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zinātnes dzīve

Šajā laikā, 2021. gada nogalē, izcilo dip-
lomāti un Latvijas patrioti piemin daudzi —, 
sākot ar Valsts prezidentu, kolēģiem diplomā-
tiskajā dienestā Latvijā, trimdas latviešiem 
visā pasaulē un beidzot ar viņas patiesiem 
draugiem franču sabiedrībā, Latvijā un visā 
pasaulē.

Un iemesls nav tikai goda konsules un 
pirmās vēstnieces amats Francijā pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas, ilggadēja darbība 
vēstnieces un padomnieces statusā UNESCO, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas un citu institūci-
ju goda locekles statuss vai augstie Latvijas, 
Francijas un Portugāles apbalvojumi. Iemesls 

ir viņas personības simboliskā nozīme Lat-
vijas valstij, mūžs kā veltījums savai valstij, 
kā ticība atgūstamai neatkarībai un cīņa par 
to. Kā piemērs trimdas latviešu spēkam un 
atbalstam Latvijai. Un pavisam noteikti vi-
ņas mūžs ir simbolisks piemineklis sievietes 
intuīcijai, spēkam, šarmam un dzīves jēgas 
apliecinājumam 101 gada ilgumā. Arvien un 
līdz šim rudenim ar piepildītu optimismu.

Mēs varam domāt, ka tas jau gēnos  
iekodēts no tēva — Latvijas pirmās brīvvalsts 
neatkarības cīnītāja, atbrīvotās Ziemeļlatvi-
jas apgabala valdes priekšsēža, vēlākā valsts 
darbinieka un Rīgas 2. ģimnāzijas direktora. 
Varbūt to sekmējusi Ainas Nagobads-Ābolas 
pašas, viņas jaunāko brāļu un viņas bērnu 
medicīnas izglītība un veiksmīgās ārstu kar-
jeras Rietumu pasaulē. Vai jaunības dienu 
draudzība ar Latvijas izcilā ārlietu ministra 
Meierovica ģimeni, kas saglabājās visa mūža 
garumā. Rīgas 2. ģimnāzijas pagalmā futbo-
lu kopā spēlēja mazā Aina, ārlietu ministra 
dēls Gunārs Meierovics un Ainas vēlākais vīrs 
Guntars Ābols. 

Bet zīmīgas turpmākajai dzīvei, pieņemu, 
bija arī gaitas franču bērnudārzā Rīgā pagā-
jušā gadsimta 20. gadu sākumā un Ainas 
Nagobads “pirmā mīlestība” tajā pašā bēr-
nudārzā — pazīstamais arhitekts Vaidelotis 
Apsītis. Bērnudārza draugs Harijs Grīslis spē-
lēja noteiktu lomu viņas vīra Guntara Ābola 
veiksmīgajā biznesa karjerā. 

1949. gadā noslēgtā laulība ar Gunta-
ru Ābolu izrādījās izcils tandēms 67 gadu  
ilgumā. Daži gadi Marokā un kopš  
1954. gada dzīve Parīzes priekšpilsētā Le-
vezinē ir veiksmes stāsts viņiem abiem un 
arī Latvijai. Nagobads un Ābola savienība 
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bija kopā, strādājot starptautiskā korporācijā 
naftas un gāzes industrijā un 1963. gadā di-
binātā privātā firmā. Vēlāk pensionētais biz-
nesa cilvēks bija neatsverams atbalsts sievas  
71 gada vecumā uzsāktajai spožajai diplo-
mātes karjerai. Guntars Ābols par sievu ar 
lepnumu ir teicis — “dzimusi diplomāte” —  
un pavadījis viņu vizītēs pie karaļiem un pre-
zidentiem. Arī Guntara Ābola 2009. gadā 
publicētā grāmata “Laimas lemti likteņi” dod 
ieskatu katra un abu kopīgi paveiktajā.

Ir šādā pieminēšanas un novērtējuma brī-
dī svarīgi atcerēties lielo panākumu mirkļus 
un devumu, tāpat kā ilgās dzīves liktenīgās 
sakritības un interesantās detaļas. Mēs visi 
atceramies, ka tieši pirms 30 gadiem tieši 
Aina Nagobads-Ābola vadīja visu nepiecie-
šamo dokumentu sagatavošanu Latvijas pie-
teikumam dalībai UNESCO un 1991. gada  
14. oktobrī svinīgi ienesa Latvijas karo-
gu UNESCO galvenajā mītnē Parīzē, lepni 
novietojot to līdzās pārējo dalībvalstu ka-
rogiem. Tieši viņa pavēra ceļu Latvijas zi-
nātnieku iesaistei UNESCO programmās 
un sekmēja Latvijas Zinātņu akadēmijas 
un UNESCO sadarbības līguma noslēgšanu 
1997. gadā. 

Tajā pašā 1997. gadā Rīgas vēsturiskā 
centra iekļaušana UNESCO Pasaules manto-
juma sarakstā bija izcils notikums ar tālejošu 
un pozitīvu ietekmi uz Rīgas centra pilsēt-
telpu. Un nebūs pārspīlēti teikt, ka Latvijas 
Nacionālo bibliotēku Andris Vilks un Gunārs 
Birkerts uzcēla kopā ar Ainu Nagobads-Ābo-
lu. Viņa iedrošināja vairākus Latvijas kultū-
ras ministrus, tajā skaitā mani, no UNESCO 
tribīnes runāt par Nacionālās bibliotēkas 
svarīgumu Latvijai un visam jaunatgūta-
jam Eiropas ziemeļaustrumu reģionam. Un  
1999. gadā UNESCO atbalsts Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas projekta attīstībai tika 
panākts! Tāds ir tikai mūsu Nacionālajai 

bibliotēkai un pasaulslavenajai Aleksandrijas 
bibliotēkai.

Sava veida piemineklis Ainas Nago-
bads-Ābolas veikumam ir viņas 101. dzim-
šanas dienā Nacionālajā bibliotēkā atklātā 
izstāde “Gadsimta sieviete” — krustdēla, arī 
diplomāta un Valsts prezidenta padomnieka 
Rolanda Lappuķes kūrētā izstāde ir stāsts par 
šīs sievietes spēku, dzīves peripetijām un pa-
nākumiem.

Tieši mūsu vēstniece Parīzē 90. gadu vidū 
pārliecināja tā laika Latvijas valdību, ka daži 
desmiti tūkstošu latu būs ilgtermiņa ieguldī-
jums, izveidojot Latvijas darbnīcu Starptau-
tiskajā mākslas centrā Parīzes sirdī. Desmi-
tiem mākslinieku tur pabijuši, strādājuši un 
baudījuši Parīzes īpašo mākslas gaisotni.

Bet atgriežamies pie diplomātijas un dzī-
ves nejaušībām. Viņas vedekla ir no slavenās 
Bodlēru dzimtas ar īpašiem sakariem Franci-
jas ārlietu dienesta gaiteņos. Tas 1991. gada 
decembrī akreditētajai vēstniecei pavēra dau-
dzas durvis un iespēju franču vājās zināšanas 
par Latvijas likteni vērst cieņā pret šo mazo 
Ziemeļeiropas valsti. Turpmākais ir viņas ta-
lanta un šarma nopelns, kuru valdzināts jau 
1992. gadā Francijas prezidents Fransuā Mi-
terāns ierodas vizītē Latvijā.

Latvijas diplomātiskais dienests 90. ga-
dos bija nepieredzējis, bet lielas motivācijas 
vadīts, un Aina Nagobads-Ābola mums vi-
siem bija autoritāte un paraugs. Tāda viņa 
turpināja būt arī pēc savas vēstnieces kaden-
ces beigām Francijā un nerezidējošās vēst-
nieces amatiem Spānijā un Portugālē, kā arī 
spožā veikuma UNESCO — Latvijas diplomā-
te un savas valsts labas gribas un lepnuma 
vēstniece uz mūžīgiem laikiem.

Dr. h. c. arch. Jānis Dripe,
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