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a«Kad runājām pirms vairākiem 
gadiem, es atteicos par māti izteik-
ties, jo nebiju tam gatavs. Tagad 
vairs neatsakos,» dzejnieks Jānis 
Elsbergs man raksta e-vēstulē. Es 
viņu saprotu: pēc mammas nāves šī 
pauze Jānim bija vajadzīga. Tagad 
viņa rakstīto uztveru kā zīmi, un mēs 
vienojamies par tikšanos. Vieta zīmī-
ga – krodziņš Trīs vīri laivā. «Mam-
ma taču ir tulkojusi šo Džeroma K. 
Džeroma grāmatu,» Jānis saka.

Sadegusī balss
«Mātes arhīvs ir saglabājies, sā-

kot no pēckara gadiem. Protams, jo 
senāki laiki, jo tas trūcīgāks un ro-
baināks. Tagad par mammu uzzinu 
daudz jauna. Neparastākais, kam 
uzdūros, gatavojoties viņas jubilejai, 
ir dzejoļu cikls jeb poēma. Tās darba 
nosaukums ir Sadegusī balss. Darbī-
ba notiek Rīgā 1583. gadā. Rātskun-
dze nolīgst lībiešu zāļu sievu, lai tā 
viņai pagatavo virumu, ar kura palī-

dzību atgūt vīra mīlestību. Taču zāļu 
sieva pati iemīlas rātskungā. Un vei-
dojas konflikts starp divām dažādām 
pasaulēm. Lūk, tāds ļoti īpatnējs 
vēsturisks mīlas dzejoļu cikls... Inte-
resanti, ka zāļu sievu sauc Bille, cik-
la beigās viņu kā raganu sadedzina. 
Darbs sarakstīts 1973. gadā, vismaz 
piecpadsmit gadu, pirms Belševica 
sāka rakstīt visiem zināmo Billi. 

Poēmu pirmatskaņos jubilejas 
vakarā, 30. maijā, Ojāra  Vācieša 

 muzejā, to lasīs aktrise Maija Api-
ne. Domāju, tas būs suģestējoši!» 

Tāds... 
vientuļnieces mūžs

«Mammas arhīvā ir vairāk 
nekā septiņsimt piecdesmit fo-
togrāfiju. Nu tās visas ir sanu-
murētas un digitalizētas. Dar-
ba gaitā iznāca ciešāk apskatīt 
un atklāt detaļas, ko agrāk ne-

biju ievērojis. Kārtojot saraksti, arī 
kaut kādas dzīves nianses noskaid-
rojās. Tagad tās klāstīt gan nebū-
tu īsti vietā, jo mamma bija absolūti 
privāts cilvēks. Viņa izteikti pretojās 
arī rakstnieka biogrāfijas saistīšanai 
ar viņa darbiem. Kaut Bille ir stipri 
autobiogrāfiska, viņa uzstāja, ka tas 
ir literārs darbs. Kā jebkuram cilvē-
kam, sevišķi tik emocionālam, dzīve 
ir pilna ar dažādām kaislībām un no-
tikumiem... 

Divus īsus periodus mamma strā-
dāja avīzes Pionieris redakcijā. Pēc 

vidējās izglītības iegūšanas vienu 
gadu studēja Maksima Gorkija Lite-
ratūras institūtā Maskavā klātienē, 
pārējos – neklātienē. Atskaitot šīs 
studijas un īsas darba epizodes, viņa 
nekad un nekur nav mācījusies vai 
strādājusi algas darbu. Mamma strā-
dāja mājās. Tāds vientuļnieces mūžs. 
Jaunībā gan viņa bija sabiedriskā-
ka – sešdesmitajos gados leģendārs 
bija Vizmas Belševicas tā sauktais 
Pegaza kabinets. Bija viena nedēļas 
diena, kad Valdemāra ielas dzīvoklī 
bija atvērtās durvis – draugi un kolē-
ģi varēja nākt papļāpāt un droši vien 
arī iedzert. Astoņdesmito gadu sāku-
mā, kad mamma jau bija pārāk no-
slēgusies savā mājas dzīvē, viņa sa-
lona darbību atjaunoja. Tad tās bija 
otrdienas: dažus gadus (faktiski līdz 
mana brāļa Klāva nāvei) bija tā-
das foršas pasēdēšanas. Arī filozofs 
Vilnis Zariņš, kas dzīvoja kaimiņu 
mājā, bieži nāca pie mums un vien-
mēr bija sarunas centrs. Man ļoti pa-
tika klausīties!»

30. maijā dzejniecei un rakstniecei 
Vizmai Belševicai paliktu astoņdesmit. 
Pēdējos dzīves gados viņa aizrautīgi 
minēja krustvārdu mīklas. Par sevi 
Belševica atstājusi vislielāko mīklu, 
kuru cenšas uzminēt viņas dēls – 
dzejnieks Jānis Elsbergs.

Liktenis

Mammas pirksts
«Tas, ka mans brālis mācījās fran-

ču valodu, – tur varbūt ir mammas 
pirksts. Viņai bija sens jaunības 
draugs, kas vai nu bija francūzis, vai 
ilgi Francijā dzīvojis, – īsti vairs ne-
atceros to stāstu par viņu. Lūk, viņš 
sešdesmitajos gados diezgan bieži 
ciemojies mūsu ģimenē, viņam esot 
bijusi perfekta dzīvās franču valodas 
izruna, un viņš Klāvam no triju gadu 
vecuma mācīja franču valodas pama-
tus. Es vēl atceros, kā pieaugušie pār-
dzīvoja, ka Klāvam, kad viņš sāka iet 
11. vidusskolā (tagad Franču licejs – 
S. Z.), tur esot izrunu samaitājuši. 
Saprotams, skolotājām tolaik nebija 
iespēju stažēties  Francijā... 

Mana mīlestība uz angļu valodu 
drīzāk bija angļu valodas skolotā-
ja pirksts. Leģendārais Kārlis Buks 
bija izcila personība Latvijas pēckara 
pedagoģijā, daudzu gramatikas grā-
matu autors, no tām skolēni jopro-
jām mācās. Suģestējošs cilvēks, mā-
cību stundās – fantastisks metodiķis. 
Tiem, kas centās un interesējās, sko-
lotājs mācīja papildus, aicinot pie se-
vis starpbrīžos. 

Es mācījos angļu filologos, paralēli 
trīs gadus strādāju par skolotāju, bet 
galva bija pilna ar literatūru. Tur-
klāt man bija tikai divdesmit gadu. 
Pedagoģijā vajag stabilu cilvēku ar 
dzīves pieredzi. 

Vai mamma mēģināja mani virzīt? 
Nē, viņa nevienu nekur un nekad 
nebīdīja. Arī uz skolu negāja, pat ne 

Mātes 
mīkla
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uz vecāku sapulcēm. Katram 
pašam ar visu jātiek galā – tāds bija 
uzstādījums. Mūsu ģimenē nebi-
ja ne lutināšanas, ne arī bardzības. 
Mamma jokojot teica, ka bērni nav 
jāaudzina – paši izaug kā nezāles.» 

«Kāda mamma bija vīramā-
te?» man niez mēle pajautāt. «Uz šo 
jautājumu es labprāt neatbildētu,» 
Jānis mulsi iesmejas. 

Vēl aizvien 
liela mīkla 

«Mātes iespaids uz manu dzīvi 
bija ļoti, ļoti spēcīgs un joprojām ir 
ļoti stiprs gan pozitīvā, gan negatīvā 
nozīmē. Mums bija sarežģītas attie-
cības, un joprojām viņa man ir liela 
mīkla. Tagad, ar šo arhīvu nodarbo-
joties, daudz ko uzzinu un saprotu, 
un tas mani kaut kādā ziņā sakār-
to... Es daudz uzzinu par sevi. 

Pirmās atmiņas par mammu? 
(Smaida.) Nav nekā konkrēta... 
Mamma nestrādāja pie rakstāmgal-
da, viņa sēdēja gultā ar cietu spilve-
nu aiz muguras, rakstāmdēlis klēpī, 
tur viņa rakstīja un lasīja. Protams, 
tā bija silta vieta, turklāt bērnam 
gribas būt mammai klāt. Bērnu grā-
matu iztulkotās nodaļas viņa lasīja 
man priekšā, laikam gribēja zināt, 
kā reaģēšu. Klāva bērni dabūja dzir-
dēt Billes pirmās grāmatas stāstus. 

(Aizdomājas.) Manas pirmās at-
miņas par mammu – man bija trīs 
vai četri gadi. Mamma tulko Dokto-
ru Dūlitlu un lasa man priekšā par 
Padlebijas ciemu un papagaili Poli-
nēziju, par Grūdmūs-velcjūs. Pirms 
gulētiešanas viņa stāsta pasakas. No 
tādām gulēt ejamām pasakām radās 
grāmata Zem zilās debesu bļodas. 
Mamma uzskatīja, ka grāmatās tau-
tas pasakas parasti ir pārāk īsas, un 

gribēja tās izvērst un apdarināt, lai 
būtu divdesmit minūšu vakara mi-
dzināšanas seansam.»   

Vīrieši. Tēvs
«Ar manu tēvu (mūziķis un vijoļ-

meistars Zigurds Elsbergs – S. Z.) 
mamma iepazinās, kad viņai bija 
trīsdesmit seši gadi. Kā ļoti emocio-
nālam cilvēkam viņai, protams, arī 
līdz tam bija vairākas nozīmīgas at-
tiecības. Arhīvs neko daudz par tām 
gan neatklāj. Jāatzīst, par šo tēmu 
mamma pati savu arhīvu ir stipri 
patīrījusi... Jā, tur ir viņai rakstītas 
mīlestības vēstules, viens otrs pat 
gadiem rakstījis. Spriežot pēc vēs-
tuļu satura, tas bijis tāds vienpusējs 
 process...

Pirms mana tēva viņa jau vienu 
reizi bija precējusies – ļoti agrā jau-
nībā ar kādu krievu virsnieku, žur-
nālistu kādā armijas izdevumā. Pāris 
gadu abi nodzīvoja kopā. Šķiršanās 
apliecībā ierakstīts 1955. gads. Droši 
vien to var dēvēt par jaunības kļūdu, 
bet kam negadās...

(Jānis klusē, it kā apdomājot – 
stāstīt tālāk vai ne.) Galu galā varu 
arī pateikt. Ir tā mistērija par mana 
brāļa tēvu... Nē, nu tas ir smieklīgi! 
Savā mūžā esmu dzirdējis visfantas-
tiskākās versijas: Klāvs ir pierakstīts 
par dēlu bezmaz visiem tā laika pa-
zīstamākajiem padomju rakstnie-
kiem, sākot ar Jevtušenko un bei-
dzot ar Ojāru Vācieti, kopskaitā ap 
desmit. Patiesība ir vienkārša. Klāvs 

ir dzimis 1959. gadā, un tajā gadā iz-
nāca arī Vizmas Belševicas grāma-
ta Zemes siltums, kur ir ļoti skaisti 
mīlestības dzejoļi. Tie ir arī vienīgie 
viņas publicētie dzejoļi, kur kāds vī-
rietis saukts vārdā – Mikola. Ukrai-
ņu vīrietis, kas nebija liela slavenī-
ba un ir jau miris. Taču te jāpiebilst: 
pirmkārt, tas nav ukraiņu dzejnieks 
Mikola Vinhranovskis, kura dzeju 
mamma tulkoja un ar kuru iepazi-
nās pāris gadu vēlāk. Otrkārt, kāpēc 
beidzās attiecības ar Klāva biolo-
ģisko tēvu, arhīvā ziņu nav. Dēlu 
viņš nekad nav audzinājis. Kad Klā-
vam bija desmit gadu, viņu adoptēja 
mans tēvs. Klāvs kļuva par Elsber-
gu, Zigurda dēlu, ne tikai dokumen-
tos, bet arī pēc būtības. 

Mūsu tēvs Zigurds faktiski savāca 
un harmonizēja mātes mūžu, palī-
dzēja viņai tikt pāri gan septiņus ga-
dus ilgajai režīma nežēlastībai, kas 
sekoja pēc grāmatas Gadu gredze-
ni iznākšanas 1969. gadā, gan Klā-
va bojāejai 1987. gadā. Arī pēc mātes 
insulta 2000. gadā viņš ar mīlestību 
kopa viņu piecus pēdējos gadus. 

Manuprāt, manas mātes mūžā ir 
bijis viens īsts vīrietis un viņas bēr-
niem – viens īsts tēvs.»   

Mazliet džeziskas 
improvizācijas

«Mammai patika mūzika, un viņa 
ļoti asi to izjuta, taču ikdienā daudz 
neklausījās. Tā kā mans tēvs ir mū-
ziķis un viņam katru dienu vaja-
dzēja vingrināties, mājās pastāvīgi 
skanēja stīgu instrumenti. Mamma 
atzina džezu: viņu suģestēja Lui-
ja Ārmstronga trompete un čērk-
stošā balss, arī Ella Ficdžeralda... 
Tēvs labprāt stāstīja par instrumen-
tiem, kurus viņš remontēja. Man tas 
bija interesanti, gan jau arī mammai 
(smaida).»

Valodnieku dzimta
«Mans dēls Matīss ir biznesmenis, 

viņam ir sava informāciju tehnoloģi-
ju firma. Meita Baiba Lauksaimnie-
cības universitātē studē veterināriju, 
ir jau ceturtajā kursā. 

Klāva meita Ieva izstudējusi spā-
ņu filoloģiju, tagad ir maģistrantūrā 
vācu filologos. IEVAS Stāstu lasītāji 

noteikti zina Krēslas sērijas grāma-
tas, Bada spēles, kuras viņa tulkoju-
si. Ievas kontā ir ne tikai izklaidējo-
šā literatūra, viņa tulko arī augstās 
raudzes grāmatas. 

Ievas vīrs ir vācietis (...vārds), 
kādu laiku viņi dzīvoja Berlīnē, bet 
tagad pārcēlūšies  uz Rīgu. Viņu dēls 
Lukass ir Latvijas pilsonis, šajā ziņā 
viss ir kārtībā! Un – varat mūs ap-
sveikt – Ieva sagādājusi Belševicai 
mazmazdēlu un Klāvam mazdēlu. 
(....vārds) piedzima 8. februārī.»  

Pūt, vējiņi, pūt!
«Kārlis Lācis ir mans īpašais kom-

ponists, sadarbojamies jau ceturto 
gadu. Tagad esam radījuši mūziklu 
pēc Raiņa Pūt, vējiņi! un tautasdzies-
mu motīviem. Process bija sarežģīts 
un interesants. Kārlis vispirms rak-
sta mūziku, pēc tam es veidoju tek-
stus. Piedalījās arī dramaturģe Evi-
ta Mamaja, mūzikla režisors būs 
Džilindžers. Pirmizrāde paredzēta 
11. novembrī. Ja kolēģis Rainis ne-
palīdzētu, būtu pagrūti. (Smejas.) 

Starp citu, arhīvā uzgāju intere-
santu dokumentu: Vizmas Belševi-
cas-Elsbergas iesniegumu Rīgas Ki-
nostudijai, kurā viņa izklāsta, ka ir 
tāds Rainis, viņam ir luga Pūt, vē-
jiņi! un būtu labi pēc tās veidot fil-
mu. Pēc šā dokumenta izskatās, ka 
filmas idejas ierosinātāja ir tieši Viz-
ma Belševica. Fakts, ka mana māte 
par šo lugu jau pirms četrdesmit ga-
diem bija nopietni domājusi, par šā 
darba pārveidošanas iespējām, lai to 
nofilmētu... tas man šķiet mazliet 
 spocīgi. 

Televīzijas režisore Mārīte Balode 
tagad veido piecdesmit minūšu garu 
filmu par Vizmu Belševicu. Bija vai-
rākas saturīgas intervijas ar manu 
tēvu, mani, arī ar Belševicas maz-
bērniem. Videoarhīvos režisore atra-
dusi dažus senākus materiālus, kas 
nav izmantoti agrākajos mammai 
veltītajos televīzijas raidījumos. Pēc 
visām zīmēm spriežot, tai vajadzētu 
būt ļoti interesantai filmai! 

Vaļsirdīgi sakot... strādāt ar mam-
mas arhīvu man ir diezgan smagi. 
Uz āru māte rādīja savu spēku, bet 
dienasgrāmatās un privātajā sarak-
stē parādās vājums un... (Kādu brīdi 
klusē.) Bet tas man ir jādara!» n

Liktenis


