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Ukrainas vēstnieks Jev
henijs Perebijnis: – Arī 
daļa Latvijas krievvalodīga
jiem medijiem notikumus 
interpretē Krievijas propa
gandas stilā un kopē Krie
vijas oficiālo mediju vēstī
jumus. Nevēlos iedziļinā
ties sīkumos, kam bija jā
nodrošina izstādes 
apsardze, jo nezinu, kā Lat
vijas tiesībsargājošās iestā
des organizē savu darbību. 
Tomēr  tas netika izdarīts.

Izstāde "Maidana cilvē
ki" parāda cilvēku sejas, 
acis un emocijas. Ir cilvēki, 
kuriem vārds "Maidans" 
varbūt nepatīk. Tomēr tā
dēļ ir izstāde, lai cilvēki do
mātu un diskutētu, nevis 
lai to demolētu ar nūjām 
un nažiem. 

Vēstniecība nav izstādes 
organizatore, taču mēs to 
atbalstījām, lai parādītu pa
tiesību par notikumiem Ki
jevā. Mēs to cenšamies darīt 
visā pasaulē. Agresija pret 
izstādi bija ne tikai fiziska, 

bet tā arī parādījās interneta 
portālu komentāru sadaļās.

– Kāda atbalss saistībā 
ar izstādes demolēšanu bija 
Ukrainā?

– Ukrainā šos notiku
mus pamanīja un rūpīgi vē
roja. Ukrainā ļoti skaidri 
saprot, ka vēršanās pret iz
stādi neataino nedz Latvijas 
valsts, nedz tās sabiedrības 
vairākuma pozīciju. Latvi
jas sabiedrība ir apvienoju
sies Ukrainas atbalstam, un 
tas izpaužas reālos darbos 
– Latvija uzņem bērnus no 
Ukrainas, nodrošina ārstē
šanos Ukrainas militārper
sonām, kā arī no Latvijas 
tiek sūtīta humānā palīdzī
ba Ukrainai. Tāpēc arī 
mūsu sabiedrība saprot, ka 
notikušais nav Latvijas sa
biedrības vairākuma no
skaņojums.

– Pret izstādi aktīvi ie
stājās Rīgas mērs Nils Uša
kovs un viņa padotie. Kā jūs 
komentētu to?

– Sākumā, cik zinu, Rī
gas dome konstruktīvi iztu
rējās pret izstādi – tās nori

sei izdeva visas nepiecieša
mās atļaujas, un tas notika 
ļoti ātri. Šajā ziņā man nav 
pretenziju pret Rīgas domes 
darbu. Tas, ka vēlāk tā pati 
dome izstādi slēdza, ir no
žēlojams fakts. Vietējai va
rai vajadzēja vienoties ar rī
kotājiem un nodrošināt iz
stādes apsardzi, kad sākās 
pirmie uzbrukumi. 

– Vai nebija tā, ka Rīgas 
dome ar izstādes aizliegša
nu sāka iet vandaļu pavadā?

–  Sanāk, ka izstāde tika 
sodīta divreiz – vispirms to 
izdemolēja un faktiski iznī
cināja un tad Rīgas dome 
izstādi aizliedza, lai gan tai 
bija jānes gaišas domas Lat
vijas pilsoņiem. Tā vietā, lai 
izstādi aizstāvētu no vanda
ļiem, Rīgas dome izstādi so
dīja ar morālu metodi – aiz
liedzot to. 

– Latvijas medijos pa
rādījās informācija, ka iz
stādes veidotājs Sergejs 
Meļņikovs ir pretrunīga 
persona, īpaši bieži pie
saukts viņa citāts, ka krie
vus no Baltijas valstīm va

jadzētu deportēt lopu va
gonos uz Sibīriju. Dažas 
fotogrāfijas piederot citam 
fotogrāfam, esot pārkāp
tas autortiesības.

– Esmu dzirdējis par 
šiem izteikumiem, un Meļ
ņikovs tos ir apstiprinājis kā 
savus. Mums tie nav pieņe
mami, un mēs tos kategoris
ki nosodām. Tādiem vār
diem nav jāskan no publis
kām personām. Tomēr ir 
jānodala autora personība 

un izstāde. Ja ir pretenzijas 
pret kādas personas iztei
kumiem, demokrātiskās 
valstīs pastāv tiesu instan

ces, lai sauktu šādu personu 
pie atbildības. Meļņikova 
personība nav jāattiecina 
uz izstādi, kas bija saņēmusi 
visas atļaujas, – tā nenes 
nedz draudus, nedz propa
gandu. Turklāt uzbrukumi 
izstādei sākās vēl dienu 
pirms tās autors bija publis
ki izteicies. 

Ar Meļņikovu iepazinos 
dienu pirms izstādes atklā
šanas, agrāk nebijām pazīs
tami. Zināju, ka viņa veidotā 
izstāde ar lieliem panāku
miem tika uzņemta Kijevas 
centrā, un tas bija pamats, 
lai izstādi atbalstītu. Man 
nav iespēju, lai pārbaudītu 
autora biogrāfiju. Paskatie
ties uz dažādiem literatūras 
darbiem – jums varbūt var 
nepatikt autora dzīvesgā
jums, bet jums patīk 
mākslas darbs, kas izraisa 
cieņu. Mūsu vēstniecība at
balstīs izstādes "Maidana 
cilvēki" izrādīšanu citur 
Latvijā, lai stāstītu patiesību 
par Maidana notikumiem. 
Mēs vēl demonstrēsim arī 
citas izstādes un dažādas 
filmas Latvijā par dzīvi Uk
rainā. Tomēr mēs ņemsim 
vērā, ka Latvijā pastāv van
dalisma riski, tos izvērtē
sim, attiecīgi reaģēsim.

Neesmu eksperts, lai 
pateiktu, vai Meļņikovs ir 

autors vienai vai otrai foto
grāfijai. Viņš patiešām bija 
Maidanā, fotografēja noti
kumus, un liecinieki tam ir 
tūkstošiem cilvēku. Kon
krētā izstāde ir kvalitatīva, 
pārliecinoša, un tai ir tiesī
bas demokrātiskā valstī būt 
izvietotai jebkur. 

Gribu izmantot vienu 
piemēru. Es apmeklēju Rīgā 
dažas grāmatnīcas un tajās 
redzēju dīvainu ainu. Tajā 
bija grāmata, kurā kāds au
tors apgalvo, ka Staļins 
1940. gadā paglābis Baltijas 
valstis, pievienojot tās PSRS, 
un ka pēc būtības tāda Lat
vija, Lietuva un Igaunija ne
eksistē. Turpat grāmatnīcu 
plauktos var atrast desmi
tiem antiukrainisku grā
matu. Latvijā varētu būt 
simtiem tūkstošu cilvēku, 
kam tās nepatīk, taču ne
viens tādēļ neiet demolēt 
grāmatu veikalus.

– Jūs pieminējāt Ukrai
nu nonievājošās grāmatas, 
uz kuru arī "LA" jau agrāk ir 
vērsusi uzmanību. Kāds, 

jūsuprāt, ir pretlīdzeklis 
šāda veida "literatūrai"?

– Šādas grāmatas vērtē
ju negatīvi. Domāju, ka tās 
būtu vērts izpētīt arī tiesīb
sargājošajām iestādēm.  
Grāmatu klāstā ir "darbi", 
kas slavina teroristu Igoru 
Girkinu (Strelkovu), kurš ir 
nogalinājis daudzus cilvē
kus. Ir grāmatas, kuras cil
dina Krimas "pievienošanu" 
Krievijai, lai gan saskaņā ar 
Eiropas tiesību normām tā 
bija aneksija, un šajās grā
matās notiek maldināšana. 
Desmitiem grāmatu dezin
formē par Ukrainas vēsturi. 
Taču tas nedod tiesības, pie
mēram, saplēst šīs grāma
tas. Ja tiesībsargājošās iestā
des atzīs, ka tās neatbilst 
kādām Latvijas tiesiskajām 
normām, tad tās varētu iz
ņemt no pārdošanas. Ja ne, 
tad tās turpinās tirgot. 

– Četri laikraksta "Ves
ti" žurnālisti ir iekļauti Uk
rainai nevēlamo personu 
sarakstā. Jūs šo jautājumu 
apspriedāt arī Latvijas Ār
lietu ministrijā...

– Ukrainas pozīcija ir, 
ka žurnālisti par savu dar
bību nav ievietojami "mel
najā sarakstā", ja vien nav 
pārkāpuši noteiktus liku
mus. Mēs zinām, ka, veido
jot sarakstu, tajā iekļauti 
žurnālisti, kuri izmanto 
pseidonīmus, taču šo kļūdu 
mēs labosim un aizstāsim 
tos ar īstajiem vārdiem. 
Melnajā sarakstā jebkurš 
ārzemnieks var iekļūt, ja 
viņš atbalstījis teroristus vai 
iebraucis Krimā no Krievi
jas teritorijas. Tikšanās lai
kā Latvijas Ārlietu ministri
jā izskaidroju Ukrainas po
zīciju, un nebija tā, ka mani 
īpaši uzaicināja izklāstīt 
nostāju par šo jautājumu, 
bet gan tā bija iepriekš plā
nota tikšanās. Tobrīd šis 
jautājums bija mūsu valstu 
attiecību darba kārtībā.

Sergeja Meļņikova ceļojo-
šā izstāde "Maidana cilvēki" 
līdz 25. oktobrim būs apska-
tāma Hercoga Jēkaba lauku-
mā Jelgavā, informē izstā-
des iniciatīvas grupas pār-
stāvis Arnis Razminovičs.

Rīgā atceltās izstādes 
darbi tiks nodoti jelgavnie
ku un pilsētas viesu vērtēju
mam šodien, kad notiks 
oficiālā izstādes atklāšana 
ar Ukrainas vēstnieka un 
Jelgavas pilsētas domes va
dības piedalīšanos.

Izstādē būs iespējams 
apskatīt 100 S. Meļņikova 
darbus, kas fotografēti Uk
rainas galvaspilsētā tā dēvē
tās Pašcieņas revolūcijas jeb 
Eiromaidana laikā, atgādi
not par protesta akcijām, 
kas norisinājās 2013. gada 
nogalē un 2014. gada sāku
mā Kijevas galvenajā lauku
mā, pulcējot vairākus tūk

stošus ukraiņu vienotās de
monstrācijās pret tā brīža 
pieņemtajiem valdības lē
mumiem.

Meļņikovs sadarbībā ar 
fonda "Ukrainas dvēsele" 
pārstāvjiem ir izveidojis ce
ļojošu fotoizstādi, kas atgā
dina par personīgās brīvī
bas principu paušanu, cil
vēciskajiem pārdzīvoju
miem, kā arī atspoguļo 
spilgtākos mirkļus no Uk
rainas jaunlaiku vēsturē 
svarīgākā notikuma – Eiro
maidana. "Paralēlēs domā
jot, notikumi vienā no Eiro
pas lielākajām valstīm atgā
dina notikumus, ko pārdzī
voja Baltijas valstis 90. gadu 
sākumā. Izstādes darbi ro
sina sajūtas, kas, līdzīgi kā 
Latvijā barikāžu, tā Ukrai
nā "Maidana" laikā, vienoja 
tautu kopīgam ceļam de
mokrātijas virzienā," pauda 
Razminovičs.

Izstāde tiek organizēta, 
pilsoniskās iniciatīvas vadī
ta, sadarbībā ar fonda "Uk
rainas dvēsele" kuratoriem 
un "Ukrainas atbalsta bied
rību" Jelgavā.

Kā rakstīts, izpostītās 
izstādes "Maidana cilvēki" 
organizatori plāno celt ci
vilprasības pret visiem iz
stādes postītājiem, pret ku
riem ierosināts krimināl
process, pieprasot kompen
sēt zaudējumus, sacīja 
fonda "Ukrainas dvēsele" 
pārstāvis Sergejs Aleksejevs. 
Viņš norādīja, ka fonda ju
risti pašreiz gatavo attiecī
gos dokumentus. Aleksejevs 
sacīja, ka diemžēl pašreiz, 
cik organizatoriem zināms, 
policija vēl nav notvērusi 
vandaļus, kuri pilnībā iz
postīja izstādi Rīgā naktī uz 
11. oktobri.

Tikmēr pretrunīgi vēr
tētajā portālā "expertiza.lv", 

kurā darbojas un par satura 
izvietošanu atbild Alekse
jevs, publicēts izstādes 
mākslinieka S. Meļņikova 
paziņojums, kas vēsta, ka 
izstāde "tādā paskatā, kādā 
to atstājis Rīgas mērs Nils 
Ušakovs, tiks izstādīta da
žādās pasaules valstīs, to
starp Polijas Seimā, ASV Se
nātā, Eiropas Padomē un 
Londonas Haidparkā". "Iz
stāde tiks demonstrēta tieši 
šādi, kamēr Rīgas dome ne
samaksās organizatoriem 
par ekspozīcijas remontu 
un nepiešķirs morālo kom
pensāciju," paziņojumā 
portālā pauž Meļņikovs. 
Aleksejevs, komentējot pa
ziņojumu, sacīja, ka "fonds 
ir tiesīgs pievienoties Meļ
ņikova prasībām", taču pla
šāk nekomentēs ne paziņo
jumu, ne tajā ietvertās pra
sības, ne arī tālāko prasības 
virzību.  LETA

Izstāde "Maidana cilvēki" Jelgavā

Baisi, ka ES 
valsts gal-
vaspilsētas 

centrā cilvēki 
maskās un ar 
nažiem vēršas 
pret miermīlīgu 
izstādi, kurā 
redzami cilvēki 
vienā no pēdējā 
laika svarīgāka-
jiem vēsturiska-
jiem notiku-
miem Eiropā.

DA IŅ A BUŠM A Ņ A FOTO

Jevhenijs Perebijnis: "Rīgā dažās grāmatnīcās nopērkama grāmata, kurā kāds autors apgalvo, 
ka Staļins 1940. gadā paglābis Baltijas valstis, pievienojot tās PSRS. Turpat grāmatnīcu 
plauktos var atrast desmitiem antiukrainisku grāmatu. Latvijā varētu būt simtiem tūkstošu 
cilvēku, kam tās nepatīk, taču neviens tādēļ neiet demolēt grāmatu veikalus."

"Baisi, kā vēršas  
pret miermīlīgu izstādi"


