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Kreisajā pusē redzama 
Pirmā pasaules kara laikā 
brāļu Hohlandu Kēnigs-
bergā tiražētā pastkarte ar 
numuru 355 un parakstu 
«No austrumu karalauka. 
Talsi, Kurzeme.» Autors — speciā-
lais kara fotogrāfs A. Kīlevindts (Kü-
lewindt). Attēlā redzams Lielās ielas 
posms 1918. gada ziemā. Ir jūtams, 
ka Pirmais pasaules karš drīz beigsies. 
Pilsētā jau manāma neliela rosība. Uz 
ielas, pretī Tālbergu namiem, tagad 
Lielajā ielā 18 un 20, soļo vācu armijas 
zaldātu vads, kurš dodas uz kazarmām 
Lielajā ielā 35. Abus Tālbergu namus 
1905. gada 5. decembrī dragūni node-
dzināja. Vēlāk tos atjaunoja, bet attēlā 
tie izskatās pamesti, jo to īpašniekus 
pirms kara izsūtīja uz Krieviju. Ie-
priekšējā rakstā «Toreiz un tagad» jau 
rakstīju, ka 1918. gada 24. novembrī 
nodibināja Latvijas Zemnieku savie-
nības Talsu nodaļu. Dažas dienas vē-
lāk nodaļu nodibināja arī Ārlavās.

L. Dunkels savās atmiņās rakstīja: 
«Par sapulces izziņošanu sevišķi jāpa-

teicas «Mežmuižu» mājas 
saimniecei Graudiņa kun-
dzei un Ārlavas pagasta 
darbvedim Laksim. Nakti 
pirms dibināšanas sapulces 
pārgulējām «Mežmuižu» 

mājās un, gaismai austot, braucām 
uz sapulces vietu — Ārlavas pagasta 
namu. Krustceļā sastapām pajūgu, 
kurā tika vests liels, sarkan-balt-sar-
kans Latvijas karogs ar uzrakstu «Sau-
les mūžu Latvijai». Karoga vedēji un 
darinātāji bija «Siliņu» mājas saim-
nieks Kristaps Šnikvalds un «Bonu» 
mājas saimnieks E. Āboliņš. Varu 
droši sacīt, ka Talsu apriņķī ārlavnie-
ki, tātad pirmie, uzvilka mastā jaunās 
Latvijas sarkan-balt-sarkano karogu. 
Pirmais zemsaviešu Ārlavas nodaļas 
priekšnieks bija «Mazandreju» mājas 
saimnieks J. Detlavs.

Vienlaikus Talsos nodibinājās 
Latvijas radikāldemokrātu partijas 
nodaļa. Tās priekšnieks bija mier-
tiesnesis Gustavs Kubdancis (1877) 
un sekretārs Ernests Kundziņš, kā 
arī Latvijas Sociāldemokrātu strād-

nieku partijas nodaļa ar priekš-
nieku Kārli Baumani un sekretāru 
Kārli Kretuli.» K. Kretulis dzimis 
1889. gada 7. decembrī Talsu ap-
riņķa Lībagu pagastā. 1919. gadā 
organizēja padomju varas nodibinā-
šanu Talsos. 1919. un 1920. gadā or-
ganizēja sarkano partizānu vienību 
Rietumlatvijā. Piedalījies nelegālā 
Latvijas Komunistiskās partijas ne-
legālā darbībā. No 1921. gada dzī-
voja PSRS zem uzvārda Baumgarts. 
1937. gadā Josifa Staļina represiju 
laikā Krievijā apcietināts un nošauts.

L. Dunkelis turpina: «Lielā ļaužu 
saplūduma dēļ sapulci Ārlavā nebija 
iespējams noturēt slēgtās telpās, bet 
to vajadzēja atklāt pagasta mājas 
pagalmā. Lai gan šo sapulci bijām 
sasaukuši mēs, zemsavieši, tomēr 
mums par lielu pārsteigumu tajā ie-
radās arī radikāldemokrātu pārstāvis 
G. Kubdancis un sociāldemokrātu 
pārstāvis K. Baumanis. Šī tad nu bija 
pirmā politisko partiju parāde Talsu 
apriņķī. Mūsu pretinieki tomēr ne-
guva nekādus panākumus.» Drošī-

bas stāvoklis apriņķī palika šaubīgs, 
parādījās zādzības un slepkavības. 
Nedrošību sekmēja vēl tas, ka Sten-
des stacijā vācu kareivji pārdeva kara 
šautenes par 50 ostrubļiem. Šajā sa-
karā L. Dunkelis izlaida uzsaukumu, 
ka septiņu dienu laikā sasaucamas 
pagastu pilnas sapulces, kurās jāizvēl 
pagaidu pagasta padomes, pagastu 
valdes, pārtikas un revīzijas komisi-
jas, kā arī uzticami kārtībnieki, ņemot 
vērā pagastu lielumu un pilnas sapul-
ces lēmumu. Uzsaukumam piekrita 
arī radikāldemokrāts G. Kubdancis 
un sociāldemokrāts K. Baumanis. 
Kārtībniekus L. Dunkels izraudzī-
jās no kancelejā reģistrētajiem biju-
šajiem Krievijas karavīriem. Talsos 
pirmais kārtībnieks bija Kristaps 
Bundziņš, kurš dzīvoja Rīgas ielā 
15, tagad K. Mīlenbaha iela, ar sie-
vu Annu, dzimusi Tiltiņa, un dēliem: 
Artūru un Emīlu. Pilsētu sadalīja se-
šos rajonos un posteņus izstādīja tā, 
ka nevienam nebija iespējams Talsos 
nedz iekļūt, nedz izkļūt, drošības sar-
giem nemanot. Barons A. Brinkens 

uzaicināja pie sevis L. Dunkelu un 
paziņoja, ka viņam pēc trīs dienām 
jāatstāj Talsi, tādēļ ieteica pārņemt 
tā kanceleju, jo Latvijas pagaidu val-
dības ieceltais apriņķa priekšnieks 
vēl nav ieradies. Atteikšanās gadī-
jumā viņš to nodotu Talsu pilsētas 
valdei glabāšanai. Pilsētas galva to-
reiz bija dārznieks Vilhelms Rode 
(1864—1932), pēc tautības vācietis. 
L. Dunkels telefoniski sazinājās ar 
Iekšlietu ministrijas administratīvā 
departamenta direktoru Ievu. Viņš 
pārņemšanai piekrita un paziņoja, 
ka par apriņķa priekšnieku Talsos 
iecelts Jānis Kāposts, bijušais Tuku-
ma apriņķa izmeklēšanas tiesnesis. 
Tas visdrīzākā laikā ieradīšoties Tal-
sos. A. Brinkens nodeva L. Dunkeļa 
rīcībā 27 seglus, mēteļus un zābakus 
drošības sargu vajadzībām. Zirgus 
un zirgu uzturu tas solīja apgādāt no 
vietējām muižām, bet ieročus solīja 
izsniegt, tiklīdz drošības sargi stāsies 
pie pienākumu izpildīšanas. 

Imants Tamsons 
Talsos

Talsu novada muzeja krājuma foto                                                                                                                                                                          Daiņa Kārkluvalka foto

Renāte Krauze

25. maijā kinoteātrī «Ausek-
lis» tika piedāvāta brīnišķīga 
iespēja noskatīties dokumentālo 
filmu «Baltu ciltis» un klātienē 
tikties ar filmas veidotājiem.

«Baltu ciltis» ir brāļu Laura un 
Raita Ābeļu režisēta Latvijas popu-
lārzinātniska dokumentāla filma par 
13. gadsimta baltiem. Filma veidota 
no vēsturiskajām rekonstrukcijām, 
inscenējumiem, papildināta ar dator-
animācijām, 3D grafikām un zinātnis-
ko pētnieku aizkadra balsīm, kuras 
ierunājuši Jaunā Rīgas teātra aktieri 
Guna Zariņa un Kaspars Znotiņš.

Filmas galvenais varonis, tirgotājs 
Larss no Gotlandes, ko atveido aktie-
ris Kaspars Aniņš, apceļo zemes, ku-
ras apdzīvo Eiropas pēdējo pagānu 
ciltis. Larss sastopas ar kuršiem, lat-
gaļiem, sēļiem, zemgaļiem, prūšiem, 
jātvingiem, galindiem, augštaišiem 
un žemaišiem. Galvenais varonis pie-
dalās pagāniskos rituālos, nežēlīgos 
sirojumos, nonāk kuršu verdzībā un 
cīnās pret krustnešiem Saules kaujā. 
Filma apgāž vispārpieņemtos mītus 
par baltiem kā zemnieku tautu un 
liek skatītājiem sev uzdot jautājumu, 
cik daudz mēs vispār zinām par sevi 
un saviem priekštečiem.
Pēc filmas seansa
atmiņās un izjūtās par filmas tapša-
nas procesu dalījās režisors Lauris 
Ābele un viena no filmas producen-
tēm Kristele Pudāne.

«Kopumā filmas veidošanā tika 
iesaistīti 500 aktieri un 150 uzņemša-
nas komandas locekļi. Tika iesaistīti 
cilvēki praktiski no visiem Latvijā 
esošajiem vēstures rekonstruktoru 
klubiem. Piedalījās arī vēsturnieki 
no Polijas, Igaunijas un Lietuvas,» 
stāstīja K. Pudāne.

Visu filmas laiku vēsturiskas ai-
nas mijas ar brīnišķīgām dabas ai-

Filmas apmeklētāji varēja uzdot dažādus jautājumus filmas 
veidotājiem.                                                            Edgara Lāča foto

navām dažādos gadalaikos. Vasaras 
saulgriežos attēlotie baltu uguns un 
ūdens rituāli, ziemā redzamas skais-
tas Žemaitijas purvu ainas, ik pa lai-
kam parādās dažādi meža dzīvnieki. 
Kara putekļus un rudens miglu caur-
strāvo etniskas dūdu skaņas.

Lauris Ābele pastāstīja, ka pama-
tā visi filmas kadri filmēti Latvijā. 
«Meklējām vietas, kas būtu cilvēku 
neskartas. Tādēļ šo filmu var saukt 
par dokumentālo, jo kā gan varētu 
būt dokumentāla filma par tiem lai-
kiem! Tādēļ mums vienmēr līdzi bija 
konsultants. Ar viņu pārrunājām to, 

cik katra pļava var būt liela. No fil-
mas tika izņemts arī kadrs ar sarka-
no āboliņu, kas mums visiem liekas 
ļoti latvisks, bet īstenībā ir invazīvs. 
Pilskalnu ainas gan tika uzņemtas 
Lietuvā un Igaunijā. Piemēram, pa-
kaļdzīšanās aina kinematogrāfisku 
apsvērumu dēļ tika filmēta Kazu gra-
vā, kas atrodas Priekuļu pagastā, jo 
tur ir reljefs un skaists ūdenskritums. 
Saules kaujas skati uzņemti Ādažu 
poligonā,» skaidroja režisors.
Bez kurioziem neiztika

Lai gan filmēšanas process nemaz 
nav bijis tik viegls, smieklīgu atgadīju-

mu neesot trūcis. Viens no spilgtāka-
jiem režisora prātā palicis filmēšanas 
process ar Larsa lomas atveidotāju un 
sumbriem. Kasparam bija jāskrien ar 
tiem kopā. Viņš arī droši gājis dzīv-
niekiem klāt, skrējis tuvu blakus, līdz 
dārza īpašnieks brīdinājis, ka tuvāk 
gan nevajag iet, jo sumbrs tomēr ir 
liels un neaprēķināms dzīvnieks. Nā-
cies filmēt kadrus, kuros lietus nav 
bijis paredzēts, bet lijis. Vai arī otrādi, 
jāfilmē kadri, kur jālīst, bet pie debe-
sīm spīd saule. Tad nācies izlīdzēties 
ar mākslīgo lietu.

Režisors atzina, ka šī filma ir tikai 
kā mazs ieskats tajā pasaulē, kas bija 
daudz nežēlīgāka un varbūt savā ziņā 
arī daudz dabiskāka nekā mūsdienās, 
un tas, ko mēs par to zinām, ir tikai 
neliela daļa. «Piemēram, senie ādas 
zābaki tika izgatavoti un restaurēti 
tādi, kādi tie bija tolaik, bet visiem 
aktieriem sala kājas. Tika likti iekšā 
plastmasas maisiņi un vilktas vilnas 
zeķes. Kad aina bija jau nofilmēta, 
mums zinātāji teica, ka vajadzēja zā-
bakos likt salmus, jo tā būtu bijusi kā 
izolācija pret aukstumu. Vēlāk kostī-
mu māksliniecei Martai Grasei tika 
izstāstīts, ka zābaku āda bija jāim-
pregnē ar vasku un linsēklu eļļu. Tad 
tas būtu gan autentiski tam laikam, 
gan aktieriem nesaltu kājas. Braucot 
ar Kristeli uz Talsiem, runājām, cik 
gan daudzreiz mums liekas, ka dzīvo-

jam šeit un tagad un tas ir viss, kas ir. 
Bet mēs taču no kaut kā nākam. Tas 
ir kā tāda liela koka saknes, ko mēs 
apzināmies un kas visu laiku turpinās. 
Mēs visi zinām, ka ir bijuši laiki, kad 
nevienam neinteresēja attīstīt cilvē-
kos individuālo apziņu par viņu pēc-
tecību. Tas bija cits režīms, kura lai-
kā šāda veida filmu mēs, visticamāk, 
nebūtu varējuši uzņemt. To mēs ar šo 
filmu mēģinām pastāstīt cilvēkiem. 
Gan tiem, kas zina kaut ko par vēs-
turi, gan tiem, kas nezin. Šī ir tā mūsu 
kā mākslinieku piedāvātā vīzija par 
to, kā tas viss varēja būt,» pārdomās 
dalījās Lauris Ābele.
Kristele Pudāne atklāja,
ka filmu paredzēts rādīt arī Skandinā-
vijas valstu skatītājiem. «Norvēģiem, 
lai gan jau pašiem ir savi vikingi, in-
teresē arī balti. Tā kā mūsu projektā 
piedalījās arī Polijas kopproducenti, 
viņi šo filmu prezentēja Polijas filmu 
institūtā, kur tā ieguva augstākās at-
zīmes divās dažādās kategorijās, kas 
mums šķiet ļoti liels sasniegums, jo 
Polija ir ļoti kinematogrāfiska valsts. 
Viņi arī ļoti gaida, kāda būs poļu ver-
sija šai filmai. Iespējams, mēs mazliet 
filmu pārmontēsim, un šī starptautis-
kā filmas versija būs nedaudz īsāka,» 
bilda filmas producente.

Filma «Baltu ciltis» atbalstīta arī 
Nacionālā kino centra programmā 
«Latvijas filmas Latvijas simtgadei».

«Vīzija par to, kā tas viss varēja būt»


