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Pirmā mīlestība 

 

«Es biju klusa, noslēgta, kautrīga un ļoti jūtīga. Skolas laikā rakstīju 

dienasgrāmatu. Kad tagad to palasu, redzu, cik saasināti visu esmu ņēmusi 

pie sirds, tvērusi ļoti emocionāli, par visu pārdzīvojusi. Es biju ļoti traģiska 

būtne... Kopš sevi atceros, vienmēr par kādu esmu jūsmojusi un viņa dēļ 

cietusi, rakstīju dzejoļus, un tie lielākoties bija par mīlestību. Piecu gadu 

vecumā man patika kāds ciema puisis. Bērnudārzā negāju, no kaimiņu 

bērniem simpātiju man nebija. Skolā patiku zēniem, viņi skraidīja man 

pakaļ, izrādīja uzmanību, un tas mani kaitināja. Viens no manas skolnieku 

apliecības bija izplēsis fotogrāfiju un glabāja, kamēr es viņam to, pilnīgi 

saburzītu un samīcītu, ar lielām pūlēm atņēmu. Manī bija samīlējies kāds 

puisis, kas man nepatika, bet viņš no manis neatlaidās, visur sekoja, un vienā 

reizē, kad gāju caur mežu uz mājām un viņš nāca man pa pēdām, pateicu to 

brāļiem. Viņi otrā dienā ar manu pielūdzēju skolā bija runājuši un 

piesolījuši, ka nākamā saruna, ja neliks mani mierā, būs sāpīgāka... Puika 

bija sapratis, un man no viņa bija miers.  

Bija zēni, kas man patika. Pirmajā klasē es iemīlējos, un viņš bija mana 

pirmā mīlestība – puisis no manas klases, kas man patika visus Durbes 

skolas gadus. Es redzēju tikai to vienīgo un citi zēni mani neinteresēja. Bieži 

gāju uz skolu tikai tāpēc, lai viņu redzētu. Man likās, ka viņam patika cita 

meitene, un es to stipri pārdzīvoju. Viņš bija puisis, kas patika daudzām 

meitenēm.  

Ziemā bieži slimoju, atkal reiz vairākas nedēļas nebiju skolā, tas iekrita tieši 

pa Jauno gadu, kad visiem bērniem pirms tam skolā deva paciņas. Mana 

simpātijas mamma bija feldšere un vienmēr, kad biju slima, brauca mani 

dakterēt. Gulēdama slima, domāju un sapņoju par viņas dēlu, un pēkšņi 

manos Sīļos vērās istabas durvis, mamma teica: «Pie tevis draugs atnācis!» – 

un viņš ienāca... Skolā bija dalītas Jaungada paciņas un teikts, ka viņam tā 

man jāaiznes. Tiešām nezinu, kāpēc viņam! Viņš dzīvoja Durbē, daži 

klasesbiedri dzīvoja tuvāk. Es biju pārsteigta un ļoti laimīga. Atceros, ka 

viņš sēdēja pie manas gultas, nevarēja neko parunāt, es arī nezināju, ko teikt. 

Mans sapnis bija piepildījies. Mans sapņu puisis bija bridis pa sniegu tik tālu 

ceļu, lai atnestu man paciņu. Kad man likās, ka viņam patīk cita meitene un 

viņš uz mani neskatās, gāju tos trīs kilometrus no autobusa pieturas pa meža 

ceļu uz mājām un runājos ar sevi: «Izaugšu liela, kļūšu slavena aktrise, viņš 

mani redzēs filmā vai teātrī un tad pārdzīvos un raudās, kāpēc mani 

negribēja...» 



Astotajā klasē viņš palika uz otru gadu. Slikti mācījās, un es nezinu, kāpēc 

viņš man, teicamniecei, tik ļoti patika. Devītajā klasē mēs vairs nebijām 

kopā. Es vēl mācījos Durbē, bet sāku jau braukāt uz Liepāju, biju paņemta 

teātrī un viņu redzēju ļoti reti. Pagāja vairāki gadi. Es jau biju nofilmējusies 

Maijas lomā filmā Zobena ēnā, strādāju teātrī, un kādā reizē ar izrādi 

viesojāmies Durbē, bija tikšanās ar skatītājiem. Pēc tam mūs ar saimniecības 

autobusu veda uz Liepāju, šoferis bija mana kādreizējā sapņu puiša tēvs, un 

viņam blakus sēdēja viņš pats. Ik pa brīdim atgriezās, paskatījās uz mani, 

uzsmaidīja, bet mēs neparunājām.  

Pirms vairākiem gadiem Liepājā bija Dailes teātra viesizrādes. Atpakaļceļā 

iesēdos pie Rēzijas, viņa brauca ar savu mašīnu. Pa ceļam paņēma arī kādu 

Liepājas teātra puisi, kuram vajadzēja tikt līdz Grobiņai. Viņš nebija aktieris, 

bet saistīts ar teātri, mana dēla vecumā. Skatījos uz viņu un nevarēju saprast, 

ko viņš man atgādina. Runājāmies, un izrādījās, ka viņš ir tā mana 

klasesbiedra, kas man tik ļoti patika, dēls. Pateicu, ka pirmajās klasēs biju 

iemīlējusies viņa tēvā. Puisim bija viņa acis, un es tajās kā atspulgā redzēju 

savas tālās bērnības pirmo mīlestību.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maģija nav nekas labs 

 

«Ja man jāspēlē Pegija, man jāsaprot viņas psihika. Ja jāspēlē Spīdola, man 

jāsaprot, kā buras. Ja lomā esmu ragana, tad man ir jābūt raganai. Kad 

Priekules Ikarā gatavoju Ķerumātes lomu, lasīju Latviešu buramos vārdus, 

ko vēl vecajā drukā biju lasījusi, kad sešpadsmit gados filmējos savā pirmajā 

filmā Zobena ēnā. Filmas režisors Imants Krenbergs bija pirmais, kas mani 

ievilka maģijā. Viņš man deva literatūru par raganām, kas dzīvojušas Latvijā 

un sadedzinātas uz sārta. Sapratu, ka raganas latviešiem bijušas īstenība, 

nevis pasakas.» 

Juris Bartkevičs atceras: «No Indras skatuves pirmsākumiem man palicis 

atmiņā, ka mēs kaut kur laukos spēlējām viesizrādes un pēc tam notika 

zīlēšanas vakars. Indra dancināja šķīvīti, izsauca garus – Raini, Aspaziju, 

Dostojevski, Šekspīru, sarunājās ar tiem un darīja to tik nopietni, ka es kā 

vecs ironiķis (tad gan es nebiju vecs, un Indra bija pavisam jauna), to 

skatoties, domāju – un viņa tam visam tic! Ak, kungs, ak, kungs!... Lauku 

meitene, normāla lauku meitene, kurai Dievs, iedodams talantu, pievērsis 

lielāku uzmanību, nodarbojas ar pesteļošanu!... Es skatījos un reizē gan 

brīnījos par tām muļķībām, ko viņa dara, gan sajūsminājos, cik pārliecinoši 

viņa to dara. Aktiera profesijai tādas redzēšanas vai jušanas, kas ir ārpus 

realitātes, ļoti piestāv, un Indrai tās nāk tik dabiski, ka tām notic.» 

«Maģija kādreiz mani ļoti pievilka un interesēja,» atzīst Indra. «Kad 

iestudējām Uguni un nakti, aizrāvos ar buramvārdiem un man bija milzīgs 

kaifs, kad kā Spīdola uznācu uz skatuves, būros un jutu, ka visu zāli paņemu 

savā varā. Jutu, kāda milzīga enerģija man nāca un varēju ar to visus 

pakļaut. Pēc kādas izrādes cilvēks, kas nodarbojās ar ezotēriku, Jānim 

Makovskim bija teicis, ka izrādē redzējis ap mani ugunīgu auru. Gāju uz 

izrādi nevis ar domu spēlēt Spīdolu, bet visus noburt. Darījos kā ragana, un 

man nebija bail, jo es vairs nebiju Indra. Ja to stāstītu, droši vien, ka psihiatrs 

man uzstādītu diagnozi un liktu ārstēties psihenē. Kāds man izstāstīja, kā ar 

šķīvīti var izsaukt garus. Gribēju pamēģināt, vai man izdosies. Sākumā 

ķēmojāmies ar kursa meitenēm, un man patiešām šķīvītis griezās. Aizgāju 

mājās un vakarā viena pati sāku griezt. 

Ar šķīvīša dancināšanu noņēmos diezgan ilgi, un tā garu izsaukšana aizgāja 

jau par traku. Man likās, ka sāku jukt prātā. Naktīs mocīja šausmīgi murgi. 

Katru nakti nāca kāds spoks, sēdēja uz manas gultas zaļš vīriņš, un es 

modos, šausmās kliegdama. Katru nakti!... Tolaik spēlēju Vaideloti un 

pateicu Vilsonam, ka naktīs man rādās spoki. Mārtiņš sacīja, ka pazīst 

mācītāju Juri Rubeni, piezvanīja viņam un aizveda mani pie viņa uz Rīgu. 



Stāstīju Rubenim, kas ar mani notiek, un viņš pateica, ka, aizraudamās ar 

ezotēriku, esmu pavērusi vaļā to sfēru, kuru nevajag vērt vaļā. Ar šķīvīša 

dancināšanu garus, kurus izsaucu, esmu atsaukusi šajā pasaulē un viņi naktīs 

nāk pie manis. Rubenis stāstīja, cik tas ir bīstami, un sacīja, ka, tā turpinot, 

patiešām nojūgšos, spoki nāks un mani vajās. Pēc sarunas ar Rubeni metu 

buršanām mieru un kopš tā laika ar maģijām un ezotēriskām lietām vairs 

nesaistos. Kad sāku sadarboties ar režisoru Jāni Loginu, daudz lasīju par 

ticības lietām, domāju par Dieva klātbūtni manā dzīvē un liktenī. Izlasīju ļoti 

daudz garīgās literatūras un sapratu, ka maģija nav nekas labs.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pigmalions un Galateja 

 

«Mīlestības liktenis man bijis ļoti nežēlīgs, lai gan mīlestība dzīvē bija un 

esmu bijusi tajā arī laimīga. Reizēm esmu domājusi, ja dzīvē man būtu 

piepildīta mīlestība un tā būtu laimīgāka, varbūt uz skatuves tādas lomas 

nenospēlētu. Visas mīlestības uz skatuves man bijušas traģiskas, esmu 

mīlējusi ļoti kaislīgi, bet nav bijis nevienas laimīgas mīlestības. 

Par aktrisi mani izveidoja Kroders – kā Pigmalions veidoja no māla savu 

Galateju, ideālo sievieti, ap kuru griežas vīrieši, tā Kroders ar lomām, ko 

man uzticēja, dodams arvien sarežģītākas, izveidoja no manis aktrisi. Ar 

katru nākošo lomu viņš to latiņu cēla man augstāk. Teica – tu jau to zini, 

ejam tālāk un mēģinām to, ko vēl nemāki. Tā ir milzīga laime, ja tiek tāda 

režisora rokās.» 

Sengrieķu mīts par Pigmalionu un Galateju ir stāsts par vīrieti kā radītāju un 

sievieti kā mākslas darbu, par tēlnieku, kas iemīlas pats savā mākslas darbā. 

Kad 2000. gada jūnijā žurnālam IEVA man bija saruna ar Kroderu, viņš 

teica: «Tajos piecpadsmit gados Liepājā visu teātra repertuāru veidoju 

faktiski tikai Indrai Briķei. Viņa ir nospēlējusi vairāk lielu lomu nekā 

Artmane. Tikai tā atšķirība, ka Artmane mirdzēja uz Dailes teātra skatuves, 

bet Briķe – Liepājā. Bez šaubām citas aktrises pa laikam bija greizsirdīgas 

un klusībā grieza zobus, bet to nu gan visas atzina, ka Briķe pie lomām tiek 

sava talanta un darbaspēju dēļ, nevis tāpēc, ka patīk Kroderam. Mums ar 

Indru bija ļoti savdabīgas attiecības. Grūti nodalīt, kur beidzas mīlestība pret 

aktrisi un sākas mīlestība pret sievieti. Ja režisors nemīl aktrisi, ar kuru kopā 

strādā, nekas labs no iestudējuma nevar sanākt. Tas nenozīmē, ka mīlestība 

obligāti jāīsteno arī dzīvē, kaut gan palaikam gadās arī tā. Viss bija tik 

sarežģīti... Indra vēl arvien ir mana aktrise. Otras tādas manā dzīvē nav bijis 

un nekad arī vairs nebūs.» 

«Es taču biju pilnīgs bērns, kad sākās mūsu sadarbība!» iesaucas Indra. 

«Kroders bija mans skolotājs un režisors. Pēc gadiem es varēju būt viņa 

meita, trīsdesmit sešus gadus jaunāka. Kroderam nav bijis bērnu, un es 

varbūt biju viņam kā bērns, kuru viņš audzināja. Viņš visu mūsu kursu 

paņēma zem sava spārna. Ne jau tikai mani, mūs visus. 

Jā, es biju viņam īpašāka, bet nebija tā, ka citas aktrises palika bez lomām, 

kā tas bieži izskanējis. Man pat likās, ka es Kroderam ne īpaši patīku un kā 

aktrise neko daudz nenozīmēju. Visu laiku domāju – kaut tikai es Kroderu 

nepieviltu! Kaut es normāli nospēlētu! Kroders nekad pēc izrādes mani 

neslavēja. Nekad! Es varēju tikai zīlēt – bija ļoti slikti vai normāli... Tas man 

radīja mazvērtības kompleksu, ka varbūt nenospēlēju tik labi, kā Kroders no 



manis gaidīja. Tikai tā roka uz pleca, ko viņš uzlika, ienācis pie manis 

ģērbtuvē, un mēs viens otram klusēdami paskatījāmies acīs... 

Kroderam patika viena aktrise, otra un trešā... Viņš nekad nebija familiārs, 

neatļāvās nekādas vaļības, neapskāva un nebučoja aktrises, bet viņam patika 

pakoķetēt, un es savā ziņā biju greizsirdīga. Es viņu mīlēju kā pedagogu, kā 

režisoru, kā dievu, un man bija greizsirdība, ka tas mans dievs vairāk skatās 

uz citām, nekā uz mani. Sapratu, ka neesmu viņa statusā, cietu un pārdzīvoju 

Krodera dēļ, bet ne skropstiņa nenotrīsēja, lai to izrādītu. Biju pret Kroderu 

ļoti atturīga, vienmēr tikai uz jūs, lai viņš nemanītu, ka man sāp sirds par to, 

ka viņam patīk citas, un nenojaustu, ka viņš man kaut ko nozīmē...»  

 

 

 

 

 


