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2019. gada 26. janvārī Vecrīgas klu-
bā “Depo” notika grupas “Alis P” koncerts, 
piedaloties izcilajam dzejniekam un tulkotā-
jam, Zviedrijā dzimušajam latvietim Jurim 
Kronbergam. Bet jau 2020. gada 26. jūnijā 
kafejnīcā “Andalūzijas suns” dzeja, mūzika, 
nopietni un nenopietni stāsti skanēja pasā-
kumā, kas bija iecerēts kā uzmundrinājums 
dzejniekam, kurš tobrīd atradās Zviedrijā un 
bija smagi slims. Pēc pāris nedēļām uzzinā-
jām, ka Jura Kronberga vairs nav mūsu vidū. 

J. Kronbergs devās mūžībā 73 gadu vecu-
mā, nodzīvojis bagātu mūžu. Kultūra ir bijusi 
ap viņu kopš bērna kājas — viņš dzimis glez-
notāja Rūdolfa Kronberga ģimenē. Neskato-
ties uz to, ka dzimis un gandrīz visu mūžu no-
dzīvojis ārpus Latvijas (Zviedrijā, Stokholmā), 
viņš sevi apzinājās par latvieti. 2019. gada 
vasarā Juris Kronbergs pārcēlās uz dzīvi Lat-

vijā, ko uzskatīja par savām īstajām mājām, 
taču neārstējama slimība viņu atkal aizveda 
uz Zviedriju. 

Juris Kronbergs nebija saldu rindu sacerē-
tājs. Kādā Latvijas Radio raidījumā “Kultūras 
Rondo” viņš ir atzinis, ka “Dzejai vienmēr jā-
būt mazliet bīstamai un jāpārsteidz”. “Viņam 
pašam kā dzejniekam piemīt nerimstošs radī-
šanas azarts, viņš aizvien meklē jaunas poē-
tiskas nianses un formas, viņa dzeja ir sociāli 
un psiholoģiski blīva, pat nesaudzīga, tajā 
pašā laikā tai piemīt gaišums” — tā to rak-
sturo literatūrzinātniece Sandra Ratniece un 
dēvē Juri Kronbergu par tiltu pār Baltijas jūru. 
Viņš rakstīja dzeju latviešu un zviedru valodā 
un tulkoja gan latviešu literatūru zviedriski, 
gan zviedru literatūru latviešu valodā.

J. Kronbergs nav bijis malā stāvētājs. 
Sešdesmito gadu beigās un septiņdesmito sā-
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zinātnes dzīve

kumā spēlējis bungas trimdas latviešu grupās 
“Saules brāļi” un “Dundurs”, kā arī ierakstī-
jis divus dzejoļus “Ņujorka” un “galapunkts” 
kopā ar leģendāro Zviedrijas latviešu grupu 
“Prusaku ansamblis” — tās ģitārists un dzie-
dātājs bija gundars Rullis, kurš pēc “Prusaku 
ansambļa” darbības izbeigšanas uzsāka dar-
bību grupā “Alis P”. Deviņdesmitajos gados  
J. Kronbergs strādāja par kultūras atašeju 
Latvijas vēstniecībā Stokholmā.

J. Kronbergs ir vairākkārtējs Latvijas Li-
teratūras balvas laureāts un nominants, 
saņēmis balvu arī par mūža ieguldījumu. 
1998. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu or-
deni. 2007. gadā saņēmis Literatūras gada 
balvu par mūža ieguldījumu latviešu lite-
ratūrā, 2016. gadā apbalvots nominācijā  
“Dzeja” par krājumu “uz balkona/Bet ja visu 
laiku...”. 

2003. gadā viņu ievēlēja par Latvijas Zi-
nātņu akadēmijas goda locekli. 

Sit tibi terra levis.

Skumju pilnus vārdus J. Kronbergam ir 
veltījis dzejnieks Knuts Skujenieks. 

““Nāve ir patiesības barjera un lēciens ar 
izpletni laukā no dzīves...” Tā J. Kronbergs 
atvadījās no drauga. Tagad šie vārdi pienā-
kas viņam pašam. Sēro ne tikai Latvija un 
Zviedrija. Juris bija pasaules cilvēks, sava 
gadsimta cilvēks. Mēs viņu allaž pieminēsim 
un pateiksimies viņam par to, cik ļoti viņš 
satuvinājis Baltijas jūras Rietumu un Aus-
trumu krastus. otrs tāds tuvinātājs diezin vai 
kādreiz būs.

Rūgtumam par pasaules netaisnībām 
viņam cauri mirdz gaišums un humors. Ju-
ris bija reti gaišs cilvēks (un dzejnieks) šajā 
mūsu ikdienā. Paliek uzrakstītais. “Vilks  
vienacis” tagad ir klasika vienlaikus divās lite-
ratūrās un skanēs joprojām mūzikā.

Nesaskaitīt tās rokas, kas māj Tev atvadu 
sveicienu. Mūžīgu atdusu Tev novēl 

Knuts Skujenieks,
kuram Tevis vienmēr pietrūks.”


