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Visi noņēma savām jūras zaļajām stu-
dentu cepurītēm baltās lentītes, palika 
melna mala. Tas nebija ne projekts, ne 
kampaņa, ne akcija. Tagad visu cenšas 
formulēt, bet toreiz cilvēki vienkārši tā 
jutās. Tāda bija morāle.

Jums nepatīk jēdziens «projekts»?
Nepatīk arī vārds koncepcija. Kāpēc 

ne pamatdoma? Ja operā vai teātrī taisa 
izrādi, vai Džemma Skulme grib kaut ko 
uzgleznot, tas jāsauc par projektu? Tas ir 
šodienas stulbums. Un pasakiet, ar ko 
atšķiras mūsdienu (modernā) deja no 
laikmetīgās dejas? Diskutējot dejas 
vēsturniece Gunta Bāliņa ieminējās, ka 
arī latviešu skatuves deju varētu saukt 
par mūsdienu laikmetīgo skatuves deju. 
Teicu: Gunta, nu tu visas trīs sajauci 
kopā, būs galīga putra. 

Visi ar prieku dejo jūsu Vāveru 
polku, veidojāt horeogrāfiju filmām, 
teātra izrādēm, pat leģendārajai ro-
koperai Lāčplēsis, kuru 1988. gadā 47 
izrādēs noskatījās 150 tūkstošu, kāpēc 
iebilstat apzīmējumam «horeogrāfs»?  

Es sevi principā neuzskatu par 
horeogrāfu, jo neesmu to mācījies. 
Drīzāk esmu deju skolotājs. Reiz ar 
Rolandu Juraševski Daugavpilī skatījos 
topošo skolotāju izlaiduma eksāmenu. 
Pedagoģijas studenti fakultatīvi varēja 
apgūt arī deju kolektīvu vadīšanu un 
iegūt kvalifikāciju «deju skolotājs». 
Eksāmenā bija jāsacer dejas pirmsskolas 
vecuma bērniem: viens uzstāda, pārējie 
izpilda. Lieli čaļi un solīdas dāmas 
pačkiņās tipināja un tēloja sniegpārsli-
ņas, tas bija tik nenormāli aizkustinoši. 
Bet es redzēju, ka viņi var bērniem kaut 
ko iemācīt, ka viņi to prot.

Augstākais, ko par dejošanu pats 
esmu mācījies, bija divu mēnešu Savie-
nības kursi Ļeņingradā. Mākslinieciskais 
vadītājs bija Marijas teātra baletmeistars 
Leonīds Jakobsons, bet pasniedzēji no 
dažādām republikām un valstīm. Dzīvo-
jām Carskoje selo un turpat Katrīnas pilī 
dejojām. Kad viens spāņu baletmeistars 
mums rādīja un skaidroja, ko klasiskajā 
bolero nozīmē katrs žests un skatiens, 
nolēmu, ka Vektorā spāņu klasiskās 
dejas nebūs. Tas nav pašdarbniekiem. 
Spāņu zemnieku dejas, hotas – tās gan.

Tolaik kolektīvos ļoti daudz dejojām 
cittautu dejas, bet, ja tagad koncertā 
uzlaid krievu deju, automātiski esi 
«ušakovists» un «putinists». Tā ir kulturā-
la aprobežotība. Kāpēc nevienam nenāk 
prātā dēvēt par «putinistiem» orķestri, 
kas spēlē Čaikovski vai Musorgski? 27. 
aprīlī Rīgas Latviešu biedrībā notiks 
Dejas dienai veltīts starptautisks deju 
konkurss dažādās nozarēs. Aizejiet 
apskatieties! Ar divām dejām piedalās arī 
Vektors un tā jaunā vadītāja Dagmāra 
Bārbale. Starptautiskajā žūrijā būs arī 
slavenā Igora Moisejeva ansambļa 
dejotāji no Krievijas. Starp citu, Dagmā-
ra ar Agri Daņiļeviču pērn Maskavā 
iestudēja Moisejeva ansamblim Agra 
Daņiļeviča deju.

Droši vien to, kurā meitenes augstu 
lido pār Jāņu ugunskuriem un puiši 
viņas noķer lidojumā?  

Nē, vienkāršu latviešu deju bez 
akrobātiskiem trikiem. Vēl Sūnas laikā 
piecdesmito gadu beigās Dancī divas 
reizes Maskavā strādājām kopā ar Moi-
sejeva ansambli. Izrādās, viņiem nolikta-
vā bija etnogrāfiskie latviešu tautastērpi, 
katrs cita novada. Ansambļa meitenes 
toreiz teica, ka pusi mūža atdotu, lai tos 
uzvilktu mugurā. Moisejeva ansambļa 
mākslinieciskā vadītāja bija Latvijas 
simtgades deju svētku konkursa žūrijā. 
Viņa brīnījās: tik augsts līmenis, tāds 
repertuārs – un tā ir pašdarbība?! Un tad 
mēs atcerējāmies par tiem tautastēr-
piem… 

Vai vispār ir iespējams iekāpt svešās 
kurpēs?

Toreiz Maskavā Moisejevs mums 
iemācīja humoristisku, senu pilsētas 
kadriļu. Vispirms uz skatuves uznāk četri 
pāri, puisis pasniedz meitenei avīžpapī-
ra tūtu ar «semečkām», viņa uz skatuves 
tās grauž un spļauj gaisā. Mana partnere 
folkloriste Jadviga Darbiniece protestēja: 
es? Un «semečkas»? Uz operas skatuves?! 
Sūna, par ko jūs mani turat? Sūna viņu 
pārliecināja. Kad kadriļu nodejojām 
Rīgā, LU rektoru izsauca skaidroties uz 
partijas centrālkomiteju, jo kādam tā 
likās ņirgāšanās par krievu tautas nacio-
nālajām jūtām. Kad parādīja programmu 
– ka deja ir no Moisejeva repertuāra –, 
sarunas beidzās.

Moisejeva ansambļa repertuārā bija 
visas pasaules dejas. Bet kāpēc ne latvie-
šu un lietuviešu? Moisejevs teica: «Jūsu 
dejās nav akrobātikas, nav komisku 
izdarību un triku, ar ko aizraut publiku, 
bet jūsu iekšējo pasauli nevaram parā-
dīt.» Astoņdesmito gadu sākumā ar 
Vektoru piedalījos PSRS ziemeļrietumu 
deju ansambļu konkursā Arhangeļskā 
par tiesībām braukt uz festivālu Kubā. 
Pašdarbība Krievijā bija ļoti augstā 
līmenī, tomēr uzvarējām. Dabūjām arī 
speciālbalvu par vislabāko krievu dejas 
izpildījumu. Žūrijas priekšsēdētājs teica: 
«Vajadzēja atbraukt latviešiem, lai 
parādītu, ka krievu dejā ir lirika, daile un 
cēlums, ne tikai kurš kuru pārlēks un 
pārsitīs.» Savukārt horeogrāfs no Ukrai-

nas, iestudējis mums hopaku, noteica: 
pārsteidzoši precīzi un skaisti, bet ņe po 
ukrainski. 

Vai latviešu skatuves deja globālajos 
vējos nekļūst pārāk multikulturāla – ar 
īru līnijdeju soļiem un svešādiem 
žestiem?

Atceros, kā līdz ārprātam plēsās par 
Harija Sūnas deju Pie Daugavas (ar 
Elgas Īgenbergas mūziku), kas tagad ir 
klasika: tā nav latviešu deja, kā tur var 
taisīt visādus valšus un vēl celt šitā 
meitenes gaisā?!? Milda Lasmane un 
Elza Siliņa, kas tolaik bija autoritātes, 
gan tā nedomāja. Dažreiz ir tā, ka 
horeogrāfija nav pretrunā latviešu dejai, 
bet izpildījuma maniere nav latviska. 
Vienam otram kolektīvam tā ir tāda 
izspīlēta. 

Pagājušo Deju svētku lieluzvedumā 
Māras zeme bija tādas dejas, kurās 
augstu cilā kājas. Saprotu: par kara 
tēmu, skan tautasdziesma Uz ežiņas 
galvu liku. Bet kad jūs esat redzējuši, no 
sarkanajiem strēlniekiem un Ulmaņlaiku 
armijas līdz šodienas Latvijas armijai, ka 
mūsu karavīri maršētu ar pārvērstiem 
ģīmjiem, izrieztām krūtīm un sitot kājas 
kā parādēs Maskavas Sarkanajā lauku-
mā, Ķīnā vai Ziemeļkorejā? Latviešu 
spēks slēpjas viņu iekšējā pasaulē un 
morālē. Zīmēšanās un izrādīšanās 
latviešiem vēsturiski nav raksturīga, 
izņemot politiķus un māksliniekus, 
kuriem tas ierakstīts gēnos. Kā pasaules 
folkloras klasika, etnogrāfisko deju 
briljants daudz cildināts latviešu Sāra-
bumbals – lībiešu kadriļa, tīra manta! 
Tur nav ne mazākās ārišķības, un tā to 
nodejot ir ļoti grūti. Vēl šodien Sārabum-
bals ir Vektora brends.

Šodien aktuāla ir diskusija: Dzies-
mu svētki vai šovs?

Visur nāk iekšā šova elements, bet 
šovs ir efekta un naudas lieta. Šovs nav 
māksla. Šova elementi ir cirks, akrobāti-
ka, gaismu specefekti. Mākslu var pa-
kļaut šovam, bet, piedodiet: tā, kā es 
saprotu Dziesmu svētkus, tur šovam nav 
vietas. Tur ir vieta saturam, jēgai un 
jūtām. Kā milzīgu sasniegumu pasniedz, 
ka stadionā vienlaikus bijuši 17 000 
dejotāju. Var saiet un labākajā gadījumā 
pagrozīt galvu vai palēkāt, bet ne dejot.   

Koristu un dejotāju galvenais mēr-
ķis ir piedalīties Dziesmu svētkos, 
tomēr diriģenti brīdina, ka svētki ir 
apdraudēti, jo mazumā iet zēnu un vīru 
kori, dziedāšana skolās.  

Edgars Račevskis teica: nekāda 
koncerta Mežaparkā nebūs bez vīriem. 
Tas pats ar deju kolektīviem. Bet ir 
paradokss: koru kļūst mazāk, bet deju 
kolektīvu – arvien vairāk. Mums ir 
pakāpenība: bērnu, jauniešu, vidējās 
paaudzes un senioru kolektīvi. Vektorā 
vien ir gandrīz sešdesmit savā starpā 
precētu pāru, bērni nāk līdzi uz mēģinā-
jumiem. Daudziem te dejojuši tēvi, 
mātes, vecvecāki. Kad dejotājiem pie-
riebsies tas, kā ar viņiem apietas organi-

Atceros, kā līdz 
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deju pie dAugAvAs, 
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