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Janīna Kursīte

Brīnumzemes meklējumos: Brazīlija

P ar Vārpas koloniju un grāmatas autori. Vārpas ciems jeb kolonija, kas atrodas 
Sanpaulu štatā, Brazīlijā, ir izceļojušo latviešu dibināts 1922. gadā. 20. gadsimta 
piecdesmito gadu beigās Brazīlijā dzīvoja apmēram 5000 latviešu, no tiem ap 
1300 tieši Vārpā. Lielākā daļa no Brazīlijas latviešiem bija baptisti (Tamuža, 

2011, 227). Arī Vārpā dominējošā konfesija bija baptisti. Bez Centra draudzes Vārpas 
apkaimē darbojās vēl četras baptistu draudzes:

“Vārpā vēl bija otra latviešu baptistu draudze, tad arī brazīliešu baptistu draudze, krievu 
baptistu draudze un arī viena vasarsvētku draudze (..) Visās draudzēs tomēr latvieši ieņē-
ma vadošas vietas, pat krievu un brazīliešu draudzē mācītāji bija latvieši. Ne par velti Vārpa 
taču bija latviešu organizēta un dibināta vieta.” (Arājs, 2000, 23)

Vārpas ciems nav pazudis no Brazīlijas kartes arī mūsdienās, lai gan iedzīvotāju skaits 
tajā ir neliels, vairums (tostarp latviešu pēcteču) runā portugāļu valodā. Taču Vārpas (pla-
šāk – Brazīlijas latviešu) fenomens ir gana saistošs un nozīmīgs Latvijai un latviešiem arī 
mūsdienās. Tas ļauj miniatūrā paraudzīties uz latviešu izceļošanu gadsimtu gaitā, smago 
cīņu par izdzīvošanu jaunajās mītnes zemēs, ar laiku iegūtu materiālo labklājību, pārtauto-
šanos, bet arī pamanīt nelielās saliņas, kurās latviskums par spīti visam ir saglabāts.

Grāmatas autorei Norai Vilmanei interese par latviešiem Brazīlijā radusies jau 1987. 
gadā, kad viņa ciemojusies pie radiem. Pēc apciemojuma sekojušas vairākas izpētes ek-
spedīcijas uz šo zemi. N. Vilmane Liepājas Universitātē ir ieguvusi pedagoģijas maģis-
tra grādu (2001. g.) par darbu “Emigrācijas kustība uz Brazīliju. Skola latviešu kolonijā 
Vārpa 1922.–1999. gadā”. Viņas grāmata tapusi kā izvērsts papildinājums maģistra darbā 
aizsāktajai tēmai. N. Vilmanes grāmatā atrodams galvenokārt Vārpas kolonijas, bet arī 
citviet Brazīlijā mītošo latviešu un viņu dzīves, arī izglītības apstākļu apraksts, kā arī gan 
Brazīlijas ekspedīcijās uzņemtie fotoattēli, gan foto no privātpersonu arhīviem. Izmantoti 
arī Brazīlijas latvietes Millijas Tupeses gadu gaitā savāktie materiāli par latviešu ieceļošanu 
Brazīlijā, kā arī atsauces uz viņas 1988. gadā publicēto grāmatu “Da aurora ao crepusculo” 
(“No rītausmas līdz saulrietam”). M. Tupeses saistošā biogrāfija sniegta N. Vilmanes grā-
matas nodaļā ““Izredzētā zeme” – vilinājums un realitāte 20. gadsimta sākumā”.

Pētījumi par Brazīlijas latviešiem. Brazīliju kā izceļojušo latviešu mītnes zemi 20./21. 
gadsimta mijā pētījusi ne tikai Nora Vilmane. Šī zeme piesaistījusi arī vēsturnieci Brigitu 
Tamužu, kura 1999. un 2001. gadā to apmeklēja kopā ar grāmatas autori Noru Vilmani, 
bet 2009., 2011. un 2013. kopā ar Mariannu Auliciemu, pārstāvēdamas muzeju un pēt-
niecības centru “Latvieši pasaulē” (Tamuža, 2002; Tamuža, 2011). Uzņemta dokumentālā 
filma “Vārpa – apsolītā zeme” (2017. g., Brigitas Tamužas un Mariannas Auliciemas sce-
nārijs, režisors Bruno Aščuks). Divus gadus agrāk (2015. g.) Latvijas Televīzijā skatītājiem 
tika piedāvāts raidījumu cikls “Būt latvietim. Brazīlija” (autori Ilze Jakovļeva, Egils Zariņš, 
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šīs vēstures lappuses ir kā pārsteigums, vai arī informācija ir gauži minimāla, izkropļota. 
Otrais pasaules karš un sekojošā padomju okupācija ar tai raksturīgo spēcīgo antireliģisko 
ideoloģiju centās izsvītrot šo posmu no Latvijas vēstures – līdzīgi kā daudzus pirmspa-
domju laika latviešu inteliģences darbiniekus, viņu veiksmīgos radošās darbības apliecinā-
jumus un sasniegumus.

Dzimtas saknes Brazīlijā

Lai secīgi atainotu manas pētnieciskās intereses par Brazīliju veidošanos, 
vēlreiz jāatgriežas pie ievada daļā pieminētā privātā brauciena pie ne-
kad neredzētajiem radiem – mātes brāļa Jaņa Freiberga un viņa ģi-
menes Urubisijā (Urubici) un Floriānopolisā (Florianópolis) Santaka-

tarinas (Santa Catarina) pavalstī. Toreiz šis ceļojums bija nereāla, vārdos neizteikta sapņa 
neticams piepildījums, kas vēlāk izvērtās par liela, cēla mērķa ierosinātāju.

Janis Freibergs (1904–1999) piedzima ļoti trūcīgā, bet uzņēmīgā un strādīgā sīkzem-
nieku ģimenē Ziemupē. Agrā jaunībā smagajos lauku darbos iegūtais plaušu iekaisums un 
arī interese mudināja vairāk nodoties tehniskām lietām. Skolu gan Janis paguva apmek-
lēt tikai vienu (!) gadu, jo tālāku skološanos izjauca Pirmais pasaules karš. Taču izglītības 
trūkums netraucēja lolot lielus sapņus. Un tie sāka īstenoties 1921. (vai 1922.) gadā, kad 
Janis ar tēva doto ceļamaizi – par pārdoto bullēnu saņemto naudu – pārcēlās uz dzīvi Rīgā.  
Sākās Jaņa ceļš pasaulē: sākumā darbs mehāniskajās darbnīcās Rīgā, dienests Latvijas armijā  
(1. att.), tad piedalīšanās konkursā uz rasētāja vietu prestižajā Ieroču arsenālā. Neskatoties 
uz izglītības trūkumu, no vairākiem pretendentiem vadība izvēlējusies tehniski atjautīgo 
lauku puisi. Darbs gājis no rokas.

Taupīgi dzīvojot, lombarda bankā pat iekrājusies naudiņa. Bet dažreiz gadās, ka bankas 
bankrotē: Janis pārāk vēlu izlēmis paklausīt sava laba paziņas žīdiņa padomam steidzīgi 
visu naudu izņemt, un… naudas vairs nebija. Sarūgtināts par zaudējumu, Janis izlēma krāt 
citas vērtības – sapelnīt ceļanaudu, lai dotos “paskatīties pasauli”. Arī nopelnīt. Sākotnēji 
izvēlējās Kanādu, bet tur iebraucējiem bijuši stingri noteikumi – ieceļotājiem vīriešiem 
atļauts strādāt tikai par laukstrādniekiem fermās. Jani šāda iespēja neapmierināja, un viņš 
nopirka biļeti līdz vilinošajai Riodežaneiro (Rio de Janeiro) Brazīlijā. 20. gadsimta div-
desmitajos gados Brazīlijas vārds bija visiem mutē – gan tiem baptistiem, kas sajūsmināti 
aizbrauca uz izredzēto zemi, gan tiem, kas nosodīja aizbraucējus un palika Latvijā.

Tā Janis aizbrauca paskatīties pasauli. Atteicās braukt ar tvaikoni no Liepājas, bet iz-
vēlējās labāk ceļot ar vilcienu cauri visai Eiropai līdz Lisabonai Portugālē, “lai redzētu arī 
kaut ko no Vecās Eiropas”! Un ceļā patiešām redzēja daudz, un pat 83 gadu vecumā vēl 
atcerējās braucienu visos sīkumos – pat lieso brokastu ēdienkarti kādā Vācijas dzelzceļa 
stacijā! Un piedzīvojumu Lisabonā, kad trijatā ar draugu un kādu Stelpes kundzi no Rīgas 
gribējuši paklausīties portugāļu valodas skanējumu un nogaršot vietējo vīnu. Krodziņā aiz-
kavējušies, tad, ostā meklēdami savu kuģi, vēl pamaldījušies, un, lai paspētu uz kuģi, pēdējo 
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ceļa posmu abi pavadoņi Stelpes kundzi nešus nesuši, jo viņai, lūk, 
skriet traucējušas augstpapēžu kurpes! Jūrnieki skrejošo trijotni 
pamanījuši pēdējā mirklī, viņu dēļ nācies trapu nolaist vēlreiz, bet 
tad nu lamājušies arī – savā valodā, protams! Bet Stelpes kundzei 
uz kuģa bija palikuši divi bērni…

Brazīlijā Janis satika latviešus, apmeklēja arī lielāko latviešu 
koloniju Vārpa, taču turienes dzīve, balstīta stingros reliģiskos uz-
skatos, viņu nevilināja, un tāpēc ceļoja tālāk. Zirga mugurā ieradās 
vienā no senākajām latviešu emigrantu apmešanās vietām – Urubi-
sijā – tolaik nelielā, mazapdzīvotā vietā kalnu ieplakā Santakatari-
nas pavalstī. Apkārt kalni, pīniju koki kā milzīgi diļļu ziedi stiepās 
debesīs, mežos medījami zvēri papilnam – kas var būt vēl labāks 
piedzīvojumu kāram latviešu jauneklim (3. att.)!

Taču ar laiku atradās arī kas labāks – skaistā Anna no kādas 
senāk ieceļojušas latviešu ģimenes. Annas tēvam piederēja neliela, 
primitīva auto labošanas darbnīciņa, kur atradās darbs arī Janim. 
Tolaik kalnos notika vērienīga mežu izciršana, jo pīniju koksne ir 
ļoti vērtīga: kokus izveda ar lielām, jaudīgām mašīnām, kuras bieži 
bijis jālabo – darba pietika. Un kur tad vēl nelegālā nodarbošanās – 
ieroču remonti, jo brazīlieši daudzas savas dzīves emocionālās 
problēmas pat mūsu dienās risina ar ieroču palīdzību (protams, par 
to skaļi nerunā) (2. att.)!

Tā Janis svešajā, eksotiskajā zemē tika pie skaistas, čaklas un 
piemīlīgas sievas ar necilu mājiņu, sakņu dārziņu un plašām ganī-
bām pūrā (4., 5. att.). Bet Annas vecāki dabūja gudru, ļoti saticīgu 
un kārtīgu znotu.

1. att. Janis Freibergs 2. rindā 
labajā pusē
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Vārpas saimniecisko, sabiedrisko un  
garīgo aktivitāšu hronoloģija

1922. gada 2. novembris
 Pirmā lielākā latviešu emigrantu grupa sasniedz paredzē-

to kolonijas vietu džungļos pie Zivjupes (rio Peixe).
 Daļa kolonijas iedzīvotāju (ap 250 cilvēku) dodas peļņas 

darbos uz kafijas plantācijām.

15. attēlā redzama vieta, kur kaltē kafiju, kad tā pārvesta no lauka. 
Priekšplānā lielā kaudze – pārvesta no lauka un izmazgāta. Tālumā 
labā pusē trīs kaudzes – gatavā kafija, kuru tai pašā dienā vedīs uz 
skārņiem. Labā pusē baltā ēka – fazendas pārvaldnieka māja. Kreisā 
pusē mājas gals – kafijas šķūnis. Pa vidu (garais jumts) – kafijas tīrāmās 
mašīnas. Baltais jumtiņš starp abām pēdējām gatavām kaudzēm – 
motors, kas dzen mašīnas. Bildes vidū mājas gals (virs motoriem) – 
gaters, kukurūzas sudmalas, kalēja smēde. Kreisā pusē moliņš – vie-
ta, kur mazgā kafiju, lai smiltis nogrimst dibenā, bet kafija turas pa 
virsu. Tad to nolaiž pie priekšplānā redzamās kaudzes. Aizmugurē 
pa labi kalnā kafijas lauki. (Mīlbergs, 1926, 19)

15. att. Latvieši darbā kafijas 
plantācijā 
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