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zinātnes dzīve

Latvijas Universitātes (LU) Konfūcija in-
stitūta Latvijas puses direktora, profesora, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora 
Pētera Pildegoviča grāmatā uz spilgta Ķīnas 
vēstures, ģeogrāfijas un pat ķīniešu valodas 
fona grodi savijas vairākas līnijas. Grāmatas 
sākumā stāsts par Latvijas Republikas  Ār-
lietu ministrijas mandātu — Ķīnā atvērt Lat-
vijas vēstniecību. Pirmā Latvijas diplomāta 
pienākumu loks, kas tiek nodrošināts divatā 
ar dzīves draugu Gaļinu. Nākamā līnija — re-
daktora un tulka darbs “Sjiņhua” aģentūras 
krievu redakcijā, kur P. Pildegovičs strādājis 
kā vienīgais Latvijas pārstāvis. Tieši šajā in-
tensīvajā posmā uzsākts milzu darbs pie “Lie-
lās ķīniešu–latviešu vārdnīcas“ sastādīšanas, 
kurā atkal vienīgie izpildītāji ir Pēteris Pilde-
govičs ar savu Gaļinu. Noslēdzošais posms 
saistīts ar vairākiem lieliem ceļojumiem Ķīnā 
un centieniem dziļāk iepazīt šo valsti, kas 
pēdējās desmitgadēs pārsteigusi un piesaistī-
jusi visas pārējās pasaules uzmanību. Ieska-
tu visu minēto posmu notikumos papildina 
krāsainas fotogrāfijas, kas ļauj ieskatīties gan 
senās, gan mūsdienu Ķīnas vaibstos.

Grāmatas atklāšana notika 2019. gada 
18. decembrī, kas sakrita ar vēl vienu Latvijas 
sinologiem būtisku notikumu. Mērķtiecīgs vai-
rāku gadu darbs ar Ķīnas Tautas Republikas 
vēstniecības, Latvijas Republikas un Ķīnas 
senākās izdevniecības “Shangwu yishuguan” 
palīdzību noslēdzās ar “Lielās ķīniešu–latvie-
šu vārdnīcas” eletroniskās lietotnes izveidi un 
oficiālo atklāšanu tieši 2019. gada 18. de-
cembrī. Izmantojot šādu iespēju, vēlos izteikt 
pateicību manam kolēģim, Latvijas Universi-
tātes Konfūcija institūta Ķīnas puses direkto-
ram, prof. Šan Cjuaņju, kas visu pēdējo gadu 
laikā  sekmēja ieceres īstenošanos dzīvē.

Grāmatu un vārdnīcas lietotni var uzska-
tīt par LU Konfūcija institūta dāvanu mūsu 
universitātei simtgadē. Noslēgumā — vērīgs 
lasītājs noteikti pamanīja, ka grāmata veltīta 
manai Gaļinai, kas vairāk par pusgadsimtu —   
mūsu lielas pārvietošanās pārpilnajā dzīvē —  
mani pavadīja nebeidzamajos transkontinen-
tālajos lidojumos, kā arī sastādot trīs vārdnī-
cas, kas vienmēr būs pieejamas mūsu esoša-
jiem un nākamajiem sinologiem. 
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