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Laura Putāne
Eslingenas Dziesmu svētkiem
jau ir pieteikušies vairāki simti
dalībnieku no 23 mākslinieciska
jām kopām un 10 Eiropas valstīm,
tostarp arī mākslinieciskās gru
pas no Latvijas. Mājaslapā www.
esslingen2017.de pieejama visai
aktuāla informācija, iespējams
jau neklātienē iepazīties ar svēt
ku norises vietu, kā arī svētku
programmu.
Par lielu panākumu minams
Eslingenas pašvaldības atbalsts
latviešu svētku rīkošanai – vācu
partneŗi ir devuši piekrišanu
svētku gājiena norisei cauri pil
sētai, tāpat pašvaldība devusi at
ļauju svētku dalībnieku izmiti
nāšanai skolu sporta zālēs, līdzīgi
kā tas notiek Dziesmu svētkos
Latvijā. Šis ir ļoti nozīmīgs solis,
jo dos iespēju svētku dalībnie
kiem atrasties pašā notikumu centrā un izbaudīt ik svētku mirkli
un pašas Eslingenas burvību.
Svētki tiks atklāti ar dievkalpo
jumu, un tūliņ pēc tam dalībnieki
dosies svētku gājienā cauri pilsē
tai. Par šīs dienas kulmināciju
minama latviešu dziesmuspēle
“Eslingena”, kuŗu iestudē aktieŗi
un dziedātāji no astoņām Eiropas
valstīm. Izrādes režisors ir Jānis
Mūrnieks no Latvijas, vokālā pe
dagoģe – Ilze Atardo.
Otrajā dienā uz kopkoncertu
aicinās gan dejotāji, gan dziedā
tāji, bet vakarā, kā jau tas latviešiem pieņemts, – svētku balle.

Eslingenu atkal pieskandinās latviešu dziesma
Atsaucieties,
eslingenieši!
Pošoties uz Eslingenas lielajiem svētkiem (15. – 18.
jūnijs šai gadā), redakcija aicina Jūs ikvienu, kam dzīves
ceļi saistījušies ar “mazo Latviju”, iesūtīt savas atmiņas un
fotografijas par Eslingenas bēgļu nometnes laiku. Mu
diniet to darīt arī savus tālaika likteņbiedrus – atstāsim
vēsturei savas piezīmes, stāstus, izjūtas, vēlējumus!
Gaidām Jūsu sūtījumus pēc adreses – Ģertrūdes ielā 27,
Rīga, LV-1011, e-pasts: redakcija@laiks.us un redakcija@
brivalatvija.lv
Jūsu redakcija
Trešā diena atvēlēta folklorai,
vienlaikus ieskandinot strauji tu
vojošos vasaras Saulgriežus.
“Lai piepilda Eslingenu cilvēki
tautastērpos, lai vienojamies gājienā pa ielām, kur tūkstošiem
latviešu kāju spēruši, un ieskatā
mies skolu pagalmos, kur latvie
šu bērni skolā gājuši! Lai satie
kamies un vienojamies kopīgā
dziesmā un dejā! Lai sajūtam sa
vu spēku, un savu piederību un
savu vienreizību!” Svētku rīkotāji

Viktors Hausmanis
Lai nu par ko, bet par jaunu
izrāžu trūkumu rīdzinieki gan
nevar sūdzēties: tikko iesācies
februāris – nevar zināt, vai tas būs
ziemas, vai pavasara mēnesis, jo
dienas ir neparasti mainīgas, –
un abos lielajos teātros notiek
plašu iestudējumu pirmizrādes:
Nacionālais skatītājus aicina uz
izrādi pēc Marka Hedona romā
na motīviem – Saimona Stīvensa
luga ar tādu jocīgu nosaukumu
“Savādais atgadījums ar suni nak
tī”. Ar ko šī izrāde pārsteigs, ne
ņemos spriest. Vienkāršāk ir ar
Daili: tur tūliņ nākamajā dienā
pēc Nacionālā teātŗa apmeklēša
nas jāiet uz Oskara Vailda lugas
“Doriana Greja portrets” pirmiz
rādi. Bet kā paliek ar jaunām lat
viešu lugu izrādēm? Jā, šajā brīdī
samulstu: drīz var piezvanīt Lai
monis Siliņš un teikt, ka domu
biedri atkal sanāks kopā Sīrančā,
un tur – kā parasti – paredzēta
jaunu lugu lasīšana. Lai iesakot.
Nelaime tā, ka man nav ko at
bildēt. Teātŗos latviešu lugas tiek
rādītas, taču tās ir jau pasen ie
studētas un noteikti jau redzētas.
Atceros, ka pēc vienas no šādām
izrādēm pie Nacionālā teātŗa ti
kos ar Vilni Baumani. Ir jau diez
gan labi, ka teātŗu režisori pār
lūko arī savus grāmatplauktus
un atrod tajos kādu noderīgu, vēl
okupācijas laikā iestudētu lugu.
No jauna uz skatuves atdzīvoju
sies G. Priedes luga “Smaržo sē
nes” Valmieras teātrī un “Sanikno
tā slieka” Jaunajā Rīgas teātrī. Ar
jaunām lugām ir sarežģītāk. Vai
rāk par tām cenšas rūpēties

9

Nacionālais teātris, tur Mazajā
zālē izrāda jauna dramatiķa Jāņa
Baloža lugu “Veiksmes stāsts”,
kas liek sekot polītiskās dzīves
norisēm Latvijā, bet Lielajā zālē
skatītāji tiek aicināti uz dzejnie
ces Annas Rancānes lugu “Bišu
māte un vilkacis”. Nekāda īsta
vilkača, ne kādas bišu mātes tur
nav, darbība raisās mūsdienu Lat
galē, Valda Lūriņa iestudētā izrā
de ir gluži laba. Viņš kādu laiku
aizrāvies ar Latgali, vienu pēc ot
ras iestudēja Danskovītes it kā
lugas “Latgola.lv” un “Latgola.lv –
2”, ko ar prieku uzņēma skatītāji,
taču ar “Bišumāti” ir sarežģītāk –
Anna Rancāne ir laba dzejniece,
bet pieredzes un mākas lugu
rakstīšanā viņai pietrūkst.
Ar šo problēmu nācās saskar
ties, skatoties Ērika Ešenvalda
operu “Iemūrētie” Nacionālajā
operā. Komponists radījis izcilu
operu, viņa mūzika saista, aiz
rauj, liek dzīvot līdzi, teicams ir
režisores L. Grozas-Ķiberes iestu
dējums, ļoti labi dziedātāji, taču
stingrāks un mērķtiecīgs varētu
būt pats dramaturģiskais risinā
jums, un te – gluži kā “Bišumātē”
jāsastopas ar problēmu, kurai ir
viens vārds: dramaturģija. Senos
laikos teātŗos darbojās cilvēki ar
dramatiķa praksi, tāds bija Mār
tiņš Zīverts, Valdis Grēviņš, Elīna
Zālīte, un viņi varēja palīdzēt iz
rādes dramaturģiskā materiāla
pilnveidē.
Ē. Ešenvalda operas “Iemūrētie”
izrādē pozitīvi pārsteidza vēl
kas cits – Nacionālās operas plašā
zāle bija gluži pilna, nekur nerē

aicina dejotājus, dziedātājus un
folkloristus no Eiropas, kā arī
Kanadas, Austrālijas un Amerikas
pieteikt savu dalību un sarīkot
plašus satikšanās kultūras svētkus
atkal pēc 70 gadiem Eslingenā!
Svētku logo autore ir Bergenā
dzīvojošā latviete, divu bērnu
mamma, tautasdeju kopas “Pēr
konkalns” vadītāja, kā arī viena
no radošās apdrukas darbnīcas
Ting Print veidotājām – Zane Babre.
Autore skaidro, ka logo veidots

Svētku rīkotāja – Latviešu kultūras biedrības Saime priekšsēde
Laura Putāne un viņas vietniece Karīna Cīglere 27. janvāŗa rītā
piedalījās Latvijas sabiedriskās televīzijas – LTV1 informātīvajā
raidījumā Rīta Panorāma, kuŗā stāstīja par Eslingenas svētkiem
un iespējām tajos piedalīties – gan kā dalībniekiem, gan skatītā
jiem.

kā divu atšķirīgu, bet tajā pašā
laikā līdzīgu laiku apvienojums –
1947. gads un mūsdienas.
“Daudz kas kopš pirmajiem
svētkiem Eslingenā ir stipri mai
nījies, taču ir kaut kas tāds, kas
latvietī nemainās un, cerams,
nemainīsies nekad – mīlestība uz
deju, dziesmu un cieņa pret mūsu
senču tradicijām. Latvietis, uz
velkot tautastērpu, sajūtas īpaši.
Kad viņš to nēsā, viņš it kā sa
tuvinās ar seno latvieti, Tas, ma
nuprāt, ir ļoti skaisti. Tādēļ logo
gribējās iekļaut tieši šo latvieti
tērpā – to, kas godā un ciena sa-

vus senčus un turpina iesāktās
tradicijas. Blakus arī Eslingenai
tik svarīgs simbols – Dienvidu
baznīca. Aplis latviešu etnogra
fijā tiek saistīts ar Sauli, pasauli,
charmoniju, atkārtošanos un at
griešanos. Tāpēc arī logo zīme ir
aplis. Tas papildināts ar tādām
spēcīgām zīmēm kā Māras, Die
va, Laimas zīme un Ugunskrusts.
Novēlam, lai šīs stiprās senču
zīmes dod spēku katram Eslin
genas svētku dalībniekam, kā arī
visiem, kas iesaistīti to organizē
šanā,” saka logo autore.
Uz drīzu tikšanos!

Negaidītais un sagaidītais

Ausma Kantāne kopā ar Kasparu Zemīti (pa kreisi) un Vili
Daudziņu lasa Imanta Ziedoņa dienasgrāmatas izrādē “Citādas
debesis, tā pati dvēsele”

gojās tukša vietiņa, klausītāji uz
manīgi, atvērtām sirdīm sekoja
operas izrādei, un varēja skaidri
apjaust, ka latviešus joprojām
uzrunā nopietnas, filozofiskas,
mūsu garīgajā, latviskajā vidē
saskatītas problēmas.
Līdzīga sajūta mani pārņēma,
skatoties un klausoties gluži cita
rakstura izrādi, varbūt to varētu
arī saukt par lasījumu. Rīgā, Kriš
jāņa Barona ielā, kādreiz bija ki
noteātris “Daile”, to likvidēja, zāli
pārbūvēja un pārveidoja – tas kļu
va par mūzikas namu “Daile”, un
tur tagad jau vairākas reizes noti
kusi izrāde ar nosaukumu “Citā
das debesis, tā pati dvēsele”, to
veido Ausma Kantāne, Vilis

Daudziņš un ģitāras virtuozs Kas
pars Zemītis. Izrāde veltīta iecienī
tajam dzejniekam Imantam Zie
donim. Īstenībā – nekādas izrādī
šanās nebija: viņi visi trīs uznāca
uz skatuves, apsēdās pie mikrofo
niem, viegli ieskanējās ģitara, Aus
mas Kantānes rokās bija neliela
grāmatiņa, viņa pieteica vakara
gaitu: būšot Ziedoņa dienasgrā
matu lasījums, ko viņš 2003. gadā
bija kārtojis un veidojis, taču līdz
publiskam lasījumam toreiz neti
ka, jo visu izjauca slimība. Ausma
sāka lasīt dienasgrāmatu fragmen
tus, pa brīžam noskaņu bagātināja
ģitaras skaņas, bet Vilis Daudziņš
ievija pa kādam Ziedoņa dzejoļu
pantam. Vakara gaitā atklājās

dzejnieka domu un pārdzīvojumu pasaule, Imants Ziedonis ne
kad nav gribējis izcelt sevi pāri citiem, dvēsele taču visiem tāda pati.
Dienasgrāmatā dzejnieks atzīmē
jis, kā pie viņa ieradušies draugi
un paziņas, reižu reizumis viņu
vajājušas dažādas slimības un sērgas, vairākas rindas rakstītas slim
nīcas palātā vai arī rehabilitācijas
centrā, taču Ziedonis nav sūdzē
jies vai žēlojies, viņš prata pacelties
pāri ikdienas prozai, dienasgrāma
tas ierakstos atklājas viņa domu
pasaule, garīgais lidojums, redzē
juma vēriens. Ausmu Kantāni pa
zīstu kā teicamu Imanta Ziedoņa
vai Raiņa dzejas interpreti, bet šo
reiz aktrise apzināti pilnīgi un
noteikti necentās izcelti sevi, bet
radīja sajūtu, ka dienasgrāmatu
lasa viņas dzīvesbiedrs, nu jau
vairākus gadus aizsaulē aizgājušais
Imants Ziedonis.
Izrāde nebija ne izklaide, ne
koncerts, bet Mūzikas nama zāle
bija sanākusi pilna jo pilna. Šis
sarīkojums man deva divkāršu
gandarījumu: vispirms – par Aus
mas Kantānes prasmi atklāt Zie
doņa pasauli, un prieku raisīja
arī pārpildītā zāle. Tā bija liecība
par mūsu skatītājiem – noteikti
nav tā, ka viņi ilgotos tikai pēc
izklaides, pēc kaut kā neparasta.
Mūsdienu kritiķi pat izvirzījuši
pamatprasību: katrai izrādei va
jagot būt neparastai. Ausmas
Kantānes veidotajā izrādē nebija
nekā neparasta, bet tajā atklājās
jūtu dziļums un domu vēriens.
Tas veldzēja sirdi.

