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A. Pelēča literārajai prēmijai
izvirzītās grāmatas

«Laiku nospiedumi Ilgoņa
Bērsona dzīve dienasgrāmatās,
vēstulēs, atmiņās un attēlos»
«(..) Latviešu rakstniecībā un
kritikā visai spēcīga un ietekmīga
paaudze, kas dzimusi 20. gadsimta
30. gadu sākumā. Gan tie, kuru jaunrade un sabiedriskā darbība lielākoties varēja izpausties tikai okupētajā
Latvijā (Vizma Belševica, Regīna
Ezera, Ruta Veidemane, Saulcerīte
Viese, Līvija Volkova, Ojārs Vācietis, Ojārs Zanders, Imants Ziedonis
u. c.), gan tikpat spilgti paaudzes
pārstāvji trimdas kultūrtelpā (Baiba Bičole, Valda Dreimane, Rolfs
Ekmanis, Inta Ezergaile, Valters
Nollendorfs, Gunars Saliņš, Olafs
Stumbrs u. c.). Viņu laikabiedrs Ilgonis Bērsons, literatūrvēsturnieks un
zinātnieks, dzejnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors, dzimis
1931. gada 11. jūnijā, allaž izcēlies
un intriģējis ar savu bagātīgo, rūpīgi sistematizēto privāto arhīvu, kas
mērķtiecīgi veidots jau no vidusskolas gadiem un glabā daudz vērtīgu un
kultūrvēsturiski nozīmīgu liecību. (..)
Formāliem dokumentiem mijoties ar personīgām piezīmēm un pārdzīvojumiem, grāmatas centrā ir Ilgoņa Bērsona dzīve un profesionālā
darbība dažādos laika posmos, kuros
redzama literatūrzinātnieka draudzība un sadarbība ar rakstniekiem
laikraksta «Cīņa», žurnāla «Karogs»
redakcijās, Latvijas Valsts izdevniecībā, Latvijas Padomju rakstnieku
savienībā un Latvijas PSR Zinātņu
akadēmijas Valodas un literatūras
institūtā, kā arī viņa darbs arvien
plašākā un dziļākā latviešu literatūras mantojuma apgūšanā, kā, piemēram, Aspazijas dzejas izlases, Jāņa
Grota, Jāņa Jaunsudrabiņa Kopoto
rakstu sastādīšana un padziļināta interese par represēto rakstnieku dzīves un literārā devuma pētniecību.
Dokumentāli biogrāfiskā grāmata
ir mēģinājums atklāt sarežģītā padomju literārā procesa aizkulises un
pretrunīgumu, vienlaikus caur viena
cilvēka dokumentālu dzīvesstāstu iezīmēts arī latviešu tautas kolektīvais
liktenis. (..)
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas viņa pētnieciskā darbība uzņēmusi jaunu elpu un vainagojusies
vairākos latviešu literatūras un kultūras vēsturei nozīmīgos pētījumos,
kas nebūtu varējuši iznākt padomju
laikā. Tā, piemēram, latviešu rakstniecības totalitārisma apstākļos
izpēte grāmatās «Deviņi likteņi»
(2001) un «Auseklītis zem āmura un
kāškrusta» (2006), Aleksandra Grīna (1994—1998), Leonīda Breikša
(1998—2010), Jāņa Jaunsudrabiņa (2000—2007) un Kārļa Skalbes
(2001—2015) kopotu rakstu sastādīšana un aizraujošais, pētnieciskais
detektīvs divās daļās «Segvārdi un

Daiņa Kārkluvalka foto

Jauns vārds «Avotā»
Monta Bērziņa
Katrīna Marija Krūmiņa ir
22 gadus veca Biznesa augstskolas
«Turība» tiesību zinātņu studente. Viņa sākusi rakstīt dzeju jau no
11 gadu vecuma. «Skolotāja lika
uzrakstīt dzejoli mammai Māmiņdienā, tad nu uzrakstīju un sanāca,
tā teikt, tīri labi. Klusībā rakstīju
līdz pamatskolai. Kad mācījos Talsu Valsts ģimnāzijā, satiku Līksmu
Sokolovu, skolotāju, bibliotekāri,
kura vadīja literāro klubu «Savējie».

Pievienojos klubiņam, un ar citiem
jauniešiem strādājām, meklējām iedvesmu un uzlabojām rakstīšanas
prasmi. Vidusskolas 12. klasē pārtraucu rakstīt un nebiju rakstījusi
līdz šim, jo nebija iedvesmas. Vārdi
vienkārši nenāca pie manis. Šobrīd
esmu atsākusi rakstīt, un cerams, ka
vairs šo vaļasprieku nepametīšu.
Par nākotni neko vēl nezinu, esmu
no tiem cilvēkiem, kuri uzskata: dzīvosim — redzēsim. Šobrīd noteikti
prioritāte ir pabeigt studijas. Un tad
jau skatīšos, kur dzīve mani vedīs.»

Katrīna Marija Krūmiņa

Atzīšanās

Grāmatas titulvāks.
Montas Bērziņas foto
segburti» (2014, 2016). Līdztekus
pētnieciskajam darbam izdoti arī divi
dzejoļu krājumi «Celšanās» (1991)
un «Labestība» (2006),» Madara
Eversone, grāmatas sastādītāja.
* * *
Manu dzimto zemi — Talsu apriņķa Zentenes pagasta (tagad Talsu novada Balgales pagasts) «Mežgrēzu» piecdesmit četrus hektārus
šķērso lielceļš, kas no bērnībā vērotā
baltu putekļu vērpēja pārvērties
modernā asfaltā. Romantiskie ceļa
mākoņi pazuduši pavisam, tagad
mašīnu riepu švīkoņa līdz māju logu
rūtīm sviež asu skaņu krusu. Man
labāk patīk staigāt pa takām un taciņām. Savā nodabā. (..)
Demokrātiskā Latvijā dzimušais
Ilgonis 1939. un 1940. gadā vēl paspēj mācīties Kārļa Ulmaņa vienvaldības laikā, bet jau otrā klasē Dursupes skolā galva tiek grozīta pavisam
citā virzienā. (..)
Par laimi, Baigais gads, boļševiku varas laiks ir īss, hitleriešu valdīšana ir krietni garāka, un manā
pusaudža apziņā drūzmējas raibi
notikumi.
Mūsu mājās liek nometināt Talsu
ebrejieti un viņas meitu, vienā dienā

abas un vēl citus ebrejus savāc kopā
un netālu no mums mežā nošauj.
Šausmas! Tad mūsu diviem ilggadīgajiem poļu strādniekiem pievieno
ukraini — pārbēdzēju no Sarkanās
armijas, no Andreja Vlasova vadītās
Krievu atbrīvošanas armijas vīriem.
Bet naktīs pa laikam dzirdu, ka pie
loga klauvē apbruņojušies meža brāļi un māte ceļas augšā, lai iedotu viņiem pārtiku. (..)
Pēkšņi mūsu sētā ierodas
vācu virsnieki un «Mežgrēzas»
pārvēršas par soda nometni (tikai
bez dzeloņstiepļu žogiem). Uzceļ
divas barakas — vienā mitinās apcietinātie, otrā — apsargi (poļi un
latgalieši), bet mājās kopā ar mums
dzīvo lielā priekšniecība, divi Friča
Todta ceļu būvniecības vadītāji un
šefa mīlniece poliete. Cik varam,
palīdzam arestantiem, kurus apsargi dzen darbos. (..)
1945. gada maija sākumā vācieši aiziet, gaidām angļus, atnāk
krievi. Visus vīriešus aiztur, pārbauda, pratina. Arī manu tēvu
(uz laiku). Un tagad citi mežavīri
slepus nāk uz «Mežgrēzām» pēc
produktiem. (..)
Sagatavojusi Monta Bērziņa.

Tavas rokas apvij mani kā miljons rožu
Tās ērkšķi iespiežas manā maigajā ādā
Un es jūtu sāpes kā nebeidzamu mieru
Tavas rokas pieskaroties maniem
gurniem
Izmet mani visumā un es peldu
Tavi ērkšķi ir asi
Tie liek man asiņot un reizēm pat sāpēs
kliegt
Bet es tos mīlu
Mīlu tavu ziedu
Asins sarkanās ziedlapas brīdina par
taviem ērkšķiem un es
kā mazohiste sniedzos lai tie manī
iedur
Man patīk asiņot sāpēs locīties
Jo lai kādas būtu sāpes tavas maigās
ziedlapas liek to aizmirst
Lai cik asi būtu tavi ērkšķi
Es tāpat pēc tiem
sniegšos
Es izbaudīšu katru dūrienu
Ļaušu asinīm pilēt jo zinu tavs zieds
mani izdziedēs
Tu esi mana roze bet es esmu
mazohiste

Veltījums deputātiem

Visiem taču ir vienalga
Cik liela ir tava alga
Tava dzīve ir tik smalka
Ka tu pat nezini kas ir malka
Mana māte pēc mīlestības alka

Un ko tu smej?
Labāk ej!
Un parādi mums kā tu rej
Kā tu cilvēkus māki mānīt
Un pat pilsoņiem vidējo pirkstu rādīt
Labāk ej!
Un ļauj Dievam lemt
Kuram būs no jūsu lēmumiem vemt
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