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6. LAPPUSE

BARIKĀDĒM 30

Guntars Tenne

Pirms turpat 30 gadiem — 
1991. gada 13. janvārī — sākās 
viens no ievērojamākajiem Latvi-
jas jaunāko laiku vēstures noti-
kumiem — Barikāžu laiks Rīgā. 
Starp mums joprojām ir daudzi, 
kuri to paši piedzīvojuši un aiz-
vien atceras. Tolaik uz Latvijas 
galvaspilsētu devās ļaudis no vi-
siem valsts novadiem, arī no to-
reizējā Talsu rajona, lai tautas 
manifestācijā Daugavmalā paus-
tu atbalstu vēl pavisam traus-
lajai Latvijas neatkarībai. Viņu 
vidū bija arī lībadznieks Zigurds 
Kalmanis, kurš ilgus gadus vada 
Aleksandra Pelēča lasītavu, kuras  
krājumos ir daudz materiālu par 
Barikāžu laikiem. Ne visi zina, 
ka stendenieki bija pirmie, kas ar 
savu autobusu ieradās Zaķusalā 
aizsargāt televīzijas torni un ēku.

— Tās neapšaubāmi bija pacilā-
jošas izjūtas — mēs varam un mums 
vajag! — atceras Zigurds kalmanis. 
— Ieradāmies Pārdaugavā un pāri 
Vanšu tiltam nokļuvām krastmalā. 
Tas viss ir nofilmēts, arī armijas heli-
kopteri, no kuriem kaisīja skrejlapas. 
Kad mēs pēc manifestācijas devā-
mies mājup, pa radio izskanēja aici-
nājums doties uz Zaķusalu. Apstājā-
mies un prātojām — ko darīsim? No 
selekcijas stacijas bija divi autobusi. 
Direktors Guntis Berķis atbalstīja 
līdzdalību šajā notikumā, un izrādī-
jās, ka es no visiem autobusā esmu 
lielākais priekšnieks — Lībagu iz-
pildkomitejas priekšsēdētājs. Tāpēc 
visi skatījās uz mani. Teicu, ka man ir 
priekšlikums — sievietes ar bērniem 

paliek vienā autobusā, bet veči, kuri 
domā ka var, pārsēžas otrā. Tolaik 
jau parādījās pirmie mobilie telefo-
ni, ar kuriem sazinājāmies. Aizbrau-
cām un priekšā sastapām Zaķusalas 
aizstāvības štāba priekšnieku Ro-
bertu Milleru, kurš, ja nemaldos, 
bija pensionēts milicijas darbinieks 
un tur visu organizēja. Prasījām — 
kurp mums doties, un viņš parādīja 
viņpus tiltam no Zaķusalas uz torņa 
pusi. Tur atradās stūris, kur varēja 
apstāties un aizkurt ugunskuru, jo 
sāka vest malku. Sākumā tas viss 
likās stipri haotiski, bet tad uz Salu 
tilta sāka rindoties lauksaimniecī-
bas tehnika. Sanāca humors ar kādu 
zapīti, kas tur stāvēja, bet neviens 
nezināja, kam tas pieder. Vīri ar 
rokām to vienkārši nocēla no ielas 
malas. Vēlāk tur sabrauca dažāda 
ceļu remonta tehnika, un nakti mēs 
pavadījām pie ugunskuriem. Cilvēku 
saradās aizvien vairāk, no rīta tantes 
no apkārtējiem mikrorajoniem mūs 
cienāja ar brokastīm un karstu kafi-
ju. Pēc tam devāmies uz centru, lai 
uzzinātu, kas tur notiek. Man līdzi 
bija abi dēli un Jānis Vasiļevskis, ar 
kuru turējāmies kopā. Es filmēju ar 
videokameru, jo tas kinoamatiera 
niķis manī sēž. Fotografēšana sais-
ta mazāk, bet tieši filmu veidošana. 
Tas ir tāds iekšējs dzinulis, ar kura 
starpniecību iepazinos ar daudziem 
cilvēkiem, par kuriem citādi neko 
nezinātu. Tieši caur filmēšanu noti-
ka daudz kas tāds, par ko vēl tagad 
brīnos. Tas arī bija iemesls, kāpēc 
es visur biju iekšā. Reālo situāciju 
es vairāk atceros kā bildi, daudz-
maz varu raksturot kopējo noskaņu. 
Daudz es tur nebiju, pirmajā reizē 
no 13. uz 14. janvāri, bet jau vakar-
pusē braucām mājās, jo pagastmājā 

bija jākārto darīšanas. Pēc tam citi 
autobusi atveda nākamos, kuri mūs 
nomainīja. Cik zinu, tajā procesā no 
mūsējiem bija iesaistīti vismaz 70 
cilvēki, par kuriem vēlāk rakstīju ie-
sniegumu un veidoju sarakstu piemi-
ņas medaļu saņemšanai. Dažs labs 
no viņiem jau vairs nav starp dzīva-
jiem. Ja par to neatgādinās, aizmirst 
ir pavisam vienkārši.

— Jaunajai paaudzei, iespējams, 
par to ir diezgan miglains priekš-
stats. Viņi kaut ko ir dzirdējuši par 
barikādēm, bet kas tur īsti notika 
un pret ko — nav lāga saprotams. 

— Tāpēc man liekas, ka šie video-
ieraksti un filmas ir vērtīgas. Esmu 
tos nosūtījis arī uz Zviedriju, Vāciju, 
Norvēģiju, uz latviešu skolām, lai viņi 
labāk iepazītu, kā norisa Atmodas 
process. Toreiz radās iespēja no te-
levizora ierakstīt videomagnetofonā, 
ko mēs izmantojām. Sākumā redzams 
televīzijas sižets, pēc tam tautas ma-
nifestācija un viss pārējais, kas notika 
uz barikādēm. Tā kā šīs liecības nav 
palikušas tikai Talsos un Latvijā vien.

— Cik atceros, noskaņojums to-
laik nebija pārāk gaišs, drīzāk to va-
rētu nosaukt par dramatisku…

— Jā, sākumā tā likās. Ej nu sazi-
ni, kas var notikt. Mēs jau tur sprie-
dām, kā rīkoties, ja kaut kas notiks, 
bijām iespējamā uzbrukuma gaidās. 
Bet zinājām, ka atkāpšanās nenotiks. 
Mēs bijām gatavi stāvēt tā, lai netrā-
pītu mazākajiem un vājākajiem. Par 
bēgšanu nedomājām, tomēr jāatzīst, 
ka bija arī kas tāds, kas man nepa-
tika. Tā bija dzeršana, ko varēja re-
dzēt pie ugunskuriem. Biju spiests 
aizrādīt, par ko pret sevi vēlāk jutu 
ne īpaši labvēlīgu noskaņu. Kaut arī 
daži tobrīd pierāvās, jāatzīst, ka bez 
šņabja neiztika.

— Varbūt vīri pirms kaujas gri-
bēja «uztaisīt dūšu»?

— Iespējams, lai būtu attiecīgais 
noskaņojums, vairāk dullības…

— Bet šķiet, ka nekas tāds tomēr 
nenotika?

— Nekas pārāk. Lai arī notika 
omoniešu aktivitātes, Zaķusalā bija 
mierīgāk. Kad aizbraucu mājās, 
dzirdēju par uzbrukumu Iekšlietu 
ministrijai. Mēs pēc tam atbraucām 
ar kameru, uzfilmējām Bastejkalnu 
ar nošauto zēnu (Ediju Riekstiņu 
— aut.), milicijas ēku ar izsistajiem 
logiem. Arī miliču bēres Meža kapos 
ar arhibīskapa runu. Neviens mani 
neaizturēja, pat necentās, lai gan 
man bija kamera.

— Tas bija viens no dramatiskā-
kajiem brīžiem šo notikumu laikā, 
varētu teikt — barikāžu notikumu 
kulminācija 1991. gada 20. janvārī. 
Vai pēc tam, ņemot vērā nošautos, 
nebija bail filmēt?

— Par to tobrīd nedomāja. Tajā 
brīdī domā vienīgi par to, kā dabūt la-
bāku kadru, kur uzkāpt, lai pāri pūlim 
redzētu centrālo notikumu. Mums 
šajā gadījumā acīmredzot laimējās.

— Bet kinooperatoru Andri Sla-
piņu nošāva, nāvējoši ievainoja Gvi-
do Zvaigzni.

— Tas viss bija ļoti nopietni, tā 
nebija nekāda izklaide. Varēja būt 
visādi, ja notikumos iejauktos Bal-
tijas kara apgabala personālsastāvs. 
Bet, paldies Dievam, visi piedzīvoju-
mi beidzās laimīgi. Un tagad šīs vi-
deofilmas ir šo notikumu spilgtākās 
liecības, kas ir mūsu rīcībā. Mums 
bija kaujas grupa, kas pārvietojās ar 
mikroautobusu, to vadīja Jānis Vasi-
ļevskis. Kad šo pašaizsardzības vie-
nību aizturēja omonieši, viņi šoferim 
Ēvaldam Bērziņam pie deniņiem 

pielika pistoli. Zem autobusa grīdas 
bija noslēpti ieroči, kurus par laimi 
neatrada.

— Ieročus jau nemaz tik viegli 
nevarēja dabūt…

— Kaut ko jau sameklēja. Tos 
caur Poliju no Vācijas piegādāja 
kāds ieroču veikala īpašnieks, talsi-
nieks Jaunbērziņš. Vai tās bija tikai 
mazkalibra šautenes, vai kas stip-
rāks, nemāku teikt.

— Barikādes tomēr bija aizsarg-
būves, ko veidoja lietpratēji. Kaut 
vai tā saucamos «krabjus» ar dzelk-
šņiem. 

— Tie bija aizšķērsojumi tankiem 
un bruņumašīnām. Feldbergs tur 
izvietoja savus akmens klučus, kur 
tikai ar grūtībām varēja izlīst cauri. 
Tās bija sagataves akmeņu apstrādei, 
ko viņš atveda no savām akmeņkaļa 
darbnīcām. Cilvēki darīja tā, kā prata 
un spēja izdomāt, un tur tas pilnībā 
izpaudās. Šī izpausme jau iedarbojās 
pati par sevi, pretēji tam, kā notika 
Baltkrievijā. Viņi ir palikuši niknāki, 
jo apjēguši savus zaudējumus, ieskai-
tot Baltiju un visas pārējās lietas.

— Liekas, ka Gorbačovs tomēr 
neizšķīrās lietot militāro spēku, kas 
ļāva izvairīties no lielākiem upu-
riem. Varbūt tāpēc, ka Baltiju uz-
skatīja par Eiropas daļu?

— Tāda attieksme pret Baltiju biju-
si vienmēr, tāda ir maskaviešu loģika.

— Kopumā ņemot, janvāra bari-
kādes tomēr apturēja reakcijas spē-
ku uzbrukumu, kas sākās ar preses 
nama ieņemšanu.

— Tas būtu bijis pārāk nepatīka-
mi, jo īpaši PSRS «rietumos». Nebū-
tu loģiski, ja kāds šādu rīcību akcep-
tētu. Viņi tomēr baidījās no pārējās 
pasaules reakcijas.

(Turpinājums sekos.)

30 gadus pēc janvāra notikumiem

Pirms trim gadu desmitiem vēl 
bijām ceļā uz Latvijas Republikas 
neatkarības atgūšanu un vēl nebijām 
izrāvušies no agonizējošās Padomju 
Impērijas ķetnām. Tā vēl vēlējās 

nožņaugt Latvijas brīvību, un tauta 
cēla barikādes un atjaunotās Latvijas 

valsts brīvību nosargāja.

Padomju Armijas helikopters pār 500 tūkstoš Vislatvijas manifestācijas dalībniekiem Rīgā 11. novembra krastmalā 1991. gada 13. janvārī.
Daiņa Kārkluvalka foto


