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KĀPĒC UN KĀ
Ar katru nedēļu, mēnesi, gadu un desmit-

gadi Padomju Savienība paliek arvien tālākā un 
tālākā pagātnē. Cilvēki, kas dzimuši pirmajos 
gados pēc PSRS sabrukuma atjaunotajā Lat-
vijā, jau ir trīsdesmitgadnieku vecumā, bet viņu 
bērni šobrīd sāk iet skolas pirmajās klasēs. Sa-
biedrības vairākums arvien mazāk atceras, kas 
tā tāda bija – Padomju Savienība, bet zināšanas 
par to ir tīri teorētiskas, tās vairs nevar būt bal-
stītas atmiņās. Retais mūsdienu jaunietis var 
nosaukt padomju savienotās republikas vai iz-
skaidrot, kuras mūsdienu valstis reiz bija PSRS 
republikas, kuras – t. s. “sociālistiskās sadraudzī-
bas” vai otrpus Dzelzs priekškara 
esošās valstis. Tikpat miglains 
priekšstats ir par to, kā PSRS tika 
pārvaldīta, kāds saturs un jēga 
bija tādiem kādreiz tik sakrāliem 
vārdiem kā “komunisms”, “soci-
ālisms”, “partija”, “politbirojs”, 
“piecgade”, “plēnumu lēmumi”. 
Tāpat pagātnē paliek arī daudzi 
padomju laiku dzīves sīkumi, pie-
mēram, sadzīves priekšmeti, tra-
dīcijas, valodas frazeoloģija un daudz kas cits, 
kas veidoja cilvēku ikdienu, varētu pat teikt  – 
laikmeta smaržu.

Sabiedrības atmiņā un apziņā PSRS veidols 
kļūst arvien vairāk izplūdis, nekonkrēts un pat 
mītisks. Līdzīgi reiz mainījās arī priekšstati par 
Latvijas pirmās neatkarības desmitgadēm un 
Ulmaņlaikiem. Tas ir dabisks process, jo laiks 
neapturami rit uz priekšu. Tomēr cilvēku apziņā 
izveidotais Padomju Savienības tēls joprojām ir 
nozīmīgs mūsdienu politiskajā retorikā un so-
ciālajā atmiņā. Ar padomju mantojumu nereti 
tiek skaidrotas dažādas šodienas problēmas 
un salīdzinātas ar tām, kas bija PSRS. Vienai 

sabiedrības daļai Padomju Savienība kļuva par 
absolūta ļaunuma simbolu, citai – par stabilitā-
tes, sociālās vienlīdzības un vēsturiskā lepnuma 
iemiesojumu. Attieksme pret padomju manto-
jumu ir viens no Latvijas sabiedrību šķeļošiem 
faktoriem, un šī pretrunu līnija nav tikai etniska. 

Pēc profesijas esmu vēsturnieks, tāpēc pa-
gātnes tēlu aktivizācija manā apziņā droši vien 
notiek biežāk nekā citu profesiju cilvēkiem. Do-
mājot par “es” dažādās desmitgadēs, esmu cen-
ties izsekot uzskatu mainībai un faktoriem, kas 
noteikuši manu pasaules redzējumu un vērtības. 
Pirms dažiem gadiem Facebook (FB) sāku publicēt 

nelielus stāstiņus par dažādām 
padomju laiku sadzīves detaļām. 
Atmiņu ainiņās mēģināju savie-
not tālaika puicisko naivumu un 
pagājušā gadsimta 60.–80. gadu 
izjūtas ar šodienas attieksmi. Do-
mājot par frazeoloģiju un stilu, 
centos rakstīt tā, lai tas būtu sa-
protams un lasāms šīs desmitga-
des cilvēkiem, bet izmantoju arī 
padomju gadu leksiku un izteicie-

nus, lai tā  dē jādi veidotu tiltu starp pagātni un 
šodienu. Necentos šajos mazajos sacerējumos 
izcelt savas teorētiskās zināšanas par padomju 
sistēmas uzbūvi un struktūru. Tekstus veidoju 
bez jebkādām vēsturnieka ambīcijām aprakstīt 
padomju laikus kā vēstures fenomenu vai atklāt 
totalitārisma sistēmas “patiesības”. Citiem vār-
diem sakot, šīs grāmatas tapšanā atmiņu medi-
tācijai bija lielāka loma nekā sistematizētai vēs-
tures izpratnei un analīzei.

Padomju laiku atmiņu refleksijas Facebook 
ieguva zināmu lasītāju loku. Uzklausīju sociālo 
tīklu sekotāju ieteikumu no nelielajiem Facebook 
postiem izveidot vienotu materiālu. 
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Ilgi domāju, kā lai apzīmē visu Padomju Sa-
vienības fenomenu kopumu, nelietojot tā ofi-
ciālo nosaukumu. Tolaik teica vienkārši “savie-
nība”, tomēr mūsdienu cilvēku ausīs tas būtu 
pārāk nekonkrēts un izplūdis jēdziens. Latviešu 
tradīcijā lietotais “krievu laiki”, manuprāt, ir ne 
tikai neprecīzs, maldinošs, bet arī aizskarošs, tas 
neved uz Latvijas sabiedrības konsolidāciju vēs-
tures jautājumos. Angliski tiek lietots “Soviet” 
un “Soviets”. Savukārt krievu valodas žargonā 
jau sen ieviesies vārdiņš “sovok” – to sākuši iz-
mantot pat žurnālisti, vēsturnieki un sociologi. 
Par laimi, latviešu sociālajos tīklos relatīvi nesen 
pilnīgi spontāni ir dzimis vārds “Padomija”, to 
tad arī šeit lietoju. Tātad no šīs vietas tālāk runa 
būs par Padomiju.  

Padomijas fenomeni interesē mūsdienu jau-
niešus – iespējams, tā ir vecvecāku ietekme ģi-
menēs. “Ja būtu laika mašīna, vai jūs gribētu 
doties atpakaļ uz PSRS, lai tur dzīvotu vēlreiz?” 
viņi jautā. Nekad! Tikai ekskursijā uz īsu brīdi, 
lai šo to labāk atcerētos un piefiksētu.  

Varbūt šī grāmata varētu kalpot kā laika ma-
šīna ekskursantiem – gan maniem vienaudžiem, 
gan jaunāku paaudžu lasītājiem.  

Lai turpmāk rakstītais būtu saprotamāks, da-
žos skopos vārdos par sevi.

Dzimis 1964. gadā. Vecāki: Leontīne Klišāne 
(1937–2006) – pianiste, koncertmeistare; Arvīds 
Klišāns (1934) – mežradznieks, profesors. Bēr-
nība pavadīta Rīgā, Torņakalnā un Juglā, Dig-
nājas pagasta “Priekuļos”, jaunība – Purvciemā. 
Pamatskolas pēdējā – 8. klase – absolvēta Rīgas 
39. vidusskolā, 11. klase – Rīgas 84. vidusskolā. 
Augstākā izglītība iegūta Latvijas Universitātes 
Vēstures uz filozofijas fakultātē. Darbavietas 
dzīves gaitā: Latvijas Universitātes Vēstures 
un filozofijas fakultāte, Izglītības un zinātnes 
mi  nistrijas Izglītības satura un eksaminācijas 
centrs, Ventspils muzejs, Rīgas Teikas vidus-
skola, Apgāds Zvaigzne ABC. Esmu vēstures 
mācību līdzekļu un populārzinātnisku rakstu 
autors.
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