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iesniegums. 
  

Cien., Klausītāj! 

 

Gadu ritumam plūstot, esmu klausījies putnu balsīs, ļaužu valodās un arīdzan 

pētījis latviešu mūzikas trauslā pieskāriena smago nastu. Te nu būs īsti vietā novērtēt 

novadnieku grupas P.O.R.N.O. & Co devumu pasaules kultūras krātuvītē. 

Šajā laikā, kad esmu aizņemts ar Pokaiņu fenomena (tostarp arī suņu attiecību 

likumsakarību pētījumiem, kas tiek gatavoti speciāli pēc ANO pasūtījuma), tieši laikā 

nāca grupas jauno kompozīciju noklausīšanās. 

Novatorisms, atgriešanās pie Latvijas likteņupes saknēm, ietiekšanās seno 

lībiešu un somugru kultūrās, vieš ticību manai, tavai un vispār - cilvēces nākotnei. 

Liriskais varonis ir tipisks krīzes novārdzināts proletārietis, kas cenšas izlauzties no 

savas iedomu pasaules, un it kā no malas vēro Māru un Ūsiņu, kas strauja suņa 

mugurā auļo pār tēvijas ārēm. P.O.R.N.O. & Co liriskā varoņa spēka avots ir tā dziļais 

sakņojums pilnīgā purvā un tautā, kuras piederības izjūta tālajām, veļu valstī 

aizgājušajām sentēvu paaudzēm un arī tām, kurām mēs būsim veļi. Tā ir ķēde, kas 

savieno pagātni, tagadni, nākotni un ieved it kā pa orgasmisku aploci tautu laimes 

valstībā. 

Viss vecais ir pārvērtēts, "par vieglu atrasts" un iznīcināts, bet jaunu vērtību 

vēl nav. Kur un kādas ir jaunās? Kur ir zaudējums un kur - guvums? Kas jādara, lai uz 

vecā drupatām uzceltu jaunu un stipru kūku? Tā jautā kailais klausītājs un jautā 



apmulsušais cilvēks, bet skaidras atbildes nav un nebūs. Ir tikai garš un mokošs 

meklējumu ceļš un dzīves pilnskanību alkstoša, smeldzes pilna cilvēka dvēsele. 

Runājot par muzikāli patriotisko devumu – P.O.R.N.O. & Co skaņdarbiem 

piemīt dziļums un muzikālo tēlu neķītra uzbāzība, satracināta polifonā meistarība un 

neizsmeļams melodiju samudžinājums. Viņu bagātajā kompozīciju klāstā īpašu vietu 

ieņem vokalīzes un skaņdarbi stabulēm, ērģelēm, orķestrim un lielās vokāli 

instrumentālās formas – kantātes, operas, oratorijas. 

Savas pastāvēšanas laikā grupa P.O.R.N.O. & Co ir pazīstama arī kā izcila 

klavesīnista un ērģelnieka duets. Pēc laikabiedru liecībām uz ērģeļu pedāļa viņi prata 

spēlēt ar kājām tikpat veikli kā dažs labs ērģelnieks to darījis ar rokām uz manuāliem. 

Kad viņiem jautāju, kā tāda meistarība sasniegta, meistari atbildēja: “Mums vajadzēja 

ļoti daudz mācīties, un ikviens, kurš būs tikpat uzcītīgs, tomēr nesasniegs to pašu!” 

Te nu novērtējot grupas pienesumu pasaules kontekstā, es kā Latvijas Kultūras 

Saglabāšanas fonda priekšsēdētājs un Latvijas Komponistu savienības valdes 

kontrolpaketes īstenais turētājs, izvirzu P.O.R.N.O. & Co nozīmīgajai balvai – Nobela 

prēmijai par ieguldījumu pasaules kultūras mantojuma sargāšanu un attīstīšanu jaunā 

revolucionārā līmenī. 
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