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vectēvs

Boriss 
laikā, kad 
apmeklēja 
vācu

skolotā vecmāte nolēma -  viņai pietiks 
ar vienu bērnu. Turpmāk savu dzīvi 
veltīja dēlam.

Tagad no mājas Rēzeknē, uz kuru 
1921. gada septembrī no slimnīcas pār
veda jaundzimušo Boriņku, nekas nav 
palicis, jo tur plešas pilsētas galvenā -  
Atbrīvošanas -  aleja.

Sabojāta biogrāfija
Boriņkas tēvu šiverīgā medmāsa Zi

naīda sašņorēja kara hospitālī, kur cara 
armijas virsnieks Fjodors Dmitrije- 
vičs Infantjevs bija nokļuvis kā latvie
šu strēlnieku gūsteknis. Būdams stalts 
un iznesīgs, viņš atstāja labu iespaidu 
uz medmāsu, tāpēc Latvijas brīvības cī- § 
ņas un to laimīgais iznākums -  neatka- s 
rīga valsts -  sakrita ar jaunā pāra kop- | 
dzīves sākumu. o

Zinaīda un Fjodors ar dēliņu sāku- g. 
mā dzīvoja Latgalē -  starp garbārdai- J 
niem vecticībnieku popiem, latgalie- p 
šu, baltkrievu un krievu nerātnajām  ̂
častuškām, ko Boriņkam mācīja ganu | 
meitenes, un operas apmeklējumiem, ° 
jo viņa mamma vēlējās izskolot dēlu 
par smalku cilvēku. Folklora un reliģija °

Boriss Infantjevs 
bija Latvijā ievērojams 
krievs -  folklorists, 
literatūrzinātnieks, 
pedagogs, Trīs 
zvaigžņu ordeņa 
kavalieris. Taču man 
viņš bija vienkārši 
vectēvs. Boriss, kā 
es viņu saucu kopš 
bērnības, aiz sevis nav 
atstājis tikai rokrakstus 
un grāmatas.

Akušerkas dēls
Boriņka bija vienīgais dēls savai 

mammai Zinaīdai. Viņa nāca no kup
las Rēzeknes jurista Ivana Kranča ģi
menes. Mammas radi agri pārcēlās uz 

Krievijā. Viens tēvabrālis bija eko
nomists, otrs -  diplomāts, viņu un sievu 
1937. gadā nošāva. Mātesmāsa aizbrau
ca uz Parīzi studēt medicīnu. Stāsta, ka 
kurpes Rīgas apavu salonos tolaik biju
šas glaunākas nekā Parīzē, tāpēc Beķas 
tante bieži ciemojusies Latvijā, iegrie
zusies arī pie Boriņkas un viņa vecā
kiem -  Zinaīdas un Fjodora Infantje- 
viem.

Uz Maskavu padomju gados pārcēlās 
arī vecmamma Perla (savu ebrejiskās 
izcelsmes vārdu viņa bija nomainījusi 
pret Poļina). Dzīves norietā, nebūdama 
pie skaidras saprašanas, viņa staigāju
si pa Sarkano laukumu un pie Kremļa 
latgaliski vaicājusi garāmgājējiem, kur 
te var nopirkt pīniņu.

Borisam bija lemts ieraudzīt pasauli 
slimnīcā, nevis mājās, kā tolaik ierasts, 
jo viņa mammiņa Tērbatas medicīnas 
skolā bija izmācījusies par akušerku jeb 
vecmāti. Dzemdības bija tik smagas, ka
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gadā kādā pasākumā

Ar ģimeni -  sievu Austru un vienīgo meitu 
Agniju Lielupē, kur īrēja no valodnieka 
Antona Birkerta vasarnīcu.

Borisam iekrita sirdī tieši šeit un šajā 
laikā, jo pagājušā gadsimta divdesmita
jos gados Rēzekne bija ceļu, tautu, valo
du un reliģiju krustpunkts.

Atvaļinātais virsnieks Fjodors sāka 
strādāt par zemes mērnieku tiem dau
dzajiem zemniekiem, kas tikko bija kļu
vuši par jaunsaimniekiem. Mērīšanas 
darbi bija visur Latvijā, un Infantjevi 
kļuva par ceļotāju ģimenīti -  Zinaīda 
un Boriņka visur sekoja Fjodoram pa 
pēdām. Vasarās Infantjevi apmetās 
Kurzemē vai Vidzemē, bet ziemās īrē
ja dzīvokli Rīgas centrā. Iemesls, kāpēc 
vajadzēja dzīvot galvaspilsētā, bija bēr
na skološana. Boriņka gāja vācu privā
tajā dārziņā. Pēc krievu pamatskolas 
beigšanas mācījās Rīgas Valsts 1. ģim
nāzijā. Starp klasesbiedriem bija vēlā
kie esesieši, un tas, protams, sabojāja 
arī Borisa biogrāfiju.

IJn tad sākās karš
Būdami vidusslāņa inteliģenti un uz

skatīdami sevi par mūsdienīgiem, Bo- 
riņkas vecāki vienīgo dēlu nenokris
tīja. Mamma sprieda: ja dēls vēlēsies, 
varēs pats pieņemt lēmumu par reliģi
jas izvēli tad, kad pieaugs. Boriss to iz
dalīja studiju gados, saticis savus jau
nos draugus, skolotājus un vienlaikus 
reliģiskos audzinātājus, kuri ierādīja 
viņam ticības ceļu, kas veda viņu cau
ri dzīvei. Mana vectēva bēru ceremoni
jā (2009. gada martā) Latvijas pareizti
cīgās baznīcas metropolīts Aleksandrs 
uzsvēra: arī būdams zinātnieks, Bo
riss Infantjevs nekad nenovērsās no 
Dieva. Varam tikai minēt, kā viss būtu
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iegrozījies, ja nesāktos karš...
«Mans tēvs aizgāja pie skolas direk

tora konsultēties, kur lai es turpinu 
studijas,» Boriss kādreiz man stāstīja. 
«Nevarēju izvēlēties starp arheoloģiju 
un valodniecību. Viņi vienojās, ka vis
labāk savu vēlēšanos padziļināti stu
dēt slāvistiku -  slāvu filoloģiju -  es va
rētu īstenot Prāgas universitātē. Tā arī 
tika nolemts pirms mana izlaiduma -  
1940. gada pavasarī.»

Taču padomju okupācijai sekoja fa
šistu okupācija. «Mana drauga Visval
ža Maizīša mamma, krieviete, kopš die
nas, kad ienāca padomju karaspēks, 
vairs nerunāja krieviski pat ar saviem 
tuviniekiem,» stāstīja Boriss. Daudzi 
Latvijā jau vairākās paaudzēs dzīvojo
šie krievi savas valsts neatkarības zau
dēšanu pārdzīvoja tāpat kā latvieši, vā
cieši vai citi.

Borisa mammai -  enerģiskai un ko
munikablai sievietei, kurai bija daudz 
ietekmīgu draugu, piemēram, slimnī
cas personālā, -  izdevās nokārtot, ka 
dēlu kā smagu astmas slimnieku (tas 
varbūt tika vien nedaudz pārspīlēts, 
jo Borisam no bērnības bija astma) at
brīvo no militārā dienesta. Viņš uzsā
ka studijas Latvijas Universitātes Slā
vu filoloģijas nodaļā, ko vācu okupācijas 
laikā pārdēvēja par Klasiskās filoloģijas 
nodaļu. Boriss studēja meiteņu ielen
kumā, jo zēni... karoja.

Pēta latviešus
Universitātē Boriss iepazinās ar va

lodnieka Luda Bērziņa asistentu Kārli 
Draviņu, ar kura sievu Veltu Rūķi-Dra-

viņu uzturēja kontaktus visus padom
ju gadus un kurš viņam ieteica pē
tīt baltu valodas, folkloru, literatūru. 
Tas bija labi domāts, tomēr turpmākos 
piecdesmit gadus neīstenojams plāns. 
Pēc tam, kad Boriss beidza augstskolu, 
Latvijā jau bija citi laiki, atkal bija jā
mācās, kā dzīvot un izdzīvot. Jo kuru 
gan padomju laika uzplaukuma ga
dos -  pēc uzvarēta Otrā pasaules kara 
un pirms Staļina nāves -  interesētu 
latviešu tautas kultūras izpēte, vienal
ga, zinātniska vai ne tik zinātniska! Jā, 
Borisu tas interesēja jau no piecu gadu 
vecuma, tomēr tagad tas vairs nebija 
īsti politkorekti. Pastāvošajai iekārtai 
aizdomas radīja tas, ka viņš nav karo
jis. Turklāt strādājis ienaidnieka pusē! 
Patiešām -  kara gados Boriss piepelnī
jās Vācu darba pārvaldes administrā
cijā. Kādam fašistu puspriekšniekam 
viņš gan šķita aizdomīgs sava tumsnē- 
jā izskata dēļ (kā nekā Borisa vecmā
miņa bija ebrejiete!). Skaidrs, ka šis 
biogrāfijas fakts nepadarīja Borisu In- 
fantjevu par paraugpilsoni nevienos 
laikos, un tolaik viņš nebija pelnījis 
saukties par padomju zinātnieku. Bo
risam tika liegta iespēja aizstāvēt dok
tora disertāciju. Tā viņš beidza pētīt 
latviešu tautas kultūru, un darba vi
ņam vairs nebija.

Laulības baznīcā
Par spīti laika griežiem un likte

ņa cirtieniem, Boriss bija ballīšu dvē
sele un anekdošu stāstnieks. Reiz 
viņš caur smiekliem man stāstīs: ti
kai tāpēc, ka palicis bez darba, sācis
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Atm iņu stāsts
ieinteresēti skatīties uz sievietēm -  
pirms tam, iegrimis zinātniskajā dar
bā, neesot ievērojis daiļo dzimumu. 
Boriss nekad netika smēķējis un ne
lietoja ne pili alkohola, dažkārt zināt
nieku tikšanās reizēs pat saņemdams 
kritiku: «Kas tu par akadēmiķi, ja ne
dzer šņabi?!» Tiesa, pateicoties Bitt- 
ner balzamiņam, viņš pārgāja arī uz 
Rīgas melno, bet tas jau notika tad, 
kad vectēvam bija astoņdesmit...

Oficiāli strādāt viņš nedrīkstēja, tā
dēļ, lai nopelnītu kādu grasi, Boriss 
metās uz vienu roku ar Latvijas Zināt
ņu akadēmijas Folkloras insti
tūta jauno laboranti Austru 
Alksnīti un kopā ar viņu un 
zem viņas vārda izveidoja Krie- 
vu-latviešu valodas vārdnīcu.
Austra atceras: «Boriss bija tik 
dīvains... Silta maija diena, bet 
viņam ap kaklu -  bieza šalle! 
Izrādās, to viņam mamma ap
sējusi, lai dēliņš neapaukstē- 
jas! Es viņam šalli atņēmu, lai 
pārējie neapsmietu.»

Zinaīdai nepatika, ka dēls 
ik vakaru brauc pie Austras 
uz īres istabiņu, lai strādā
tu pie vārdnīcas veidošanas.
«Ved taču to Austru labāk pie 
mums!» viņa teica. Paklausī
gais dēls savai meitenei bikli 
ieminējās: «Mamma teica, lai 
vedu tevi pie mums...»

Viņi apprecējās, kad abiem bija 
pāri trīsdesmit. Laulību ceremoni
ja 1952. gada 12. decembrī notika pa
reizticīgo baznīcā Gogoļa un Turgeņe- 
va ielas stūrī. Liecinieku nebija, tikai 
kāds sens Borisa draugs mācītājs un 
draudzes darbiniece. Baznīcas logi 
tika aizklāti ar biezām segām -  bija 
Staļina laiks, un tas bija riskanti.

Pēc pāris mēnešiem Infantjevi re
ģistrēja laulību, kas ilga piecdesmit 
sešus gadus, arī dzimtsarakstu noda
ļā. Iznācis no šīs valsts iestādes, Bo
riss sacījis: «Tad nu es tagad iešu uz 
bibliotēku!» Austra ar kursabiedreni 
Neldu mājup gājušas divatā.

Skolotāju skolotājs
Pēc trim gadiem Infantjeviem piedzi

ma meita Agnija. Nedrīkstēdams strā
dāt zinātnē, Boriss meklēja citu vei
du, lai izdzīvotu. Lai pabarotu ģimeni, 
piemēram, brauca sēnēs. Ar mežu un
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dabu Borisam bija tuvas attiecības -  
līdz mūža beigām viņam patika aiz
klīst mežā un lasīt kosas, mētras, meža 
zemenītes un citus augus, kas derē
tu ārstniecisko tējiņu vārīšanai. Starp 
citu, mans vectēvs bija labāks pavārs 
par vecmāmiņu un pankūkas cepa, 
dziedādams operu ārijas!

Beidzot par Borisu apžēlojās Bulduru 
vidusskola -  pieņēma darbā par krievu 
valodas skolotāju. Dziļi sirdī tomēr vai
rāk būdams zinātnieks, nevis pedagogs, 
viņš sāka izstrādāt metodes, kā latvie
šiem mācīt krievu valodu. Visas padom

ju laika krievu valodas mācību grāma
tas izdotas ar Borisa Infantjeva ziņu. 
Visu padomju laikā absolvējušo krievu 
valodas skolotāju valsts eksāmenus pie
ņēmis Boriss Infantjevs. Viņš bija sko
lotāju skolotājs. Ar siltām atmiņām Bo
risu, ar iesauku Bo, atceras Izglītības 
ministrijas Svešvalodu sektora darbi
nieki -  gan viņa galantumu pret dā
mām, kuras viņš izklaidēja ar anekdo
tēm, gan viņa jautrību un asprātībām.

Iespējams, aiz smiekliem un jautrības 
maskas slēpās cits cilvēks, taču Skolo
tājs ar lielo burtu viņš bija arī meitai, 
vēlāk -  viņas bērniem un mazbērniem. 
Par spīti laika griežiem un valdošajai 
ideoloģijai, Boriss viņiem lika domāt 
ar savu galvu, uzņemties atbildību par 
pieņemtajiem lēmumiem un, pats gal
venais, uztvēra bērnus kā sev līdzīgus. 
Tā reiz meitai Agnijai pēc viņas lūgu
ma tēvs pirka saldējumu pēc saldējuma, 
līdz viņa pati vaicājusi -  vai tiešām pēc 
tik daudziem apēstiem saldējumiem

nesāpēs kakls? Bērnaprāt, kārtīgam 
tēvam vajadzētu aizliegt ēst tik daudz 
aukstā kāruma...

Man vectēvs aizvietoja bērnudārza 
gaitas. Kad nebija, kas mani pieska
ta, mājās palika Boriss un spēlēja visas 
spēles, kas vien man ienāca prātā. Liku 
viņu gulēt, ķemmēju matus, kamēr 
viņš sēdēja pie galda un rakstīja, daž
reiz dejojām, un, kad biju kioska pārde
vēja, viņš no manis pirka avīzes.

Boriss rakstīja. Vienmēr un visur, pat 
aizbraucis ciemos, -  viņam līdzi bija 
kuļķene ar mapīti un daudz, daudz pa

pīriem, kas parasti no vienas pu
ses jau bija apdrukāti. Vectēvs 
rakstīja, pārrakstīja, grieza un 
līmēja papīra strēmeles no ci
tiem rakstiem (datora taču ne
bija!). Ministrijā viņam bija sava 
mašīnrakstītāja, kurai viņš dik
tēja, kas jāraksta. Vēlāk viņam 
ne prātā nenāca apgūt tehni
kas brīnumu -  datoru un inter
nētu. Boriss pat dusmojās, kad 
tika ieviesti elektroniskie norē
ķini un maksājumu kartes, arī e- 
taloni viņam nepatika. Padzirdē
jis, ka aplaupīts kāds bankomāts 
vai nedarbojas internēta lapas, 
vectēvs līksmoja: «Es taču teicu, 
ka nekam tādam nedrīkst uzti
cēties!» Jokojoties mēs sacentā
mies, kurš ātrāk atradīs vajadzī
go informāciju -  es internētā vai 

vectēvs bibliotēkā.

Prāta treninš
9

Jūkot un brūkot pastāvošajai iekār
tai, kā vectēvs mēdza teikt, viņš bija 
spiests priekšlaikus pensionēties un pa
lika bez darba. Kā jau daudzi pensijas 
vecuma cilvēki, arī Boriss nemācēja uz
reiz pielāgoties jaunajai kārtībai -  viņš 
nebija ne biznesmenis, ne avantūrists. 
Viņš bija uzticīgs tikai zinātnei. Kopā 
ar kolēģi un labu draugu Aleksandru 
Losevu abi rakstīja grāmatu par lat
viešu un krievu literatūras sakariem. 
Kā ievērojamu krievu kultūras pārstā
vi Borisu uzrunāja Krievu vēsturnieku 
biedrība, aicinot kļūt par goda priekš
sēdi. Baltijas Starptautiskā akadēmija 
(toreiz Baltijas Krievu institūts) deva 
viņam iespēju jurisprudences studen
tiem izveidot un vadīt jaunu lekciju 
kursu Latīņu valoda juristiem, un Bo
riss gandrīz astoņdesmit gadu vecumā
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kļuva par neesošas valodas skolotā
ju! Vēlāk viņš pasniedza ari sengrieķu 
valodu un sanskritu, Rīgas Pareizticī
go seminārā -  pat baznīcas slāvu valo
du. «Kur tu to visu iemācījies?» jautāju. 
Vectēvs paskaidroja: «Grieķu un latī
ņu valodu taču zina visi, kas mācījušies 
ģimnāzijā!»

Boriss sāka apgūt arī seno ēģiptiešu 
rakstu zīmes -  lai trenētu prātu, iemā
cītos ko jaunu. Priecājās, ja atradu kādu 
grāmatu, kas bija tā vai citādi saistīta 
ar viņa darbu, piemēram, par seno bal
tu valodu saknēm un vecticībnieku gai- 
tām Latvijā. Boriss pētīja Latvijas vec
ticībnieku kopienas vēsturi un kultūru. 
Pats būdams pareizticīgais, viņš kļuva 
par savējo starp tik noslēpumainajiem 
un noslēgtajiem vecticībniekiem.

Neizsmeļamas bija mūsu diskusi
jas par vārdu izcelsmi, to salīdzināša
na ar krievu, baltkrievu un latgaliešu 
vārdiem. Sanskrita zināšanas Boriss iz
mantoja, tulkodams no latviešu valodas 
uz sanskritu fragmentu grāmatā Vidvu
da stāsts. Mazā cilvēka derība (iznākusi 
2006. gadā). Par šo faktu internētā at

radu literatūrkritiķa Gunta Berela ko
mentāru: «Grāmatā ir arī fragmenti la
tīniski un sanskritā -  pieļauju, ka šis ir 
pirmais gadījums, kad latvisks teksts 
pārcelts sanskritā, tiesa, transkribēts 
latīņu alfabēta burtiem.»

Sarunas ar Borisu
Boriss bija dīvains vīriņš, kuru uz ie

las varēja arī sajaukt ar bezpajumtnie
ku, -  viņu neinteresēja, kas bija mugu
rā un kā tas izskatījās. Uzlicis bereti tā, 
ka ausis izskatās atļukušas, viņš devās 
uz konferenci Zinātņu akadēmijā vai 
Universitātē. Reiz pamanīju vectēvu 
grozāmies pie lielajām atkritumu tver
tnēm un bažīdamās devos klāt. Boriss, 
mani pamanījis, dedzīgi sāka stāstīt -  
ieraudzīdams izmestas lelles un rotaļu 
lāčus, viņš nav varējis vienaldzīgi paiet 
tiem garām, sasēdinājis uz kastēm, lai 
tie redzētu, kas apkārt notiek...

Vissiltākās atmiņas glabāju no mūsu 
daudzajām pastaigām. Bērnībā gājām 
gar jūru Lielupē, un es klausījos vec
tēva stāstos par to, kur padomju gados

vasarnīcu šeit īrējusi jaunā Infantjevu 
ģimene, bet vēlāk tikai viesojusies pie 
valodnieka Antona Birkerta atraitnes 
Elzas. Boriss bija saules fans -  tiklīdz 
izkāpa no vilciena Lielupes stacijā, uz
reiz novilka virsdrēbes un uz jūru cauri 
pilsētai devās peldbiksēs. Lai nezaudē
tu nevienu saulesstaru!

Ikšķiles mežos mēs ar Borisu lasī
jām meža zemenītes. Viņš gan pamanī
jās savākt arī sēnes un zāļu tējiņas. Un 
šajās pastaigās mēs ilgi un daudz ru
nājām. Boriss zināja atbildes uz visiem 
maniem jautājumiem, piemēram, kā
pēc katoļi aizliedz lietot prezervatīvus, 
kāpēc Latvijā ir tik daudz vecticībnie
ku, vai grāmata un krieviski gramota 
ir viens un tas pats? Bērnībā uz manu 
jautājumu, vai saņemam pasta sūtīju
mus no labās vai sliktās Vācijas, vectēvs 
diplomātiski atbildēja: «Tas atkarīgs, 
no kuras puses skatās!»

Mūsu mājās visi runāja latviski. Reiz 
Borisam jautāju, kas viņš ir pēc tautī
bas. Vectēvs ar sev raksturīgo smieklu 
dzirksti acīs atbildēja: «Esmu pacifists 
un kosmopolīts!» ■


