
Rundāles pils muzeja direktora Imanta Lancmaņa uzruna Francijas vēstniecības ordeņa 

pasniegšanas pasākumā 2013.gada 29. oktobrī. 
 
Vēstnieka kungs, dāmas un kungi, dārgie draugi! 

 
Es esmu dziļi aizkustināts un pagodināts par šo prestiža pilno apbalvojumu, kura nozīmību 
Andrē Malro izteicis frāzē: „Mākslinieku, rakstnieku un radītāju respektēts un iekārots“. 

 
Šis apbalvojums vainago manu pieķeršanos un manas saites ar Franciju, šo zemi, kas kopš 
bērnības ir bijusi kā mana otrā dzimtene, mana garīgā patvēruma dzimtene. Es raudzījos uz 
pasauli caur franču kultūru un franču mākslu, un šīs pasaules iedomātā galvaspilsēta bija 
Parīze. Tiesa, es savu apbrīnoto pilsētu pirmoreiz ieraudzīju tikai 32 gadu vecumā, bet tam 
nebija nozīmes – Parīze dzīvoja manī kā slepena mīlestība un man šķita, ka pazīstu to dziļi 
un intīmi. 
 
Manā bērnībā starp rakstniekiem es visvairāk apbrīnoju Anatolu Fransu, kas atstājis iespaidu 
uz manu rakstīšanas stilu, tad 1963. gadā es sev atklāju Marselu Prustu. Bet bija arī cita 
literatūra. Lasot prinča Šarla Žozefa de Liņa memuārus, ko par 5 rubļiem biju nopircis 
antikvariātā, jutos pārcēlies citā laikmetā, citā vidē, tik atšķirīgā no visa tā, kas notika aiz loga.   
 
Vēlāk par „otro franču grupu“ nosauca Mākslas akadēmijas studentu loku, kas 60. gadu 
sākumā bija izvēlējušies Polu Sezānu par savu īsto glezniecības skolotāju, kaut gan man 
personīgi viņu drīz vien nomainīja Engrs un franču klasicisma mākslinieki. Franču māksla, 
franču šansons, franču dzeja mums lika stādīties priekšā citu pasauli – brīvu, garīguma 
apdvestu, veidojot asu kontrastu ar pelēko padomju realitāti, kas mūs ietvēra. Franču vīni gan 
tolaik palika nepieejami, toties debates par mākslu bija iespējams reizēm apslacīt ar franču 
konjaku, kas brīnumainā kārtā pa laikam bija atrodams veikalos. Par laimi šī visai izteiktā un 
pat demonstratīvā mīlestība uz Franciju nenoveda pie izsūtīšanas uz Sibīriju, kā tas bija ar 
„pirmo franču grupu“ 50. gados, kuras locekļu vienīgais grēks bija franču literatūras mīlestība. 
 
Festivāls „Pārsteidzošā Latvija“ 2005. gadā un festivāls „Francijas pavasaris“ 2007. gadā bija 
liels notikums. Man tā bija iespēja jaukajā un neapgrūtinošajā abu festivālu goda prezidenta 
lomā atrasties šajā divu kultūru izvirduma centrā. Ceru arī, ka man bija iespēja latviešiem 
labāk likt saprast un mīlēt Franciju. Rundāles pils dārzā joprojām tiek apbrīnota roze 
„Château de Rundāle“, ko rožkopis Andrē Evs bija speciāli mums izaudzējis festivāla 

pasākumu ietvaros. 
 
Pirmais Francijas ordenis „Nopelnu ordenis“ nāca 2003. gadā un tad otrs, “Goda Leģiona 
ordenis“ 2007. gadā, kas vēl vairāk pildīja manu sirdi ar mīlestības un pateicības jūtām pret 
Franciju. 
 
Šis jaunais apbalvojums robežojas ar neiespējamo. Nu man ir veseli trīs Francijas piešķirti 
ordeņi, taču nupat saņēmu tieši to, kas veltīts jomai, kurā man nācies strādāt visu mūžu – 
māksla un raksti. Mana dzīve vienmēr ir svārstījusies starp šīm divām dominantēm. Ja man 
reizēm ir nācies upurēt glezniecību mākslas vēsturei, to daļēji noteica ietekme, ko uz mani 
bija atstājusi franču arhitektūra un īpaši franču 18. gadsimta dekoratīvā māksla, kas ir 
izsmalcinātības un mākslinieciskās pilnības augstākā pakāpe. Savukārt Versaļa man ir pils 
jēdziena absolūtais iemiesojums, un Francijas karaļu cienījamajai rezidencei bijusi nozīme arī 
mana mūža lielajā izvēlē – piedalīties Rundāles pils restaurācijā, kas aizsākās 1972. gadā. 
Kad 2007. gadā Versaļas mērijā atklāja izstādi, kas bija veltīta Rundāles pilij un citām 
Kurzemes hercogu rezidencēm, it kā realizējās abu piļu nosacīta satikšanās; izstāde saucās 
„Versaļas atspulgi tālajā Latvijā’’. 
 
Ir saglabājušās attiecības ar Francijas institūcijām un privātpersonām, ir saglabājušies draugi, 
ir daudz iespēju tālākai sadarbībai nākotnē, Latvijas kultūras popularizēšanai Francijā un 
otrādi. 
 
 
Šodien ir liels notikums manā dzīvē. Vēstnieka kungs, paldies, Jums! Paldies Francijai! Lai 
dzīvo Francija! 


