
Kur smelt idejas

Vērojot Pētera LiePiņa vitālos laucinieku tēlus, aizvien neviļus 
pārņēmusi pārliecība, ka viņu līdzinieki pavisam nesen staigājuši pa 
aktiera zēnības dienu Mežamāju taciņu, ka bijuši Pētera vecāku, brāļu, 
māsu vai viņa paša tuvi kaimiņi, radi, paziņas.

Dažreiz atminēt lomas būtību aktierim palīdzot dažādas nejaušī-
bas, neparedzēti notikumi, dīvaini cilvēki, kuri bikses mauc pār galvu. 
Tas Pēterim paverot skatienu uz kādu mazapgūtu, aizraujošu pasauli, 
kurā viss norit pēc citiem neparedzamiem likumiem – kā Aizspogu-
lijā. Šāda dīvaiņu sabiedrība un viņu parastam cilvēkam neizdibināma 
uzvedība Pēteri aizvien it kā iesviedusi citā orbītā. Varbūt arī tāpēc 
mūsu rakstnieku radītie tēli viņam padevušies ar kādu īpašu patie-
sumu un vienlaikus neparastuma zīmogu jebkurā dzīves brīdī – tra-
ģiskā robežsituācijā vai kādu smieklīgu pārpratumu mezglu šķetinot 
un aizvien vairāk tajā sapinoties. Tie ir bijuši brīnumaini brīži, kad 
aktiera skatuves tēli mūs apdāvinājuši ar neaizmirstamām atziņām. 

Gribas domāt, ka pasaules uztveres veidošanā liela loma bijusi 
Pētera tuviniekiem un dzimtajai lauku videi. Zēnam jau no mazotnes 
patika noraudzīties, kā viņa vecāki veic parastu ikdienas mājas soli, jo 
jebkuru darbu tēvs un mamma darīja skaisti, precīzi, ar lielu atbildības 
izjūtu, abiem bija zelta rokas. Varbūt arī tāpēc jau no mazotnes Pēteri 
aizvien pārņēma vēlēšanās iespēju robežās palīdzēt mājiniekiem viņu 
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darbos un dīki neslaistīties, kad 
citi strādā.

“Es visu mūžu esmu juties kā 
laucinieks un lepojos ar to, kaut 
gan ar laukiem saite jau pasen 
pārtrūkusi, kopš mani un Maijas 
vecāki aizgājuši viņsaulē. Man 
Taukšķa lomā ir jādzied tāds dzej-
nieka Petera teksts: “No kūtspa-
kaļas cēlies ir katrs rīdzinieks.” Tā 
taču svēta patiesība! Un ar mūsu 
kūtiņas iemītniekiem man pui-
kas gados bija labas attiecības. 
Sevišķi sirsnīga saskaņa bija ar 
zirgu Juri. Es no tiesas mazotnē Vidusskolas gados

lauku darbos
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ticēju, ka Ziemassvētku naktī lopiņi sarunājas. Tāpēc aizvien aizte-
cēju līdz kūtij, piespiedu ausi pie durvīm, un man tik tiešām likās, ka 
atskan balsis. Tāda bija manu bērnu dienu romantika. Vispār toreiz 
romantikas bija atliku likām. To bagātīgi sarūpēja dažādi pagasta 
savdabji, ļaudis ar neparastu māksliniecisku redzējumu uz visparas-
tākajām lietām un notikumiem. Man aizvien paticis viņus vērot un 
uzklausīt.”

Vai tad tavs studijas vadītājs, pedagogs Dailes teātrī un režisors Pēte-
ris Pētersons nebija spoža, savdaba personība?

“Jā, man dzīvē ir veicies sastapt ļoti talantīgus un neparastus cilvē-
kus. Nodarbības un mēģinājumi pie Pētera Pētersona bija kā aizrautīgi 
gaisa akrobātikas vingrinājumi vai pārgalvīgas dejas uz virves. Viņš 
pats bija kā virtuozs žonglieris – salīdzinājumi, asprātības, līdzības, 
arī dzēlības bira kā no pilnības raga. Spēj tikai satvert!”

Un nekad nevarēja paredzēt, kuram nākamajam viņš to bumbiņu 
sviedīs?

“Jā, viņa mēģinājumos snau-
duļot nedrīkstēja, bija jāuztur 
modrs gars. Pēteris Pētersons 
un Nora Pētersone bija arī vedēji 
manās un Maijas kāzās. Tāpēc 
šis manas dzīves svarīgais noti-
kums palicis daudziem atmiņā 
kā krāšņu asprātību virkne. Man 
pašam arī visādas trakulības un 
dullības patīk. Tāpēc arī dažās 
izrādēs esmu skatītājus pār-
steidzis, iznākot paklanīties uz 
rokām.”

Pēc tavām monoizrādēm šīs 
akrobātiskās “skunstes” parasti 
izsauca gluži vai sprādzienam 
līdzīgu sajūsmināto skatītāju 
atsaucību. 

Daukas lomā izrādē  
“dullais dauka”
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“Arī dzīvē dažu labu reizi tā 
ir gadījies. Bija tāds nodoms, arī 
Triju Zvaigžņu ordeni saņemot, 
kad man iešāvās prātā – nostāšos 
uz rokām... Tomēr pārdomāju, jo 
nebiju pārliecināts par klātesošo 
humora izjūtu. Turklāt krāšņais 
Saeimas zāles parkets padara cil-
vēku biklu...”

Vai aktiera profesijas izvēlē 
tomēr svarīga loma nebija arī 
taviem vecākiem?

“Tiešas ietekmes man nav 
bijis. Mammai patika uzdziedāt. 
Viņai bija laba balss, tomēr paš-
darbībai laika neatlika, bija jārū-
pējas par saimniecību, jāaudzina 
bērni. Kad beidzu pamatskolu, 
tēvs pēkšņi aizgāja viņsaulē. Trīs 
jaunākie bērni – Maija, Biruta un 
es, pastarītis, – palikām uz mammas pleciem, viņai bija ļoti grūti, labi, 
ka man paveicās agri apgūt lauku darbus.

Tomēr, domājot par vecāku ietekmi manas profesijas izvēlē, – tāda 
noteikti bija, vienīgi netieša. Mani noteikti iespaidoja vecāku attiek-
sme pret dzīvi, cilvēkiem, notikumiem un aizrautība, ar kādu viņi 
veica visparastākos darbus. Tā bija gluži vai mākslinieciska. No tēva 
esmu laikam mantojis viņa intuīciju. Tā viņam bija fantastiska. Viņš, 
tikai pēc nojautas vadoties, prata salabot visdažādākos mehānismus – 
šujmašīnas, pļaujmašīnas, arī pulksteņus. Es vienmēr gluži vai plīsu 
no ziņkāres un apbrīnas, kad viņš kārtējo reizi kaut ko bija izjaucis 
pa daļām, lai atrastu vainu. Viņa intuīcija parasti bija nemaldīga, tā 
viņam palīdzēja vispiņķerīgākajos gadījumos. Tēvs strādāja dažādus 
darbus, kādu brīdi vietējā veikalā, darbojās arī piensaimniecībā. Arī 
vecāko māsu Irmu viņš centās ievadīt piensaimnieku profesijā. Taču 
arī šajā nozarē intuīcijai ir liela nozīme tāpat kā teātrī.”

Kopā ar mammu  
vidusskolas izlaidumā
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Re kā! Piensaimnieki un viņu pēcteči esot tie labākie cilvēki... Arī mani 
vecāki bija piensaimnieki.

“Kā tad! Es arī to vienmēr esmu sacījis! Tomēr daži man nepiekrīt, 
laikam taču nesaprot ne manu nopietnību, ne manus jokus.

Tēvs pēc kara diezgan ilgu laiku nostrādāja krejotavā. Tas bija diez-
gan tālu no mūsu Mežamājām. Mēs ar mammu bieži braucām pie 
tēva ciemos. It sevišķi man patika ziemas ceļojumi. Mežs bija piesni-
dzis, koku pūkainie zari liecās pāri pār šauro ragavu ceļu... Ziemā tas 
ātri tika iebraukts, jo bija kā “centrālā maģistrāle” uz ārpasauli, pa 
kuru brauca arī visi kaimiņi uz visurieni. Atpakaļceļš parasti bija vēlā 
vakara stundā. Gar ceļa malām zibinājās zilganas koku ēnas, augšā 
mirguļoja zvaigznes, spīdēja spodrs mēness, mēreni knieba sals. Viss 
klusu, klusu. Vienīgi sniegs spalgi knakšķēja zem mūsu zirdziņa Jura 
pakaviem. Smaržoja pēc sniega.”

Tevī klausoties, top skaidrs, kāpēc tavās monoizrādēs gan Jērādiņas, 
gan Mikabikas ceļojuma gaitas tik dzīvi samanāmas, it kā mēs, skatītāji, 
paši būtu tās izstaigājuši. Tā vien liekas, ka tu līdz ar Jērādiņu esi viesojies 
pie viņa lauku radiem. Varbūt vēl būsi viņam rada.

“Esmu jau teicis, ka man rakstnieks Alberts Kronenbergs aizvien 
licies kā tuvs radagabals, kaut gan neesmu viņu dzīvē sastapis, vienīgi 
labi iepazinu viņa meitu arhitekti Rūtu Kronenbergu. Viņa aprakstīta-
jās lauku ainās man viss ir tik tuvs, mīļš un saprotams. Daudzas bēr-
nības atmiņas man saistās ar dažādām sajūtām, dvesmām, smaržām. 
Es ļoti skaidri atceros, kā, vēlā vasaras vakarā pa taciņu brienot, mani 
apņēma tādi gaisa slāņi, kas kāpa augšā no zemes. Es iekāpju vienā 
avotaini ledainā slānī, bet drīz vien mani apņem silts, silts, kā tikko 
slaukts piens. Man ļoti patika brist caur šīm mainīgajām gaisa strāvām 
kā kārtainai tortei uz māju pusi. Mamma teica – tā esot zemes vakara 
elpa. Es vispār notikumus, cilvēkus, dārgas atmiņas atceros caur smar-
žām, pieskārieniem, sajūtām. Vēl tagad atceros, kā pēc sakarsētiem 
putekļiem un krāsas smaržoja tēva lielā elektriskā lampa viņa krejota-
vas istabiņā. Tā spuldze man, lauku puikam, likās kā debesu brīnums. 
Un vēl šobaltdien atceros, cik svaigi smaržoja piens un saldais krējums 
milzu vannās. Tā tikai Latvijā smaržo piena produkti – pēc pienenēm, 
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purenēm, kalmēm. Man ļoti patika aizlavīties līdz tām vannām. Es pie 
tām varēju nostāvēt ļoti ilgi.”

Par ko tu domāji, pie tām stāvēdams? Vai tie bija kādi Leiputrijas sapņi?
“Es ar interesi skatījos un klausījos, kā strādā daudzās centrifūgas 

un visādi citādi mehānismi. Vēroju, kā baltais, gardais šķidrums vir-
puļo dziļajā vannā, kā tur veidojas savi atvari, mutuļi un apakšstrau-
mes, kā pa virsu sakuļas tādi kā čagani mākonīši...”

Vai tev nekārojās paslepus ar pirkstu izzvejot vienu tādu debesu gaba-
liņu?

“Nedrīkstēju jau. To man tēvs un vecākā māsa Irma uz stingrāko 
bija piekodinājuši... Māsa pie tēva krejotavā mācījās modernieka 
amatu. Pienotavā un krejotavā esot gluži kā operāciju zālē – visam 
jābūt tīram un pat sterilam. Kad es vasarā dažas nedēļas padzīvoju 
pie tēva, man patika rīta agrumā uzrāpties uz jumta un noskatīties, 
kā sabrauc piena vedēji, pajūgus ar lielām kannām piekrāvuši.”

Manu tēvu piena vedēji, sevišķi vecāka gadagājuma sievas, godbijīgi 
sauca par “piena kungu”. Kā tavējo? 

“Neatceros. Toties dzīvā atmiņā palicis, kā es paslepus mielojos ar 
lopbarības raušiem. Kā lielie nemana, es tik nokniebju pa gabaliņam. 
Smaržoja ļoti kārdinoši.”

Pēc grauzdētām saulespuķu sēklām?
“Āre! Tu arī atceries! Laikam tak arī būsi grauzusi? Vispār mana 

bērnudienu pieredze, visi mani stiķi un niķi, neapšaubāmi, ir kalpo-
juši kā skatuves tēlu “būvmateriāls”. Sevišķi Kronenberga darbos, 
kas manai fantāzijas pasaulei noderēja kā uzlieti. Kronenberga pasa-
kās vienlaikus iekšā ir visa dzīvā dzīve un arī brīnumaina fantāzijas 
pasaule. Atveidodams kaut vai sīku viņa aprakstīto putneli, es to mazo 
radību it kā ieraugu un apbrīnoju.”

Laikam taču arī profesors Alfrēds Straumanis ar tavu starpniecību 
ieraudzīja un priecājās par taviem putniem, kaķiem, suņiem, zirgiem un 
visu raibo sabiedrību tavā atveidojumā. Pēc tam sekoja viesizrādes uz 
ASV un Kanādu. 

“Atmodas sākumā, kad profesors viesojās Latvijā, viņš mūsu teātrī 
noskatījās “Dullo Dauku” un “Jērādiņu”. Pēc tam tikām divas reizes 
ielūgti uz viesizrādēm. 
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Visupirms devos viesizrādēs ar Alberta Kronenberga “Jērādiņu”. 
Mūs uzņēma ļoti labi, tomēr es ļoti ilgojos pēc mājām. Viss viesošanās 
laiks un arī atpakaļceļš bija pieblīvēts ar spilgtiem notikumiem un 
iespaidiem. Sākumā tie bija tādi rāmi, apcerīgi. Taču neaizmirstams 
bija viens no tiem – lidmašīnā. Gluži kā no paralēlās pasaules. Kad 
skatījos no lidmašīnas uz leju, es nodomāju – nudien izskatās pēc 
Jērādiņas raibās vestes no dažādu krāsu gabaliņiem. No augšas viss 
rādās citādi. Tad lidmašīna ienira mākoņu krāvumos. Kā putukrējuma 
kalnos. Kad iestājās vēls vakars, es pēkšņi redzu – tuvojas kaut kāds 
spilgts gaismas plankums. Nodomāju – citplanētiešu kuģis vai kā? Vai 
varbūt no manis tā gaisma, varbūt es jau spīdu. Izrādās – uz lidma-
šīnas spārna uzkritis mēness atspīdums, apaļš kā plācenis. Un nevar 
saprast, kurš ir spodrāks un skaistāks – “oriģināls” debesīs vai atspī-
dums uz lidmašīnas spārna.”

Tas ir tikpat kā ar labi nospēlētu lomu, kad autora “atspīdums” aktierī 
dažreiz ir dziļāks un īstāks par oriģinālu. Man tā vien liekas, ka tev nekad 
nav garlaicīgi.

“Nekad! Es nesaprotu tos, kas žēlojas par garu laiku, kas par katru 
cenu drudžaini meklē iespēju izklaidēties. Man dažreiz patīk būt vie-
nam. Es, piemēram, varu ilgi vērot durvju rokturi, tas man atklājas 
kā simboliska zīme. Rokturis liek domāt par atnākšanu, aiziešanu, 
satikšanos, šķiršanos. Dzejoli varētu uzrakstīt. Man šāda vienpatība 
tāpēc ļoti patīk, jo tad varu izdomāties krustu šķērsu. Tādos brīžos, 
kad es ar sevi it kā klusībā sarunājos, bieži iezīmējas lomas risinā-
jums, es skaidri redzu topošo tēlu, viņa izskatu, sadzirdu viņa balsi 
un runas veidu. Gluži tāpat arī viesizrāžu un ceļojumu iespaidi, kas 
apkārt mutuļoja, arī mana bērnības pieredze – tas viss man noderējis 
kā ieraugs jaunām lomām.”

Vai tie bija apzināti motīvi, kas tev lika izvēlēties aktiera profesiju?
“It kā ne. Kaut gan man jau no bērnības patika atdarināt. Vispār 

biju diezgan plātīgs, man patika skolasbiedriem šo to attēlot. Tā nebija 
vienīgi vecākā brāļa Edgara (Edgars Liepiņš, Jaunatnes teātra aktieris – 
I. L.) ietekme, kaut gan viņš tiešām bija mans zēnības ideāls. Skolā es arī 
stāstus rakstīju. Vienpadsmit gadu vecumā man tapa filmas scenārijs.”
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Vai tu labi atceries pēckara gadus, deportācijas, notikumus ar meža-
brāļiem? Vai vecāki un kaimiņi kaut ko no tā pārrunāja bērnu klātbūtnē?

“Drīzāk es to laiku atceros kā neskaidru, nepārejošu baiļu izjūtu. 
Man naktīs kā mazam zeņķim bija neizskaidrojamas, instinktīvas bai-
les, jo istabaugšā bija dzirdami soļi. Mūsu guļbaļķu namiņš bija meža 
vidū. Man šķiet, ka tēvs mūsu istabaugšā šad tad ļāva mežabrāļiem 
pārgulēt un slēpties. Tēvs, paldies Dievam, netika paņemts ne krievu, 
ne vācu armijā, viņam izdevās izvairīties, jo pārtikas nozarē un pien-
saimniecībā strādājošajiem tika piešķirtas “broņas”. Es no tiem lai-
kiem atceros vēl tādu “bildi” – daži nepazīstami vīri iznāca no meža, 
apsēdās mūsu pagalmā uz lielā, pelēkā akmens un diezgan ilgi ar tēvu 
sarunājās. Tēvs šad tad viņiem deva ēdienu. Neviens man neko nebija 
pieteicis, taču es nojautu, ka nedrīkstu par to neko jautāt vai kā citādi 
traucēt. Kur nu vēl kaimiņiem kaut ko bilst... 

Ja vecāki kaut ko pārrunāja savā starpā par izvešanām, tad aprauti, 
pusvārdos, puszilbēs, ar mājieniem. Bērnu ausis tika sargātas no bīsta-
mām pārrunām, lai kāds neattapīgais neviļus neizpļāpājas. Pieaugušie 
centās, lai mēs mazāk dzirdētu bīstamas un satraucošas ziņas. Gan 
skolā, gan mājās bērni tika sargāti no liekām pārrunām. Šāda nasta 
bērnu apziņai netika uzkrauta. Tomēr pēckara skarbais laiks bērnus 
un jauniešus agri norūdīja. Parasti pat knēveļi ātri nojauta, ko un 
par ko nedrīkst pļāpāt. Es pats gan vienreiz smagi izgāzos. Toreiz pa 
mājām staigāja lopu skaitītāji, kuri reģistrēja, cik katrā saimniecībā 
ir govju, cūku, aitu, zirgu. Vēl tagad atceros, kā mūsu vecāki veda tos 
pie kaimiņiem, ja pieļaujamais skaits bija pārsniegts. Kaimiņi savukārt 
savējos slēpa pie mums. Tā mēs izlīdzējām viens otram. 

Tēvs vienmēr mums, bērniem, pieteica, lai kūtī nerādāmies, kad 
ierodas lopu skaitītāji. Vienā tādā pārbaudē vecākiem tiek prasīts, vai 
tad mums tikai divas aitiņas vien esot. Sazin kāpēc man uznāk plā-
tības gars, un es lielīgi paziņoju: “Ir gan vairāk, tikai tās pārējās cie-
mojas pie kaimiņiem.” Paldies Dievam, ka uzskaitītājiem bija humora 
izjūta un ka viņu vidū nebija zemisku sūdzmaņu.

Par izvešanām gan man bez liekas piekodināšanas bija skaidrs kā 
āmen baznīcā, ka nedrīkst ne pušplēsta vārda bilst. Kaut gan man tas 
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jautājums nedeva mieru. Es bieži vien, pie savas mīļās apses mājas 
galā aizgājis, tirdīju sevi ar minējumiem – kas tās tādas par ačgārnī-
bām, kāpēc cilvēki vispār kaut kur jāved? Kāpēc viņi nevar palikt savā 
zemē, savās mājās? Mums kaimiņos Zvirgzdiņu mājās dzīvoja tāda 
Inta. Viņas vecāki bija lielsaimnieki. Ne jau kas īpašs, tomēr lielāka 
saimniecība nekā citiem Meņģeles pusē, ar saviem spēkiem iekopta. 
Laikam kādam skauda. Inta vēl ilgi mums ar Maiju rakstīja brīnišķīgas, 
gudras vēstules. Par izvešanu tā īsti uzzināju no kaimiņiem, kas pēc 
gadiem atgriezās. Tad es jau mācījos vidusskolā. Bieži divatā apsprie-
dos ar kaimiņu Antonu Balaško, kas bija atgriezies no Sibīrijas. Pēc 
šīm sarunām līdz mielēm apjēdzu, cik apdraudēti esam. Gandrīz visi. 
Atlika tikai kādam paziņot, “kur vajag”, par mana tēva noslēpumai-
najiem viesiem mūsu pagalmā...”

Un jūsu guļbaļķu namiņš vienā dienā paliktu tukšs?
“Ļoti iespējams, ka mēs aizceļotu, kaut gan tēvs jau bija aizsaulē.”
Vai tevi atkal sāka mocīt baiļu izjūtas? Vai tirdīja tramīgi murgi? Var-

būt kļūdos, tomēr man liekas, ka visi šie pārdzīvojumi un smagās pārdo-
mas tomēr netieši baroja tavu skatuves darbu tēlainību. Tās neskaidrās 
baiļu trīsas, soļi naktsvidū istabaugšā, nepazīstami, drūmi vīri pagalmā – 
tāda sabiezināta šausmu gaisotne, kas aizvien apņēmusi, skatoties tavu 
Jūdu “Barabā”, arī Beniju “Kaulos”.

“Jebkurš totalitārais režīms cilvēkā modina neaizsargātības, paze-
mojumu un iznīcības draudu jutoņu. Emocionālā atmiņa un iztēle 
man lomās palīdzējusi uztaustīt to, ko ar prātu neanalizēju un varbūt 
pat neapzinos.”

Izdari un pats pēc tam brīnies?
“Apmēram tā.”


