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5. LAPPUSE

NEDĒĻAS VIESIS

«Mēs, mākslinieki, strādājam tautai»
Antra Grūbe 

speciāli «Talsu Vēstīm»

Talsos gatavojas vērienīgai 
«Koklētāja» 20. gadadienas atzī-
mēšanai, bet kļūdainas informā-
cijas dēļ Talsu pašvaldības doku-
mentos nav pamanīts, ka 35 gadu 
jubileju 5. novembrī svinēs 1905. 
gada cīnītāju piemineklis. Meklē-
jot vēstures faktus, iepazinos ar 
pieminekļa tēlnieci Olitu Niguli.

Internetā atrasto telefona numu-
ru sastādu ar bažām — kundze ar 
dzimšanas gadu pagājušā gadsimta 
30. gados varētu būt gan nevesela, 
gan vairs nesazvanāma. Atsaucas 
mundra balss, uzdodu dažus jautāju-
mus, saņemu daudz ieinteresētu un 
izsmeļošu atbilžu.
Lielākais ieguvums:
māksliniece pavēsta, ka viņas darb-
nīcā Rīgā ir gan fotogrāfijas, gan citi 
materiāli. Rīgā, netālu no Daugavas 
stadiona, viņas dēla iegādātā mājā, 
kur atrodas iespieddarbu uzņēmums 
«Dobums», sastopamies.

Izskatās, ka tradicionālie gardie 
suvenīri no «Talsu piensaimnieka» 
veikaliņa viņu patiesi priecē. Iekšpa-
galmā zem krūma paslēpts akmens 
krupītis, bet pirmā stāva augstumā 
gozējas pūce. Sētas mājā Olita Ni-
gule veikli pa stāvām kāpnēm uzkāpj 
darbnīcā trešajā stāvā. Tur redzu gan 
gatavus sīkplastikas darbus, gan arī 
tādus, pie kā vēl tiek strādāts. Brī-
vajās vietās, mani gaidot, saimniece 
izklājusi fotogrāfijas un dokumentus.

Viņa nekādā ziņā neatgādina rim-
tu astoņdesmitgadnieci. Nezinātājs 
spriestu, ka šī kundze vēl tikai gaida 
pensijas gadus. Koši zila blūze izceļ 
rudzupuķu zilo acu krāsu, tumši, biezi 
mati — ļoti dzīva sejas izteiksme, gadi 
šo sievieti nav nogurdinājuši. Smaidot 
deguns savelkas sīkās amizantās krun-
ciņās, un vaigos iegulst mīlīgas bedrī-
tes. Vēroju plaukstas — kaut arī bez 
modernā manikīra, tās ir glītas, gludas. 
Varbūt darbā daudz izmantotais māls 
(no tā gatavo modeļus jebkādiem, gan 
metāla, gan akmens, tēliem) kalpojis 
par kosmētisku līdzekli?

Raiti, bez aizķeršanās un pārdo-
mām māksliniece stāsta par bērnību 
Jaunpils pagastā. «Mīļa bija bērnu 
grāmata par to, kā no māla kaut ko 
gatavot un izkrāsot ar ūdenskrāsām. 
Astoņas klases pabeidzu Jaunpi-
lī, pēc tam atnācu uz Rīgu, mācījos 
Lietišķās mākslas vidusskolā. Mans 
mērķis bija kļūt par tēlnieci, tā likās 
cēlākā no mākslām. Īpaši iedvesmo-
ja žurnālā «Atpūta» redzētā Kār-
ļa Zemdegas «Taisnības dievietes» 
skulptūra,» atklāj māksliniece.

Sadzīves apstākļi bija grūti. Bez 
žēlošanās pieskaņas kundze stāsta, 
kā mācoties cirkuļa vietā izmantota 
bļodiņas mala. Veidošanu apguvusi 
pie mūsu novadnieces Līzes Dze-
guzes, kura ieteikusi diplomdarbam 
iecerēto tolaik populāro betona 
strūklaku tirgum tomēr veidot savai 
pirmajai skolai.
Diemžēl kaut arī tēlnieku radītais
var šķist vairāk saglabājams mūžībai 
nekā cits, par šo, tāpat kā vēlāk rādot 
citu darbu fotogrāfijas, viņa komen-
tē: «Šī skulptūra kaut kur izmesta, tā 
droši vien sadauzīta.»

50. gados jaunieši vēl bija sagla-
bājuši neatkarības laika ideālus un 
nacionālo lepnumu. «Gājām ar vēl 
četriem draugiem uz Ļeņingradu 
mācīties slavenajā Štiglica skolā, 
kā to darīja pirmskara mākslinieki. 
Visi pieci izkritām. Mani neviens tur 
nebūtu sapratis. Iestājeksāmenā uz-
taisīju slaucēju ar tupelēm kājās. Pa-
sniedzēji prasa: «Kāpēc nav uzliekti 
gali?» Bija jāstrādā socreālisma garā. 
Parasti bija trīs temati kompozīcijā: 

Bērnība Jaunpilī.

Latvijas Mākslas akadēmi-
jas studentes Olita Rumba (no 
kreisās) un Ilga Zandberga.

Tēlniece ar vīru arhitektu Teodoru Niguli, darba procesā Leču 
kalnā.                                                            Daiņa Kārkluvalka foto

Pieminekļa montāža un kalna izbūve.

Pieminekļa pirmais variants, tēlnieka Harija 
Sprinča ideja.                   Personiskā arhīva foto

Tēlniece Olita Nigule, autore 
Talsu 1905. gada cīnītāju pie-
mineklim. Tas atklāts pirms 35 
gadiem 5. novembrī.                         

Autores foto

sports, vēsture, darbs,» laikmetu rak-
sturo kundze.

Sekoja studijas Latvijas Mākslas 
akadēmijā. «Pirmajā kursā veidoša-
nu mācīja Kārlis Jansons, pēc tam 
Emīls Melderis. Pēdējos kursos — 
Kārlis Zemdega. Ļoti gaidīju, ka 
viņš būs mums pasniedzējs, bet man 
bija liels respekts, bailes. Es jutos 
tik muļķe, likās, ka neko nezinu. 
Tolaik modē bija taisīt visu robustu, 
bet viņam visi darbi tādi skaisti un 
apgaroti. Bija norādījums Dobeles 
atbrīvošanas pieminekli nojaukt. 
K. Zemdega teica: «Pats nojaukšu.» 
Bet viņam neļāva. Saspridzināja. 
Stāstīja, ka viņam asaras birušas,» 
atceras O. Nigule.

«Iestājos akadēmijā 1955. gadā, 
beidzu 1961. gadā. Pa vidu bija na-
cionālpatriotisma (Eduarda Berk
lava) laiks. Balsojām, ka nedrīkst 
būt akadēmijā krievu pasniedzēji. 
Viņi centās runāt latviski. Bija tāda 
fizkultūras skolotāja, kura skaitīja: 
«Ieelput, izelput (ieelpot, izelpot — 
aut.)!» Lai iestātos Latvijas Māksli-
nieku savienībā, darbi bija jāsūta uz 
izstādēm Maskavā. Pasniedzēji bai-
dījās, ka viņiem nepiesien nacionālis-
mu. K. Zemdega teica: «To no mums 
prasa, un tā vajag.» Tikai par kom-
pozīciju varējām uzdot jautājumus. 
Pedagogi darīja to, ko no viņiem 
prasīja. Ne tā kā vecos laikos, kad 
viss notika brīvi. Tad, kad man bija 
jātaisa Talsi (piemineklis — aut.), es 
nezināju, no kura gala sākt, jo prak-
tiski nebijām to mācījušies.»

Pēc augstskolas Olitu Niguli aici-
nāja uz Liepāju, uz Rēzekni strādāt 
mākslas skolā. Viņa izvēlējās tolaik 
jaundibināto skolu Latgalē. Bet vie-
nīgajai ar augstskolas izglītību tēl-

niecei nācās lasīt lekcijas sarežģītā 
priekšmetā — anatomijā. Tolaik tur 
mācījās slavenie latgalieši Antons 
Rancāns un Antons Kūkojs.
Liktenis parūpējās,
lai jaunajai māksliniecei uzticētu re-
volucionāra Jāņa Zvīdra pieminekļa 
izveidošanu no metāla. Šim darbam 
enerģisko meiteni nolūkoja Harijs 
Sprincis. «Uzaicināja, lai nākot par 
kompanjonu. Viņš gatavojās taisīt 
darbnīcu. Naudu pelnīja Valdemār-
pilī un baidījās, ka no darbnīcas Rīgā 
neizzog visu, kamēr viņš projām.

Viņu Talsos kā novadnieku acīm-
redzot uzrunāja pieminekļa veidoša-
nai. Bija labs tēlnieks,» saka O. Ni-
gule. Tajā laikā visiem pieminekļiem 
vajadzēja Komunistiskās partijas 
vadības atļauju. Idejas un meti bija 
jāatrāda vairākās komisijās. «Viņam 
bija tādas skrienošas, aicinošas fi-
gūras (rāda plašiem roku vēzieniem 
— aut.). Bet tādi bija daudzi, tādēļ 
ideju nepieņēma. Viņš man teica, ka 
sevi izsmēlis, lai es kaut ko uztaisu. 
Izdomāju pie pils vārtiem stāvošas 
figūras. H. Sprincis gribēja monu-
mentālas pusfigūras. Es pieturējos 
pie viņa koncepcijas.»

Katram māksliniekam var gadī-
ties radošas neveiksmes. Šoreiz bija 
arī pārāk liela uzņemšanās. Kaut arī 
parasti pēc meistaru izveidotiem mo-
deļiem akmeņus apstrādā akmeņka-
ļi, tēlnieks uzņēmās visu darīt pats. 
Talsu pilsētas izpildkomiteja rūpējās 
par laukakmeņu piegādāšanu, bet 
daudzus nācās izbrāķēt dažādu krāsu 
un svēdru dēļ. «Tā kā man bija mazi 
bērni, 1969. un 1970. gadā dzimu-
ši, es nevarēju piedalīties, fiziski arī 
ne. Izrādās, ka darbi nekust no vie-
tas. Izpildkomiteja acīmredzot sāka 

žēloties ministrijā. Sauca mūs uz 
ministriju. Viņš neieradās. Atbrau-
ca uz vietas un konstatēja, ka viss ir 
neprecīzi. Jājauc nost līdz pamatiem. 
Mēs bijām līdzautori, bet H. Sprincis 
vienmēr teica: «Es un es, un mans 
piemineklis.» Man bija jāpārtaisa.
Sāku visu no jauna
ar visiem līgumiem. Sapratu, ka ne-
var taisīt figūras līdz pusei, jo izska-
tās, ka tās lien no zemes laukā.»

Par nopietno darbu Leču kalnā 
tēlniece stāsta: «Mēs ar vīru (arhi-
tektu Teodoru Niguli — aut.) uztaisī-
jām finiera kasti vajadzīgajā lielumā, 
viņš ar epidiaskopu (līdzīgs projek-
toram — aut.) uz tās rādīja skici, es 
kāpu pa kāpnēm un zīmēju uz finie-
ra. H. Sprincim arī tā vajadzēja taisīt 
maketu.»

Saprazdama, ka man maza nojēga 
par monumentālo skulptūru tapša-
nu, māksliniece skaidro: «Papriekšu 
tu uztaisi skicīti, tad jātaisa darba 
modelis. Tad skrūvē koka karkasu, to 
apdarina ar māliem, veidojot piemi-
nekli dabiskā lielumā. Strādājām tā 
saucamajā «Raiņa šķūnī» Rīgā. Kā-
pēc to tā sauca, nezinu. Iespējams, 
ka tur taisīja to Raiņa pieminekli, 
kas atrodas Esplanādē.
Harijam Sprincim vairs nebija 
nekādas intereses.

Sāka aicināt no akadēmijas stu-
dentus, tur, darbnīcā, viņi mācījušies 
kalt, jautrā atmosfērā, ar vīniņiem. 
To sauca par «Sprinča akadēmiju». 
Kāds man stāstīja: «Reiz jānodod 
kapu piemineklis. Liek jau mašīnā, 
lai vestu projām, bet viņi vēl kaut ko 
kaļ pa ceļam.» Talsos viņš varbūt pā-
rāk uzticējās akmeņkaļiem. Domāja, 
ka būs jau labi, bet viņiem ir jāstāv 
klāt.»»

Māksliniece sīki dokumentējusi 
visu darīto. 1972. gada septembrī 
sāka darbu, 1973. gadā apstiprināja 
metu mērogā 1:4, 1974. gadā komi-
sijas pieņēma modeli dabiskā lielu-
mā. Kad atveda akmeņus no Uk-
rainas, 1978. gadā, pieminekli sāka 
kalt, 1981. gada 3. maijā pamatos 
iemūrēja galveno informāciju par 
pieminekļa vēsturi, bet 25. maijā 
pirmos granīta blokus iebūvēja pa-
matos. Autores honorārs — 9350 
rubļi — bija mazāks, nekā saņēma 
citi tajā laikā. Pavisam pieminekļa 
būve izmaksāja 139 tūkstošus, bet 
par 45 tūkstošiem rubļu labiekārtoja 
apkārtni.
Jautāju, vai radošais liktenis 
bijis labvēlīgs?

Darbnīcā rādītās fotogrāfijas un 
mākslas darbi vairumā bijis pasūtī-
jums kapa pieminekļiem, bet O. Ni-
gule tieši tos uzskata par nozīmīgā-
kajiem. Viņa skaidro, ka vienlīdz 
izcili veidot karjeru un rūpēties par 
ģimeni nav iespējams. Vīrs un dēli ir 
svarīgākā vērtība.

Kad runājam par latviešiem rak-
sturīgajiem sejas vaibstiem, atklā-
jas, ka kundze, ar plastiskā ķirurga 
vērību, novērtējusi manu seju. Kā 
nu ne. Paralēli radošajam darbam 
visu mūžu strādājusi Rīgas Lietišķās 
mākslas vidusskolā. Jaunajiem talan-
tiem mācījusi gan veidot, gan lasījusi 
anatomijas lekcijas.

Mājup braucot, pievēršu uzma-
nību somu jēgeru piemiņas vietai 
Klapkalnciemā — to ar interesi 
esmu vērojusi ne vienreiz vien. Iz-
rādās, ka tēlniece piedalījusies tās 
atjaunošanā, un abi ar vīru pat sa-
ņēmuši Somijas valsts apbalvojumu. 
Iespējams, ka naivi cerēt uz publisku 
viņas ieguldījuma novērtēšanu Talsu 
kultūrvides veidošanā.

Atvadoties Olita Nigule saka: 
«Mēs, mākslinieki, strādājam tau-
tai!» Nodomāju, ka šādi vārdi vairāk 
tiek gaidīti no dažādu līmeņu vēlēta-
jām personām, tomēr, tik sirsnīgi un 
neviltoti teiktus, dzirdu pirmo reizi.

Olita Rumba žurnālā «Zvaig-
zne» 1951. gadā.


