4

Restauratoru

2008. gada jûnijs

Vakara pastaiga pa Kijevu

S

enās Krievzemes sirds – Sofijas
katedrāles pagalms. Ukrainas
galvaspilsēta Kijeva šeit glabā rimtu
sirdspukstu mieru. Sirms muzikants
gariem viļņainiem matiem kā krīvu
krīvs ar nesatricināmu pašapziņu maigi
strinkšķina gusļas. Jaunas ukraiņu
meitenes no tūristu grupas skanīgi
velk līdzi melodiju – ... чому ты мне
матушка крилев не дал ? Чому я
не сокол, чему не летал? Melodijai
trūkst gadskaitļa, jo tā ir daudzu
dvēseļu atspulgs, tā atnāk un tepat
pie gadu tūkstoša vecā mūra
atbalsojas un atgriežas dvēselēs.
Tepat aiz žoga melni džipi ar melniem
stikliem un gleznainās Dņepras
kūsājošā mala – подол, kur pilsētnieki
priecājas par šīsdienas tehnikas spēka
ritmiem. Kuģīšu piestātnes ar
atpūtniekiem, kioski, meitenes, kas
piedāvā visādus niekus, makšķernieki,
čigāni ar rudzupuķēm un ukraiņu un
krievu bardi. Te saplūst kopā visi
četri Kijevas līmeņi – baznīcu torņu
zelts, virszemes pastaigu plūstošais
miers, zemzemes veikaliņu patērētāju
dzīve un metro pazemes troksnis.
Otrā upes pusē uz salas pilsētnieki
smiltiņās laiski sauļojas.
Vakarā strazdi, zvirbuļi un kijevieši
satupuši uz soliņiem un zālītē un bauda
vasaras vakaru pa pārīšiem,
pieturēdamies pie alus pudeles. Visi
ir pa pāriem un reizē kopā, un raisa
tādu garu nebeidzamu valodas ritmisku
plūdumu, maigi glāsmainā intonācijā,
kas iešūpo lēni un liegi kā turka
šūpļadziesma. Mežrozes zied, jasmīni
smaržo, baltās akācijas uzvēdī dienvidu
smaržu saldumu un kastaņu ziedi jau
aizmetušies mazos apaļos ezīšos.
Liepas ar sprogainām lapām un milzu
ziedu spārniņiem taisās ziedēt. Kijevas

pilsoniskā pašapziņa tiek stingri
aizstāvēta, un lai sargās tie politiķi
no kijeviešu dusmām, kam ienāca
prātā reiz kastaņu vietā ielu malās
sastādīt liepas. Dažs uztraucas, gluži
tāpat kā mēs, par to, ka jau drīz, ai,
cik drīz Saulīte atkal ies atpakaļ un
dienas sarausies īsākas. Ko gan viņi
zina par īsajām melnajām rudens
novembra dienām? Teiktā maigā
intonācija vēl ilgi plūst un piekļaujas
klausītājam kā maija vakars.
No Dņepras puses, lūkojoties uz
pilsētu, redzami tikai baznīcu zeltītie
torņi un pieminekļu smailes. Apbūve
noslēpta krasta kraujas zaļumos. Augšā
un lejā no stāvā krasta ved kāpnes,
pastaigu takas un funikulieris.
Pilsētas dēmona – metro klaboņa
un dūkoņa ir atstāta zemzemes pazemē.
Tūristu ceļvedis aicina braukt un
staigāt pa virszemi, jo tā var labāk
apskatīt skaisto pilsētu. Metro te
tikai kā nepieciešamība.
Piekalnē ielas serpentīna līkums
kilometru garumā piepildīts mākslinieku
darbiem – Kijevas Vernisāža. Otrs
nolaidenais serpentīns, tīdamies ap
divām cēlālm baznīcām un milzu ēku
– vēstures muzeju – Andrejevskij
spusk pilns romantikas arī šodien,
bet gadsimta sākumā saistīts ar
Mihaila Bulgakova vārdu.
Un kāpēc mani tik tieši un
uzbāzīgi vajā sajūta, ka Bulgakovs ir
ukrainis? Viņa mājā – muzejā –
apstiprinājumu neiegūstu: tomēr
krievs. Tomēr, kas ir tas tieši īpašais,
kas liek atgriezties pie domas par
kādu saikni, kura tepat kaut kur ir un
saista mani, Bulgakovu un Kijevu?
Pamostos pirmā jūnija rītā un zinu –
tas ir maigums un melodiskums,
balsis un stāstījuma žūžojošā krītošā
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intonācija – Bud lask – lūdzu, esi tik
mīļa. Tas ir tas, kas Mihaila Bulgakova
tulkojumos pazudis kā poēzija
tulkotām tautasdziesmām. Stāstījums
un runa piekļaujas kā maigi upes viļņi:
ritms – pauze, ritms – pauze.
Ja lūkojas ar 21. gadsimta acīm,
tad Kijevu kāds ir gribējis 20. gadsimtā
un 19. gadsimta beigās būvēt kā
Saules pilsētu – liela, plaša, stipra,
gaiša un zaļa. Bet, vai tikai tā iecere
nav bijusi vēl vecāka, un tapusi ielikta
Jaroslava Gudrā mutē, sakot – "Šeit
būs pilsēta"? Šo vēsturisko tēlu no
pagātnes izcēlis Gerasimovs un
atveidojis viņu kā stiegru un staltu
vīru ar gudru skatienu. Pa šiem
tūkstoš pagājušiem gadiem nekas jau
nav pazaudēts un izmests, tikai nācis
klāt. Arī pieci tūkstoši gadu vecā
Tripoles kultūra, ar kuru jau esam
saistīti vistiešākajā veidā caur mūsu
pašu Pērkoņtēvu, te nav aizmirsta un
ir ikdienas lietošanā. Kaut arī reiz
esam ar Ukrainu vienā sociālisma
peļķē iekāpuši, nacionālajiem
varoņiem rakstniekiem un zinātniekiem
te piepulcināti Lielā tēvijas kara
varoņi un pat Ļeņina pieminekļa
vērtība vētīta, nevis caur naida
politikas, bet mākslas sietu, un tas
saglabāts. Te blakus stāv visu slāņu
kultūras To visu nepārspējamas
ekskursiju vadītājas muzejos, maigi
glāsmainā balsī saauž vienā veselā
dievišķā dzīves deķī. Dižā Pilsēta! Cik
vienkārši! Vēsturei ir sava vieta
pagātnes formā, bet nākotne un
tagadne pieder šodienai. Viegli elpot!
Šajā bezsvara stāvoklī tīk pabūt un
negribas braukt prom no Tevis,
Kijeva!
Ināra Heinrihsone,
2008. gada maija beigas

biedrîbas

atvijas Restauratoru biedrības
organizētais brauciens (ar VKKF
atbalstu) pie ukraiņu kolēģiem bija
pieskaņots Ukrainas Nacionālā
zinātniski pētnieciskā restaurācijas
centra 70 gadu jubilejas galvenajam
notikumam – starptautiskajai
zinātniski pētnieciskajai konferencei
par tēmu "Muzejisko vērtību
aizsardzība, izpēte, konservācija,
restaurācija un ekspertīze". No 27.
līdz 30. maijam Kijevā bija sabraukuši
pārsvarā Ukrainas kaimiņvalstu
restauratori, arī Latvijas speciālisti,
kuru pārdomas par ziņojumu tēmām
lasiet Restauratoru avīzes numuros.
Šis stāsts ir par braucienu kopumā
un iespaidiem ārpus konferences.
25. maija pievakarē autobuss mūs
aizvizināja līdz Polijas pilsētai
Ļubļinai, kas nav tālu no robežas ar
Ukrainu. Vēlīnā pastaiga izdevās, jo
svētdienas vakarā visai labi saglabātajā
vecpilsētā bija daudz ļaužu. Pilsētā
kopumā dzīvo ap 400 000 iedzīvotāju
un vismaz no skolas laikiem tie, kam
vēsture nav bijusi pilnīgi sveša,
atcerējās tā saukto Ļubļinas ūnijas
līgumu, kad Polijas un Lietuvas
parlamentu izveidotā Žečpospoļita
1569. gadā kļuva par tā laika lielāko
valsti Eiropā.
Pilsētas Katedrāles griestus un
sienas klāja krāšņi baroka gleznojumi,
taču pārsteidza sānu kapelā esošā
Turīnas līķauta kopija dabiskā lielumā.
Diemžēl, bet neizdevās redzēt tuvumā
neogotikas formās pārveidoto 14.
gadsimta pili, apjomos iespaidīgu
kastellu, ko pārbūvēja aptuveni vienā
laikā ar Ēdoli un kas raksturo
romantisma estētikas iespaidotās
Eiropas arhitektūras modes tendences.
Pils galveno fasādi restaurē, bet tās
pakājē – pils laukumā tovakar
koncertēja rokmūzikas ansamblis
un pieeju pakalnā esošajai pilij
noslēdza kārtībnieki.
Nosprieduši, ka uz Ļubļinu
jāatbrauc vēl citugad, devāmies
tālāk uz Kijevu.
Kijeva ir viena no skaistākām
Eiropas galvaspilsētām. Izvietota
pakalnos pie varenās Dņepras upes,

tā ir austrumslāvu valstiskuma aizsācēja,
neatkarīgās Ukrainas galvaspilsēta
ar aptuveni 2,5 miljoniem iedzīvotāju.
Kijevas iepazīšana bija katra
konferences dalībnieka individuāls
pasākums, jo nācās izšķirties par
izvēli – klausīties kolēģu uzstāšanos vai
doties pastaigā pa pilsētu. Personības
dalīšanās bija neizbēgama. Brīdinu,
ka mani spilgtākie iespaidi var
nesakrist ar kolēģu redzēto.
Kijevas Sv. Sofijas katedrāle, Sv.
Vladimira un Sv. Andreja baznīcas ir
izcili kultūras pieminekļi, kurus gan
savstarpēji šķir daudzi gadsimti, taču
vieno kristietības ideju lielisks
atainojums arhitektūrā un tēlotājmākslā.
Sv. Sofijas dievnama mozaīkas un
freskas ir labi pazīstamas un rāda
bizantiskās tradīcijas ienākšanu
slāvu pasaulē. Pati baznīca ir ļoti
kompakta un pat mājīga, vismaz
salīdzinājumā ar tās līdzinieci
Konstantinopolē.
Pilsētbūvnieciski saistīti un uz
vienas ass atrodas Sv. Sofijas katedrāle
un Ercenģeļa Miķeļa (Mihaila) klosteris.
Klostera baznīcu nojauca 1930. gados
un tā no jauna uzcelta un iesvētīta
tikai 1999.gadā. Postpadomju telpā
šāds paņēmiens nav jauns. Melngalvju

nams Rīgā vai Kristus Glābēja katedrāle
Maskavā ir pietiekami labi mums
zināmie piemēri. Izjūtas šādu objektu
tuvumā parasti ir pretrunīgas. Ir
saprotama vēlme parādīt, ka labais
uzvar ļauno un stāsts par putnu
Fēniksu ir nemirstīgs, taču milzīgās
naudas ieguldījums atdarinājumos,
laikā, kad līdzekļu trūkuma dēļ iet
bojā autentiskas vērtības, manuprāt,
nav attaisnojams. Vēl neparastāka
bija Kijevā novērotā ideja
jaundarinājumu fasādēs imitēt
šķietami senu būvniecības liecību
atsegumus. Ko tādu vēl nebija
gadījies redzēt.
Sv. Andreja baznīca ir viens no
F.B. Rastrelli meistardarbiem un
Rietumeiropas glezniecības un
tēlniecības tradīciju pienesums
pareizticīgo dievnama iekārtā ir
neparasts skats, kas ir šķietami
mulsinošs kanonu mīļotājiem, bet
tuvs un saprotams latīņu pasaulē
mītošiem. Turpat aiz kanceles
pazīstamākā no J.L. Eginka gleznām
"Kņazs Vladimirs izvēlas reliģiju".
Anotācijā pie ieejas ir rakstīts, ka
autors ir latviešu mākslinieks.
Vēl baznīcas apmeklējums paliks
atmiņā ar to, ka tiku vēlīgi aicināts
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fotografēt visu, kas patīk. Citur labākā
gadījumā bija jānopērk īpaša foto biļete,
bet piemēram, vēstures muzejos, sekoja
bargs aizliegums acīm redzamo
iemūžināt. Būs jānoskaidro kā tas ir
pie mums Latvijā, taču lielākā daļa
Eiropas šo provinciālisma slimību ir
jau pievarējusi un bez zibspuldzes,
kas ir kaitinoši citiem apmeklētājiem,
brīvi filmēt un fotografēt var gan
muzejos, gan izstāžu zālēs. Par to būtu
tikai jāpriecājas, ja tavas valsts muzeja
krājumi ir kādam likušies interesanti
un par tiem uzzinās vēl kāds, vismaz
fotogrāfam tuvs vai pazīstams cilvēks.
Sv. Vladimira baznīca bija netālu no
mūsu viesnīcas. Iesvētītu 19. gadsimta
beigās to jau gadsimtu mijā izdaiļoja
tādi ievērojami krievu glezniecības
meistari kā V. Vasņecovs un M.
Ņesterovs. Dievnama ikonogrāfiskais
cikls vēstī par kristietības ienākšanu
un izplatīšanos slāvu tautā. Tautiskā
romantisma iespaidoti, monumentāli
cēli un apgaroti ir uz sienām un
griestiem redzamie tēli. Laikmetam
atbilstošs un moderns ir vitrāžas un
metālkaluma pielietojums.
Viens no konferences pasākumiem
bija Ukrainas restauratoru darbu
izstādes atklāšana T. Ševčenko
memoriālajā muzejā. Pēc muzeja
apmeklējuma daļa latviešu viesojās
pie Restaurācijas centra kolēģiem,
kas bija sakautrējušies par nelielajām
telpām un pieticīgajiem darba
apstākļiem. Kā jau nozarei pierasts,
ieskaitot Baltijas valstis, restaurators
nav tikai profesija, bet arī misijas
apziņa par sava darba vērtību
nākamības priekšā. Arī ukraiņu kolēģi
īpaši nežēlojas par mazajām algām un
ar lepnumu stāstīja, ka jau kopš 2001.
gada valsts sākusi piešķirt līdzekļus
restaurācijas materiāliem un iekārtām.
Līdz tam ir nācies strādāt ar padomju
laika "ietaupījumiem" vai pirkt
materiālus par savu naudu.
Stāstā par Kijevu nāksies izlaist
Kreščatika bulvāra un Neatkarības
laukuma, Kijevas – Pečoru Lavras,
brauciena ar kuģīti par Dņepru, ukraiņu
speķa un degvīna izcilāko īpašību
aprakstu. Noslēgumā tomēr ir jāpiemin
Otrā pasaules kara memoriāls, kas
atrodas netālu no Lavras. Tā oficiālais
nosaukums ir "Lielā Tēvijas kara
vēstures nacionālais muzejs", un to
gadu pirms nāves vēl paguva atklāt
PSKP CK ģenerālsekretārs Leonīds
Brežņevs.
Memoriāla centrālā figūra ir vairāk
kā 100 metru (kopā ar postamentu)
augstā nerūsējošā tēraudā veidotā
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Mātes–Dzimtenes figūra. Tās vienā
rokā ir zobens, bet otrā – PSRS
ģerbonis, kas no satura viedokļa
izskatās visai divdomīgi. Apmēros
iespaidīgas un laikmetam atbilstoši
izteiksmīgas ir daudzās memoriāla
bronzas skulptūras. Turpat līdzās arī
mūžīgās uguns kurgāns, baseins,
bruņojuma brīvdabas ekspozīcija,
muzeja ēka, skatu laukumi un
piemiņas parks. Vieta memoriālam ir
izcila, jo paveras plaša panorāma uz
Dņepru un jauno rajonu otrpus
upei. Arī braucot ar kuģīti "dzelzs
sievišķis", kā to man nodēvēja
kijevieši, bija redzams no visiem
iespējamiem skatu punktiem.
Sociālisma perioda kultūra un māksla
še atklājās pārliecinoši.
Atvadījāmies no Kijevas kopā ar
Ļvovas restauratoriem, kuri brauca
mājup mūsu autobusā un Miroslava
Otkoviča, Ukrainas Nacionālā
zinātniski pētnieciskā restaurācijas
centra Ļvovas filiāles direktora,
vadībā uzņēmās gādību par grupas
maršrutu turpmākās trīs dienas.
Pirmajā dienā devāmies
izbraukumā uz trim populāriem un
tūristiem zināmiem objektiem.
Zoločeva ir 17. gadsimta cietoksnis
ar divstāvu mūra dzīvojamo
korpusu un Ķīniešu paviljonu. Pēc
Rietumukrainas okupācijas 1939.
gadā šeit ierīkoja čekas cietumu,
kurā 1941. gadā tika nošauti vairāk
kā 600 ukraiņu. Pēc kara ēkas
izmantoja kolhozs un Ķīniešu
paviljonā tika ierīkota traktoru
remonta darbnīca.
Zoločevā iepazināmies ar
leģendāru personību – Ļvovas
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gleznu galerijas direktoru, 82 gadus
veco Borisu Vozņicki, kas jau kopš
1962. gada ir galerijas direktors un
lepojās ar nule kā piešķirto "Ukrainas
varoņa" Zelta zvaigznes ordeni.
Vozņicka vadībā Ļvovas gleznu
galerija kļuva ne tikai par lielāko
stājmākslas darbu krātuvi Ukrainā,
bet galerijas darbinieki centās glābt
vērtības, kuras atradās padomju
varas slēgtajās un liktenim nolemtajās
baznīcās un muižās. Latvijā līdzīgu
varoņdarbu veica Rundāles pils –
muzeja darbinieki, kuru profesionālais
gods un sirdsapziņa bija augstāki par
iespēju vadīt mierīgas dienas muzeja
četrās sienās. Šobrīd Ļvovas gleznu
galerija ir triju piļu (Zoločevā, Oļeskā
un Podgorecā) pārvaldītāja, risinot šo
objektu rekonstrukcijas un
restaurācijas problēmas un izvietojot
tur savas krājumos esošās bagātības.
Podgorecas pils komplekss vēl
tikai gaida savus glābējus, taču ir
veikti nelieli konservācijas darbi, lai
izcilais renesanses laika piemineklis
nākotnē atdzimtu. Brīdinājām
Ukrainas kolēģus no lielas naudas
posta, kas var radīt vilinājumu visu
izdarīt ātri un "skaisti". Šobrīd pils
likās pat pievilcīgāka par Zoločevu
tās autentiskuma dēļ.
Pils Oļeskā ir viena no senākām
Galīcijas novadā. Turpat līdzās
esošajā bijušā klostera kompleksā
atrodas daļa no Ļvovas gleznu
galerijas krājumiem – koktēlniecība,
glezniecība un lietišķi dekoratīvā
māksla. Latvijas restauratoriem tika
parādīta īpaša labvēlība un gados
cienījamais galerijas direktors atļāvās
parādīt to, kas parasti ir apmeklētājiem

slēgts. Mākslas darbi ir drošībā, jo
klostera sienas ir biezas un bruņota
sardze ir allaž nomodā. Gaisa apmaiņa
un temperatūras režīma ievērošana
likās kā vēl nākotnes problēma, ko
ukraiņu kolēģi noteikti atrisinās.
Oļeskas pils iekštelpu ekspozīcija bija
ievērības cienīga. Lieliski renesanses
un baroka altāru retabli, neparasti
ekspresīvā barona koktēlnieka
Johana Pinzela darbi, mēbeles,
gleznas, trauki un tml. Tostarp arī
Otrā pasaules kara trofejas, divi
rokoko sienu gleznojumi no
Rietumeiropas pilīm. Īstais mākslas
darbu īpašnieks gan neesot zināms.
Interesanti, ko darīs ukraiņi, ja tāds
atradīsies. Krievija šādos gadījumos
jau ir paziņojusi, ka kara laika trofejas
ir taisnīga atlīdzība par kara laikā
nodarīto postu PSRS teritorijā un
kultūras vērtību restitūcija nenotiks.
Dienas noslēgumā iebraucam vēl
vienā renesanses objektā, Žovkvas
pilsētā, kas celta atbilstoši 16.
gadsimta priekšstatiem par ideālu
pilsētas plānojumu un 17.gadsimtā
iegūstot Magdeburgas tiesības,
kļuva par ļoti bagātu pilsētu. To
apstiprina arī esošā 17.gadsimta
beigās būvēta sinagogas ēka
daudzajiem Žovkvas ebrejiem, kas
pēc ukraiņu kolēģu apgalvojuma ir
viena no izcilākām šāda tipa būvēm
Eiropā. Iespaidīgs ir milzīgais tirgus
laukums, kura malās ir atradusies
vieta gan 16.gadsimta beigu pilij,
vairākām baznīcām ar karalisko
dzimtu piederīgo apbedījumiem,
tirgotāju arkādēm, pilsoniskās
sabiedrības dzīvojamām ēkām un
tradicionālo rātsnama apjomu.
Laukuma vienā malā ir arī piemineklis
1941.gadā nogalināto Čekas upuru
piemiņai un neviļus no jauna nāk
prātā Latvija un Baigā gada notikumi.
Lieki piebilst, ka ukraiņus ar
komunistisko pārliecību šajā pusē ir
grūti sameklēt.
Nākamā diena ir ceļojums Karpatu
kalnu virzienā. Pirmā pietura ir
nelielajā Sviržas ciematā, kur kā
gracioza rotaļlieta ezerā spoguļojas
neliela pils. Arī šī izrādās ir vismaz 17.
gadsimta celtne, kuras restaurācija
sākusies jau tālajos padomju gados,
taču laiku pārmaiņās atstāta bez
izmantošanas ar atbilstošu iznākumu.
Ievērību pils vēl ir izpelnījusies sakarā
ar varasvīru lēmumu to pārdot izsolē
un šogad vasarā tā tam ir jānotiek.
Pretendentu esot ne mazums un kā
parasti, klīst runas par jau aizrunātu
pretendentu un tādējādi, ne visai

godīgu izsoles organizēšanu. Daļa
Ukrainas iedzīvotāju arī domā, ka
privatizēt vērtīgu nacionālo kultūras
mantojumu nedrīkst. Diskusijas
Ukrainā turpinājās atšķirībā no
Latvijas, kur Ēdoles pilij un Ķemeru
viesnīcai tūdaļ sekos Dannenšterna
nams Vecrīgā un nebūs nekādu
diskusiju.
Koka baznīcas ir viens no
Ukrainas arhitektūras lepnumiem.
Vienu šādu celtni un interjeru
redzējām jau vakar, netālu no
Žovkvas. Šodien ir iespēja redzēt
1598.g. celto Rogatinas draudzes
koka dievnamu un ikonostasu, kura
restaurācijas problēmas mums tiek
izstāstītas visās detaļās. Objekts ir
neapšaubāmi unikāls. Diskusijas
vērpjas ap koksnes grauzēju
indēšanas metodēm un ukraiņi ļoti
iesaka izmantot stipru kumelīšu
novārījumu. Rogatinas pilsētiņas
centrā ir piemineklis Roksolanai,
leģendārai un pasaulē pazīstamai
ukrainietei, kuru 16.gadsimta
sākumā nolaupīja Krimas tatāri un
pārdeva sultāna harēmam. Ar laiku
daiļā meitene kļuva par turku
sultāna pirmo sievu un kā stāsta
vēsturnieki, ietekmējusi arī turku
impērijas politiku.
Izbraucam cauri Ivano
Frankovskas (bijusī Staņislava)
pilsētai un dodamies uz vēsturisko
Galiču, Galīcijas – Volīnijas kņazistes
centru kopš 12. gs. sākuma. Šobrīd
nelielajā ciemā atrodas Nacionālā
rezervāta "Senā Galīcija" vēstures
muzejs. Līdzās muzejam sena
apbedījuma vietā rekonstruēts
lielkņaza apbedījums (kurgāns),
atsegti 12. gadsimta baznīcas
pamati, kuras apjoms bijis
līdzvērtīgs Sv. Sofijas katedrālei
Kijevā. Vieta ir izcili ainaviska,
paveras plaša panorāma un ukraiņu
kolēģi līdz ar mums savos stāstos
pārdzīvo senās vēstures notikumus.
Īpaši tiek cildināts Daņilo
Romanovičs, kuru 1254. gada
pāvests atzina par Galīcijas –
Volīnijas karali. Mēs atgādinām par
Mindaugu, kas ap to pašu laiku
kļuva par Lietuvas karali. Lai arī ne
latviešu sencis, bet tomēr baltu
tautas pārstāvis. Dienas otrā puse
aizrit Jaremčā, Karpatu kalnos,
kūrortpilsētā pie Prutas upes.
Vienojošais ar Latviju ir bijušās
padomju laika sanatoriju un atpūtas
namu pamestās un spokaini
rēgainās ēkas. Tām līdzās ļoti aktīvi
būvējas salīdzinoši nelielas
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privātmājas, no kurām daļa droši vien
būs nelieli kempingi un viesnīcas
tūristiem, jo Karpatu dabai nav
nepieciešama papildus reklāma.
Jaremča šobrīd atgādina būvlaukumu
un atliek cerēt, ka līdz ar straujo
celtniecību netiks aizslaucīts vietas
savdabīgais kolorīts. Mājup
dodamies, klausoties stāstus par
gucuļu tikumiem un netikumiem.
Stāstnieks un ceļa rādītājs visas šīs
trīs dienas bija Igors Liļo (Лильо),
kas ir nesen iznākušās grāmatas
"Pastaigas pa Ļvovu" autors.
Informāciju saņēmām vispusīgu un
šajā rakstā atspoguļojas tikai neliela
daļa no dzirdētā. Pēdējā diena ir
ekskursija pa Ļvovu ar noslēgumu
Ukrainas Nacionālā zinātniski
pētnieciskā restaurācijas centra
Ļvovas filiālē. Jau Kijevā ievēroju
Ļvovas filiāles izdotos "Biļetenus",
biezus un labi ilustrētus periodisku
rakstu krājumus par reģiona
restaurācijas problēmām. Nav
jākomentē cik ļoti šāds izdevums ir
nepieciešams Latvijai un cik bēdīgi,
ka tikai tālajos padomju gados iznāca
krājuma "Muzeji un kultūras
pieminekļi" daži numuri, līdz izplēnēja
arī tā ideja. Varbūt šo rakstu izlasa
Muzeju valsts pārvaldes priekšnieks
J. Garjāns un kopā ar Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas
priekšnieku J.Dambi nolemj uzrunāt
Kultūras ministri H. Demakovu. Un
raugi, jau pēc gada Latvijas
muzejniekiem, restauratoriem un
pieminekļu aizsardzības speciālistiem
būs savs žurnāls! Vai esam sliktāki
par suņu audzētājiem, kulināriem un
kāzu kleitu šuvējiem? Stāstu par
Ļvovu un Ļvovas kolēģu darbu
atstāju citam stāstniekam.
Braucot mājās vēl iedzeram ukraiņu
alu un stiprākam dzērienam pa virsu
uzēdam kārtīgu speķi. Prāts paliek
skaidrs un domas ir spraigas. Uz
Polijas robežas muitnieks ir pārliecināts,
ka visus šos labumus lielā daudzumā
vedam arī uz Latviju. To viņš nevarēja
pieļaut, tādēļ visi izkāpjam un pie
gariem galdiem, kā nerātni bērni
veram vaļā savus saiņus. Līdz
pēdīgam maisiņam, ieskaitot ruļļos
satītās stendu prezentācijas lapas.
Muitnieka izbrīns bija patiess, jo
iztrūka cigarešu kalnu un degvīna
kannu. Žēl, cilvēkam diena bija
izbojāta, toties mums līksms prāts, jo
brauciens izdevās Uz redzēšanos
kopējā braucienā nākamgad un
paldies organizatoriem.
Rihards Pētersons

