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"Kāpēc vispār kaut kur ir jāiet vai cik kilometrus gudrs Tu esi?”

Ir skaidrs, ka nav pierādīta tieša saistība ar noieto kilometru 
garumu un algas vai atzīmju palielināšanos, mums katram personīgi. 
Būtu  jauki, ja svētdienā noietu 10 kilometrus un pirmdienā jau 
matemātikā skolotājs ar smaidu ieliek 10 balles! Vai vadība aicina 
uz sarunām, lai piedāvātu algas palielinājumu. Tā nav! Uzreiz nav.
Bet kāpēc, tad vispār kaut kur ir jāiet? Neejiet! Tieši neiešana 
parāda to, ko zaudējat.

Sēdiet mājās pie televizora vai spēlējiet "spēles" dienu un nakti 
un ēdiet "hamburgerus", cik vēlaties, un "picas", kamēr vēders 
sāp, un "kartupeļu čipsus" vēl pa virsu. Dzeriet "gāzētos dz-
ērienus ar cukuru"  litriem. Idille. Nekādā gadījumā nelasiet! 
Neko! Citādi vēl kļūsiet mazliet gudri un sapratīsiet, cik ier-
obežota  ir jūsu dzīve šajā aplī. 

Ko varētu pielikt šai dzīvei vēl klāt? Tā, lai nav kā Imants Zie-
donis saka: "Jākopj gudrība sevī. Augšup pa spirāli ved darbīgums. 
Viedums ved pareizi. Viedais iet pa spirāli. Nevīža - pa apli." 
Kurš gan vēlētos būt Nevīža? Dzejnieks mudina vērot: "Haoss ir 
vispateicīgākais materiāls veidošanai.

Arī te ceļmalā ir haoss. Aizaudzis mežs, kur lazda cīnās ar bērzu 
un egle nomāc apsi. Jāsāk ar krūklenēm - jāizcērt, jāizrauj, jāat-
brīvo telpa. Tu redzi to kuplo egli? Tā būs centrā. To sauksim par 
dominanti. Mana egle dominante. Vai jums ir dzīvē dominante?"
Iespējams, ka atskārsme par savas dzīves Dominanti liek iziet no 
mājām. Kurp iet? Pie draugiem uz citiem "čipsiem"? 

"Ja jums ir tieksme uz konformismu, ja jūs vairs neuzticaties paša 
izjūtām, bet vienmēr un visur tikai vairākuma domām, tad - ejiet 
dabā! Tā jūs iemācīs būt patstāvīgiem." , aicina Imants Ziedonis 
uz muzeju "Dzirnakmeņi" Murjāņos, kur sākas vai noslēdzas "Lasīt-
taka" - gājiens dabā ar iespēju pa ceļam lasīt. Pa taku, kura 
atzīta par vienu no skaistākajām Latvijā.

LASĪTTAKA
Ir jāiet! 
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Viņš smej "pa pēdām gudrība nāk iekšā!" Kas notiek, ja  gudrība 
nāk 
vienlaikus  gan pa pēdām, gan pa galvu iekšā? Tad rodas lielie 
jautājumi. Kādam būt? 

Meistaram tālu atbildes nav jāmeklē, viņš tās jau ir izdomājis 
staigājot gan pa Kurzemi, sarakstot grāmatu "Kurzemīte", gan kopā 
ar dēlu Rimantu, pēdu pie pēdas  izjūtot 552 kilometrus garo 
Leišmali, lai radītu grāmatu "Leišmalīte", gan esot citos Latvijas 
ceļos: "Trīs lietas ir, kas bērnam jāzina. Tā kā baušļi. Latviešu 
baušļi. Pirmais ir strādāt. Kustēties kā sunīts kustas visu laiku. 
Skrien un skrien, un nevar saprast, kāpēc. Otrais - būt gudram. 
Vairs nekā sunītim. Kur skrēja, ko skrēja? Un trešais - būt 
priecīgam. Kā Aspazija ar Raini runāja. Mans prieciņš, mans mazais 
prieciņš. Nē, nu vēl ir ceturtais arī. Jābūt skaistam. Skaistam ir 
jābūt." Vai var apsolīt, ka ejot dabā un lasot, var kļūt gudrāks 
un skaistāks? To var!

Zinātnieki jau sen ir pierādījuši, ka pastaigas svaigā gaisā un 
dabā labvēlīgi ietekmē mūsu organsimu. Pa ceļam, izlasot vēstules 
no zinātniekiem, uzzinām par procesiem dabā, kā arī, paši vērojot 
skudras vai upes tecējumu, ļausimies pārdomām par lietu kārtību. 
Tepat arī atgādinājums no mūsu drauga Imanta Ziedoņa: “Laime ir 
tikai visu lietu kārtība, vairāk nekas." Laimīgs cilvēks ir 
skaists cilvēks!

Bet kā ar tiem "hamburgeriem"? Latviski tā būs - sviestmaize, 
kuras sastāvdaļas pats var izvēlēties pēc sirds patikas. Mājās 
radoši tās pagatavot un kopā ar ģimeni vai draugiem notiesāt kādā 
atpūtas vietā pa ceļam! Un "Visu, ko atnesi, aiznes sev līdzi" 
pamāj Pasaules dabas fonda smaidīgais un gudrais Āpsis!

Žanete Grende
Imanta Ziedoņa muzeja vadītāja

www.ziedonamuzejs.lv



The letter to “Lasīttaka” is written by  
the head of the Imants Ziedonis museum

Žanete Grende

“Why should one have to go somewhere at all, or how many kilometres 
smart are you?”
  

Clearly, there is no proven, direct link between the kilometres 
travelled and the increase in salaries or grades, for each of us 
personally. It would be nice if on Sunday, I walked 10 kilometres 
and on Monday, a teacher in mathematics would award me 10 with a 
smile! Or if the management were to invite one to an interview and 
offer a salary increase, or one would strike gold in the stock 
market. It does not happen like that! Not right away.
But why then should one go somewhere at all? Don't go! It is the 
not going that proves what you lose.
  

Sit at home in front of the TV or play "games" day and night, con-
sume "burgers" as much as you want and devour "pizzas" while your 
stomach hurts, top all of that off with "potato chips" and imbibe 
"litters of carbonated drinks with sugar". Idyll. Never read ever 
read Anything! Otherwise you may become a little smarter and real-
ize the limits of your life in this circle.
  

What else could be added to this life? To escape the predicament 
worded by Imants Ziedonis: “Wisdom must be nurtured in oneself. 
Handiness leads up the spiral. Wisdom leads correctly. The sage 
walks in a spiral. A sloven – in a circle.” Who would want to be 
Sloven? The poet encourages further observation: “Chaos is the 
most rewarding material for creation.
 

There is chaos on the roadside here, too. Overgrown forest, where 
hazel fights birch and spruce suppresses aspen. You have to start with 
the alder buckthorn – to cut it, pull it out, free up space. Do you see 
that bushy spruce? It will be in the centre. Let's call it the domi-
nant. My spruce the dominant. Do you have a dominant in life?” 
  

It is possible that the revelation about the Dominant of your life 
makes you leave home. Where to go? To friends and other "chips"?
“If you have a tendency to conformism, if you no longer trust your 
own feelings, but always and everywhere seek only the thoughts of 
the majority, then – go to nature! It will teach you to be indepen-
dent”Imants Ziedonis invites to the museum “Dzirnakmeņi” in Murjāņi, 
where “Lasīttaka” runs or arrives – a walk in nature with the opportuni-
ty to read on the way from Murjāņi to Sigulda. Along the trail, which is 
recognized as one of the most beautiful in Latvia.

LASĪTTAKA
You have to go!



-

He laughs – "the wisdom enters through the soles of feet!" What 
happens when wisdom enters simultaneously through the feet and the 
head? Then the big questions arise. What should one be like?
  
The Master does not have to look far for answers, he has already 
figured them out, walking around Kurzeme, writing the book 
"Kurzemīte", and together with his son Rimants, foot to foot, 
feeling the 552 kilometres long Leišmale, tracing Lithuania’s bor-
derline, to create the book "Leišmalīte", and carried by other 
different roads of Latvia: “Three things a child needs to know. 
Like the commandments. Latvian commandments. The first is to work. 
To move like a doggie moves all the time. Run and run, not under-
standing why. The second – to be smart. Not like a doggie anymore. 
Where did one run, what did one run for? And the third is to be 
happy. As Aspazija talked to Rainis. My joy, my little joy. No, 
there is also a fourth one. To be beautiful. One must be beauti-
ful.” Can it be promised that walking in nature and reading can 
make one smarter and more beautiful? That is possible!
  
Scientists have long proven that walking in the fresh air and in 
nature has a beneficial effect on our body system. Reading, on the 
way, the letters from researchers and scientists, we learn of the 
processes in nature, we also observe ourselves – the flow of ants 
or a river, we allow ourselves to reflect on the order of things. 
Here is also a reminder from our friend Imants Ziedonis: 
"Happiness is just the order of all things, nothing more". 
A happy person is a beautiful person!

But what about those "burgers"? In Latvian, it will be bread and 
butter, the ingredients of which one can choose to one’s heart's 
content. Prepare them creatively at home and consume together with 
family or friends in an open-air resting place of on the way! And 
"Everything you brought along, take away with you" nods the Nature 
foundation’s smiling and wise Badger of the Latvia (or of the 
world?)!

Žanete Grende
Head of Imants Ziedonis museum
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