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Nikolajs Neilands 

(teksts angliski,pīkst) N.Neilands saka angliski: What do you say about your country? Are you optimistic 
about it? 
 
 

- Jautājums: Vai Jūs varat pastāstīt vairāk par ceļu no mājām uz sinagogu? 
 

- Atbilde: Tas gabals laikam bija nu apmēram kādu 1 km. Ielas bija klusas. Mēs gājām pa Ludzas ielu. 
Taisni. Tad tur laikam bija tā Sadoviņikova iela. Nu, tad ir tas stūris. Dzirnavu un Gogoļa ielas stūris. Par 
cik es biju ārietis, tad es gāju pa trotuāru. Toģiks gāja pa braucamo ceļu, bet mēs gājām blakus viens 
otram. Nu mūsu noskaņojums bija. Es vēlreiz gribu atkārtot, man bija 10, viņam varbūt 9, varbūt 11 
gadi, varbūt arī 10. Nu, ko puikas mēs runājām?. Smējāmies. Viņam nebija nekādas sajūtas, ka tas ir 
viņa pēdējais ceļš. Nu, un man, bez šaubām, pat neienāca šāda doma, ka mēs pēdējo reizi esam kopā, 
ka visi tie cilvēki ies bojā. Tur Abramoviču ģimenei arī bija bērni. Vēl mazāki, tāpēc man nebija tāds 
kontakts - 4 un 6 gadi un viņi bija, viņi visi tā ka nebija kontaktā ar to grupu. Tā mēs gājām. Tā mēs 
aizgājām līdz sinagogai un tur man deva pavēli, vai ne, lai es pāreju pretējā pusē, un viņus visus iedzina 
tur iekšā, sētā, vārti bija vaļā.  To es atceros. Nu, ar to viss beidzās. Pa to laiku, tad es redzēju, kā vēl no 
citām pusēm veda, nu ar tādās saujiņās. Cik tur katra tā grupa varēja samedīt uz to brīdi. Nu, ka viens 
otrs bija gandrīz nu tā kā ziniet - kreklā. Nu bija gan silts. Nebija sagatavojies, nebija gaidījis, ka viņam 
būs jāiet. .. viņi gāja bez mantām, bez neko.  
 

- J: Vai jūs atceraties, par ko jūs runājāt ar Toģiku? 
 

- A: Vai, ņemot vērā mūsu vecumu. Bet mēs nerunājām ne par to, mēs nezinājām kur mēs ejam. Tas bija 
tāds 10gadīgo, 9gadīgo puiku saruna.  

 
- J: Cilvēki stāvēja pie sinagogas? 

 
- A: Jā, kad mēs atnācām, tad tanī pretējā pusē, kur es ar stāvēju, tur jau bija tāda saujiņa ziņkārīgo, kas 

bija apmēram kādi cilvēki 15, 20, pēc tam arvien vairāk un vairāk.  
 

- J:Par ko viņi runāja? 
 

- A: Nu, bez šaubām, viņi komentēja, kas notiks. Kas sākumā bija un kas notiks tālāk. Nu viņus tur savāca. 
Es domāju, ka tur jau vienam otram bija skaidrs kas notiks tālāk. Kas jau zināja, kā tas notiek tur vienā 
otrā valstī jau pirms tam. Un tas sašutums bija tāds, kad saprata, kad atskanēja šāvieni un tad, kad 
parādījās tie dūmi, un tad bija skaidrs. Un tad tā sieviete skaļi kliedza. Tad man tā pieleca: Aha, Toģiks 
arī ir tur. 

 
- J: Jūs atceraties, par ko runāja tie pavadoņi starp sevīm, ar  cilvēkiem?  

 
- A: Nu, viņi vienkārši deva pavēles. Jāiet cauri. Un, un.. 

 
- J: Latviski? 

 
- A: Jā, bez šaubām. Viņi arī latviski man teica: “Puika, Tev jāiet te. Žīds, lai iet pa malu.” 
- J: Viņi pieklājīgi ar Jums runāja? 
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- A: Jā. Tā kā lielais cilvēks ar puiku. Nu, puiku. Nē, nē, es nejutu nekādu tādu. Nē, nē, puika, tu tur. 

Nekādu. 
 

- J: Un kā viņi runāja ar Toģiku? 
 

- A: Nu, ar, nekās tāds, nekādu naidu es nejutu. Nē. Nu, šinass tev jāiet te un tad žīds lai iet, nu un viss. 
Nu, un puikās – mēs, kā teica, tā mēs arī darām. 

 
- J: Un cik ilgi jūs stāvējāt pie sinagogas? 

 
- A: Nu, domāju, ka es tur pavadīju kādu 1h – 1,5. Jo es atnācu, kad bija vēl gaišs, kad es gāju projām, bija 

jau tā jau. Varbūt pat vairāk. Tad es sapratu, ka man jāiet uz mājām. Jo galu galā mani nu tā palaida. Ne 
sevišķi lutināja. Bet šodien mana ome teica: “Nu, labi – ej!” Noteikti domāja jau, ka. Bet kad es pārnācu 
mājās, man neviens nepārmeta, ka biju tik ilgi prom. Jo noskaņojums jau bija.. 

 
- J: A citi cilvēki vel palika tai vietā? 

 
- A: Jā. Jā, palika, stāvēja vēl. Bet es sapratu, ka mans pienākums ir iet mājās, ka viņi visi domās, kur es tik 

ilgi prom. 
 

- J: Tur bija pieaugušie, vai bērni? 
 

- A: Nu, vairākums bija pieaugušie, bet nu tādi kā es arī bija, tādi bērni. Tādā vecumā jau visi ir ļoti 
ziņkārīgi. 

 
- J: Jūs runājāt tanī laikā ar kādiem bērniem? 

 
- A: Nē.  

 
- J: Tikai skatījāties un klausījāties. 

 
- A: Tikai skatījos un klausījos. Nu, ko es atceros – to sievieti. To es atceros, ka viņa tā izkliedza un  tad tas 

man tā palika uz visu mūžu. Bet tā, tā “pictures”, kā saka, vai ne, tas ir savādi, ja jūs man paprasīsiet, ko 
es darīju, kad man bija 11 gadi un 12 gadi šeit. Gāju skolā, spēlēju bumbu un tā. Tā diena man ir palikusi 
atmiņā ļoti spilgti. Tomēr tas tāds. Psiholoģiski es to pārdzīvoju, kad es paliku vecāks. Es tā domāju: 
“Nabaga Toģiks. Tik labestīgs puika.  

 
(Skaņas uz ielas) Madam. 

- J: Vai jūs varētu parādīt no kuras puses jūs atnācāt ar Toģiku? 
 

- A: Jā nu mēs nācām – Ludzas iela, tad ir Sadovņikova iela, tā ir Gogoļa iela. Mēs no tās puses nācām. 
Aizgājām līdz sinagogai. Tur mūs izšķīra. Es paliku stāvēt otrā pusē uz trotuāra, nu, un viņus visus te 
saveda. Jāsaka, ka savāda sajūta. Es stāvu šeit. Ne šeit, tur es stāvēju 41.gadā, un es uzskatu, ka es 
stāstu par to. Es to esmu vairākas reizes pasvītrojis, ka es uzskatu, ka par šo dienu, par šiem 
notikumiem ir jāstāsta. Es pat uzskatu varbūt , ka tā ir viena no manām misijām, pastāstīt, kā tas ir bijis. 
Jo diemžēl jāatzīst, pagaidām, sabiedrība, īpaši latviešu sabiedrība, ir ļoti slikti informēta par to, kā tad 
tas notika. Es saprotu, ka vienam otram negribas to atzīt, kauns, bet nekā nevar darīt.  
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- J: Atgriezīsimies atpakaļ uz to dienu. Jūs sacījāt, ka jūs stāvējāt otrā pusē no sinagogas. Kādi cilvēki vēl 
stāvēja tanī pusē?  
 

- A: Nu tanī pusē stāvēja, tad kad es pienācu, es domāju kādi 20, 25, nu varētu teikt tādi bērni, kā es. Bet 
pēc tam tas skatītāju, jeb kā varētu teikt, novērotāju skaits pieauga, jo skaidrs, viņiem interesēja, kas te 
tagad notiks. Jo no visām pusēm veda, no visām pusēm veda ebrejus, vai ne. Pavadībā, Viņi bija tādā 
aizsargformu pavadībā ar sarkanbaltsarkanām lentītēm. 

 
- J: Un jūs stāstījāt par sievieti, kura kliedza. 

 
- A: Jā sieviete stāvēja turpat, kaut kur blakus man. Kas izkliedza un tas tā, tā palika man atmiņā. 

 
- J: Un tad jūs sapratāt, kas ir noticis? 

 
- A: Jā. Tad man palika skaidrs un tad vēl es skatījos, nu ziniet, 10 gadu vecums, bet tad pēc tam man bija 

skaidrs, kas notika.  Nu, un tie dūmi, tie dūmi jau pats par sevi bija pierādījums.  
 

- J: No šitās puses? 
 

- A: Jā, no šitās puses. Melni. No sākuma tādā pelēcīgā krāsā, pēc tam tādi melni, sulīgi dūmi un man 
likās, ka ir tāda smaka. Es vēl atceros, bet varbūt tās bija iedomas, bet tad es domāju: “Aha, tur deg 
cilvēki. Nu, tad skaidrs, ka ir specifiska smaka.” Vai bija, vai nebija, to es nevaru apgalvot, bet sajūta 
man tāda bija, ka es tā domāju – jā, ka dūmiem ir tāda nepatīkama smaka. Bet tā varbūt bija vienkārši 
tāda psiholoģiska attieksme. Pirmā. Reakcija. 

 
- J: Cik ilgi jūs stāvējāt? 

 
- A: Nu, es domāju kādas divas stundas, jo es sapratu, ka jāiet uz mājām, jo citādāk mājinieki sāks domāt, 

nez. Bet mājinieki bija šokā, tā kā neviens man neteica: “Kāpēc tu tik ilgi biji?” 
 

- J: Jūs stāstījāt, ka ebreji nāca no citām ielām arī. Jūs variet parādīt? 
 

- A: Jā. No visām pusēm viņus veda. No šīm, no tām mājām, es domāju, ka tur jau bija ebreji iekšā , kad 
mēs atnācām, nezin cik. Bet es domāju, ka es redzēju kādus 50 – 60 cilvēkus, pa to laiku, kamēr es 
stāvēju. Tad laikam bija viņiem plāns izpildīts, viņi aiztaisīja vārtus, un tad sākās tā eksekūcija.  

 
- J: Jūs pats redzējāt no vārtu puses?  

 
- A: Nē. Es tikai dzirdēju šāvienus. Kādi 6-8 šāvieni un pēc tam uguni, bez šaubām. Sākumā bija dūmi.  

 
- J: Un visas tās 2 stundas, ko jūs tur bijāt, dega?  

 
- A: Jā. Tas jau bija tāds. Uz beigām tas jau bija tāds. Visa apkārtne to redzēja. Toreiz jau nebija tik. Nu, 

varēja jau saskatīt. 
 

- J: A cilvēki no mājām, kuras bija šeit apkārt, viņi arī skatījās? 
 

- A: Es domāju, ka jā. Bet nu, neaizmirstiet, ka man bija 10 gadi.  
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- J: Un tagad mēs atrodamies tanī vietā, kur jūs stāvējāt 60 gadus atpakaļ, ja?  
 

- A: 62 gadi atpakaļ es te stāvēju. Tā bija Klusā iela. Es atceros ļoti labi, ka no tās puses sevišķi daudz nāca 
ebreji. Viņus veda, vai ne, un tad viņi gāja te iekšā. Es stāvēju te pilnīgi trotuāra malā, maza auguma, lai 
varētu to visu labi novērot. Tad notika tā. Tā vismaz stāstīja. Sākumā. Daudz es nevarēju redzēt, jo bija 
žogs, un auguma dēļ es neredzēju.  Aizvērās vārti, cik es atceros, tad atskanēja šāvieni, parādījās pirmie 
dūmi, tad tā sieviete kliedza, tad parādījās melni dūmi, tad parādījās uguns. Un man bija skaidrs, es jau 
teicu, ka bija tāda sajūta, ka tie dūmi, ka viņiem bija tāda nepatīkama smaka. Nu, skaidrs, varbūt man 
vienkārši es iedomājos, ka deg cilvēks, vai ne, Varbūt arī man fantāzija bija. Es to tā.. 

 
- J: Ar Toģiku jūs atnācāt, un tad? 

 
- A: Mēs šķīrāmies ar Toģiku te, jo man teica: “Puika, paliec te!” Nu, viņu aizveda tur.  

 
- J: Tieši šeit jums sacīja, lai jūs paliekat? 

 
- A: Jā. Jā. Jo mēs gājām. Redziet, es gāju pa to trotuāru, viņš gāja blakus man, un te mēs šķīrāmies. Ne 

viņš, ne es nedomājām, ka.. kas sekos tam, bez šaubām. Viņam nebija nekādas nojausmas par to.  
 

- J: Un kur stāvēja visi cilvēki? Šeit apkārt?  
 

- A: Jā. Tie cilvēki stāvēja te, te, te. Es atceros to ļoti labi. Cilvēku skaits pieauga, jo skaidrs, ka nebija vēl 
pieraduši pie tāda kaut kā. Tā bija pirmā sinagoga, kas bija par upuri. Viņi tā demonstratīvi visu darīja, ar 
tādu lielu bravūru. Bet gribu teikt, ka neviens neaplaudēja, abzolūti. 

 
- J: A kur stāvēja tā sieviete, kas kliedza? 

 
- A: Viņa man stāvēja no labās puses, te kaut kur tā. Es atceros, es uz viņu atskatījos. Latviešu valodā viņa 

teica: “Ak, Dievs! Ak, Dievs, kas notiek? Dzīvus bērnus dedzina.” 
 

- J: Viņa bija jauna vai veca? 
 

- A: Es domāju viņa bija vidējos gados. Es domāju, es esmu pārliecināts, ka viņa bija vecumā, kad sievietēm 
ir bērni, jo viņai bija asociācija ar bērniem, jo tur bija diezgan daudz bērni. Sākot no tādiem un līdz 
Toģikam un lielākiem. 

 
- J: Bija pieaugušie arī vai tikai bērni? 

 
- A: Te? Nē. NU, pieaugušie bija vairākumā. Bija gan pieaugušie, gan bērni, jo viņus visus savāca, kas bija uz 

vietas. Kas bija uz vietas, tos savāca. Un Soņja, tā Toģikam jeb Dāvidam māsa nebija mājās, tā kā viņa vēl 
nodzīvoja, es nezinu, 4 mēnešus jeb 5 mēnešus te tā.  

 
- J: Un jūs ļoti labi atceraties šo dienu? 

 
- A: Jā. Pat ļoti labi.  

 
- J: Vēsture. 

- A: Jā.  
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