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zinātnes dzīve

Pirms pieciem gadiem mēs krāšņi un 
plaši atzīmējām akadēmiķa Jāņa Stradiņa 
astoņdesmitgadi. Daudzi no mums tad gan 
skaļi, gan klusībā nodomāja, ka decembrī, 
jeb Strēlnieka zvaigznājā dzimušajiem, dzī-
vē tiek piešķirta īpaša loma, jo mūsu kolēģis 
tāds bija — īpašs. 

Akadēmiķa Jāņa Stradiņa bagātība bija 
viņa mūžs, kas, aizsācies 1933. gadā, pir-
mās patstāvīgās Latvijas valsts uzplaukuma 
laikā, ar bērnu dienu atmiņās glabātajiem 
ideāliem turpmāk veda viņu cauri drūmajiem 
kara un padomju okupācijas gadiem, nonākot 
pie viņa paša aktīvi virzītās Trešās Atmodas 
mērķiem: valstiskuma atjaunošanas, politis-
kās neatkarības un nozīmīgāko simbolu at-
gūšanas, eiropiskas izglītības un modernas 
zinātnes attīstības. Loks ir saslēdzies, valstis-
kums un simboli ir atjaunoti, bet ideāli, par 
kuriem tā dega Jānis Stradiņš, tāpēc jau ir 
ideāli, ka tie rodas arvien jauni un, tāpat kā 
apvārsnis, vienmēr atrodas mums priekšā. 

Akadēmiķis bija mīlēts un gaidīts zinātnes 
vēstures lektors visdažādākajās auditorijās 
un visos Latvijas novados, jo Jāņa Stradiņa 
interese par nozīmīgiem pagājušo laiku no-
tikumiem un centieni izvilkt no krēslas tajā 
aizmirstu personību nopelnus cēla novadu 
pašapziņu un līdz ar to modināja arī latviešu 
jaunajā inteliģencē kultūrvēsturisko un garīgo 
vērtību atskārsmi. Tieši Trešās Atmodas ga-
dos tai bija visizšķirošākā loma sabiedrības 
motivēšanā saliedētai rīcībai ar “dziesmotās 
revolūcijas” ieročiem, un Jāņa Stradiņa emo-
cionāli paustie, bet dziļi saturīgie vārdi tautas 
sapulcēs un mītiņos kaldināja atdzimstošās 

nācijas valstsgribu un iemiesojās deklarāci-
jās, dokumentos un likumos. 

Akadēmiķa Jāņa Stradiņa mūžs jau kopš 
ievēlēšanas par Latvijas Zinātņu akadēmijas 
īsteno locekli 1973. gadā bija saistīts ar zi-
nātnes dzīves organizēšanu, Latvijai nozīmī-
gu pētniecības virzienu un nozaru attīstīšanu. 
Palīdzot izvadīt Latvijas Zinātņu akadēmiju 
cauri tās pārveidei par personālo akadēmi-
ju, 1998. gadā Jānis Stradiņš kļuva par tās 
prezidentu un nemitīgi pūlējās rosināt gan 
akadēmijas, gan Latvijas zinātnes vēstures 
izziņu, gan ar akadēmijas autoritāti ietekmēt 
neatkarību ieguvušās un atjaunotās valsts 
zinātnes procesus. Šī universālā darba vēl 
līdz galam nenovērtēti pieminekļi ir viņa sa-
rakstītās grāmatas “Latvijas Zinātņu akadē-
mija: izcelsme, vēsture, pārvērtības” (1998) 
un “Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā” 
(2009). Negaidot Latvijas neatkarības atjau-
nošanos, bet izmantojot pārmaiņu nesto brī-
vības elpu, Jānis Stradiņš iesaistīja Latvijas 
Zinātņu akadēmiju Baltijas un Skandināvijas 
intelektuālās sadarbības kustībā. Savukārt 
zinātnisku kontaktu nodibināšana ar Kārļa 
Universitāti Prāgā, Vācijas Zinātņu akadēmi-
ju LEOPOLDINA un trimdas latviešiem zināt-
niekiem radīja pamatu tālākai sadarbībai ar 
Rietumeiropas un ārzemju akadēmiskajām 
institūcijām. 

Ar savu draudzīgo un cilvēkmīlestības pil-
no attieksmi pret jebkuru sarunu biedru vai 
kolēģi akadēmiķis Jānis Stradiņš iemantoja 
tikai draugus. Šī harizmātiskā sevis neizcel-
šana ļāva viņam īstenot pat visneiedomā-
jamākos projektus, kuriem ar entuziasmu 

PIEmINOT IZcILO PERSONīBU  
LZA AKADēmIķI JāNI STRADIņU
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atsaucās un ar piedāvāto ideju aizrāvās gan 
intelektuāļi, gan pilnīgi nepazīstami cilvēki. 
Jānis Stradiņš pirmais sāka runāt par Jelga-
vas Academia Petrina un Kurzemes Litera-
tūras un mākslas biedrības nozīmi Latvijas 
akadēmiskās izglītības un zinātnes pamatu 
veidošanā. Viņa “Etīdes par Latvijas zinātņu 
pagātni” (1982) iezīmēja pagriezienu pado-
misko uzskatu inercē, kurā pirms Jāņa Stradi-
ņa nebija vietas drosmīgajām baltvāciešu do-
mām un devumam Latvijas izglītībā, zinātnē, 
kultūrā un mākslā. 

Izceļot 18. un 19. gadsimtā darbojušos 
ķīmiķa Teodora Grothusa, fiziķa un Tērba-
tas Universitātes dibinātāja Georga Fridriha 
Parrota, luterāņu mācītāja Gotharda Fridriha 
Stendera, ārsta un Doma muzeja kolekcijas 
dibinātāja Nikolaja Himzeļa, enciklopēdista 
Johana Kristofa Broces vai publicista Garlība 
merķeļa lomu Baltijas garīgās telpas papla-
šināšanā un zinātnes attīstībā, akadēmiķis 
Jānis Stradiņš ierindoja mūsu zemes izauk-
lētos intelektuāļus vienā kategorijā ar tādiem 
zinātnes milžiem kā Čarlzs Darvins, Dmitrijs 
mendeļejevs vai Vilhelms Humbolts. 

Ar lielu neatlaidību īstenojot savas iece-
res uzstādīt iespaidīgus pieminekļus ar Lat-
viju saistītajiem ievērojamākajiem zinātnie-
kiem ķīmiķiem: Nobela prēmijas laureātam 
ķīmiķim Vilhelmam Ostvaldam un Paulam 
Valdenam, Jānis Stradiņš ir savienojis vienā 
veselumā Latvijas un pasaules zinātni. Šo mi-
siju — vest Latviju augšup pa starptautiskās 
atpazīstamības pakāpieniem — ar dalību He-
raldikas komisijā, veicinot Latvijas vēsturisko 
simbolu atjaunošanu akadēmiķis Jānis Stra-
diņš turpināja daudzus gadus. Viņa bagātīgi 
dāvātās idejas par valstij nozīmīgām tēmām, 
faktiem un vērtībām ir radoši ietekmējušas 
Latvijas Bankas jubilejas monētu dizainu, ar 

mākslas tēlu palīdzību rosinot pasaulē intere-
si par Latvijas ekonomiku. 

Tūlīt pēc izdošanas, vedot Austrālijas lat-
viešiem vairākas grāmatas “Trešā Atmoda” 
ar Latvijas sabiedrību modinājušiem rak
stiem un runām, ikvienu uzrunāja iespiestais 
autora veltījums vecāku — ņinas un Paula 
Stradiņu — gaišajai piemiņai. Tas apliecinā-
ja viņu dēla Jāņa uzskatu un centienu pēcte-
cību, kas kā ģenētisks kods un arī uzdevums 
bija mantots mīlestībā un cieņā pret starp-
karu Latvijas ideālu nesējiem. Šādā kontek-
stā vēlos noslēgt šo savu eseju, pieminot arī 
to, ka akadēmiķa Jāņa Stradiņa personībai 
un viņa tēvišķīgajai labvēlībai pret mani bija 
izšķirīga loma tā ceļa uzsākšanā un turpi-
nāšanā, kas padarīja mūs par kolēģiem un 
domu biedriem arī Latvijas Zinātņu akadē-
mijā, daloties ar domām par akadēmijas 
tālāko misiju un vienam otra acīs baudot 
visdziļāko uzticēšanos.

Kad pirms dažiem gadiem akadēmiķis 
Jānis Stradiņš iepazīstināja ar savu mazdēlu 
Kārli, kurš skolu programmā paredzētajā “ēnu 
dienā” bija izvēlējies “ēnot” savu vectēvu un 
uzzināt to, ko tad īsti tajā Zinātņu akadēmijā 
dara, kļuva redzama Latvijas zinātnē un ga-
rīgajās bagātībās audzināto paaudžu pēctecī-
ba kā dzīves jēga un kā uzdevums ikvienam 
no mums, kas vēlamies pastāvēt šajā valstī, 
šajā zemē un tautā, kurā Stradiņu dzimtai un 
akadēmiķa Jāņa Stradiņa vārdam ir liela un 
paliekoša vieta. Līdz 86. dzimšanas dienai 
pietrūka tikai vienpadsmit dienu, bet Jānis 
Stradiņš tik un tā ir spējis godam ierakstīt 
Latvijas vēsturē savu spožo un darbīgo mūžu 
un rast mūžīgu vietu Strēlnieka zvaigznājā. 

Ojārs Spārītis
LZA prezidents
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Izsaku jums dziļu līdzjūtību, akadēmiķim 
Jānim Stradiņam aizejot. Viņa tēls, neatkarīgi 
no ieņemamā amata, ilgus gadus bija Zināt-
ņu akadēmijas seja — cēls, taisnīgs, mērķ-
tiecīgs, labvēlīgs, enerģisks, strādīgs cilvēks! 
Lai top atļauta man šī tautas etimoloģija: 
akadēmiķa uzvārds vienmēr asociējas manā 
uztverē ar vārdu “strādāt“ (lai arī, protams, 
zinu, ka tas ir cēlies no putna nosaukuma). 

Tāds — strādīgs un vienkāršs — viņš paliks 
mūsu atmiņā: gan tuvu, gan nostāku kolēģu, 
gan Latvijas sabiedrībā. man bija gods tulkot 
krieviski viņa plašos priekšvārdus fundamen-
tālajam izdevumam “Latvija un latvieši” — šo 
sadarbību un mūsu tikšanos mirkļus atcerē-
šos ar gaišu siltumu sirdī.

Lai ir vieglas smiltis Latvijas zinātnes un 
zinātnes vēstures dižvīram!

Aleksejs Andronovs
Sanktpēterburgas Valsts  

universitātes docents

Cienījamie kolēģi Latvijas Zinātņu akadēmijā!

Pēdējā tikšanās ar akadēmiķi Jāni Stradiņu

2019. gada 28. augustā, kad gandrīz 
visa pareizticīgo pasaule, tostarp Gruzijas 
Apustuliskā Autokefālā ortodoksā baznīca, 
tradicionāli atzīmēja Vissvētākās Jaunavas 
marijas Debesīs uzņemšanas svētkus (gruzī-
nu valodā Mariamoba), es divpadsmito reizi 
ierados Latvijā. 

Simboliski — gan Gruzija, gan Latvija 
atrodas īpašā Dievmātes aizsardzībā. Ir zi-
nāms, ka viduslaikos Livoniju oficiāli sauca 
par Terra Mariana (jaunavas marijas zeme).

man bija lielisks garastāvoklis, jo biju 
atvedis savas monogrāfijas “Gruzijas–Balti-
jas savstarpējo attiecību vēstures apraksti”  
otro — papildināto un pārstrādāto izdevumu. 

Pirmais grāmatas eksemplārs, protams, 
pienācās tās zinātniskajam redaktoram  
Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāta 
priekšsēdētājam, akadēmiķim Jānim Stradi-
ņam, ar kuru mani jau vismaz desmit gadus 
saistīja cieša zinātniskā sadarbība. Tāpāc 
Jānis Stradiņš bija pirmais, kam piezvanīju. 
Sliktās pašsajūtas dēļ viņš nebija darbā. Tā-

pēc, atvainojies par to, viņš uzaicināja mani 
pie sevis mājās 7. septembrī. 

Pirms tikšanās ar Jāni Stradiņu, sekojot 
viņa padomam, iedevu savas grāmatas ek-
semplārus LZA prezidentam Ojāram Spārī-
tim, viceprezidentam Andrejam Krasņikovam 
un akadēmijas īstenajiem locekļiem: Tālavam 
Jundzim, Raitai Karnītei, Baibai Rivžai, Gun-
tim Zemītim, LZA Starptautiskās daļas vadī-
tājai Ilzei Trapencierei, Latvijas Universitātes 
Akadēmiskās bibliotēkas direktorei Ventai 
Kocerei un citiem pazīstamiem zinātniekiem. 
Notika daudzas interesantas tikšanās — gan 
LZA, gan arī Latvijas Universitātē un Rīgas 
Tehniskajā universitātē. 

Pats ar nepacietību gaidīju 7. septembri —  
ko par manu grāmatu teiks mans galvenais 
vērtētājs? Beidzot ilgi gaidītā diena pienā-
ca, un es devos uz Stradiņu mājokli. manas 
mīļotās Rīgas ielas bija saules pielietas un, 
kā vienmēr, brīnišķīgas... Noteiktajā laikā 
stāvēju pie Stradiņu mājas durvīm Krišjāņa 
Valdemāra ielā 99. Pēc īsa zvana durvis — ar 



2020. gads    74. sējums    1. numurs

120

viņam raksturīgo smaidu — atvēra mans dār-
gais skolotājs. Viņš aicināja ienākt un veda 
tieši pie klāta galda. Tad ar neslēptu intere-
si pārlūkoja manu grāmatu, ko līdz tam bija 
lasījis rokrakstā. mūsu saruna nedaudz ievil-
kās, taču es centos akadēmiķi nenogurdināt. 
Viņš parādīja grāmatu savai dzīvesbiedrei 
Laimai, kas sliktas pašsajūtas dēļ pie galda 
nepienāca. Atvadoties es novēlēju viņam drī-
zu izveseļošanos. Viņš mani pavadīja ar sev 
neraksturīgu skumju skatienu un lūdza pirms 
aizbraukšanas ar viņu sazināties. 

12. septembrī bija Laimas Stradiņas 
dzimšanas diena. Pa telefonu apsveicu savu 
skolotāju dzīvesbiedres dzimšanas dienā. 
man pateicies, viņš sacīja: “Es arī gribu Jūs 
apsveikt ar tāda pamatīga darba izdošanu, un 
arī ar šodienu — jums taču paliek 47 gadi. 
cik atceros, šī ir jau ceturtā dzimšanas die-
na, ko atzīmējat Rīgā. Novēlu jums visu to 
labāko!”

16. septembrī, jau esot Rīgas lidostā, es 
vēlreiz piezvanīju Jānim Stradiņam, lai atva-
dītos no viņa. Pastāstīju, ka manas grāmatas 
atvēršanas svētki bija Latvijas Universitātes 
Vēstures institūtā, Akadēmiskajā bibliotēkā 
un Rīgas Tehniskajā universitātē. Telefona 
sarunas beigās Jānis Stradiņš teica: “Lūdzu, 
nododiet sirsnīgus sveicienus jūsu ģimenei, 
maniem gruzīnu daugiem un saulainajai Gru-
zijai. Esmu bieži bijis jūsu valstī un līdz pat 
šai dienai ar milzīgu baudu atceros tur pava-
dītās dienas. Novēlu jums visu to labāko un 
sekmīgu atgriešanos dzimtenē.”

Biju pārsteigts, cik skumji viņš izteica šos 
vārdus, jo, runājot ar mani, viņš vienmēr bija 
optimistiski noskaņots. Negaidot pārņēma 
slikta nojauta: varbūt viņš atvadās no manis 
uz visiem laikiem, jo jūt, ka šī ir mūsu pēdējā 
saruna? Bet tajā pat mirklī atgaiņājos no šīs 
domas, pārliecinot sevi, ka man tikai tā likās 
un Jānis Stradiņš dzīvos vēl ilgi. 

2019. gada 10. decembrī akadēmiķim 
Jānim Stradiņam paliktu pilni 86 gadi. Kā 

vienmēr pēdējās desmitgades laikā, gaidīju 
šo dienu, lai viņu apsveiktu. Taču 29. novem-
bra vakarā no Rīgas man piezvanīja Venta 
Kocere un skumjā balsī paziņoja par lielā sko-
lotāja nāvi. Šī skumjā vēsts sāpīgi atsaucās 
manā sirdī — no dzīves aizgājis mīļš un tuvs 
cilvēks, kura piemiņu es glabāšu visu atlikušo 
mūžu... 

Tieši pirms sešiem gadiem — 2013. ga
da 10. decembrī, kad akadēmiķim Jānim 
Stradiņam palika 80 gadi, Latvijas zinātnie-
ku sabiedrība godpilni atzīmēja šo jubilejas 
datumu. Jubilejas krājumā bija nopublicēta 
arī mana apsveikuma vēstule ar virsrakstu: 
“Akadēmiķis Jānis Stradiņš gruzīnu zināt-
nieka skatījumā” (96.–98. lpp). Vēstulē at-
cerējos, kā es iepazinos ar viņu un kā viņš 
man palīdzēja un vadīja manu darbu, rakstot 
monogrāfiju “Gruzijas–Baltijas savstarpējo at-
tiecību vēstures apraksti”. 

Toreiz savu rakstu noslēdzu ar vārdiem: 
“Esmu dziļi pārliecināts, ka, ja vien sena-
jiem grieķiem būtu bijusi izdevība būt klāt 
akadēmiķa Jāņa Stradiņa 80 gadu svinībās, 
viņi būtu teikuši “Dievi viņu ir novēlējuši cil-
vēkiem! cilvēki, mīliet un sargājiet viņu!””  
(98. lpp.) 

Šodien ar nožēlu jāsaka, ka lielā latvie-
šu zinātnieka un sabiedriskā darbinieka Jāņa 
Stradiņa vairs nav mūsu vidū. Taču esmu dziļi 
pārliecināts, ja vien senajiem grieķiem bijusi 
izdevība būt klāt akadēmiķa Jāņa Stradiņa 
bērēs, viņi būtu teikuši: “Dievi viņu bija no-
vēlējuši cilvēkiem! Un tagad viņš ir atgriezies 
pie dieviem!”

Nikolajs Javahišvili
vēstures zinātņu doktors,  

Ivane Javahišvili vārdā nosauktās Tbilisi 
Valsts universitātes profesors,  

Ivane Javahišvili vārdā nosauktā Vēstures 
un etnoloģijas institūta galvenais 

zinātniskais līdzstrādnieks, 
LZA goda doktors
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2020. gada 7. janvārī miris literatūrzināt-
nieks, LZA korespondētājloceklis, LZA Raiņa 
balvas laureāts, Dr. phil. Fjodors Fjodorovs. 

F. Fjodorovs ir dzimis 1939. gada  
28. septembrī Ludzā. Bērnību un jaunību 
pavadījis Jūrmalā, beidzis Jūrmalas 2. vi-
dusskolu. Skolas pedagogu ietekmē radusies 
interese par literatūru. Pēc skolas Fjodorovs 
turpinājis mācības Daugavpils Pedagoģiskajā 
institūtā. Dienestā armijā Baltijas Aviācijas 
flotē (1962–1965) iegūta lidmašīnu eks-
pluatācijas tehniķa specialitāte un virsnieka 
dienesta pakāpe.

Fjodors Fjodorovs ir strādājis par pasnie-
dzēju Sibīrijā, Toboļskas universitātē, bet 
kopš 1970. gada — Daugavpils Pedagoģis-
kā institūta (tagad Daugavpils Universitātes)  

Filoloģijas fakultātē. Sākumā viņš bija Krie-
vu un aizrobežu literatūras katedras vecākais 
pasniedzējs (1970–1976), tad tās pašas 
katedras docents (1976–1990), Filoloģijas 
fakultātes dekāns (1990–1993), profesors 
un Krievu literatūras un kultūras katedras 
vadītājs (1991–2003). Bijis arī akadēmis-
kā žurnāla “Vestnik gumanitarnoi nauki” 
(Humanitāro Zinātņu Vēstnesis) redaktors 
(2002–2012), Daugavpils Universitātes 
Komparatīvistikas institūta izveidotājs un va-
dītājs (2003–2012).

Pētnieciskās darbības sākumā viņš pētījis 
vācu romantismu un 19. gadsimta Eiropas li-
teratūru un kultūru. 1973. gadā F. Fjodorovs 
Ļeņingradas A. Hercena Pedagoģiskajā insti-
tūtā aizstāvēja filoloģijas zinātņu kandidāta di-
sertāciju par Ernsta Teodora Amadeja Hofma-
ņa daiļradi, bet 1989. gadā Ļeņingradas Valsts 
universitātē (Sanktpēterburga) — filoloģijas zi-
nātņu doktora disertāciju “Hudožestvennij mir 
ņemeckogo romantizma: struktūra i semanti-
ka” (Vācu romantisma mākslinieciskā pasau-
le: struktūra un semantika).

Otra nozīmīga zinātniskās izpētes joma  
F. Fjodorovam bija krievu literatūra. Ir iznāku-
šas vairākas viņa sarakstītās grāmatas: “Go-
los liri vdohnovennoi” (Iedvesmojošās liras 
balss), “Romantičeskij hudožestvennij mir: 
prostranstvo i vremja” (Romantiskā mākslas 
pasaule: telpa un laiks), “Čelovek v roman-
tičeskoj literature” (Cilvēks romantiskajā li-
teratūrā). No 1994. gada līdz 2002. gadam  
F. Fjodorovs ir bijis Daugavpils Krievu kultū-
ras centra priekšsēdētājs. 

Kluss un vienkāršs, pat mazliet atturīgs, lai 
neteiktu kautrīgs — tādu Fjodoru Fjodorovu 

Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis
profesors, Dr. phil.

FJODORS FJODOROVS
28.09.1939–07.01.2020
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atceras viņa kolēģi. Taču viņš bija spēcīgs un 
pārliecinošs, radot jaunas idejas un ieviešot 
tās dzīvē. Vadot Krievu literatūras un kultūras 
katedru (1991–2003), viņš izstrādāja kolek-
tīva darbības zinātnisko stratēģiju, kļuva par 
iniciatoru ikgadējiem Humanitārās fakultātes 
Zinātniskajiem lasījumiem, kuri pazīstami ne 
tikai Latvijā, bet arī daudzviet Austrumeiro-
pas valstīs. Arī zinātniskā žurnāla izdošana 
nav viegls darbs. Komparatīvistikas institūts, 
kas nodarbojas ar salīdzinošiem pētījumiem 
literatūrā, Latvijas rakstnieku mijiedarbību ar 
Eiropas un krievu autoriem, pierobežas kultū-
ru, noteikti sekmēja Daugavpils literatūrzināt-
nieku iekļaušanos Eiropas zinātnieku saimē. 

Savu dzīvi F. Fjodorovs ir veltījis zinātnei 
un daudzajiem studentiem, savai ģimenei, 

kurā ir izaudzināti trīs dēli, mazdēli un maz-
mazbērni, un arī savai tautai. 

F. Fjodorovs ir Valērijas Seiles prēmijas 
laureāts, tā piešķirta 1992. gadā par iegul-
dījumu Latgales kultūrā. 1995. gadā viņš  
ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmi-
jas korespondētājlocekli, bet 2015. gadā 
LZA viņam piešķīra prestižo Raiņa balvu.  
1998. gadā saņemta Latvijas Kultūras fon-
da Spīdolas balva par izciliem sasniegumiem 
humanitārajās zinātnēs. 2005. gadā F. Fjo-
dorovam piešķirts Daugavpils domes apbal-
vojums “Goda daugavpilietis”.

Sit tibi terra levis!

Latvijas Zinātņu akadēmija
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DZejnieks, atDZejotājs un iZDevējs 

LEonS BRiEDiS
16.12.1949 — 01.02.2020 

Viņa pirmais dzejas krājums “Liepas 
koks, zalkša asins” iznāca 1974. gadā,  
iezīmējot ceļu pārsteidzoši produktīvam rado-
šajam mūžam. Dzejnieka laikabiedrs, draugs 
un kolēģis Knuts Skujenieks, laicīgi pamanī-
dams L. Brieža apbrīnojamās darba spējas, 
1981. gadā rakstīja: “Varbūt tieši strādīgums 
ir tas galvenais tikums, ko Leona Brieža ve-
cāki, abi pedagogi, ieaudzinājuši dēlam.”  
L. Brieža strādīgums nepārprotami izpaudās 
plašajā dzejnieka literārās darbības vērienā: 
viņš darbojās teju visās literatūras nozarēs, 
rakstīja esejas, apceres un scenārijus, kā arī 
kritikas, dziesmu tekstus un dzeju bērniem. 
Kopumā viņš sarakstīja vairāk nekā 30 grā-
matu, no kurām lielākā daļa ir dzejoļu krā-

Šī gada 1. februārī mūžībā devies 
dzejnieks, atdzejotājs un izdevējs Leons 
Briedis, kas bija viens no savas paaudzes ra-
žīgākajiem un redzamākajiem autoriem. 

L. Briedis dzimis Madonas novada Pa-
matu ciema Grantiņos. 1968. gadā sācis 
studēt Latvijas Valsts universitātē, taču 
1970. gadā politisku iemeslu dēļ — par 
“nacionālistisku” dzejoļu nolasīšanu LVU 
kopmītņu radiofonā — ticis no tās izslēgts. 
Vēlāk dzejnieks iestājās Moldāvijas PSR Ki-
šiņevas Universitātē, kur studēja romāņu va-
lodas. Septiņdesmito gadu nogalē L. Briedis 
mācījās Maskavā Maksima Gorkija Pasaules 
literatūras institūta Augstākajos literatūras 
kursos.
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zinātnes dzīve

jumi, savukārt mūža nogalē autors sarakstīja 
savu pirmo romānu — “Vilcene un atraitnis” 
(2019).

Īpaši aktīvi L. Briedis nodarbojās ar at-
dzejošanu, galvenokārt tulkojot no romāņu 
valodām. L. Brieža sastādīto un atdzejoto 
antoloģiju dēļ latviešu lasītājiem ir iespēja ie-
pazīties ar portugāļu mūsdienu dzeju, spāņu 
dzeju 20. gadsimtā un Azoru salu dzeju. Tā-
pat L. Briedis periodikā un atsevišķos krāju-
mos publicēja desmitiem ievērojamu ārzemju 
autoru dzeju. Viņa atdzejoto autoru vidū ir 
tādi pasaules literatūras dižgari kā Fernandu 
Pesoa un Federiko Garsija Lorka. 

Deviņdesmito gadu sākumā Briedis di-
bināja žurnālu “Kentaurs XXi”, kas ieviesa 
jaunas vēsmas latviešu literatūras teorijā un 
kritikā. Pateicoties šim izdevumam, latviešu 
akadēmiskā vide iepazina daudzu nozīmīgu 
domātāju esejas, nereti — L. Brieža tulkoju-
mā. 1994. gadā L. Briedis dibināja izdevnie-
cību “Minerva”, kas izdeva gan filozofiskus 
darbus, gan atdzeju. 

Paša L. Brieža dzejai raksturīga filozofiska 
indivīda pašatklāsme un altruistisks pasaules 
skatījums. To ietekmējusi latviešu folklora, kā 
arī citu tautu mīti un romantisma estētika. 

Par savu darbību dzejnieks saņēmis vai-
rākus starptautiskus literārus apbalvojumus. 
1999. gadā L. Briedim piešķirts Triju Zvaig-
žņu ordenis. Savukārt 2015. gadā L. Briedis 
saņēma valsts augstāko apbalvojumu litera-
tūrā — Latvijas Literatūras gada balvu par 
mūža ieguldījumu. 

Ar nekomerciālu izdevējdarbību, profesio-
nāliem tulkojumiem un dzeju, no kuras staro 
cilvēkmīlestība, tiecība pēc ētiskiem ideāliem 
un latviskuma, autors ir cēlis un virzījis lat-
viešu intelektuālo dzīvi, bagātinājis latviešu 
lasītāju redzesloku un atstājis daiļrades man-
tojumu, kas nodrošina L. Briedim paliekošu 
vietu Latvijas kultūrā. 

Ivars Šteinbergs
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