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Avant propos
Es piedzimu Vācijā 1947. gadā un  

1950. gadā kopā ar vecākiem ieceļoju Ka-
nādā, ģimenei atrodot stabilu dzīves vie-
tu Montreālā1. No turienes 1969. gadā 
aizbraucu (uz neatgriešanos) izglītības un 
darba nolūkos. Mani nekad nav mocījuši 
eksistenciāli jautājumi par savu latvietības 
esamību. Latviešu valodas prasme ļāva ie-
pazīties gan ar vienaudžu latviešu attieksmi 
pret savas latviskās identitātes saglabāšanu 
vairākās mītnes zemēs, tur uzturoties ilgāku 

laiku (Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), 
Lielbritānijā, arī Vācijā, un, visubeidzot, Beļ-
ģijā), gan arī ar viņu attieksmi pret Latviju. 
2009. gada 1. maijā pēdējo reizi pārbraucu 
Latvijas–Lietuvas robežu, lai apmestos uz 
dzīvi Rīgā.

Rakstā apkopots personīgs skatījums 
uz trimdas publiskajām politiskajām akti-
vitātēm. Esejai neizbēgami ir atpakaļejošs 
skatiens. Vēstījumā atrodams trimdas po-
litisko darbību novērtējums, kas būtiski ir 
pretrunā ar stereotipu, ka pastāvēja cieša 
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pārceļošanu un stabilu emigrantu kopienu izveidošanos, raksturo Montreālas latviešu bēg-
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Vācijā dzimuša latvieša etniskās dzimtenes meklējumiem un tikšanos ar to. Autora pie-
redzētais un pārdomātais atklāj, kā latviešu emigrantu darbība mītnes zemēs ietekmēja 
Latvijas neatkarības atgūšanas gaitu. Vēstījumā paustais trimdas politisko darbību novēr-
tējums ir pretrunā ar stereotipu, ka pastāvēja cieša saikne starp aktīvistiem un pārējiem 
trimdiniekiem. Attiecības bija vienpusējas, nevis atgriezeniskas.
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saikne starp aktīvistiem un pārējiem trimdi-
niekiem. Attiecības bija vienpusējas, nevis 
atgriezeniskas. Ar laiku vairākums tautiešu 
Rietumos bija atsvešinājusies no dalības 
organizētos trimdas pasākumos. Privātas 
sarunas gan ar vēsturniekiem, gan ar ci-
tiem interesentiem mudinājušas uzrakstīt 
šo atskatu par laiku, kad jutu līdzi pūli-
ņiem, bet šaubījos par to, cik publiskā dip-
lomātija spēj ietekmēt mītnes valsts lēmu-
mu pieņēmējus. Savā dzīves gājumā esmu 
devis priekšroku veiksmīgai darba karjerai, 
apmierinot ziņkāri par sastapto latviešu 
pasaules skatījumu bez pretenzijām uz tā 
padziļinātu analīzi.

I daļa
Ievads

Trimda ir sens soda mērs, ko piemēro 
valsts pārvalde, izraidot indivīdus vai gru-
pas no savā valdījumā esošās tradicionāli 
apdzīvotās teritorijas. Arī indivīdi vai grupas, 
kas aizbēg no ierastās dzīves vietas, nojau-
šot draudus, uzskatāmi par trimdiniekiem 
(viņus dēvē par emigrantiem, neņemot vērā 
draudus, kas ierosināja emigrēšanu). Otrā 
pasaules kara laikā Latviju atstāja nozīmīgs 
tās iedzīvotāju skaits, lai nonāktu un paliktu 
Rietumu valstīs. Vācbaltiešu aizbraukšana 
nav uzskatāma kā tikai un vienīgi brīvprā-
tīga. 1974. gadā prof. Dītrihs Lēbers (Die-
trich André Loeber, 1923–2004) raksturoja 
to kā “diktēto izvēli” (vācu val. — “diktierte 
option”)2. 2021. gadā prof. Andreja Plakana 
(dz. 1940) grāmatā3, tādā kā ceļa kartē vēl 
neesošai trimdu aptverošai vēsturei, latviešu 
trimdinieki raksturoti kā “negribīgie trimdi-
nieki” (angļu val. — “reluctant exiles”).

Latvijas Republika atzinusi Latvijas, 
ne tikai latviešu, trimdinieku nebrīvprātī-
go izvēli tālajos Otrā pasaules kara gados, 
sniedzot viņiem un viņu pēctečiem atvieg-
lojumus pilsonības atjaunošanā vai iegūša-
nā. Esejā lietotais termins “trimda” attiecas 
tikai uz latviešu trimdu, nenoliedzot faktu, 
ka organizētos trimdas pasākumos piedalī-

jās arī nedaudz etnisko krievu (pārsvarā —  
t. s. “baltie” emigranti).

Trimdas publiskās diplomātijas analīzes, 
sākot ar 1990. gadiem, lielā mērā pārņēma 
trimdas laika aktīvistu rakstus, kuros reti at-
rodama norāde uz kontekstu un arī uz to, 
cik stipri viņu pasākumi ietekmēja Rietumu 
attiecības ar Padomju Sociālistisko Repub-
liku Savienību (PSRS). Pētījumos palikusi 
neskarta tēma — kā aktīvistu (to kopskaits 
nedaudz pārsniedza tūkstoti) politiskos pa-
sākumus novērtēja vai atbalstīja, vai — pre-
tēji — kritizēja viņu ārzemēs dzīvojošie lai-
kabiedri — tautieši.

Bēgļu pārceļošana un stabilu kopienu 
izveidošanās

Sasnieguši tikai nosacīti drošu patvēru-
mu Vācijas Rietumu zonās, vairākums bēg-
ļu, zaudējuši cerības atgriezties atjaunotā, 
neatkarīgā Latvijas Republikā, tiklīdz pa-
vērās iespēja, aizceļoja tālāk. Trīs nosacīti 
lielu trimdinieku kopienu rašanās aizjūras 
valstīs — ASV, Austrālijā un Kanādā —  
izskaidrojama dažādi. Mani personīgie no-
vērojumi pirmajā vietā izvirza drošības ap-
svērumu. Izveidojās arī trīs nosacīti mazā-
kas kopienas Eiropā — Lielbritānijā, Vācijas 
Federatīvajā Republikā (VFR) un Zviedrijā. 
Zviedrijā labvēlību, bēgļus uzņemot, aizēno-
ja Zviedrijas valdības 1940. gada atzinums 
par Latvijas Republikas bojāejas atbilstību 
starptautiskiem likumiem un 147 internēto 
latviešu izdošana PSRS 1946. gadā. Viens 
no internētajiem, kas bija sevi savainojis un 
atradās slimnīcā, izceļoja uz Kanādu un ap-
metās Montreālā, bet savu noslēpumu pub-
liski atklāja tikai 1990. gados.

Šeit sniegts personīgs atskats uz pro-
cesiem, kas ietekmēja manas identitātes 
politisko naratīvu. Pēc ierašanās, ieceļojot 
Kanādā, man bija jāpieņem zināšanai fakts, 
ka citi latviešu valodas runātāji dzīvoja iz-
kaisīti pilsētas plašajā teritorijā. Kad, sākot 
ar 1969. gadu, mācījos un strādāju ASV, 
Lielbritānijā, Vācijā un Beļģijā, man bija  
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gadījuma rakstura kontakti ar vietējiem 
trimdiniekiem. Uzskatu, ka esmu veiksmīgi 
saglabājis un pilnveidojis savu latvisko iden-
titāti, un tas nebūt nav pretrunā ar mūsdienu 
Latvijas iedzīvotāju uzskatiem šajā sakarā.

Personīgās pašapziņas izveidošanās un 
tās evolūcija noritēja tādos apstākļos, ka 
tās būtība bija tikai un vienīgi personīga 
lieta. Mani dzīves gājuma posmi bija: pir-
mais — līdz universitātes studiju beigšanai,  
otrais —, uzsākot darbu tehniskā laukā, bet 
trešais — zinātnisks darbs, ieskaitot ierēdņa 
vietu Eiropas Komisijas ārējo attiecību lau-
kā. Rakstā atskats uz manu dzīves gājumu 
noslēdzas ar aiziešanu pensijā un pārcel-
šanos uz dzīvi Latvijā. Visās valstīs, kurās 
uzturējos ilgāku laiku (Kanādā aptuveni  
25 gadus, Lielbritānijā 21 gadu, Beļģijā  
11 gadus, Vācijā sešus gadus), trimdas 
publiskās politiskās akcijas bija grūti pa-
manīt, vadoties no parastajiem plašsaziņas 
līdzekļiem, toties par to redzamību trim-
diniekiem, nedaudz pārspīlējot notikumu 
rezonansi, rūpējās trimdas prese. Mana 
atteikšanās iesaistīties jebkurā trimdas 
politiskā pasākumā bija apzināta izvēle.  
1997. gadā es publicēju rakstu “Latvijas 
Vēstneša” jūlija numurā4, pārceļot saprota-
mākā valodā remdeno Eiropas Savienības 
(ES) dalībvalstu publiskotās “Darba kārtības 
2000” (“Agenda 2000”)5 tekstu, kas skā-
ra Latvijas ieceres pievienoties ES. Latvijas 
kandidatūras izvērtējumā nebija norādīts uz 
“kliedzošām” tiesiskām un citām nepilnī-
bām. Tomēr bija skaidrs vēstījums — uz-
sākt sarunas par pievienošanos ES tikai ar 
Igauniju, bet ne ar Latviju un Lietuvu.

Latviska izcelsme vai identitāte man nav 
bijis būtisks kavēklis nevienā darba karjeras 
cēlienā. Pat strādājot kā ārštata, tad štata 
darbiniekam Eiropas Komisijā, es figurēju 
vienīgi kā Kanādas pilsonis. Tolaik 16 000 
štata darbinieku vidū bija 50 šādi “ne eiro-
piešu” darbinieki. Pēc 2004. gada 1. maija 
daži kolēģi atļāvās mani apsveikt par (noka-
vētu) personīgo atgriešanos Eiropā.

Trimdas politisko aktīvistu kopskaits, 
salīdzinājumā ar trimdinieku kopskaitu, 
visā trimdas pastāvēšanas laikā bija neliels. 
Ievē rības cienīgs trimdas politisko aktīvistu 
sasniegums bija pārdzīvot pirmo paaudzes 
nomaiņu 1970. gadu sākumā. Kaut arī po-
litiskās kustības Latvijā 1980. gadu nogalē 
pārsteidza trimdas politiskos aktīvistus ne-
sagatavotus, viņu reakcija, ar kavēšanos, 
bija pozitīva (starp tādiem bija bēgļu pēc-
teči, dzimuši un auguši ārzemēs), atzīstot 
trimdas atbalsta lomu procesos, kas noritēja 
Latvijā un kuru iznākums izšķīrās Latvijā. 

Mūsdienās, ar laika atkāpi, trimdinieku 
ienākšana Latvijas politiskajā dzīvē ir ob-
jektīvi novērtējama. Svarīgi tomēr saprast, 
kas pamudināja trimdiniekus, ieskaitot trim-
dinieku pēctečus, toreiz rauties uz Latviju.  
Es šeit pieminēšanu dažus faktus. 

Atgriešanās dzimtenē bija aktuāla tikai 
nedaudziem (45 gadi bija atstājuši robus), 
bet daļa viņu pēcteču pārcēlās uz vecāku 
dzimteni, un ne visi tīkoja ieņemt vadošus 
amatus. Statistikas datu uzkrāšana trimdas 
organizācijām nebija pa spēkam (iespējams, 
pietrūka, gribēšanas). Tas pats sakāms arī 
par to, cik ir atgriezušies uz palikšanu.

Ieskats Montreālas latviešu bēgļu 
(trimdinieku) sabiedrībā

Līdz 1950. gadam Montreālā uz dzīvi 
ieradās nozīmīgs skaits latviešu bēgļu. Dau-
dzi pilsētā un tās apkārtnē bija iekārtojušies 
darbā atbilstoši ieceļošanas specifikai. At-
rodami publicēti apgalvojumi, ka sākotnēji 
latviešu kopskaits bijis 2500 cilvēku, to-
starp daži veclatvieši6, kuru klātbūtni trim-
dinieki centās neievērot. Vairākums bēgļu 
pakāpeniski pārceļoja uz Toronto pilsētu, un  
1970. gados Montreālā dzīvojošo kopskaits 
saruka līdz 1000. To veicināja vairāki objek-
tīvi faktori, tostarp Toronto pilsētas ekonomi-
kas izrāviens salīdzinājumā ar Montreālu, arī 
augošā Kvebekas provinces valsts pārvaldes 
uzstājība par obligātu franču valodas pras-
mi un tās lietošanu ikdienā, pat darba vidē. 
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Sākot ar 1980. gadiem, organizētajos pasā-
kumos pulcējās ne vairāk kā 400 emigran-
tu. Pēdējās manas viesošanās reizēs latviešu 
norobežošanās no franču valodas lietošanas 
bija izgaisusi, bet es sastapu pārsvarā pen-
sionārus vai viņu bērnus un mazbērnus. Par 
neseniem iebraucējiem dzirdēju nostāstus, 
bet šķiet, ka viņi nenāca uz bijušo trimdinie-
ku sarīkojumiem. Izņēmums bija viņu vērša-
nās pie Latvijas konsula pēc palīdzības, arī 
vārga dalība Saeimas vēlēšanās — Latvijas 
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) bija izvei-
dojusi iecirkni Montreālā.

Manu vecāku izvēli par labu Kanādai ie-
tekmēja nometnēs pieejamā informācija par 
Kanādas klimata līdzību Latvijas klimatam. 
Kanādas pārstāvji meklēja un piešķīra vīzas 
tiem, kas solīja nostrādāt nozīmētu laiku kā 
meža cirtēji (lumberjacks), kalnrūpniecībā 
un tekstiliju sektorā, vai arī kā mājkalpotāji. 
Vecāki nonāca Montreālā, pateicoties tēva 
bērnības draugam, kas kā vieninieks pēc 
nozīmētā laika nostrādāšanas meža darbos 
manu ģimeni sponsorēja (toreiz tika lietots 
termins “izsauca”). Dzīves apstākļi Mon-
treālā mūs pilnīgi apmierināja, un vienīgi 
uz tēva komandējumu pamata vecāki dažus 
gadus pavadīja ārzemēs. 1956. gadā vecāki 
naturalizējās un es kā mazgadīgs ģimenes 
loceklis kļuvu par Kanādas pilsoni. Mani ve-
cāki, Latvijas Republikas pases atjaunojuši, 
aizgāja mūžībā 2000. gadu pirmajā desmit-
gadē. 2009. gadā viņu pelnus apglabājām 
Zeltiņu kapsētā, kas atrodas 2 km no tēva 
dzimtajām (brāļu ģimeņu apdzīvotajām) mā-
jām un kādus 16 km no Rēzeknes. 

Veclatviešu padomi bija vietā, lai “jau-
nie” iebraucēji orientētos palielā pilsētā 
(toreiz jau ap vienu miljonu iedzīvotāju, bet 
pilsētas kodols aizņēma salas 100 km2 pla-
tībā). Veclatvietis, uzņēmējs Kārlis Lazdiņš 
[b. g.] piedalījās Monreālas Latviešu biedrī-
bas (MLB) dibināšanā un bija pirmais MLB 
priekšsēdis. Viņš centās būt klāt centrālajā 
vilcienu stacijā, kad ieradās jaunie ieceļotā-
ji. Pilsētā varēja tikt galā ar angļu valodu, 

kaut gan iedzīvotāju vairākumam pamatva-
loda bija franču (ar izteiktu vietējo iekrāsu). 
Gandrīz visi trimdinieki (Displaced Persons, 
DPs, bet latviski saukti “dīpīši”), kas nonāca 
Kanādā, pēc izkāpšanas Helifeksas (Hali-
fax) ostā7 rietumu virzienā devās pa vienī-
go vilciena trasi. Montreālas pievilcība bija 
tās ekonomiskā vitalitāte: līdz 1959. gadam 
kravas no kuģiem, kas ienāca no aizjūras 
valstīm, bija jāpārkrauj mazāka gabarīta ku-
ģos tālākam ceļam. Arī pretējā virzienā kra-
vas gan no Kanādas industriālās zonas ap 
Ziemeļamerikas Lielajiem ezeriem, gan no 
ASV teritorijas, piemēram, Detroitas apkai-
mē atrodošajās rūpnīcās ražoto automašīnu 
eksportam, tika pārkrautas Montreālas ostā. 
Sākot ar 1960. gadiem, Toronto sasniedza 
aizjūras kuģi, kas veicināja tās ekonomisko 
uzplaukumu.

Jaunajā Pasaulē Latvijas Republikas pil-
soņu interešu pārstāvība ietilpa goda konsulu 
pienākumos. Sākot ar 1932. gadu, Latvijas 
goda konsuls Montreālā bija ģenerālpulk-
vedis Arturs Geburijs (Arthur Gaboury,  
1877–1966).8 1951. gadā pilsētā uz pa-
likšanu ieradās Kanādā akreditētais konsuls 
Vilis Tomsons (1905–1978). Arī privātā kār-
tā viņš bija pamanāms vietējā organizētajā 
trimdinieku sabiedrības sadzīvē. Tās pamatā 
bija Montreālas Latviešu (palīdzības) bied-
rība (MLB, dibināta 1948. gadā) un divas 
evaņģēliski luteriskās draudzes (Sv. Pāvila 
un Trīsvienības, abas no 1949. gada). Šau-
rāku publiku uzrunāja Montreālas Latviešu 
(sestdienas) skola (dibināta 1951. gadā), 
arī Daugavas Vanagu organizācijas nodaļa 
(dibināta 1950. gadā). 

Neiedziļinoties indivīdu dzīves gājumā, 
fakts ir, ka nekur pilsētā vai tās piepilsētā 
neizveidojās miniatūrs latviešu apdzīvots 
kvartāls. Latvieši vairākumā uzsvēra angļu 
valodas nozīmi (moderni izsakoties, integrē-
jās angliski runājošajā kopienā) un līdz ar to 
atrada dzīves vietas attiecīgajos pilsētas rajo-
nos. Neliels skaits latviešu — franču valodas 
pratēji — ieceļoja no Francijas un Beļģijas, 
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piemēram, Imanta un Vairas Vīķes-Freiber-
gas ģimene no Francijas/Marokas, pastarpi-
nāti caur Toronto. Lielāka daļa šo latviešu 
(Freibergu ģimene bija izņēmums) reti parā-
dījās trimdinieku sabiedrībā. Viņi vairākumā 
bija katoļticīgie, viņu draudze bija neliela un 
darbojās tikai reizi mēnesī.9 Jautājums par 
pilsētā un tās apkārtnē dzīvojošo trimdinie-
ku skaita precizēšanu šķietami maz rūpēja 
trimdas vadību darbos, nevis vārdos, bet 
tautas skaitīšanas dati nedeva iespēju pre-
cizēt šo skaitli.

Bērnības un jaunības laiks —  
no 1947. gada līdz 1969. gadam

Manas latvieša identitātes pamatus ie-
lika piedzimšana latviešu ģimenē, kas mā-
jās nelietoja citu valodu, kā vien latviešu 
valodu (arī vēlāk, nonākot Kanādā). Pirmos 
bērnības gadus nācās pavadīt Starptautis-
kās bēgļu organizācijas (International Re-
fugee Organization (IRO)) pārvaldītā bēgļu 
nometnē Vācijā, kur atradās draugi — citi 
latviešu bēgļu bērni. Tātad — pilnībā latvis-
ki runājošā vidē. 1950. gadā, kad ģimene 
ieradās Montreālā, sākotnēji dzīvojām vienā 
istabā daudzstāvu savrupmājā, kas piede-
rēja kādam latvietim. Mājā mitinājās tikai 
latvieši. 1951. gadā vecāki atrada sev atse-

višķu īres dzīvokli citā pilsētas kvartālā, no 
tā 1956. gadā viņi pārcēlās uz vēl citu dzī-
vokli. Īslaicīgi tajā atradās apakšīrnieki, lat-
viešu bēgļi, par kuriem vecāki bija galvojuši.  
1960. gadā vecāki nopirka māju, kurā viņi 
nodzīvoja līdz aiziešanai mūžībā 2000. gadu 
pirmajā desmitgadē.

1953. gada septembrī vecāki, respektē-
jot vietējos likumus, mani nosūtīja mācīties 
dzīves vietai tuvākajā pamatskolā. Sarežģītā 
provinces vēsture noteica, ka pilsētā dzī-
vojošo katoļticīgo ģimeņu atvasēm bija ie-
spējams mācīties angļu vai franču valodas 
valsts skolās; visiem citiem bija pieejamas 
angļu valodas skolas (protams, bija arī pri-
vātās skolas). Kā daudzi citi ieceļotāji, mani 
vecāki izvēlējas skolu ar angļu mācību valo-
du. Tāpēc man gāja secen sastapt latviešu 
klases biedrus pamatskolas un vidusskolas 
gaitās; neizveidojās kontakts ar igauņu vien-
audžiem, nedz ar lietuviešiem, kas pārsvarā 
apdzīvoja 20 km attālo pilsētas daļu. Gata-
vojoties uz pašu pirmo skolas dienu, vecāki 
laikus sarunāja kaimiņos dzīvojoša puisīša 
iepazīšanos ar mani. Spilgtā atmiņā ir tā 
diena, kad piecu gadu vecumā dzīvoklī pie 
manis ienāca puisītis, kas nemācēja sapro-
tami runāt! Puisīša “trokšņošana” ātri kļuva 
saprotama. Es apguvu angļu valodas pama-

1. att. IRO izsniegtā apliecība par izturētu veselības pārbaudi
Avots: fotogrāfija no autora personīgā arhīva
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tus… gandrīz kā native English speaker10 
(cilvēks, kura dzimtā valoda ir angļu).

Tēvam no otrās dienas, kas pavadīta 
Montreālā, bija jāsameklē darbs, sākotnēji 
viņš to atrada uz būvēm. Atsakoties strādāt 
par skolotāju (jo iebilda pret paražām pie-
mērot miesas sodus nepaklausīgajiem), tēvs 
atrada vietu inženieru projektētāju firmā kā 
zīmētājs (draughtsman). Mācoties “vakar-
niekos”, viņš pabeidza augstākās izglītības 
kursus un kļuva par diplomētu inženieri. Ne-
kad nemainot darbavietu, tēvs uzņēmumā 
uzkalpojās līdz lielgabarīta rūpnīcu projektu 
vadošā inženiera statusam (Chief Project 
Engineer), kas bija uzņēmuma vicepreziden-
tam līdzvērtīgs statuss. Tēvs aizgāja pensijā 
1988. gadā. Vājas angļu valodas prasmes 
dēļ mana māte nekad nestrādāja darbā ār-
pus mājas.

Tēvs iesaistījās vietējā latviešu sabied-
riskajā dzīvē. Viņam lieti noderēja neparas-
tā svešvalodu izvēle vidusskolā, respektīvi, 
vācu un angļu valoda. Montreālā sabiedrība 
novērtēja viņa sniegtos angļu valodas kur-
sus, bet no 1959. gada viņš vadīja (Mon-
treālas) Latviešu sestdienas skolu (dibināta 
1955. gadā). Šo darbu sabiedrības labā 
viņš pārtrauca tikai 1978. gadā, aizbrau-
cot ilgstošā darba komandējumā ārzemēs. 
Diemžēl skolas arhīvs vēlāk gāja bojā, jo tas 
atradās mājā, kas piederēja pēdējam arhīva 
turētājam, un 1990. gados tā nodega.

Atbilstoši tā laika trimdinieku uzska-
tiem (nesajaukt bērniem galvas) Latviešu 
sestdienas skolā bērnus uzsāka sūtīt vie-
nu gadu vēlāk nekā valsts skolās. Mācības 
notika sestdienās rudens, ziemas un pava-
sara mēnešos, kopā aptuveni 30 reizes lai-
kā no septembra vidus līdz nākamā gada 
maijam. Latvijas vēstures stundās atsauce 
bija uz kancelejiskā stilā uzrakstīto Pētera 
Dreimaņa (1879–1971) mācību grāmatu 
“Latvijas vēsture vidusskolām” (izdota Rīgā 
1935. gadā, atkārtoti izdota Kopenhāgenā 
1958. gadā)11. Lai cik tas skan pompozi, 
Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā izglī-

tības jautājumos atestēja sestdienas skolu 
mācību programmas. Ar laiku tika pieļauts 
izmantot Ulda Ģērmaņa (1915–1997) grā-
matu “Latviešu tautas piedzīvojumi” (izdota 
1959. gadā)12, kas bija saistoša un viegli 
lasāma. Alberta Jekstes (1908–1987) fil-
ma “Mana Latvija” (“My Latvia”, samontēta 
1954. gadā) tika demonstrēta, pēc manām 
atmiņām, laikam tikai vienu reizi vēstures 
stundas ietvaros. Skolas programmā ietil-
pa Latvijas ģeogrāfijas, latviešu valodas un 
literatūras stundas. Pastāvēja skolas koris 
un iepazīšanās ar tautas dejām. Notika arī 
(obligātas) ticības mācības stundas: ilgu lai-
ku tās vadīja ev. lut. prāvests un rakstnieks 
Arturs Voitkus (1911–1991). Uz nedaudzo 
katoļu bērnu ģimeņu pieprasījuma pamata 
ticības mācības stundas arī sniedza prāvests 
Aleksandrs Pekšs (1903–1995) vai kolorī-
tais franciskāņu ordeņa mūks un mācītājs 
Tēvs Jānis Evanģēlists (īstā vārdā Jānis 
Krastiņš, [b. g.]– 2000).

Pēc manām domām (un māsa man pie-
krīt), liels ieguvums, ejot sestdienas skolā, 
bija stabilas vienaudžu draugu kompānijas 
izveidošana. Ceļi pašķīrās, dažiem pārceļo-
ties uz citu pilsētu vai citiem mācoties da-
žādās universitātēs. Es savu labāko bērnības 
draugu pēdējo reizi satiku 1964. gadā, kad 
viņš iestājās ASV Masačūsetsas Tehnoloģiju 
institūtā (Massachusetts Institute of Tech-
nology), bet es paliku mācīties Montreālā, 
Makgila Universitātē (McGill University). Ta-
gad sazināmies, izmantojot e-pastu, jo pēc 
studiju pabeigšanas viņš apmetās un dzīvi 
Britu Kolumbijas provincē netālu no Vanku-
veras pilsētas.

Mans personīgais politiskais naratīvs 
sākotnēji neapšaubāmi sakrita ar vecāku 
nostāju. Kanādā 1950. gados valdīja princi-
piāls antikomunisms — bet ne tik kareivīgs, 
kā tas izpaudās ASV. Kanādas attiecības 
ar PSRS bija sabojājusi PSRS vēstniecības 
Otavā darbinieka, šifrētu komunikāciju spe-
ciālista pārbēgšana un viņa atklājumi par 
PSRS spiegu tīklu Ziemeļamerikā.
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Zīmīgs pagrieziens trimdinieku politis-
kajā izpratnē par Rietumu valstu praktisko 
darbību tā dēvētajos PSRS ietekmes ierobe-
žošanas centienos (containment), šķiet, bija 
Rietumu valstu, to vidū ASV, vienaldzīgā no-
skatīšanās uz tautas sacelšanās apspiešanu 
Ungārijā 1956. gadā. Nedaudz vēlāk manai 
pamatskolas klasei pievienojās paliels un-
gāru bēgļu skaits, kuri neskopojās klases 
biedriem pastāstīt par savu pieredzi. Viņu 
sagatavotība eksaktajos priekšmetos bija jū-
tami pārāka. Vai tā bija sagadīšanās vai nē, 
bet pēc notikumiem Ungārijā trimdinieki ne-
kautrējās naturalizēties. Ziņas par Hruščova 
slepeno runu izraisīja baumas, kas klīda 
telefoniski, par PSRS gatavošanos izveidot 
šķietami neatkarīgu Latvijas Sociālistisko 
Republiku. Reālie ģeopolitiskie notikumi lika 
šādām baumām izplēnēt, neatstājot rakstis-
kas liecības.

Mana uzstājība sevi deklarēt par latvieti 
neizraisīja Kanādas skolā jebkādu negatīvu 
atbalsi. Kanādā pastāvēja uzskats, ka esi tās 
valsts piederīgais, kurā esi piedzimis — tā-
tad mani varēja dēvēt par vācieti. Vienīgi vi-
dusskolā pasaules vēstures stundās saņēmu 
repliku no skolotāja, ka tāda Latvija nekad 
neesot bijusi valsts, tikai Krievijas impērijas 
sastāvdaļa. Personīgajā politiskajā naratīvā 
iezīmējās pieaugoša skepse par vietējās un 
arī, pēc avīzēs atstāstītā, par citās valstīs 
notiekošās trimdinieku publiskās aģitācijas 
lietderību. Mana iepazīšanās ar dažādiem 
trimdā pieejamiem viedokļiem bija svarīga 
nejaušība. Tēvam kā sestdienas skolas va-
dītājam kāds anonīmi uzdāvināja “Jaunās 
Gaitas” abonementu… Viņš to gan nelasīja 
jo pats abonēja un lasīja laikrakstu “Latvija 
Amerikā”, vietējo MLB “Ziņotāju”13 un “Dau-
gavas Vanagu Mēnešraksts” burtnīcas.

Mēs abonējām ASV izdoto ilustrēto žur-
nālu “Tilts”, kas iedvesmojās no ASV popu-
lāra izdevuma “Life”. Skatu uz pasauli ārpus 
dzīves vietas deva žurnālu “Reader’s Digest” 
un “National Geographic” abonementi. Pir-
mie tālbraucēji no Montreālas uzņēma fil-

mas par piedzīvoto ceļā uz Losandželosu vai 
Floridu. Seansi notika MLB paspārnē un bija 
labi apmeklēti.

Ik gadus latviešu kopiena Montreālā sa-
rīkoja divus “uz ārpusi” vērstus pasākumus: 
“Valsts svētki”, kad vietējās varas pārstāvji 
atkārtoti stāstīja, ka Kanāda pieturas inkor-
porācijas neatzīšanas politikai, un “Aizvesto 
diena”, kad kopā ar vietējiem igauņiem un 
lietuviešiem tika rīkotas publiskas demons-
trācijas, ieskaitot piketus, kuros garāmgājē-
jus aicināja parakstīties uz lūgumrakstiem. 
Neraugoties uz to, cik bagātīgi notikumus 
attēloja trimdas presē, vietējās avīzēs labi ja 
tie tika skopi pieminēti un ne jau pirmajās 
lapaspusēs. 

Sākot ar 1957. gadu, mana ģimene cī-
tīgi apmeklēja visus Kanādā rīkotos Dzies-
mu svētkus (Toronto). Pirmais apmeklējums 
tapa kā kolektīvs brauciens — sarunāja 
braukt automobiļu rindā, lai mērotu 550 km  
garo ceļa gabalu. Mūsdienās sastopamās 
tiešās ātrgaitas maģistrāles vietā bija jāiz-
brauc cauri visiem ciemiem un mazpilsēti-
ņām starp galamērķiem. Vecākiem piedalī-
šanās visos Dziesmu svētkos bija nozīmīga 
ar to, ka tā deva iespēju satikt paziņas no 
citām pilsētām. Man šķiet, ka visā trimdas 
pastāvēšanas laikā rīcības komitejai svarīgas 
bija svētkos (kas ilga divas pilnas dienas, 
sestdienā un svētdienā) apmeklētās balles: 
iepazīšanās balle (piektdienas vakarā), svēt-
ku balle un atvadīšanās balle. Aprakstos par 
svētkiem dalībniekus mēdza saskaitīt kopā —  
cik ieradās gan sarīkojumos, gan ballēs. Da-
žas trimdas organizācijas, ieskaitot korporā-
cijas, līdztekus rīkoja privātus pasākumus. 
Medicīnas darbinieki varēja noformēt savu 
sapulci kā kongresu — un atvilkt izdevumus 
no nodokļiem pakļautajiem ienākumiem.

Mana ģimene divas reizes apmeklē-
ja ASV rīkotos Dziesmu svētkus Klīvlendā 
Ohaio štatā. Tajos, atšķirībā no Kanādā rī-
kotajiem svētkiem, atklāšanas cēlienā uzstā-
jās pirmā līmeņa politiķi. Es atceros vēlākā 
ASV viceprezidenta kandidāta Roberta Dola 
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(Robert Joseph Dole, 1923–2021) nedaudz 
histērisko uzrunu 1968. gada Dziesmu svēt-
kos Klīvlendā. Runā toreizējais senators ie-
karsa un publiku sajūsmināja deklarēdams, 
ka reiz jau šādi svētki atkal varēs notikt 
Latvijā. Protams, ka atkārtotais retoriskais 
atbalsts trimdas primārajam mērķim — Lat-
vijas neatkarības atjaunošanai — spārnoja 
daļu trimdinieku. Cik ilgi varēja klausīties 
vienos un tajos pašos vārdos, kam trūka rī-
cības seguma?

Tālumā esošā Latvija nepārprotami ie-
tekmēja mana personīgā naratīva evolūciju. 
Pirmkārt, caur radiem: kad māte lūdza kaut 
ko ierakstīt vecajai mātei domātā vēstulē, 
viņa piekodināja: “Atceries, cik daudzi to 
lasīs” (domājot cenzūru). Vēlāk atklājās, ka 
vēstules riņķoja no rokas rokā, bet beigās tās 
iznīcināja, paturot vienīgi fotogrāfijas. Sākot 
ar 1967. gadu, es iepazinos ar vairākām ne-
sen no Latvijas izbraukušām personām, kas 
ģimenes apvienošanās kārtā nonāca Mon-

treālā. Ja trimdā diezgan uzbāzīgi tika ru-
nāts par komunismu, tad izbraucējiem bija 
cits skatījums: 1940. gadā ieradās komu-
nisti, pēc kara — vairs tikai krievi.

“Dzimtenes Balss” izdevēji bija parūpēju-
šies “piešķirt” maniem vecākiem bezmaksas 
abonementu. Sūtījumiem bija tik tālu nozī-
me, ka varēja iepazīties ar Latvijā piekoptās 
propagandas valodas niansēm. Satura kvali-
tāte un ticamība sakrita ar Rietumos plašās 
aprindās sastopamo skepsi par PSRS rakstu 
atbilstību realitātei. Ievērības cienīga bija 
“Dzimtenes Balss” izplatītāju modrība — 
kad pārcēlāmies no vienas adreses Montreā-
lā uz citu, sūtījumi uz jauno, pareizo adresi 
atsāka pienākt jau pēc dažiem mēnešiem.

1967. gadā Kanādā noritēja pasākumi 
par godu 100 gadiem kopš Kanādas do-
mīnijas izveidošanas. Redzamākais pasā-
kums bija Vispasaules izstādes (Internatio-
nal and Universal Exposition jeb Expo 67) 
sarīkošana uz divām nostiprinātām salām  

Avots: Akmentiņš O. Kanādas simtgade un divi Latvijas dienas pasaules izstādē Montreālā. “Jaunā Gaita”. 1967, 
64: 51

2. att. Tā latviešu dienu redzēja latvie-
šu skatītāji 20. maijā — tā mēs parasti re-
dzam savus sniegumus — kā spožu kultū-
ras parādi.

3. att. Un tā latviešu dienu redzēja Ka-
nādas policists un nedaudzie tūristi, kas 
20. maija pēcpusdienā iemaldījās mitrajā 
pļavā.
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Sv. Labrenča upē iepretim Montreālas vec-
pilsētai. Saimniece Kanāda atvēlēja visām 
esošajām etniskajām grupām iespēju parā-
dīt sevi apmeklētāju priekšā. Latvieši izvēlē-
jas demonstrēt dažas dokumentālās filmas 
Kanādas paviljonā, bet kultūru demonstrēt 
ar kora dziedāšanu un tautas deju uzvedu-
mu. Programmas atklāšanā kāds pilsētas 
valdes pārstāvis teica īsu uzrunu (franču 
valodā). Pasākumā arī figurēja prof. Vaira 
Vīķe-Freiberga, kura bija viena no nedau-
dzajiem Montreālas tautiešiem, kas spēja 
teikt runu akadēmiskā franču valodā. Par 
šīs kultūras dienas publisko redzamību šīs 
esejas lasītājs lai spriež pēc “Jaunās Gaitas”  
1967. gada 64. numurā ievietotā raksta14 
fragmenta:

Lieki pieminēt, ka vietējā un lielā mērā 
visā Kanādā esošā trimdas saime redzēja ti-
kai pirmo attēlu (2. att.). Faktiska piebilde: 
estrāde bija “Expo67” elements, domāta iz-
klaides koncertiem, novietota tā, lai netrau-
cētu “Expo67” apmeklētājus.

Padomju Latvijas klātbūtne PSRS 
paviljonā “Expo67”

Pirms izstādes atklāšanas vietējā presē 
parādījās neglaimojuši raksti par PSRS pa-
viljona formas sakritību ar Itālijas paviljona 
siluetu. Montreālas latviešus pārsteidza pa-
stā saņemtā informācija par Padomju Latvi-
jas dienu PSRS paviljonā, arī delegācijas sa-
stāvu un paredzētajiem pasākumiem. PSRS 
paviljonā uz koncertiem ieeja bija brīva, līdz 
aizpildījās zālē skatītājiem paredzētās vie-
tas. Tēvs atpazina akadēmiķa Viļa Samsona 
(1920–2011) vārdu (kā skolas biedru Rē-
zeknes Skolotāju institūtā) un nožēloja, ka 
komandējums uz Vāciju viņam liedza satikt 
klases biedru. Mani lūdza V. Samsonam 
atvainoties par tēva neierašanos. Māte vēl 
piekodināja īpaši baudīt kultūras daļu (“jo 
latvieši to veiks godam, tieši tā”15). Laimas 
Andersones-Silāres (dz. 1929) sniegums, 
arī lieliska Jāņa Zābera (1935–1973) uz-
stāšanās bija graujoša liecība par augstu 

dziedāšanas kultūru Latvijā. Pēc koncerta 
pēc manas klauvēšanas dalībnieku garde-
robes durvis atvēra nīgrs maza auguma vī-
riņš. Sadzirdot lūgumu mani savest kopā ar 
biedru Samsonu (“Dzimtenes Balss” mani 
bija apskaidrojusi, kā cilvēki cits citu uzrunā 
Latvijā), mani aizveda pie akadēmiķa. Sargs 
bija pilnīgi sašutis, kad V. Samsons, dzirdot 
manu uzvārdu, draudzīgi iesaucās: “Kažuka 
[Kazimira] dēls!” Sarunājam, ka tad, kad 
pēc tūrisma vizītes citviet Kanādā delegācija 
atgriezīsies Montreālā, viņš piezvanīs. Tā arī 
notika.

PSRS varonis, akadēmiķis V. Samsons 
tomēr ieradās divatā, pavadoni stādot priek-
šā kā Lauksaimniecības akadēmijai piede-
rīgu (precīzi uzvārdu neatceros, varēja būt 
“Neilande”). Pēkšņi akadēmiķi pārņēma vē-
lēšanās pēc piena, un dzeršana notika četra-
tā, mājas otrajā, tālajā, galā virtuvē. Ciemos 
bija vēl divi V. Samsonam pazīstami Rēzek-
nes Skolotāju institūta laika biedri. Mani pie-
kodināja starplaikā izklaidēt pavadoni, un, 
zināmā mērā izmisuma dzīts, izvilku žūksni 
“Universitas” numuru, atrodot vienu veltītu 
Lauksaimniecības akadēmijai. Pavadone 
garlaikojās un nervozēja, jo piena baudīša-
na ieilga, bet, labi audzināta, necentās sarī-
kot provokāciju. Man atkal bija tas gods kā 
šoferim aizvest ciemiņus uz viesnīcu, kurā 
apmetušies, un novelēt laimīgu tālāko ceļu 
(tobrīd no Montreālas lidoja vienīgais reiss 
uz Maskavu no Kanādas).

Ar savu perfekto latviešu valodu arī ar 
miermīlīgām atbildēm uz āķīgiem vaicāju-
miem toreizējās Latvijas iedzīvotāju labo 
reputāciju rūpīgi spodrināja PSRS paviljona 
štata darbinieks Vasilijs Jegorovs, kurš pali-
ka līdz šī paviljona eksponātu nogādāšanai 
mājās. Vēlāk pats paviljons tika uzstādīts 
Maskavā PSRS Tautsaimniecības sasniegu-
mu izstādē, mūsdienās to sauc par “Mas-
kavas paviljonu”. Montreālieši stāstīja par 
piedzīvoto PSRS paviljonā: jautājumos par 
Latvijas Padomju Sociālistisko Republiku 
(LPSR) V. Jegorovs tika pieaicināts kā kon-



15

ESEJA: PERSONĪGĀ PIEREDZE LATVIEŠU IDENTITĀTES SAGLABĀŠANĀ, DZĪVOJOT ĀRZEMĒS,  
NOSACĪTI — TRIMDĀ

sultants. V. Jegorovs un daži paviljona darbi-
nieki latvieši ieradās uz “Čikāgas Piecīšiem” 
rudenī sarīkoto koncertu Montreālā. Māte 
mani centās atrunāt starpbrīdī sasveicināties 
ar V. Jegorovu (viņam un viņa darba bied-
riem visapkārt bija tukšums). Krietni vēlāk 
un neformāli kļuva zināms, ka viņš bija pie-
klājīgi paciemojies pie daudziem Montreālas 
tautiešiem.

Satikšanās ar tālaika augstākās izglītības 
iestāžu absolventiem no Latvijas man lika 
secināt, ka mana sestdienas skolā apgūtā 
latviešu valoda bija labi ja vidusskolēna lī-
menī. Toreiz nepastāvēja reāla iespēja, ne-
atstājot dzīves vietu, uzlabot latviešu valo-
das prasmi atbilstoši universitātes studenta 
līmenim.

Pirmie ieskati faktiskajā Eiropas iedzīvo-
tāju dzīvē, ko sniedza vairāku valstu paviljo-
ni “Expo 67”, mani pamudināja 1968. gadā 
apbraukāt Eiropas Rietumu valstis. Izmanto-
jot iespēju lidot kopā, es līdz Parīzei braucu 
ar latviešu jauniešu grupu, kas tālāk devās 
uz 1. Vispasaules Latviešu jaunatnes kon-
gresu Rietumberlīnē. Nojauzdams jaunatnes 
dumpīgo garu, tēvs man stingri piekodināja, 
ka Berlīnē notiks provokācijas un nav prā-
ta darbs līst nedrošā midzenī. Šo kongresu 
plaša publika pamanīja, pateicoties neveik-
liem padomju un Vācijas ierēdņiem, kas to 
aizliedza16. Braucienā bija iekļauta piedalī-
šanās Eiropas Dziesmu svētkos Hannoverē.  
1969. gada vasarā daudz garāks Eiropas 
apmeklējuma brauciena maršruts mani 
veda gar Baltijas jūru, bet, paklausot ve-
cāku aizrādījumiem, man nebija nodoma 
izmantot piedāvājumu īslaicīgam Rīgas ap-
meklējumam, turp dodoties ar kuģi no Stok-
holmas.

II daļa
Sākot ar 1969. gada rudeni, es tikai 

īslaicīgi esmu padzīvojis Montreālā. Mācī-
jos un strādāju ārpus Kanādas. Ilgāks laiks 
pavadīts Lielbritānijā (21 gads) un Beļģijā  
(11 gadi).

Augstākās izglītības posms ASV 
(1969–1971)

1969. gada rudenī uzsāku divu gadu 
maģistrantūras programmu ASV Prinstonas 
Universitātē (Princeton University). Visu 
studiju laiku, ieskaitot 1970. gada vasaru, 
kad maģistrantūras studentiem bija jāpa-
liek universitātē, lai veiktu pētniecisko dar-
bu, biju apmeties universitātes kopmītnēs. 
Pirmajā gadā iepazinos ar ASV studentu 
noraidošo attieksmi Vjetnamas kara jautā-
jumā (toreiz no obligātā dienesta bija grūti 
izvairīties). Pirmais istabas biedrs (divu ista-
bu dzīvoklī kādā universitātei piederošā sav-
rupmājā), uzzinot par iesaukšanas datumu, 
veikli atstāja mācības, atgriezās dzimtajā 
mazpilsētā kādā vidienes štatā, kur iekār-
tojas pašvaldības policijā. Šķiršanās nebija 
sirsnīga — es izjutu neizteiktus pārmetu-
mus, ka svešiniekiem nekas nedraud un viņi 
var studēt tālāk, bet…

Viņa vietā nāca cits istabas biedrs ar 
īpatnēju pieeju karaklausībai, proti, viņš ga-
vēja, lai nodzītu savu svaru zem augumam 
atbilstošā minimuma. Process bija lēns, un 
bija laiks garām sarunām par pretkara no-
stāju ierosinošiem faktoriem. ASV Vjetnamā 
veda koloniālu karu, bet viņš aizstāvētu ASV 
no tiešiem draudiem. Iegūt izziņu par atbrī-
vošanu no dienesta izdevās, un, šķiet, ve-
selībai gavēšana nebija izraisījusi negatīvas 
sekas. Viņš karjeru noslēdza kā emeritēts 
informātikas profesors Brauna Universitātē 
(Brown University).

Ieskats ASV sabiedrībā virmojošajās 
debatēs motivēja mani atbalstīt studentu 
nemierus universitātē, kas izcēlās pēc kara 
darbības paplašināšanas 1970. gada pava-
sarī. Respektējot savu viesa statusu, es ne-
piedalījos nevienā akcijā. Vērojot notikumus, 
man izveidojās priekšstats par to, kā publis-
kā diplomātija spēj ietekmēt ASV valdības 
ārpolitisko kursu. Pieņēmu zināšanai ASV 
tautiešu skaļo atbalstu karošanai Vjetnamā. 
Kā īpatnēju es novērtēju dāmu komiteju ASV 
armijā dienējošiem latviešiem sarūpētos  
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Ziemassvētku sainīšus. Šī darbošanās sa-
skanēja ar līdzīgu mājas labumu sarūpēšanu 
sabiedriskā kārtā nozīmīgos ASV svētkos.

1970. gadā vienīgo reizi savās izglī-
tības gaitās man gadījās studēt kopā ar  
ASV uzaugušu vienaudzi latvieti. Viņš bija 
aktīvi iesaistījies Ņujorkas un Ņūdžersijas 
trimdas sabiedrības (nepolitiskos) pasāku-
mos — vasaras nometnēs kā audzinātājs. 
Sadraudzēšanās man ļāva ieskatīties dažās 
šīs sabiedrības peripetijās. Uzreiz apguvu di-
vus terminus, proti, bija latvieši kas faktiski 
bija amerikāņi jeb “amīši”, bet citi bija “le-
tiņi”. Draudzēšanās ar “amīšiem” nozīmēja 
saziņu angļu valodā. Man interesanta šķita 
“superletiņu” kategorija: “letiņi”, kas kāzās 
vilka dārgus tautas apģērbus, bet pēcāk 
neatgriezeniski kļuva par “amīšiem”. Apzī-
mējumiem nebija negatīvas, nosodošas pie-
skaņas, vienkārši, kādu svešo satiekot, bija 
jārēķinās ar realitāti.

ASV trimdinieku sabiedrībā prevalēja 
deklaratīvs (ASV) urrāpatriotisms. Viņi sa-
skatīja karu Vjetnamā kā soli tuvāk brīvās 
Latvijas atjaunošanai. Ģimenēs ar iesauca-
miem dēliem pastāvēja nedaudz diferencē-
tāki uzskati. Karā progresa nebija, un pat 
1969. gadā, kad uzsāku dzīvot ASV, netrūka 
klusas šķendēšanās par to, cik neveiksmīgi 
Vjetnamā dislocētais karaspēks izpilda sa-
vus uzdevumus. Kopienas pārstāvji pievie-
nojās ASV konservatīvo aprindu nostājai…

1970. gadā es izbraucu 1400 km garu 
ceļu, lai piedalītos 5. Latviešu Dziesmu svēt-
kos Kanādā (Toronto). Ulda Ģērmaņa lekcija 
“Kāpēc esam tādi, kā esam: kā vēsture mūs 
veidojusi?”17 “Rakstnieku rīta” ietvaros ap-
stiprināja nevienu vien man pašam radušos 
konstatējumu par to, ka latviešu publiskajai 
diplomātijai pietrūkst atgriezeniskās saites. 
Publiskā diplomātija bija neveikla un sekla: 
atkārtot jau var no gada gadā teikto un pie-
dāvāt tikai utopisku risinājumu... Reaģējot 
uz publikas samulsumu, Ģērmanis piebil-
da, ka latviešiem trimdā pienāktos izprast 
savu vēsturi — tādu, kādu to uztver svešie. 

Mūsdienu blēņu un māžošanās troksnim 
publiskajā telpā vajadzētu likt latviešiem ne-
atkarīgajā Latvijā ieskatīties referāta tekstā 
(internetā atrodams teksts) un saprast, ka 
pasaule uz mums raugās citādi, nekā to paši 
iedomājamies.

Ar atpakaļvērstu skatu ir skaidrs, ka 
1970. gadu sākumā brieda un īstenojās 
trimdas augtākās vadības nomaiņa. Jauna-
jiem vadoņiem bija labāka angļu valoda, un 
tie arī spēja izmantot ASV protestos noska-
tītus ielas teātra elementus. Publiski paustu 
šaubu par tādu pasākumu apšaubāmo ietek-
mi uz lēmumu pieņēmējiem nebija. Privātās 
sarunās gan netrūka izbrīna par trimdas 
aktīvistu samierināšanos ar ASV augstāko 
aprindu retorisko atbalstu Latvijas jautāju-
mam. Plašākās aprindās aneksijas neatzī-
šanas nostāja netika izskatīta sīkumos. Ne-
bija norādes, kā PSRS varētu pārvarēt visai 
mazo šķērsli tās attiecībās ar ASV. Ap šo 
laiku notika pāreja no pašu aktīvistu finan-
sētām akcijām uz ar sabiedrības līdzekļiem 
atbalstītām akcijām. Ar uguni bija jāmeklē 
pilna laika darbinieki, aktīvistiem bija jā-
atlicina savs brīvais laiks. ASV ar politisko 
lobēšanu bija jānodarbojas nepārtraukti un 
profesionāli. ASV nostāja, aneksiju neatzīs-
tot nedz de facto, nedz de iure, lai arī cik 
retoriska, tomēr bija vienīgais salmiņš, pie 
kā pieķerties. Alternatīvas nebija, un bija jā-
samierinās ar to, kas bija.

Konkrētos gadījumos ASV iestāžu nostā-
ja bija lietišķa. Manā īsajā uzturēšanās laikā 
bija notikums, kurā latviete Daina Pālena 
dramatiskā veidā aizbēga no PSRS zvejas 
kuģa ASV piekrastē18. ASV latvieši operatī-
vi rīkojās, organizējot atbalstu, un, kādam 
ASV tautietim dodot galvojumu, D. Pālenai 
1970. gada maijā ASV piešķīra patvērumu.

Doktorantūra Lielbritānijā  
(1971–1975)

No 1971. gada līdz 1975. gada mai-
jam doktorantūras programmas ietvaros es 
veicu pētījumus, bet teorētiskajā daļā man 
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bija jālasa lekcijas citiem studentiem par 
tīrās matemātikas tēmām Eseksas Univer-
sitātē (Essex University) Anglijā. Lietišķās 
matemātikas programma uzsvēra esošo lie-
tišķās matemātikas metožu pilnveidošanu ar 
tīrās matemātikas elementiem. Universitātē 
nemācījās neviens latvietis, un arī apkār-
tnē latviešu nebija. Savukārt, ar Londonas 
milzīgajā telpā dzīvojošajiem latviešiem ie-
pazinos, pateicoties Eiropas Latviešu jau-
natnes apvienības (ELJA) Anglijas nodaļas 
locekļiem. Ikmēneša satikšanās Londonas 
Daugavas Vanagu nama pagraba krodziņā 
nereti beidzās agrā rītā, kad ar dienas pirmo 
agrā rīta metrovilcienu braucu līdz Liverpū-
les stacijai, no kuras ar dienas pirmo rīta 
starppilsētu vilcienu devos uz dzīves vietu. 
Nopietns pasākums bija ikgadējais nodaļas 
saiets kādā no latviešu īpašumiem (parasti 
laikā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu). 
Sarunu tematu bija daudz, bet dedzīgākās 
diskusijas grozījās ap Latvijas apmeklēšanu. 
Sabiedrībā publiski šinī jautājumā valdīja 
kareivīga neiecietība.

1973. gadā Helsinkos uzsāktās starpval-
dību sarunas, kas noveda pie 1975. gadā 
parakstītā “Noslēguma akta”19, bija aktuāls 
un plašas publikas ievērots temats. Trūka 
jebkādas norādes uz Baltijas valstu problē-
mu. Trimdas prese kā ar palielināmo stik-
lu izcēla Baltiešu trimdinieku piedalīšanos, 
faktiski viņu mēģinājumus iesaistītes. Kāds 
kolēģis diplomāts paskaidroja, ka diplomāta 
iemaņu skološanas laikā mācīts, kā pieklā-
jīgi tikt galā ar nelūgtiem viesiem. Citu ne-
valstisko organizāciju centieni pietuvināties 
sarunu vedējiem neizpelnījās trimdas preses 
uzmanību. Londonā trimdiniekiem bija dota 
iespēja tikties ar vadošajiem Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības (PBLA) darbiniekiem — 
tādā veidā PBLA tēloja, ka uzklausa ierindas 
trimdinieku viedokli.

Cilvēktiesību jautājums tomēr nonāca 
starpvaldību attiecībās ar PSRS. Trimdas 
baltieši, papildus cilvēktiesību pārkāpu-
miem, uzsvēra tautas pašnoteikšanās tiesī-

bu neievērošanu. Austrumu valstu nevalstis-
ko organizāciju opozicionāru protestos par 
viņu cilvēktiesību apspiešanu līdzīgi jautāju-
mi nefigurēja. No tālienes bija saredzams, 
cik smaga izaicinājuma priekšā atradās 
PSRS dzīvojošie opozicionāri. Man netīkamu  
iespaidu atstāja Latvijas disidentu mazais 
skaits, salīdzinot ar disidentiem Igaunijā un 
Lietuvā.

ELJA jauniešus nodarbināja jautājums 
par sakariem ar Latviju. Kļuva skaidrs, ka 
nevar iemantot cittautiešu uztverē autoritāti, 
ja runātājs ne reizi nav bijis Latvijā. Ciemo-
joties pat stingri pieskatītā grupā, daudz ko 
tomēr varēja saredzēt. Jauniešu vidū nebija 
vienprātības par sakaru vēlamību. Malā stā-
vošo strostējumi drīzāk veicināja, ka jaunieši 
nesaredzēja jēgu piederībai latviešu trimdas 
sabiedrībai. Kādu brīdi izskanēja aforisms: 
“mums tuvāks kristīgs krievs, korejietis vai 
ķīnietis, nekā komunists latvietis…”

Mani apmeklēt Latviju iedrošināja kāda 
nejauša satikšanās. Latvijas apmeklētāji, 
kuru piedzīvojumu apraksti atšķīrās no štam-
pa, tika šaustīti. Aprakstītajā laikā Lielbritā-
nijā “taurētājiem” bija skaļas balsis un neat-
laidība, ko kāpināja tas, ka cita foruma, kur 
izvērsties, viņiem nebija. Kādā ELJA sarīkotā 
pasākumā noklausījos kādas man nepazīs-
tamas kundzes (Ainas Folkmanes (Mazītes), 
(dz. Treziņa (Jansone),  1913–1999) referā-
tu par nesena Rīgas apmeklējuma laikā pie-
dzīvoto. Ievēroju nesamākslotu izklāstījumu 
bez uzbāzīgā pamācošā toņa. Ar laiku mums 
izveidojās labs personīgs kontakts (galveno-
kārt telefona sarunās), kas ilga vairāk nekā 
25 gadus, līdz kundze 1999. gadā aizgāja 
mūžībā.

Šī regulārā sarunāšanās man ļāva uzla-
bot sarunvalodas prasmes. Būdama Jāņa 
Endzelīna (1873–1961) skolniece, kundze 
nepieļāva paviršību vai angļu valodas iestar-
pināšanu pat sarežģītās sarunās par sabied-
riskiem notikumiem, vēsturi un literatūru. 
Rīgā kundzes dzīvoklis bija atradies blakus 
Anšlava Eglīša (1906–1993) dzīvoklim  
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Tomsona ielā. Sarunās man tika atklāti visu 
Anšlava Eglīša neatkarīgās Latvijas laikā 
sarakstīto romānu fona notikumi. Kundze 
trimdā turpināja sarakstīties ar A. Eglīti un 
Veroniku Janelsiņu (1910–2001). A. Folk-
mane brīvi izgaismoja arī vairāku A. Eglīša 
DP nometņu laikā uzrakstīto un ASV sarak-
stīto grāmatu notikumu faktisko izcelsmi.

Manus centienus uzlabot savu rakstu 
valodu kāpināja iepazīšanās ar literatūras 
vēsturnieku Alfonu Vilsonu (1917–1993), 
Ainas Folkmanes klases biedru, arī Endze-
līna skolnieku, Rīgā. Kontakts izpaudās 
vēstulēs. Es tādas sarakstīju daudz vairāk, 
nereti garas, nekā saņēmu pretī. Iepazīsto-
ties ar A. Vilsona atstāto mantojumu, šķiet, 
ka viņš nebija paturējis nevienu saņemto 
vēstuli. Dažas manas vēstules saņēmēju no-
teikti kaitināja, piemēram, piecu lapaspušu 
aprakstītais brauciens pa Lielo kanjonu teri-
toriju ar novērojumiem par turienes indiāņu 
nabadzīgajiem ciemiem. Mēs sarakstījāmies 
laikposmā no 1977. gada līdz 1991. ga-
dam. Pa pastu es saņēmu Raiņa “Kopoto 
rakstu” pilnu komplektu. Akadēmiķis Sam-
sons lika pārsūtīt manam tēvam vispirms 
“Latvijas PSR Mazo enciklopēdiju” un vēlāk 
arī visus “Latvijas padomju enciklopēdijas” 
sējumus. Lai lasītājs nepārprot — šīs encik-
lopēdijas esmu stipri reti izmantojis, galve-
nokārt pēc 1991. gada.

Eseksas Universitāti 1964. gadā izveido-
ja, īstenojot tālaika valdības lēmumu pacelt 
Lielbritānijas pilsoņu īpatsvaru universitā-
šu studentu vidū. Universitātes vadība (no 
elitārām ģimenēm) bija radikāli progresīva: 
pārsvarā Oksfordas (Oxford) un Kembridžas 
(Cambridge) universitāšu doktoranti vai jau-
nie pasniedzēji un docenti.

Universitātes bibliotēkā starp bagātīga-
jiem mani profesionāli saistošajiem materiā-
liem, kurus varēja izmantot tikai bibliotēkas 
lasītavā, mani pārsteidza atradums preses 
stendos: latviešu valodā iznākošie laikraksti 
“Cīņa” un “Padomju Latvija”, arī “Sovetska-
ja Latvija” (krievu valodā)… Protams, šiem 

izdevumiem, ko nomainīja aptuveni reizi ne-
dēļā, blakus atradās centrālā PSRS prese, 
žurnāli. Paskaidrojumu sniedza Britu aprai-
des korporācijas (British Broadcasting Cor-
poration, BBC) pārraidītā, Eseksas Universi-
tātes profesora Petera Franka (Peter Frank, 
1934–2013) komentētā dokumentālā lente 
par PSRS apmeklējumu, kurā bija redzami 
Rīgas skati.

Universitātē atklātības princips ļāva 
jebkurai personai noklausīties jebkura cita 
departamenta iekšējos referātus. Izmantoju 
iespēju un biju vienīgā “svešā seja” Soci-
ālo zinātņu departamentā, kad profesors 
Franks atskaitījās par nesenu PSRS ap-
meklējumu. Tajā profesors tikai nedaudz 
pievērsās Rīgā pavadītajam laikam, jo 
viņu interesēja sarkano strēlnieku tēma. 
Profesors, uzzinot manu etnisko izcelsmi, 
pajautāja, ko es zinot par latviešu sarkana-
jiem strēlniekiem. Nejaušības pēc Kanādā 
kādā vienaudžu saviesīgā vakarā atklājās, 
ka vienam tēvs bija baltemigrants. Kungs, 
kas pārvaldīja teritoriju, kurā mana drauga 
vecākiem piederēja vasarnīca, cieti noskal-
dīja frāzi, ka latviešu sarkanie strēlnieki ir 
atbildīgi par to, ka komunistu “pučistus” 
nenogalināja… Lieki teikt, ka Latviešu sest-
dienas skolā vēstures mācības stundās par 
sarkanajiem strēlniekiem neteica ne vārda. 
Profesors mani mudināja apmeklēt Rīgu, lai 
es pats varētu spriest par etniskās dzimte-
nes ikdienu.

Ar izdevniecības “Meždunarodnaja kni-
ga” pārstāvju Lielbritānijā starpniecību es 
noformēju personīgu abonementu “Litera-
tūrai un Mākslai”, “Mākslai”, “Karogam”, 
“Zinātnei un Tehnikai”. Nākamā gada abo-
nementu vajadzēja atjaunināt pirms kalen-
dārā gada beigām. Pie reizes es saņēmu 
grāmatiņu katalogu “Grāmatas no PSRS lat-
viešu valodā”. Tur atzīmētos izdevumus (ar 
ieplānotiem izdošanas datumiem) vajadzēja 
laikus pasūtīt. Tikai dažreiz izdevums pie-
nāca laikā, reizēm vispār nepienāca. Preses 
izdevumi pienāca kārtīgi un laikus.
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Ar “Meždunarodnaja kniga” pārstāvju 
starpniecību bija iespējams arī nosūtīt uz 
Latviju, caur muitu, apmaksātas humānās 
palīdzības pakas. To iespējamo saturu notei-
ca rakstītas vadlīnijas. Firmas kantori atra-
dās vairākās Rietumvalstīs. Cik esmu varējis 
saprast, šādu iespēju daudzi izmantoja. Ar 
laiku 1980. gados trimdā dzīvojošie iemā-
cījās izmantot parastos starptautiskos pasta 
sūtījumus, rēķinoties ar iespējamu nelielu 
satura noplūdi ceļā. Izrādījās, ka pat ap-
maksāto paku saņēmēji saskārās ar izsnie-
dzējiem Rīgā, kas ņirdzīgi teica: “Jūsu radi 
kļūdījušies un nav samaksājuši pilnu node-
vu…” Toties par daudzām parasta pasta ceļā 
sūtītām pakām viņi teica: “Tās saņemtas bo-
jātas ārzemju pasta darbinieku nemākulības 
dēļ…”

Reiz Rīgas apmeklējuma laikā mēs ar 
māsīcu aizgājām uz Rīgas Centrālās dzelzce-
ļu stacijas tuvumā atrodošās pasta nodaļas 
pagraba telpu, lai saņemtu viņai pienākušu 
paku. Es biju laikus teicis par  savu ieceri 
kādā telefona sarunā ar māsīcu. Puspagraba 
zālē valdīja kārtība, bija daudz saņēmēju, 
kas tomēr uzvedās klusu. Izņēmām sūtīju-
mu — bez piezīmēm un nebojātu… Vēlāk 
māsīca izteica novērojumu, ka šinī reizē ne-
izcēlās verbālie konflikti starp saņēmējiem 
un izsniedzējiem. Secinājums: dažkārt bija 
izdevīgi atcerēties un izmantot faktu, ka ap-
mešanās viesnīcas “Rīga” numurā bija kā 
īslaicīgi padzīvot apstākļos, kas aprakstīti  
Džordža Orvela romānā “1984”…

Pirmo reizi es saņēmos un Latviju ap-
meklēju 1975. gada maijā. Brauciens bija 
noformēts kā individuālais tūrisms, krietni 
pārmaksājot par nakšņošanu viesnīcā (arī 
par transfēra pakalpojumiem, piemēram, 
par aizvešanu ar automašīnu no Centrālās 
dzelzceļa stacijas uz viesnīcu “Rīga”). Kait-
nieki patvaļīgi sagrozīja manu iesniegto ceļo-
šanas plānu, respektīvi, nevis piecas dienas 
Rīgā, bet divas dienas Tallinā un trīs dienas 
Rīgā. Ierodoties Rīgā agrā rītā ar nakts vil-
cienu no Tallinas, viesnīcā nosūdzēju kait-

niecību. PSRS Ministru Padomes Galvenās 
ārzemju tūrisma pārvaldes “Intūrists” kanto-
ra darbiniece augstprātīgi bazūnēja, ka brīvu 
vietu nav. Es bezkaunīgi izmantoju kontak-
tus (ar tēva klases biedreni no Rēzeknes 
Skolotāju institūta, prof. Emīliju Gudrinieci, 
1920–2004), un jautājums tika atrisināts. 
Dāma nicīgi un bezrūpīgi izsvieda teikumu, 
ka vieta atbrīvojusies. Ak Dievs, paldies par 
Krievzemes rangu tabulas pārmantojumu 
padomju valstī20.

Igaunijā “Intūrista” pārstāves neiebilda, 
ka es atteicos no viņu pavadības Tallinas vec-
pilsētas pastaigā. Rīgā “Intūrista” pakalpoju-
mi šķita izdomāti, lai izniekotu tūrista laiku. 
Tallinā nakts vilciena pavadones savā starpā 
sarunājās igauniski, bet pie robežas notika 
apkalpes maiņa un ienāca tikai krieviski ru-
nājošās. Ar zīmju valodas starpniecību bija 
jānorēķinās par kupejā atnesto tēju un tur 
atstātiem saldumiem. Atpakaļceļā kupejā 
ienāca divi neliela auguma, šķiet, dzelzceļa 
darbinieki, noraidoši mājot ar roku pavado-
nes virzienā, kas bļāva, ka kupeja paredzēta 
tikai vienai personai. Viens bija igaunis un 
otrs krievs, toties igaunis lepni slavēja pāri-
nieku par to, ka bērnus sūtot igauņu skolā. 
Šķiroties man silti ieteica iemācīties krievu 
valodu, jo amerikāņi un krievi ir apņēmuši 
pasauli kā bumbu, sažņaugtu viņu rokās. Rī-
gas apciemojums mani vedināja iemācīties 
krievu valodu, vismaz lai varētu sarunāties 
ar taksistiem.

Apmeklējumā gūtie iespaidi man vē-
lāk lika no jauna izvērtēt trimdas pozīciju: 
pieņemt zināšanai publiskās akcijas, bet — 
neiedziļinoties to fona notikumos. Reti, bet 
tomēr iznāca dzirdēt no kolēģiem sveštau-
tiešiem jautājumus par latviešu trimdinieku 
publisko diplomātiju, pārsvarā ne visai glai-
mojošus. Skumīgo secinājumu par latviešu 
kā etnosa bojāeju kāpināja ziņas par LPSR 
ierēdniecības bezspēcīgo attieksmi pret lat-
viešu kā pamatiedzīvotāju tiesību un iespēju 
ierobežošanu. Privātās sarunās Rīgā nācās 
dzirdēt par kabatā savilktu dūri, bet —  
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tikai kabatā. Izskanēja zināms fatālisms: 
mēs nevaram streikot, jo uz katru latvieti ir 
divi ienācēji, kas baidās no pārmaiņām, kas 
varētu viņiem likt aizbraukt. Trešā Atmoda 
kā dumpis un tautas masu negaidīti sīkstā 
izturība mani pārsteidza nesagatavotu. Tanī 
laika nevajadzēja lasīt trimdas avīzes vai ie-
klausīties trimdas politiskajos aktīvistos, lai 
iegūtu redzējumu par notikumiem Latvijā. 
Tos rādīja, piemēram, BBC. Trimdas latvieši 
vairākumā attapās un nostājās Latvijas Tau-
tas frontes (LTF) atbalsta pozīcijās. Latvijas 
Pilsoņu Komitejas kurss noteikti atrada at-
balstu ārzemēs dzīvojošo latviešu aprindās.

Tehniskais un zinātniskais darbs  
līdz 1991. gadam

Promocijas darbu man nācās divas reizes 
pārrakstīt. Ph. D. grādu saņēmu 1979. gadā. 
Darba vadītājs visiem saviem studentiem 
“iedēstīja” cieņu pret angļu akadēmiskās 
valodas precīzu lietojumu. Satura kontekstā 
izteica domu, ka jāraksta tā, lai inteliģents 
lasītājs pāršķirtu pirmās lapas, un lasītu tā-
lāk21. Šai audzināšanai bija ilgstošs efekts 
manā pieredzē, toties man, šādus principus 
cenšoties nodot tālāk, nācies sastapties ar 
izteiktu pretošanos humanitārajās zinātnēs. 
Darba uzdevumi inženiertehniskajos projek-
tos nebija grūti vai laikietilpīgi, kas pieļāva 
iespēju ciešāk sadraudzēties un izprast savus 
vienaudžus jau pieminētās ELJA kontekstā. 
Papildus tikšanās plašākā lokā  gadskārtējos 
kongresos satikāmies arī privāti.

Tikai ar 1983. gadu iekļāvos interesantā 
pētniecības darbā kodolsintēzes jomā. Līdz 
tam man bija virkne īslaicīgu darbu, nereti —  
garlaicīgi un vienkārši, un tas deva iespēju 
papētīt, cik lielā mērā mantojumā iegūtā 
eiropeiskā identitāte saskan ar reālo mūs-
dienīgo eiropeiskumu. Atstājot citai publikā-
cijai detalizētu dzīves gājuma aprakstu līdz 
1991. gadam, šajā rakursā es varu izcelt 
divus elementus. Trimdā dzīvojošie tautieši 
(arī lietuviešu un ukraiņu vecāki bēgļi) sevi 
uzskatīja par eiropiešiem, to nostatot pretī 

dzīvošanai Kanādā, arī ASV. Termins netika 
skaidrots, bet saskarē, kaut vai kā tūristam, 
man kļuva skaidrs, ka “eiropeiskums” attie-
cas uz kādu iedomātu Eiropu. Procesi, kas 
noritēja Eiropā pēc trimdas locekļu izklīša-
nas ārpus tās, palika nepamanīti.

Vairāki apsvērumi atturēja mani no ak-
tīvas piedalīšanās trimdas publiskajos poli-
tiskajos pasākumos. To ietekme uz vēlamo 
iznākumu bija vairāk nekā apšaubāma. 
Kanādai nebija tāda paša svara Rietumu—
PSRS attiecībās, kāds bija ASV. Citās val-
stīs es biju tikai (ilglaicīgs) ciemiņš. Sākot ar 
1983. gadu, darbojoties elitārā pētniecības 
projektā, dalība akcijās pret PSRS būtu ne-
prāts: pētniecības objekts bija kodolsintēzes 
reaktora izmēģinājuma paveids, līdzīgs tā-
dam, kādu 1958. gadā pirmo reizi palaida 
Kurčatova institūtā. Ar šo institūtu pastāvēja 
diskrētas, toties legālas attiecības.

Lielbritānijā pavadītie studenta gadi man 
tikai nedaudz ļāva nojaust, kāda patiesībā 
ir pēckara Eiropa. Lielbritānijā bija plaši 
pieņemta frāze — “Esam Eiropas kaimiņi”. 
Kādā Lielbritānijas leiboristu formāli ei-
ropeiski noskaņotās partijas kongresā VFR 
kanclers Helmūts Šmits (Helmut Schmidt, 
1918–2015) izteicās: “Lielbritānijā valda 
populārs uzskats, ka Ziemeļatlantijas pla-
šums ir šaurāks nekā Lamanšs…” Lielbri-
tānijā dzīvojošiem tautiešiem radu saites 
nereti stiepās pāri Lamanšam. Viņu eiropeis-
kās identitātes izpratnes evolūciju kavēja 
laikietilpīgais process, lai nonāktu Eiropas 
sauszemē. Stāvoklis sāka mainīties pēc Liel-
britānijas pievienošanās Eiropas Ekonomi-
kas kopienai 1972. gadā. Lamanša tuneļa 
atvēršana 1990. gados paātrināja pārceļo-
šanu — Lamanšu varēja šķērsot nepilnās 
divās stundās — un atviegloja personu brīvu 
fizisko kustību.

Piedaloties vairākos ELJA kongresos, 
man iznāca satikt daudzus vienaudžus, 
galvenokārt no Zviedrijas un Vācijas, reizē  
iegaumējot mītnes zemes valodas ietekmi 
viņu latviešu valodā. Sarunājoties latviski, 
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varēju nojaust, kāda bija viņu latviešu iden-
titātes eiropeiskā daļa. Vēlāk darbs Eiropas 
Atomenerģijas Kopienas finansētā kodolsin-
tēzes projektā nozīmēja ikdienā saskarties 
ar līdzīga profesionālā profila kolēģiem no 
Vācijas, Francijas un Itālijas, arī, mazāka 
skaitā, no Dānijas, Spānijas, Nīderlandes, 
Zviedrijas un Īrijas. Pēc 15 gadu uzkrātās 
pieredzes tomēr nejūtos kompetents skaidri 
definēt, kas ir Eiropas identitāte. Saprašana 
par atšķirīgo dažādās valstīs dzīvojošo cilvē-
ku identitātē un tās kopīgajiem elementiem 
šķiet skaidra.

1980. gados, atrodoties Eiropā (konkrē-
ti, Vācijā), otro reizi pārlasīju Anšlava Eglī-
ša romānus, sevišķi triloģiju: romānus “Nav 
tak dzimtene”22, “Cilvēks mežā”23 un “Vai 
zini zemi, citronas kur zied?”24. Man radās 
citāds interpretējums, nekā pirmo reizi tos 
izlasot Kanādā. Šo romānu slēptā ģenia-
litāte, manuprāt, ir, ka, tos izlasot Jaunajā 
Pasaulē un Eiropā, var atšķirīgi saprast stās-
tījuma zemtekstus. Eiropā palikušo trimdas 

latviešu sāpi tajos neatrast tiem, kas iekār-
tojās dzīvot ASV vai Kanādā. Eiropas latvie-
šu dziesmu svētku Hannoverē laikā 1968. 
gadā sastapu manu vecāku paaudzes cilvē-
kus, kam saglabājās rūgtums par palikšanu 
Vecajā Pasaulē, respektīvi, ieceļošanas vīzu 
noraidīšanu, kas bieži skāra vecus vai slimus 
cilvēkus. Runājot ar vienaudžiem, tādas iz-
jūtas es nesastapu.

1983. gada 15. jūnijā es kā viesis no 
Kanādas sāku strādāt Eiropas Kopienas 
lepnumā, kodolsintēzes iekārtas “Apvieno-
tais Eiropas Tors” (Joint European Torus, 
JET) projektā. Kanādas pētniecības valsts 
programma bija piešķīrusi stipendiju manai  
iekļaušanai tehnisko darbinieku un pētnieku 
grupā laboratorijā kas atradās Lielbritānijā, 
netālu no Oksfordas pilsētas. Laika gaitā 
juridiski pārtapu par Eiropas Atomenerģijas 
kopienas (Euratom) apmaksātu līgumstrād-
nieku. Ierados 15. jūnijā, un sagadījās tā, 
ka biju klāt pirmajā dienā, kad aparatūru pa-
laida, tiesa, visai piesardzīgi un ar minimālu 

4. att. JET pirmo izlādiņu 
gaidot, 1983. gada  
25. jūnijs, esmu redzams 
gandrīz centrā aiz projekta 
direktora vietnieka, kas bija 
atnācis noskaidrot, kādēļ 
visi mērinstrumenti nav 
gatavi darbam
Avots: ITER. The Story of a JET 
Pulse. https://www.iter.org/fr/
newsline/-/1904
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rezultātu (3. att.). Lepno diagnosticēšanas 
iekārtu palaišana testa režīmā palika nepa-
beigta. Toreiz novatoriskais izmēģinājuma 
palaišanas mēģinājums — attālināti ar da-
toriem, kas atradās atsevišķā celtnē — cieta 
no programmatūras iespējamām kļūdām. 
Pirmās dienas šķietamais haoss, kas radās, 
kad pirmos izlādiņus nolēma palaist manu-
āli, reproducēts 3. attēlā un ir plaši tiražēts, 
pat atrodams internetā25.

JET projekta komandas Lielbritānijas lo-
cekļu neapmierinātība ar relatīvi daudz ze-
mākām algām nekā darbiniekiem no citām 
ES dalībvalstīm izpaudās dažādos veidos. 
Visredzamākā bija norobežošanās, pavadot 
brīvo laiku. Ikdienā pusdienās pie viena gal-
da sēdošie grupējās pēc nacionālā princi-
pa.26 Es nonācu vācu kolēģu kompānijā, to-
mēr varējām atrast kopīgu valodu ar franču 
kolēģiem. No angliski runājošajiem staroja 
pret mani personīgi vērsta neiecietība: “bet 
Jūs uzaugāt angliski runājošā vidē…”

Bija nepieciešams panākt konkrētus no-
spraustus mērķus, pirms to paguva izdarīt 
konkurenti ASV, tāpēc darba tempu projektā 
nācās kāpināt. Komanda sāka strādāt di-
vās pilnās maiņās ar trešo, “kluso”, maiņu 
naktīs, strādāja arī sestdienās. Tika atrasts 
juridisks pamats, kā nepiemaksāt par virs-
stundām: jo projekta komanda bija entuzi-
asti, kuriem sasniegumi paši par sevi bija 
diezgan liels atalgojums. Lielbritānijas kolē-
ģu sūdzības 1994. gadā panāca, ka Eiropas 
Savienības Tiesa konstatēja nelikumīgu dis-
krimināciju27. Eiropas Komisija nolēma līdz 
1999. gada beigām izklīdināt esošo projekta 
komandu — visiem bija jāpārtrauc darbs JET 
projektā. Lai JET iekārta turpinātu darbu, no 
jauna bija jāangažē darbinieki. JET darbinie-
kiem vienādos amatos bija noteikta vienāda 
darba samaksa. Lai pievilinātu jaunus darbi-
niekus no Eiropas Savienības valstīm ārpus 
Lielbritānijas, bija noteikta piemaksa  par 
darbu ārpus savas valsts teritorijas.

Latvijas apmeklējumu laikā A. Vilsons 
man regulāri pierunāja pilnas ausis, skaidro-

jot, kurš ar kuru gāja kopā, un kuri bija slik-
tās attiecības, un kā tas publiski izpaudās. 
Sakni daudziem literatūras ķīviņiem un ap-
karošanai varēja atrast personīgās antipāti-
jās un ambīcijās, ieskaitot “pielīšanu” “cen-
tram”. Tas nebija no ārpuses redzams. No tā 
laika man prātā palicis teiktais, ka “centrs” 
atvēl lielus līdzekļus akadēmiskiem kultūras 
nozares pētījumiem, bet uz vietas pietrūkst 
spējas pilnībā tos izmantot.

Atmodas notikumi Latvijā tiešā veidā 
mani neskāra, jo neviens radinieks neieradās 
ciemos. Dzīvojot tūristu iecienītā pilsētā, nā-
cās apgūt otru profesiju — ciemiņiem izrādīt 
pilsētas vēsturisko kodolu sabiedriskā kārtā. 
Kopumā ziņas par Atmodas notikumiem, arī 
par dumpi Igaunijā un Lietuvā visai operatīvi 
nonāca BBC radio un televīzijas program-
mās. Nedaudz uzlabojās Rīgas radioprog-
rammas “Dzintarkrasts” skanējums īsviļņos. 
Man šķiet, ka Atmodas laika raidījumu, kas 
gadiem bija sadzirdams reizi nedēļā (svētdie-
nās), papildināja, pieslēdzot īsviļņu raidītā-
jam ikdienas parasto Rīgas rīta programmu. 
Kad saule sakarsēja atmosfēras slāņus, dzir-
damība tālajā Anglijā pasliktinājās.

Man stāstīja par skandalozo Jāņa Jurkā-
na trimdinieku tracināšanu un kaunināšanu 
tikšanās reizē ar tautiešiem Anglijas Zieme-
ļos, kur dzīvoja vairākums latviešu trimdi-
nieku Anglijā. Biju klāt kādā divu LTF pār-
stāvju uzstāšanās reizē Londonas Daugavas 
Vanagu namā, kas izraisīja dzīvu viļņošanos 
publikā. Uzstādījums “Jūs tad negaidiet, ka 
izvedīsim iebraucējus krievus, daudzi ir pen-
sionāri” izraisīja publikā vairākumā esošo 
pensionāru klaigāšanu — “Bet 14. jūnijā iz-
veda pensionārus un pat bērnus!”. Strīdīgās 
domas autors nebija tik gudrs, lai redzami 
negatavotos kaut ko teikt pretī, bet kompan-
jons (Guntis Valujevs, 1955–2020) ar žestu 
viņu apklusināja, laikam atbilstoši savām 
pilnvarām. Tas bija vienīgais man personīgi 
piedzīvotais šāds misēklis, pēc tam ieradās 
gudrāki oratori un, zīmīgi, ka pēc tam tika 
atmesta prakse uzstāties divatā. 
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Eiropas Komisijas ierēdnis līdz  
2009. gadam

1991. gada janvārī es nomainīju savu 
statusu Euratom finansētajā pētniecības 
projektā no līgumstrādnieka uz Eiropas Ko-
misijas Lielbritānijā dislocētu ārštata pagai-
du darbinieku (agent temporaire). Objektīvu 
iemeslu dēļ man nācās gatavoties pāriet uz 
pilnīgi citāda profila amatu, ierēdņa amatu. 
Saspringtajā pārkvalificēšanās laikā bija jā-
apgūst ar Eiropas integrāciju saistītie procesi 
un jāatsakās no jebkādas tālākas pētniecī-
bas eksaktajās zinātnēs.

Pirmo reizi es apmeklēju Rīgu kādu pus-
gadu pēc neatkarības faktiskās atgūšanas 
1991. gadā. Palikšana bija draugu “rezer-
ves” dzīvoklī. Brīvi izbraucot no Rīgas, kļu-
va redzams, cik “uzfrizēta” bija agrāk ār-
zemniekiem pieejamā teritorija — Rīgas un 
Jūrmalas pilsētas — salīdzinājumā ar postu 
laukos, kas, attālinoties no Rīgas, kļuva jo 
briesmīgāks. Ne velti toreiz ārzemju latvieši 
sprieda, ka agrākais liegums ārzemniekiem 
izkustēties no Rīgas un tās apkārtnes bija 
domāts, lai slēptu lauku postu…

Mana pārliecība, ka Latvijas Republikas 
vieta ir Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, 
protams, bija subjektīva. Mana individuālā 
(voluntārā) kampaņa skaidrot Eiropas in-
tegrācijas gaitu šķita būtiska. Nebija daudz 
ārzemēs dzīvojošo latviešu, kam bija ieskats 
integrācijas peripetijās. Didaktiskā grāmata 
(“Eiropas Savienība: mīti un īstenība”28) tapa 
ap to laiku, kad Latvijā sakās iekšējo spēku 
cīņa par integrēšanos Eiropā. 1998. gadā 
ikvienu varēja samulsināt sākotnēji remdenā 
Eiropas Savienības dalībvalstu reakcija uz 
Latvijas kandidatūras pieteikumu.29

Skaidrie aizrādījumi par nepilnībām 
valsts pārvaldes veiktspējā nenozīmēja tikai 
un vienīgi personāla trūkumu. Ierēdņiem vi-
sos līmeņos trūka nojautas par to, kā darbo-
ties modernā demokrātiskā valstī. Korupcija 
izteiktāk izpaudās Lietuvā (un bija pamats 
Lietuvas “atsēdināšanai” blakus Latvijai). 
Globālais vēstījums bija, ka Latvijas kandi-

datūra nav noraidīta, bet iezīmētas risinā-
mās problēmas, kas būs jāatrisina. Latvijā 
pat zinoši cilvēki nesaprata Igaunijas priekš-
rocību. Tur nepilsoņu problēma līdzinājās 
stāvoklim Latvijā. Somijas pārstāvji visaug-
stākajā līmenī lika noprast, ka bez Igaunijas 
iekļaušanas pirmajā sarunu vilnī varētu tikt 
uzlikts veto visa pirmā viļņa sarunu atklā-
šanai tuvākajā laikā... Vienlaikus Igaunija 
saņēma padomus, kā apmierināt Rietumu 
prasības, nesapinoties lamatās, ko Krievijas 
ārlietu resora pieredzējušie eksperti bija iz-
likuši.30

Nepiepildītās cerības
Daži trimdā pastāvošie politiskie mīti 

atjaunotajā Latvijas Republikā izrādījās ne-
reāli. Bruno Kalniņš (1899–1990) uzstājīgi 
apgalvoja, un atrada sekotājus tēzei arī ār-
zemēs dzimušo latviešu vidū, ka atjaunota-
jā Latvijas Republikā tās iedzīvotāji būs tik 
tālu politiski nobrieduši, lai vadošo vietu 
ieņemtu sociāldemokrātiskas politiskās ide-
jas. Savukārt, klusināti, bet nepārprotami 
ārzemju latviešu vidū pastāvēja uzskats, ka 
atjaunotā Latvijā nebūs vietas politiski au-
toritārām idejām, kas vēsturiski saistījās ar 
Kārļa Ulmaņa (1877–1942) politiskās dzī-
ves pēdējo cēlienu. Latvijā pēc 1991. gada 
notika pretēji B. Kalniņa analīzei par Latvi-
jas iedzīvotāju klusi saglabājušos simpātiju 
pret sociāldemokrātiskiem principiem31, kas 
tika publiskota, trimdas konservatīvo vadību 
nerrojot.

Vairāki trimdas politiskie aktīvisti Latvijā 
atrada nišas, piemēram, ārlietu resorā (ne 
tikai valodas prasmju dēļ), arī dažās citās 
valsts pārvaldes struktūrās un informācijas 
telpā. Taču gadījumos, kad no ārzemēm 
ieradušies ieņēma vadošus amatus vietējā 
valsts pārvaldē, kļuva redzams daudzu trim-
dinieku pieredzes trūkums ikdienišķu valsts 
pārvaldes problēmu faktiskā atrisināšanā. 
Profesores Vairas Vīķes-Freibergas politis-
kās veiksmes stāsts ir spilgts piemērs tam, 
kā aktīvisms trimdas laikā ar politiku maz  
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saistītās jomās izveidoja pamatu spožai Lat-
vijas tautas interešu pārstāvēšanai. Viņai 
palīdzēja pelēko kardinālu klusais, pragma-
tiskais un sakarīgais konsenss par tā brīža 
konjunktūru. Nav vietā uzskaitīt neveiksmi-
nieku piemērus. Latvijas latviešos valdīja 
naiva, bet saprotama cerība, ka no trimdas 
ieradīsies cilvēki, kas atjaunos to ekonomis-
ko labklājību, kas populistiski saistījās ar at-
miņām par “Ulmaņa laiku”.

Neapšaubāmi, daži ārzemēs dzīvojo-
šie latvieši saskatīja iespēju nonākt daudz 
ietekmīgākos amatos nekā mītnes zemē. 
Daudzi no viņiem bija bagātīgi apdāvināti 
ar pašpārliecību, bet viņi bija pašdarbnie-
ki valsts pārvaldes jautājumos. Pat redza-
miem trimdas aktīvistiem apziņa, ka tak-
tiski ir panākti ievērojami rezultāti, slāpēja 
velēšanos uzklausīt trimdinieku kritiku, jo 
viņu stratēģisko mērķi aktīvisti teicās ne-
kļūdīgi pārstāvējuši. Organizētā trimdas sa-
biedrība darbojās uz brīvprātīgas piedalīša-
nās pamatiem, tās vadīšana prasīja piepūli, 
sava brīvā laika upurēšanu. Bija jāklusē, 
jo kritizēšana noveda pie ņirgāšanās: “Nāc 
vietā, ja labāk zini”. Trimdas vadošie amati 
nebija iekārojami. Sabiedrība varēja privā-
ti vīpsnāt par dažu vadoņu izdarībām, bet 
tos “noņemt no amata” nebija iespējams. 
Nebija labāku kandidātu, kas bija ar mieru 
nākt viņu vietā.

Lasot pieejamos padomju laika izdevu-
mus, es biju daļēji apguvis zemtekstu uz-
tveršanu. Manu uzmanību saistīja stāsti, kas 
attēloja dzīvi pēckara Latvijā. Es cerēju, ka 
neatkarīgā valstī vieta atradīsies izvērstiem 
padomju ikdienas pētījumiem un analīzei. 
Nedaudzie kompilatīvie izdevumi atgādina 
“rasolu” — daudz autoru, daudz faktu —, 
bet kur tad ir konsekventa vienota līnija? 
Aprakstos prevalē emocijas. Neapšaubāmi, 
atsevišķu Latvijas pēckara attīstības posmu 
racionālai analīzei traucē tas, ka dzīvi ir ne 
tikai neveiksmīgās politikas īstenotāji, bet, jo 
vairāk, viņu pēcteči. Trimdā aktivitāšu analī-
zei bija jāpakļaujas konjunktūrai: nevēlamos 

varēja izstumt no trimdas aprites. Draudi 
iedarbojās vienīgi gadījumos, kad personai 
citas sabiedrības nebija.

Esejas beigas, bet “tas vēl nav gals”
Citējot Mateja evaņģēlija fragmentu, 

esmu izteicis apņemšanos izvērst savus uz-
skatus plašākā rakstu darbā. Visticamāk, 
tas iegulsies arhīviem domātā manuskriptā. 
Latviešiem labpatīk saplosīt “savējos”, kas 
novirzās no “pareizās” līnijas. Mainoties 
konjunktūrai, latviešu pašu sacerēto vēsturi 
regulāri nākas pamatīgi pārrakstīt.

Laika gaitā, laikam un videi mainoties, 
mana iedzimtā identitāte evolucionēja. Ne-
apzināti, un šis atpakaļvērstais skatījums 
par to liecina, es konsekventi savu latvis-
kumu “pieenkuroju” latviešu valodas lieto-
šanai. Vairākās mītnes zemēs esmu atradis 
vietējos latviešu valodas pratējus, lai no vi-
ņiem iegūtu ieskatu mītnes zemes sadzīves 
niansēs.

Man reti ir nācies sastapt eiropiešus, ku-
riem ir bijusi personīga pieredze ar Latviju 
vai latviešiem (neskaitot tos, kuriem bija 
ģimenes saites ar Latviju). Vienā gadījumā 
izrādījās, ka kolēģis Euratom finansētajā 
projektā nejauši pastāstīja par saviem vecā-
kiem, kas bija satikuši bēgļus un palīdzējuši, 
tiem izkāpjot no laivām Zviedrijas krastā. 
Citā reizē, kad pavadīju kolēģi viņa sievas 
acu ārsta apmeklējumā, mani pārsteidza 
ārsta spontāni un neitrāli teiktais par kara 
gūstekņa laiku, ko viņš pavadījis Kurzemē. 
Viņš raksturoja Kurzemes dabu kā “ar brī-
nišķīgām paugurainām ainavām” (wun-
derschön hügelige Landschaft). Strādājot 
Eiropas Komisijas Paplašināšanās ģenerāl-
direkcijā, uzzināju, ka komisāra ES papla-
šināšanās jomā Gintera Ferhoigena (Günter 
Verheugen, dz. 1944) sievas tēvs kā vācu 
karagūsteknis bija miris un apglabāts Kur-
zemē.

Visnotaļ negaidītas bija kāda klusa itāļu 
kolēģa nopūtas, skatoties Latvijas ainavas, 
ziemeļnieciskās debesis. Viņš tās gribējis 
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redzēt studentu gados, apbraucot ar velosi-
pēdiem Baltijas jūras piekrasti, bet tas nav 
varējis notikt. Nepārspīlēsim šādu atzinumu 
fragmentu nozīmi, taču tie parāda, ka ne 
visi eiropieši, kas apbraukāja Latviju, jo reiz 
tā patiesi bija atvērta tūrismam, ir populāri 
apsaukātie laimes meklētāji un avantūristi, 
kaut gan arī tādu netrūkst.

Esmu skaudri izjutis, ko nozīmē ietek-
mīgu ģimenes kontaktu trūkums. Es nonācu 
darba vietā, kas prestiža ziņā bija virs vi-

dusmēra, pateicoties toreiz reālajai iespējai 
tādu ieņemt, maksimāli labi sevi pierādot 
izglītības cēlienā. Reiz iekļuvu ekskluzīvā zi-
nātnieku kolektīvā, un tikai neatlaidīgs darbs 
deva iespēju tur noturēties. Izrādījās, ka laba 
aizmugure palīdzēja dažam labam darbinie-
kam ieņemt vadošu amatu, citiem paliekot 
kandidātos. It sevišķi pēdējā amatā, faktis-
ki — birokrātiskā postenī Eiropas Komisijā, 
daudz ko noteica aizmugure un klusais at-
balsts...
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Most of the 120 000 Latvian refugees residing in temporary relatively safe havens in 

Western Europe at the end of the Second World War soon lost hope for restoration of an 
independent Republic of Latvia. The majority took advantage of possibilities to migrate as 
soon as it was feasible to countries of residence distant from Europe. This article presents a 
personal retrospective view of a topic little studied to date, notably, how a Latvian heritage 
remained alive and evolved, initially part of a small diffuse Latvian community in Montreal. 
Modernisation of my heritage proceeded throughout a professional career focussed on tech-
nical and scientific issues. A sceptical personal view is presented of the merits of the public 
diplomacy of exile activists of the times. The latter styled themselves as representatives of 
all Latvians living abroad (either as self-identified exiles, or members of the diaspora). After 
1991, numerous media articles and academic studies of variable quality have implied soli-
darity of all Latvians abroad with individuals who engaged in public diplomacy. Statistics are 
sorely lacking for such assertions. My personal view differs from what is current wisdom. 
The majority of exiles and diasporans have left behind few written traces, while the activists 
produced copious notes. There is no move at present towards a balanced critical assessment.  
The liberation of the people of Latvia from their colonial masters was not led or even inspired 
by activists living abroad, although abetted by the latter.


