valodu pratēji. Citi strādā diplomatiskajā 
dienestā, veicina Latvijas ekonomiskos un 
kultūras sakarus Āzijas Austrumos. Edgars 
Roberts Kattai ir tā personība, kas likusi pa-
matus šim Latvijas attīstības fenomenam. 

Latvijas austrumpētnieku vārdā
Leons Taivāns

Kaspars Eihmanis — sinologs. Studēja 
Latvijas Universitātē (LU) 1995.–2001. gadā 
Strādāja LU Āzijas studiju nodaļā (lektors) no 
1999. līdz 2014. gadam. Tagad Taivānas 
Džendži universitātes doktorants.

Edgariņam no Kaspariņa
Ar Edgaru Kattai es pirmo reizi sastapos 

1993. gada maijā, toreizējās Svešvalodu fa-
kultātes otrā stāva auditorijā, arhitektoniski 
pelēkajā Visvalža ielas 4a celtnē. Kopš tā 
laika manas acis vairs nav spējīgas ilgi no-
raudzīties šīs būves ārējā formā, bet ir sagla-
bājusies tās esence manā atmiņā: vieta, kurā 
notika nozīmīgas lietas; vieta, kur savu laiku 
pavadīja milži, uz kuru pleciem mēs spējām 
raudzīties tālē. Edgars Kattai, pateicoties sa-
vas personības gravitācijai, bija viens no šiem 
milžiem, kas izpeldējis no zudušā laikmeta 
dzīlēm. Tā gada ziedonī, kopā ar pārdesmit 
citiem, es klausījos viņa Japānas vēstures 
publiskās lekcijas. Tolaik vēl būdams roman-
tiskā orientālisma varā dzīvojošs vidusskol-
nieks, saņēmis dūšu, es lūdzu Kattai aizdot 
man grāmatu par Japānas budismu. Kattai 
lūgumu izpildīja, bet, pasniedzot grāmatu, 
dziļdomīgi, pat ar zināmu ironiju deva man 

padomu: “Tikai neaizejiet kosmiskajās tālēs!” 
Es, protams, padomam nepaklausīju. Vēlāk, 
kad galva no mākoņiem tika brīva, kājām 
nostājoties stingrāk uz zemes un kļūstot vis-
pirms par Kattai japāņu valodas skolnieku un 
nedaudz vēlāk jau arī par kolēģi Orientālisti-
kas nodaļā, es viļus neviļus uzsūcu sevī Kat-
tai praktiskās austrumpētniecības gudrības.

Kattai izjuta nepatiku pret tukšu filozofē-
šanu par japāņu un ķīniešu kultūru, ja tam 
pamatā nebija pamatīgu šo valstu moderno 
valodu zināšanu. Ķīniešu aforistiskās tradīci-
jas garā viņš mēdza teikt, ka par sinologu tā 
īsti nevar uzskatīt nevienu, kurš nav spējīgs 
iztulkot tekstus, kas veltīti, piemēram, ķīmi-
jai. Tāpēc es lielījos viņa priekšā, ka tulkoju 
ne tikai daoistu senos tekstus, bet pie viena 
arī ķīniešu delegācijām Valmieras stiklašķied-
ras rūpnīcā. Šos praktiskos un nepraktiskos 
sinoloģijas aspektus mēs divatā bieži apsprie-
dām kafejnīcā pie kafijas krūzes un balzama 
glāzes. Un nekad vairāk par divām, Kattai 
bija mērenības iemiesojums. Man vienmēr 
šķitis, ka tieši šī mērenība ir bijusi viņa garās 
dzīves atslēga. Priekšnoteikums ilgajam mū-
žam noteikti bija arī pastāvīgais dzīvesprieks, 
ironija un humors. Ikviens, kas mācījies pie 

EDGARA KATAJA STUDENTI ATCERAS SAVU 
SKOLOTĀJU
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Kattai, apstiprinās, ka Kattai stāstus un iro-
niskās dzīves gudrības varētu apvienot krāju-
mā, kas līdzvērtīgs Konfūcija izteicienu krāju-
mam “Apkopotās runas” Luņju. Man atmiņā 
ir kāda radio intervija 1992. gada rudenī, 
kurā uz jautājumu, vai viņam mājās ir kāds 
japāņu instruments, Kattai atbildēja: “Jā, ir. 
Sharp magnetofons.”

Edgars Kattai, protams, bija arī paštaisns, 
neciešot muļķību un iedomību un tieši un ne-
tieši to kritizējot. Viņa pieredze, izdzīvojot 
dažādus režīmus, bija dāvājusi viņam šādu 
spēju; garais mūžs bija atbrīvojis no nepiecie-
šamības nerunāt taisnību. 

Mēs bieži vairāk vērtējam cilvēcisko saik-
ni attiecībās ar nozīmīgām personām mūsu 
dzīvē, nevis tikai intelektuālo atlikumu, ko 
tuvība ar tiem mums dāvājusi. Šī cilvēciskā 
saikne paliks manās atmiņās kā balzama sa-
runas pēc lekcijām un nereti arī pirms pie-
ņemšanām Ķīnas Tautas Republikas vēstnie-
cībā. Kā apstiprinājums tam ir kāds Japānas 
ceļvedis krievu valodā, kurā viņš ierakstīja, 
manuprāt, vissirsnīgāko novēlējumu, ko vien 
skolnieks var saņemt no skolotāja: “Kaspari-
ņam no Edgariņa”. 

Ilze Paegle-Mkrtčjana — japanoloģe, 
tulkotāja. Studēja LU Filozofijas fakultātes 
filozofijas nodaļā 1987.–1994. gadā (lekto-
re). Strādāja LU Āzijas studiju nodaļā 1999.–
2011. gadā. Pašlaik strādā tikai līgumdarbus 
(tulkotāja).

Edgars Katajs (Kattai) bija izcili erudīts 
tulks, kas īpaši labi pārzināja itin visu, kas 
saistīts ar ķīnzīmēm un lepojās ar savām pla-
šajām, patiesi enciklopēdiskajām zināšanām 
terminoloģijā. Droši vien tieši to viņš būtu 
teicis pats par sevi, ja kāds iedomātos pa-
jautāt: Edgars Katajs, tulks un tulkotājs. Un, 
ja man vajadzētu mēģināt apkopot un ana-
lizēt savus iespaidus un atmiņas, tad arī es 
teiktu to pašu. Studēt “visādus smalkumus” 
viņš labprāt atļāva citiem, pats palikdams pie 
savām vārdnīcām un tulkojumiem. Un prata 
patiesi priecāties par jebkuru savu skolnieku, 

kas, kaut cik ielauzījies japāņu vai ķīniešu va-
lodā, mēģināja kaut ko darīt šajā jomā, pat 
ja sākumā lāgā neveicās. Neatceros, ka viņš 
būtu kādu kritizējis, teiksim, par muļķīgu kļū-
du mutiskās tulkošanas mēģinājumā. Varēja 
pasmīkņāt, bet visnotaļ delikāti, neaizvaino-
jot censoņa pašcieņu. Kļūdas un nepilnības, 
pēc viņa domām, bija kaut kas pats par sevi 
saprotams, jo nekļūdās tikai tas, kas neko ne-
dara. Vienīgais, ko viņš nevarēja ciest ne acu 
galā un mēdza neganti izzobot, bija pusizglī-
tība un tumsonība, kas visu zina labāk, vai 
sapņainām būtnēm raksturīgā orientālistiska 
jūsma par to, ka “Japānā visi raksta haikas” 
vai “nodarbojas ar dzenbudismu”. Man šķiet, 
ka tieši šis žultainais izsmiekls bieži palīdzēja 
atvēsināt un ievirzīt mazliet racionālākā gult-
nē arī Āzijas studiju nodaļas fukšu prātus.

Atceros, ka vienā no pirmajām japā-
ņu valodas nodarbībām pie Kattai–sensei  
90. gadu sākumā skolotājs ļoti zīmīgi stāstīja 
par “kādu dāmu”, kas ar pūlēm nosēdējusi 
pirmo ceturtdaļstundu viņa nodarbībā un pēc 
tam nepacietīgi jautājusi: “Bet kad tad mēs 
tulkosim haikas?” Un stāstot, protams, rau-
dzījās tieši uz manu pusi — ne mazāk zīmīgi. 
Vēlāk, kad viņš jau saprata, ka no šīs jaun-
kundzes tik viegli vaļā netiks, stāsts tika pa-
pildināts ar jaunu akcentu: “Nu, ja jau jums 
noteikti jātulko haikas, tad vismaz tulkojiet, 
kā to dara Guna Eglīte.” Tā arī neesmu iz-
tulkojusi nevienu japāņu klasiskās dzejas 
paraugu, taču par tiem japāņu literatūras tul-
kojumiem, kas tomēr ir tapuši, jāsaka milzīgs 
paldies skolotājam.

Tulkojumi, kas viņam pašam šķita īpaši 
svarīgi, gandrīz vienmēr bija tie, kas palīdzēja 
koriģēt kādu stereotipu par Japānu. Piemē-
ram, Isikavas “Niedres vējā” un Gomikavas 
“Tā dzīvo cilvēks”, kuru viņš varbūt pat bija 
varējis izvēlēties pats un varbūt tieši tādēļ, lai 
kliedētu klasisko priekšstatu par Japānu, kur 
geišas, sakuras un dzenbudisti uz katra stūra. 
Ne viens, ne otrs autors nepieder pie izcilāka-
jiem japāņu rakstniekiem, toties militarizētas 
un ne pārāk simpātiskas 30. un 40. gadu 
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Japānas tēlojums abos darbos ir ļoti reljefs. 
To pašu var teikt par viņa tulkoto Iharas Sai-
kaku “Pieci stāsti par piecām sievietēm, kas 
mīlēja mīlēties” — tas ir klasisks Edo perioda 
literatūras paraugs, kas vienam otram Japā-
nas apjūsmotājam droši vien šķita ne pārāk 
klasisks...

Ligita Davidova — mācījās LU 1993.–
2001. gadā (bakalaura studijas Ķīnas pēt-
niecībā (sinoloģijā) un maģistra studijas aus-
trumpētniecībā). Strādāja LU Āzijas studiju 
nodaļā 2002.–2003. gadā. Tagad LR Ārlietu 
ministrijas Āzijas un Okeānijas valstu nodaļas 
vadītāja.

Skolotājs Kattai manā dzīvē ir ļoti īpašs. 
Leģendāra personība, vienlaikus izcils savā 
cilvēcībā un sirsnībā, apveltīts ar dziļu gud-
rību un humoru. Man bija iespēja pie viņa 
mācīties un arī ar viņu tikties un sarunāties, 
atvest uz kādu pasākumu un tad aizvest mā-
jās. Dažkārt tikāmies kopā ar kundzi Ināru, 

kuru Kattai kungs ļoti cienīja un mīlēja. Savu 
Ināriņu.

Kad pēc ģimnāzijas izvēlējos Ķīnas studi-
jas, mana mamma nepavisam nebija sajūs-
mā. Svešvalodu fakultātē daudz praktiskāka 
iespēja bija angļu valodas studijas. Svešvalo-
du zināšanas manā ģimenē vienmēr bijušas 
augstu vērtētas, bet tās klasiskās — angļu, 
franču, vācu... Tomēr tad, kad spītīgi paliku 
pie Ķīnas studijām un to ietvaros skolotāja 
Kattai vadībā apguvu arī japāņu valodu un 
Japānas vēsturi, mamma iepazina skolotāju 
Pildegoviču un skolotāju Kattai. Vienudien, 
kad abi skolotāji kopā ar kursabiedriem cie-
mojās pie mums mājās, mamma man teica: 
“Ligita, par taviem skolotājiem noteikti jāuz-
ņem filma!”

Filmu neuzņēmām. Mūsu tikšanās filmē-
jām tieši atmiņā, analogajā sistēmā... Atmi-
ņas ir ļoti spilgtas un ļoti dārgas. Skolotājs 
Kattai ir ļoti īpašs un vienmēr paliks gaišā 
piemiņā.
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No dzīves aizgājusi profesore Ilga Аpine. 
Grūti noticēt šai rūgtajai vēstij…

Ilga Apine bija latviešu vēsturniece, habi-
litētā vēstures doktore (1992), Latvijas Zināt-
ņu akadēmijas korespondētājlocekle. Bijusi 
Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas 
fakultātes profesore, Latvijas Republikas Tau-
tību konsultatīvās padomes locekle, Latvijas 
sabiedrības integrācijas koncepcijas līdzau-
tore.

Viņas zinātniskās darbības jomas bija 
nacionālais jautājums Latvijas vēsturē, etno-
politika, latviešu un minoritāšu psiholoģiskās 
norises. Ilga Apine ir saņēmusi godpilno LZA 
un a/s “Aldaris” apbalvojumu “Gada balva 
zinātnē 2003” par zinātniskiem pētījumiem 

etnisko attiecību jomā un ieguldījumu tole-
rantas un demokrātiskas Latvijas sabiedrības 
veidošanā.

Latvijas zinātnieku saime ir zaudējusi zi-
nātnieci, kas bija slavena Latvijā un ārpus 
mūsu valsts vairākās zinātnes nozarēs — vēs-
turē un historiogrāfijā, etniskās psiholoģijas 
teorijā, kultroloģijā, sociālajā antropoloģijā, 
politikas zinātnē. Profesore savās neskaitā-
majās grāmatās, rakstos, runās zinātniskajās 
konferencēs, neformālajās diskusijās profe-
sionāli analizēja Latvijas politiskās un garīgās 
dzīves svarīgākos jautājumus. Interese par 
dzīvi un dziļāka interese par zinātni — tas 
īpaši raksturoja profesori Apini. Bet īpaši 
svarīga viņai bija godīga zinātniskā pieeja 
Latvijas kultūras un etniskās daudzveidības 
analīzē. Viņa bija ārkārtīgi jūtīga pret dažā-
dām zinātniskām pozīcijām. Bet vienlaikus 
profesore vienmēr ir uzskatījusi par nepiecie-
šamu paust savu viedokli un konsekventi to 
aizstāvēt. Ilgas Apines pārliecība par zināt-
niskās patiesības spēku, par nepieciešamību 
pacelt zinātnieka balsi politisko kaislību un 
ideoloģisko domstarpību pasaulē izraisīja dzi-
ļu viņas kolēģu cieņu. 

Mēs dziļi izjūtam profesores Ilgas Apines 
aiziešanu un no visas sirds jūtam līdzi viņas 
tuviniekiem un radiniekiem.

Sit tibi terra levis!

Vladislavs Volkovs 
Latvijas Universitātes Filozofijas un 

socioloģijas institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
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