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Ievadvārdi

Šī rakstu krājuma pamatā ir lekcijas, kas laikā no 2015. gada 10. septembra 
līdz 2016. gada 9. janvārim nolasītas Žaņa Lipkes memoriālā lekciju cikla 
Bīstamie sakari: seno fobiju šodiena Latvijā ietvaros. Lekciju ideja radusies, 
reaģējot uz Latvijā un Eiropā pieaugošo neiecietību pret dažādu sabiedrī-
bas grupu, tautību, kultūru un reliģiju pārstāvjiem. Ienākot Latvijas mediju 
saturā un tādējādi kļūstot par daļu no publiskās telpas, ksenofobiskie dis-
kursi draud pārtapt par mūsu sabiedrības ikdienu un dominējošo reakciju 
uz globalizācijas izraisītiem izaicinājumiem.

2015. gada vasarā aktualizējies jautājums par patvēruma meklētāju uz-
ņemšanu Latvijā ir parādījis, cik trausla ir robeža starp aizspriedumu un 
atklātu naidu. Šāda naida pamatā pārsvarā ir senas fobijas un radikālas 
ideoloģijas – rasisms, antisemītisms, islamofobija, homofobija, seksisms un 
vairākas citas. Pagātnes fobijas nekur nav zudušas; citādais joprojām tiek 
uztverts kā bīstams un naidīgs, kā rezultātā aizvien vairāk izplatās radikā-
lisms, izraisot pilsonisko brīvību un cilvēktiesību sarukumu. Kā veicināt 
tolerantāku sabiedrību, kā pieņemt citādo un nodrošināt visiem iespējas 
īstenot savas tiesības? Kritiski izvērtējot pagātnē sakņotos ksenofobiskos 
diskursus un prakses, krājuma autori sniedz impulsu diskusijai, kuras mērķis 
būtu rast atbildi uz šo sarežģīto un tik nozīmīgo jautājumu.

Zinātniskie redaktori





Olga Procevska

Migrācijas viļņi,  
bēgļu pārpludinātā Eiropa un 
dehumanizācijas metaforas Latvijā

Atņemt cilvēkam viņa cilvēcību, viņa jūtas, viņa cieņu, atņemt viņa dzīvībai 
vērtību – tas izklausās pēc briesmīgas un ārkārtējas rīcības, taču tas notiek 
katru dienu. Ik dienu medijos, politiķu runās un sadzīves valodā simtiem 
tūkstošu cilvēku tiek padarīti par bezvērtīgiem. Viņi tiek pielīdzināti nesa-
prātīgiem dzīvniekiem, kukaiņu bariem vai uzskatīti par dabas katastrofām 
līdzīgiem postošiem spēkiem.

Tas notiek ar tiem, kas šajā brīdī tiek uzskatīti par svešajiem. Eiropā 
svešo lomā ir bijušas daudzas sociālās grupas, taču šobrīd diezgan droši var 
apgalvot – Eiropas galvenie svešie ir patvēruma meklētāji, bēgļi un migranti. 
Eiropā pastāv sena un sazarota ne-eiropiešu dehumanizācijas tradīcija, kurā 
ar diskusijām par bēgļu uzņemšanu nupat ir iekļāvusies arī Latvija. Vienlai-
kus Latvijas publiskās telpas īpatnība ir tās apsēstība ar vēsturiskumu, tāpēc 
te diskusijas par mūsdienu bēgļiem norisinās ciešā sasaistē ar diskusijām par 
padomju migrāciju 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā.

Valoda, izteiksmes līdzekļi, ar kuriem Latvijā norisinās diskusija par 
migrāciju, ir mūsu šodienas tēma, uzmanību koncentrējot galvenokārt uz 
migrantus dehumanizējošu metaforu izmantošanu medijos. Jāsāk ar to, 
ka sākotnēji Lipkes memoriāla lekciju ciklam pieteicu priekšlasījumu, kas 
ietvēra arī slimību metaforas, taču tās, par laimi, Latvijas publiskajā telpā 
izrādījās mazāk izplatītas nekā ūdens plūdu metafora un ar to saistītā valsts 
konceptualizācija, kas šoreiz arī būs nozīmīgākais sarunas priekšmets.
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Taču, pirms virzīties tālāk, vēlos uzsvērt divas lietas: pirmkārt, šīs lek-
cijas saturs drīzāk raksturojams nevis kā zinātnisks pētījums, bet gan kā 
novērojumu analīze un pilsoniska reakcija uz aktualitātēm, un, otrkārt, šīs 
reakcijas mērķis nav atrast un nosodīt kādus atsevišķus dehumanizētājus, 
bet gan izgaismot mehānismus, kas veido un ietekmē mūsu valodas izvēli. 
Tāpēc šajā lekcijā būs diezgan daudz teorijas, kuru es mēģināšu izklāstīt cik 
nesarežģīti un negarlaicīgi vien spēju. Būs arī piemēri, secinājumi un pie-
dāvājumi situācijas risināšanai. Īsumā paredzētā lekcijas struktūra ir šāda:

1. Dehumanizācija psiholoģijā.
2. Dehumanizējoša runa un rīcība.
3. Metaforas kā domāšanas līdzeklis.
4. Vēsture un pieredzes pārnese.
5. Padomju migrantu metaforizācija Latvijā.
6. Mūsdienu patvēruma meklētāju metaforizācija Latvijā.
7. Dažas alternatīvas.

Katras sadaļas sākumā tiks pievērsta uzmanība tajā nozīmīgajiem termi-
niem, mēģinot ar definīciju palīdzību izvairīties no pārpratumiem. Sāksim 
ar dehumanizācijas definēšanu.

Dehumanizācija ir galvenokārt sociālo, bet ne tikai sociālo, zinātņu 
jēdziens, kas nozīmē pilnīgu vai daļēju atteikšanos atzīt kāda cilvēka vai 
cilvēku grupas piederību cilvēku saimei. Tā ir apzināta vai neapzināta at-
tieksme pret cilvēku vai cilvēku grupu kā pret nepilnvērtīgiem cilvēkiem. 
Tā ir cilvēku pielīdzināšana dzīvniekiem (animālistiskā dehumanizācija) 
vai objektiem (mehāniskā dehumanizācija). Humanitāte jeb cilvēciskums 
nav binārs lielums, kas vai nu pilnīgi piemīt, vai pilnīgi nepiemīt, bet gan 
drīzāk ir skala, kurā indivīdi un indivīdu grupas tiek izvietotas atkarībā no 
tām kvalitātēm, kādas mūsu uztverē tiem piemīt.

1. Dehumanizācija psiholoģijā

Psiholoģijas zinātnē dehumanizācijas pētījumi iekļaujas plašākā stereotipu 
un starpgrupu attiecību pētījumu blokā, kas balstās uz kategorizācijas jē-
dzienu un Henrija Tedžfela sociālās identitātes teoriju. Šo pamatu apsprie-
šana būtu labs ievads stāstam par dehumanizējošām metaforām, taču mums 



11Migrācijas viļņi, bēgļu pārpludinātā Eiropa un dehumanizācijas metaforas Latvijā 

ir pārāk maz laika, tāpēc būsim spiesti izlaist vispārīgo un uzreiz pievērsties 
specifiskajam.

Nozīmīgākais psiholoģiskais mehānisms, ko nepieciešams saprast, lai 
runātu par dehumanizāciju, ir tas, kā cilvēki piedēvē humanitāti jeb cilvēcis-
kumu citiem cilvēkiem. Citiem vārdiem sakot, – kā mēs atšķiram cilvēkus 
no necilvēkiem? Šis jautājums varētu šķist jocīgs, jo ikdienā mums taču nav 
šaubu par to, kā pazīt cilvēku un atšķirt viņu no galda, upes, govs, šimpan-
zes vai suņa. Taču detalizētāks ieskats principos, kas veido un nosaka mūsu 
ikdienā lietoto kategoriju robežas, šo skaidrību stipri sarežģī un padara ne-
viennozīmīgu.

Daudzi psiholoģijas pētījumi ir koncentrējušies uz nošķīrumu starp 
augstākajām (sekundārajām) un primārajām emocijām, kur pirmās tiek uz-
skatītas par tikai cilvēkam raksturīgām, kamēr otrās spēj just arī dažādi dzīv-
nieki. Pie augstākajām emocijām pieder, piemēram, skumjas, apbrīns, cerī-
bas, vilšanās, nicinājums. Savukārt pie zemākajām – dusmas, bailes, prieks, 
riebums.

2000. gadu sākumā Žaks Filips Leijens – viens no slavenākajiem de-
humanizācijas psiholoģisko pētījumu autoriem – vairākos eksperimentos 
noskaidroja, ka tieši ar primāro un sekundāro emociju nošķīruma palīdzību 
cilvēki savas grupas piederīgajiem piedēvē vairāk cilvēciskuma nekā citu 
grupu piederīgajiem. Lai akcentētu to, ka visbiežāk runa ir nevis par pil-
nīgu, bet gan tikai par daļēju cilvēcisko kvalitāšu noliegumu attiecībā uz 
ārpusgrupas piederīgajiem, Leijens ir ieviesis terminu infrahumanizācija. 
Vienkārši runājot, ir pierādīts, ka „savējos” mēs uztveram kā pilnvērtīgākus 
cilvēkus nekā „svešos”. Leijens ar kolēģiem ir izpētījis, ka tas rezultējas arī 
noteiktās rīcībās un praksēs – cilvēkiem ir tendence biežāk izjust empātiju 
un veikt altruistiskus aktus attiecībā uz cilvēkiem, kuriem tiek piedēvētas 
augstākās emocijas, nekā attiecībā uz tiem, kuriem tiek piedēvētas galveno-
kārt primārās emocijas.1 

Būtisku ieguldījumu dehumanizācijas mehānismu izpratnē devuši arī 
neirozinātnieki. Viens no ietekmīgākajiem šajā tematikā ir 2006. gadā 

 1 Sk.: Bain P. G., Vaes J., Leyens J. P. Humanness and Dehumanization. New York: Psy-
chology Press, 2013.
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Prinstonas Universitātē veiktais pētījums.2 Tajā izmantots magnētiskās re-
zonanses paņēmiens, lai noteiktu, kā cilvēki reaģē uz sabiedrībā augstāk un 
zemāk vērtētām cilvēku grupām. Pētījuma dalībniekiem bija jādeklarē savas 
emocijas, aplūkojot attēlus ar dažādiem cilvēkiem, un vienlaikus tika fiksēta 
viņu smadzeņu aktivitāte. Kontrolei tika izmantoti attēli ar priekšmetiem. 
Pētījuma rezultāti īsumā bija šādi – aplūkojot attēlus ar sabiedrībā viszemāk 
vērtētu grupu pārstāvjiem, tādiem kā narkomāni vai bezpajumtnieki, pētīju-
ma dalībnieki ne tikai izjuta (un atzina) riebumu, bet arī uztvēra šos cilvēkus 
drīzāk kā priekšmetus un nevis kā cilvēkus. Proti, dalībniekiem aplūkojot 
riebumu izraisošo cilvēku attēlus, skeneri neuzrādīja par sociālo kognīciju 
atbildīgās smadzeņu prefrontālās garozas centrālās daļas3 aktivitātes pieau-
gumu, smadzeņu darbība bija tāda, kāda tā ir raksturīga priekšmetu, nedzī-
vu objektu uztverei. Mazākā mērā šī tendence saglabājās arī ne tik ekstrēmos 
gadījumos – kad baltādainie eksperimenta dalībnieki vēroja melnādainu 
cilvēku attēlus. Tātad sociālā noniecināšana (devalvācija) un izslēgšana 
saskan ar smadzeņu noteiktu uzvedību, ko var dēvēt par dehumanizējošu.

Šeit es minu tikai dažus pētījumu piemērus, taču, aptverot plašāku to 
kopumu, tendence ir skaidra – ir visai labi pierādīts, ka cilvēkiem ir tiek-
sme unikāli cilvēciskās kvalitātes „rezervēt” savas grupas piederīgajiem (sev 
līdzīgajiem) un apšaubīt vai noliegt to klātbūtni „svešajiem”.

2. Dehumanizējoša runa un rīcība

Pētījumu par to, kā kognitīvā dehumanizācija ietekmē cilvēku runu un rī-
cību, ir ievērojami mazāk. Viens no precīzākajiem ir 2008. gadā veiktais 
pētījums, ko īstenojusi Pensilvānijas Universitātes, Kalifornijas Universi-
tātes Bērklijā un Stenforda Universitātes zinātnieku komanda.4 Viens no 
šī pētījuma secinājumiem ir tāds, ka pat cilvēkus, kuriem nav raksturīgi 

 2 Harris L. T., Fiske S. T. Social Groups that Elicit Disgust are Differentially Processed in 
mPFC, Social Cognitive and Affective Neuroscience, Vol. 2, No. 1, 2007, pp. 45–51.

 3 Angliski medial prefrontal cortex jeb mPFC. Prefrontālās garozas centrālā daļa atbild par 
sociālām emocijām, ko cilvēki jūt tikai attiecībā uz citiem cilvēkiem, nevis uz priekšme-
tiem, piemēram, kā lepnums vai skaudība.

 4 Goff P. A., Williams M. J., Eberhardt J. L., Jackson M. C. Not Yet Human: Implicit 
Knowledge, Historical Dehumanization, and Contemporary Consequences, Journal 
of Personality and Social Psychology, Vol. 94, No. 2, 2008, pp. 292–306.
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stereotipi pret afroamerikāņiem, ietekmē ASV kultūrā pastāvošā melnā-
daino asociēšana ar primātiem. Vēl vairāk – šīs asociācijas aktivēšana noved 
pie vardarbības attaisnošanas. Eksperimenta dalībnieki, kuriem ar verbālo 
un vizuālo stimulu jeb, kognitīvo zinātņu terminoloģijā izsakoties, praimin-
ga efektu palīdzību tika aktivēta afroamerikāņu–primātu asociācija, biežāk 
attaisnoja uzreiz pēc tam aplūkoto video redzamo vardarbību pret aiztu-
rēto, ja tas bija melnādains. Attieksmi pret balto aizturētā piekaušanu šīs 
asociācijas aktivēšana neietekmēja. Tātad kādas cilvēku grupas asociēšana 
ar dzīvniekiem, tās dehumanizācija ietekmē izpratni par to, cik pieļaujama 
ir vardarbība pret šo grupu.

Papildus šiem pierādījumiem no vēstures mums ir zināms, ka noteiktu 
sabiedrības grupu dehumanizācija publiskajā telpā ir ievadījusi tādus vēstu-
riskos notikumus un parādības kā verdzība ASV, holokausts Eiropā, japāņu 
Vienības 731 eksperimenti Ķīnā, Ruandas genocīds, noziegumi pret aizdo-
mās turamajiem Abu Greibas cietumā un citi. Šo notikumu priekšvakarā 
un to gaitā politiķu runās, medijos un populārajā kultūrā cilvēki tikuši de-
humanizēti, devalvēti un dēvēti par pērtiķiem, baļķiem, prusakiem, žurkām 
un suņiem.

Kognitīvā dehumanizācija ne obligāti noved pie naida runas vai fiziskas 
vardarbības, taču, praktizēta pietiekami ilgi un pietiekami plašā mērogā, tā 
rada tādus apstākļus, kad pret kādu cilvēku grupu ir iespējams izturēties 
vardarbīgi (gan aktīvi rīkojoties, gan ignorējot šīs grupas vajadzības), jo šīs 
grupas dalībnieku dzīvības ir padarītas par mazāk vērtīgām. Citiem vārdiem 
sakot, dehumanizācija pati par sevi var netikt raksturota kā vardarbība, taču, 
novēršot morālos ierobežojumus, tā rada apstākļus, kuros vardarbība ir ne 
tikai iespējama, bet arī vieglāk īstenojama, pieņemama un attaisnojama. 

3. Metaforas kā domāšanas līdzeklis

Kad esam tikuši skaidrībā ar nozīmīgākajiem dehumanizācijas mehānis-
miem mūsu prātos, varam pievērsties tās diskursīvajām izpausmēm – dehu-
manizācijai valodā. Dehumanizējoša runa var būt gan tieša (tad to sauc par 
naida runu), gan arī netieša (piemēram, ietērpta metaforās). Otrajā gadīju-
mā dehumanizējoša runa kļūst grūtāk identificējama un analizējama, un tas 
ir viens no iemesliem, kāpēc šādā formā tā ievērojami retāk gūst juridisku 
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vai morālu nosodījumu. Metaforas pētnieku, īpaši sociālo zinātnieku uz-
manības lokā dehumanizējoša runa nonāk tādēļ, ka, to analizējot – lai gan 
to nav iespējams pilnvērtīgi kvantificēt un izolēt no pārējiem faktoriem –, 
ir iespējams izpētīt implicītos pieņēmumus, ko sabiedrības dalībnieki lieto 
neapzināti.

Lingvistikā un literatūrzinātnē metaforas joprojām tiek skatītas galve-
nokārt kā runas paspilgtināšanas līdzeklis. Visticamāk, katram no mums 
metaforas, tāpat kā epiteti un salīdzinājumi, ir mācītas skolā literatūras 
stundās un tāpēc esam pieraduši spriest par tām no estētiskām pozīcijām. 
Taču kognitīvo un sociālo zinātņu izpratnē metafora ir domāšanas līdzek-
lis, kas ļauj cilvēkiem saprast abstraktus konceptus, pārnesot uz tiem mūsu 
ķermenisko pieredzi. 

Terminoloģiski tām tuvākais jēdziens sociālo zinātņu vokabulārijā ir 
„freims” jeb rāmējums. Freiminga teorija, izstāstīta dažos vārdos, atzīst, ka 
cilvēku reakciju uz kādu priekšmetu vai parādību nosaka tas, kādā rakur-
sā šis priekšmets vai parādība tiek prezentēta. Taču būtiskā atšķirība starp 
freiminga teoriju un konceptuālo metaforu teoriju ir tāda, ka pirmā vairāk 
attiecas uz tīšām manipulācijām un apzinātu izvēli, savukārt otrā apgalvo, 
ka metaforu lietošana ir neizbēgama. Taču abas šīs pieejas vieno tiekšanās 
kritiski paraudzīties uz attieksmēm, kas netieši ir ietvertas valodā.

Metaforu pētniecība neirozinātnē un sociālo zinātņu laukā sākās ar 
divu kognitīvzinātnieku – Džordža Lakofa un Marka Džonsona izstrādā-
to konceptuālo metaforu teoriju. 1980. gadā šie autori uzrakstīja grāmatu, 
kas, metaforiski izsakoties, izraisīja zemestrīci kognitīvo zinātņu laukā. 
Grāmatas nosaukums ir Metaforas, ar kuru palīdzību mēs dzīvojam, un 
tās neparastums un jauninājums tālaika zinātnes kontekstā ir autoru ap-
galvojums, ka metaforas ir ne tikai valodas, bet visas cilvēku domāšanas 
raksturojums. Mums nav izvēles, lietot vai nelietot metaforas, jo mūsu 
domāšana ir metaforiska un bez metaforām nav iespējams saprast abs-
traktus konceptus.

Kā mēs saprotam, kas ir laiks, kas ir ekonomiskā krīze, kas ir valsts? 
Konceptuālās metaforu teorijas atbilde ir – ar mūsu ķermenisko pieredzi – 
primāro lauku. Tā ir pieredze, ko ikviens apgūst, apdzīvojot savu ķermeni 
ar tā sensorajām sistēmām, kā arī mijiedarbojoties ar citiem ķermeņiem un 
objektu pasauli. Uz šo pieredzi mēs atsaucamies un paļaujamies, veidojot un 
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izprotot abstraktus jēdzienus jeb sekundāro lauku. Mēs pārnesam konkrēto 
uz vispārīgo, pazīstamo uz nezināmo.

Piemēram, mums ir ķermeniska pieredze par kustēšanos uz priekšu. 
Mēs zinām, kā kustas uz priekšu mūsu ķermenis, mēs redzam, kā to dara 
citi ķermeņi un nedzīvi objekti. Un mums ir abstrakts jēdziens – laiks. Iz-
mantojot savu ķermenisko pieredzi, mēs konceptualizējam laiku kā kustību 
uz priekšu. Tas ir atkarīgs arī no mūsu ķermeņa pieredzes interakcijā ar vidi. 
Dažas kopienas, piemēram, kāda cilts Papua-Jaungvinejā, kas dzīvo augsta 
kalna pakājē, konceptualizē laiku kā kustību uz augšu, nevis kā kustību ho-
rizontāli, kā to darām mēs.5 

Tāpat mums ir ķermeniska pieredze ar fiziskiem šķēršļiem vidē. Tāpēc, 
lai konceptualizētu kādu problēmu, kas mums jāatrisina (piemēram, eksā-
mena nokārtošana), mēs izmantojam šo pieredzi – eksāmenu mēs uztveram 
kā šķērsli, kam jātiek pāri, apliecinot savu spēku. 2009. gadā es pētīju meta-
foras, ar kuru palīdzību Latvijā tiek izprasta ekonomiskā krīze, un secināju, 
ka populārākā ir bedres metafora, kas arī ir piederīga primārajam pieredzes 
laukam. – Kaut kas, kurā iekrīt, atsitas un no kura ir jāizrāpjas. Ekonomiskās 
izaugsmes vai neveiksmju grafiki izriet no mūsu ķermeniskās izpratnes par 
krīzi kā bedri.

Tas, kas vieno šeit pieminētos jēdzienus, ir tas, ka par tiem nav iespē-
jamas absolūti drošticamas un objektīvas, no pieņēmumiem neatkarīgas 
zināšanas. Neviens nezina, kas īsti ir laiks, vai tas vispār pastāv.6 Neviens 
precīzi nezina, kā notiek ekonomiskās krīzes. Nevienam nav pilnīgas un 
objektīvas informācijas par migrācijas radītajiem efektiem. Tādēļ runāšana 
tēlos un metaforās ir vienīgais, kas mums atliek. Un tādēļ publiskās disku-
sijas nereti notiek iedarbīgāko tēlu meklēšanas līmenī. Uzvar tas, kuram ir 
spēcīgākās metaforas.

Ir svarīgi saprast, ka metaforiskā domāšana ir dabiska, tāpēc mums ir 
grūti iedomāties, kā gan citādi varētu izskatīties ekonomisko datu grafiki 
vai laika plūdums. Vienlaikus metaforas ir atkarīgas no fiziskā, sociālā un 
arī kultūras konteksta, kurā mēs iegūstam savu primāro pieredzi. Turklāt 

 5 Sk., piem.: Time Flows Uphill for Remote Papua New Guinea Tribe, New Scientist, 
30.05.2012. (Pieejams: https://www.newscientist.com/article/mg21428675.400-time-
flows-uphill-for-remote-papua-new-guinea-tribe. Skatīts 30.11.2015.)

 6 Fiziķi šeit droši var iebilst.
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jebkuru metaforu lietošanai ir noteiktas implikācijas – ja mēs izprotam 
kādu lietu kādas konkrētas fiziskas pieredzes terminos, tad mēs aplūkojam 
to no noteikta rakursa un risinām to noteiktā veidā. Īpaši nozīmīgi tas ir 
politisko metaforu gadījumā. Metaforas nav neitrālas, tās izceļ noteiktus 
aspektus un atstāj ēnā citus, tās dod iespēju un vienlaikus ierobežo mūsu 
skatījumu uz sarežģītām un daudzpusīgām sociālām un politiskām parādī-
bām. Bieži un ilgstoši lietotas metaforas – tādas, ko kognitīvajās zinātnēs 
dēvē par konvencionālajām metaforām, – jau kā pašpietiekama realitāte 
ietekmē mūsu uztveri, kļūstot par to, ko psiholoģijā sauc par pašpiepildošo 
pareģojumu.7 Metaforas ir arī politiskās retorikas sastāvdaļa, tās var tikt 
lietotas apzināti, lai noskaņotu publiku noteiktā veidā, vai arī neapzināti, 
atainojot jau pastāvošos ideoloģiskos pieņēmumus. 

Viens no abstraktajiem jēdzieniem, ko cilvēki saprot ar primārās piere-
dzes lauka palīdzību, ir migrācija. Konteksts, kādā notiek šī saruna, ir sais-
tīts ar Latvijas apņemšanos divu gadu laikā uzņemt 250 Eiropas Savienības 
teritorijā nonākušo kara bēgļu.

Te atkal maza atkāpe par terminoloģiju. Šeit un turpmāk es izmantoju 
ANO piedāvātās bēgļu, migrantu un patvēruma meklētāju definīcijas.

Migrants – jebkurš, kurš mācību, darba, ģimenes dzīves vai citu ie-
meslu dēļ vairāk nekā gadu pavada ārpus savas ierastās mītnes zemes.
Imigrants – iebraucējs no citas mītnes zemes, skatoties no mērķa 
valsts perspektīvas.
Patvēruma meklētājs – cilvēks, kurš ir pieteicies bēgļa statusa sa-
ņemšanai, pamatojoties uz kara apstākļiem, vajāšanu, mītnes zemes 
nespēju aizsargāt viņa tiesības.
Bēglis – cilvēks, kurš šo statusu ir saņēmis.

Un tagad atcerēsimies, kā norisinājās diskusija par bēgļu uzņemšanu 
Latvijā.

 7 Angliski – self-fulfilling prophecy. Efektu, kad kādas parādības prognozēšana tieši vai ne-
tieši veicina tās notikšanu, pirmoreiz aprakstīja sociologs Roberts Mertons. Sk.: Merton 
R. K. The Self-Fulfilling Prophecy, The Antioch Review, Vol. 8, No. 2, 1948, pp. 193–210.
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4. Vēsture un pieredzes pārnese

„Viens no būtiskākajiem pamatojumiem mūsu valsts negatīvajai no-
stājai pret obligātas bēgļu kvotas ieviešanu ir Eiropas lietu komisijas 
Latvijas nacionālajā pozīcijā iekļautais fakts, ka Padomju okupācijas 
laikā Latvija piedzīvoja masveida imigrantu pieplūdumu no citām 
PSRS republikām, kā rezultātā pilnībā tika izmainīts Latvijas etnis-
kais sastāvs un pamatnācija – latvieši kļuva par minoritāti septiņās 
lielākajās Latvijas pilsētās.”8 

Tas ir fragments no jūnija sākumā publicētā Latvijas Republikas Saei-
mas Eiropas lietu komisijas atzinuma, kas vienlaikus ir arī Latvijas pirmā 
oficiālā reakcija uz Eiropas Komisijas piedāvājumu uzlikt dalībvalstīm par 
pienākumu uzņemt to iedzīvotāju skaitam un iekšzemes kopproduktam 
proporcionālu kara bēgļu skaitu. Tieši atsauce uz padomju migrācijas sekām 
kā pamatojumu negatīvajai nostājai pret mūsdienu kara bēgļu uzņemšanu 
lika man aizdomāties par to, vai tas ir tikai tehnisks paņēmiens, vai arī saik-
ne, kas pastāv dziļākā, konceptuālā līmenī. 

Latvija nav vienīgā valsts, kas iet šādus argumentācijas ceļus. Identisku 
pozīciju tā saucamo bēgļu kvotu apspriešanas sākumā piedāvāja arī Igaunijas 
prezidents Tomass Hendriks Ilvess.9 

 8 Eiropas lietu komisija: Latvija neatbalsta tā dēvētās bēgļu kvotas ieviešanu ES…, 
12.06.2015. (Pieejams: http://saeima.lv/en/news/saeima-news/23585-eiropas-lietu- 
komisija-latvija-neatbalsta-ta-devetas-beglu-kvotas-ieviesanu-es-vienlaikus-varam-runa. 
Skatīts 30.11.2015.)

 9 Ilvess: Nosakot bēgļu kvotas, jāņem vērā plašais imigrantu pieplūdums padomju laikos, 
Apollo, 19.05.2015. (Pieejams: http://apollo.tvnet.lv/zinas/ilvess-nosakot-beglu-kvotas-
janem-vera-plasais-imigrantu-piepludums-padomju-laikos/692317. Skatīts 30.11.2015.)
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Savukārt šo attēlu es sastapu pret bēgļu uzņemšanu vērstā piketa publis-
kās apziņošanas laikā. Tas līdz maksimumam vienkāršo, vulgarizē un tāpēc 
padara īpaši labi redzamu kādu domāšanas īpatnību, kas būtiski ietekmē 
Latvijas publiskajai telpai raksturīgo attieksmi pret iebraucējiem. Runa ir 
par trauka jeb, konceptuālās metaforu teorijas žargonā izsakoties, – kon-
teinera metaforu, proti, Latvija tiek izprasta kā noslēgta telpa ar noteiktām 
robežām un iekšējās vides raksturojumiem iepretim ārtelpai.10 

Plašākais un sazarotākais man zināmais šīs metaforas lietojums attiecas uz 
20. gadsimta 80. gadu beigām un 90. gadu sākumu. Savā doktora disertācijā,11 
pētot padomju un postpadomju Latvijas publisko intelektuāļu izteikumus, 
analizēju to kā vienu no populārākajām metaforām intelektuāļu vidē.

Valsts kā konteinera jeb trauka metafora konceptualizē valsti kā no-
slēgtu telpu ar tai piemītošiem specifiskiem, no citām (ārējām) telpām 
atšķirīgiem raksturojumiem. Šī telpa kādam pieder un tiek apdzīvota pēc 
noteiktām likumsakarībām.

Tās ilustrācijai esmu izvēlējusies dažus piemērus:

„Latviešu mātēm ir tiesības prasīt, lai viņas un viņu bērnus nebiedētu 
svešzemju okupanti un lai viņām Latvijas valstī būtu pietiekami 
vietas,12 kur šos šūpuļus un bērnu gultiņas nolikt. Beidzot Latvi-
jai pilsoņu apziņā ir jābūt mājām, nevis caurbraucamai sētai, kur 
saimniekam ir lemts tikai rotaļāties ar smiltiņām ceļa malā un svei-
cināt caurskrienošos.”13 

Tātad Latvija apmēru ziņā ir ierobežota telpa, kurā uz dzīvi preten-
dē divi konkurējoši aktori, divas konkurējošas grupas: pamatnācija un 

 10 Lai gan jebkuras valsts faktiskais teritoriālais ierobežojums liek domāt, ka šāda meta-
forizācija ir vienīgais iespējamais domāšanas ceļš, jāņem vērā, ka gan 20. gadsimta 80. 
gadu, gan šībrīža situācijā Latvija juridiski un arī faktiski (tobrīd – kā PSRS sastāvdaļa, 
patlaban – kā Eiropas Savienības un Šengenas līguma dalībvalsts) nav no ārpuses stingri 
atdalīta telpa, un tikpat labi tā varētu tikt konceptualizēta ķēdes posma vai ģimenes 
locekļa veidā (kā daļa no lielākas sistēmas/saimes).

 11 Procevska O. Latvijas publiskie intelektuāļi perestroikas un atmodas laikā: identitāšu 
konstruēšana un publiskie diskursi (1986–1992). Promocijas darbs. Rīga: Latvijas Uni-
versitāte, 2014.

 12 Visi izcēlumi citātos ir mani.
 13 Freimanis J. Mazo valstu lielā rūpe, Diena, 18.06.1992, 2. lpp.



19Migrācijas viļņi, bēgļu pārpludinātā Eiropa un dehumanizācijas metaforas Latvijā 

iebraucēji, kas nelikumīgi ir ielauzušies šajā telpā un izjaukuši telpas saim-
nieku komfortu.14 

„Iznāk tā: pāris spēcīgu vīru ar spēku ielaužas dzīvoklī pie miermī-
līgas un spēkos vājākas ģimenes, bet pēc tam kopā ar to „izlemj”, ka 
arī viņiem šajā dzīvoklī būs pastāvīgs pieraksts.”15 

„Nekontrolētais citu nacionalitāšu iedzīvotāju pieplūdums iz-
jaucis demogrāfisko līdzsvaru un radījis pamatnācijas etnisko 
diskomfortu.”16 

Valsts kā konteinera iekšējās vides iztraucēšana ir novēršama, atjauno-
jot dabisko kārtību, kurā, pirmkārt, tiek nostiprinātas telpas ārējās robežas, 
un, otrkārt, iekštelpas apdzīvošanas noteikumus nosaka šīs telpas saimnie-
ki – pamatnācija. Valsts nepietiekama noslēgtība, „caurstaigājamība” tiek 
uzskatīta par trūkumu, kas pieļauj svešinieku-migrantu ieplūšanu.

„Ģimenei ir tiesības noteikt kārtību savā mājā, kā arī vietu, ko tajā 
ieņem tās mīļie radinieki, turklāt radinieki nebūt ne pēc tautības. 
[..] Vienīgais, ko mēs gribam, – neļaut sevi padarīt par apakšīrnie-
kiem pašiem savā mājā.”17 

Jāuzsver, ka šī metafora paredz arī fiksētu un esenciālistisku skatījumu uz 
sociālo grupu un tautu īpašībām, proti, uzskatu, ka tautām no dabas piemīt 
noteikts raksturojumu kopums jeb mentalitāte. Esenciālistisks skatījums sak-
ņojas antīkajā filozofijā un atšķirībā no konstruktīvisma pieejas skata iden-
titātes kā fiksētus un binārus lielumus. Kamēr tas attiecas uz sadzīves līmeni, 
kad „lietu būtība” ir veids, kā atšķirt galdu no krēsla, tas nav pārāk proble-
mātiski, taču sociālajā un politiskajā līmenī priekšstats, ka ir kāds identificē-
jams cilvēciskums, kas padara cilvēku par cilvēku, vai noteikts latviskums, kas 

 14 Šeit es apzināti turpinu citātos izmantotos formulējumus, vēsturiskās realitātes apspri-
ešana un izvērtējums par tās atbilstību vai neatbilstību diskursam iziet ārpus šīs lekcijas 
tematiskā ierobežojuma, tāpēc tas lai paliek kādai citai reizei.

 15 Grīnblats M. Kāpēc Lietuvai nav pilsoņu komiteju?, Diena, 13.06.1991, 2. lpp.
 16 Bojārs J. Padomju Baltijas republiku tiesiskās problēmas, Literatūra un Māksla, 

08.04.1989, 5. lpp.
 17 Peters J. Latvijas PSR Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētāja deputāta J. Petera runa 

PSRS Tautas deputātu kongresā, Padomju Jaunatne, 06.06.1989, 1. lpp.



20 Olga Procevska

padara Latviju par Latviju, jau kļūst problemātisks. Problemātisks tāpēc, ka 
izslēdz starpstāvokļus un identitāšu pāreju, kā arī tāpēc, ka liek uzdot jautā-
jumu – kurš ir tas, kurš definē priekšmetu un parādību esenci?

Šī pieeja paredz, ka mentalitāte nosaka arī tautu savstarpējo savienoja-
mību. Tā kā tā tiek uztverta kā dabiska, nevis konstruēta, tad to minimāli 
vai pavisam nav iespējams mainīt – tā vienkārši no dabas iekārtots, ka dažas 
tautas ir savienojamas savā starpā un citas – ne. Valsts kā konteinera meta-
fora implicē to, ka tās iemītnieki konkurē par ierobežoto telpu, bet esen-
ciālistisks nācijas traktējums vedina domāt, ka par traucēkli tiks uzskatīts 
jebkurš, kam pamattautas izpratnē piemīt atšķirīga mentalitāte un kas to vē-
las paturēt, neasimilējoties un pilnīgi nepieņemot pamattautas mentalitāti.

80. gadu beigu – 90. gadu sākuma kontekstā svešinieki ar nesavieno-
jamo identitāti ir padomju migranti, kuri tiek metaforizēti kā ūdens, kas 
ieplūst, vai, precīzāk sakot, tiek iepludināts Latvijas traukā. 

5. Padomju migrantu metaforizācija Latvijā

Par šo tēmu vēl daži citāti no 80. gadu publisko intelektuāļu komentāriem 
presē: „daudzu simttūkstošu Latvijas kultūras tradīcijām svešu cilvēku 
forsēta iepludināšana Latvijā”, „migrantu-viesstrādnieku milzīga iepludi-
nāšana”, „desmitu un simtu tūkstošu ne visai izglītotu cilvēku forsēta ie-
pludināšana Latvijā”, „okupanti, ignorējot starptautiskās tiesības, masveidā 
iepludinājuši Latvijā plašas savas zemes iedzīvotāju masas”, „kolonizatoru 
viļņi visos laikos plūduši šurp ar spēka un varas apziņā dibinātām noteicēju 
ambīcijām”.18 

Uzskats, ka iebraucēji ir nevis cilvēki, kas rīkojas pēc sava saprāta, bet 
gan objekti, bezracionalitātes elementi, kurus kāds augstākstāvošs spēks 

 18 Zariņš V. Humanitāro ambīciju āža kāja, Padomju Jaunatne, 19.12.1989, 4. lpp.; 
Andre jevs G. Runa EDSA Parlamentārās asamblejas pirmajā sesijā, Neatkarīgā Cīņa, 
28.08.1992, 2. lpp.; Zariņš V. Raugoties rītdienā, Atmoda, 01.10.1991, 5. lpp.; Skujiņš Z. 
Trojas zirga auļi, Neatkarīgā Cīņa, 23.10.1992, 2. lpp.
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iepludina traukā Latvija, izjaucot iztēloto tās satura viendabību,19 ir sagla-
bājies joprojām. Ilustrācijai fragments no šīgada 7. septembra Panorāmas 
sižeta:

„Trūkstošo darbaspēku iepludināja no visas Padomju Savienības. 
Desmit gados iedzīvotāju skaits Ogrē pieauga trīs reizes un sasnie-
dza 27 tūkstošus. [..] Šajā procesā pilsēta ir zaudējusi savu seju, 
identitāti un vēl arvien nav īsti atguvusi. Tagad arī saskaramies ar 
šo problēmu – kas mēs, ogrēnieši, īsti esam? Tiek meklēts pilsētas 
zīmols, stāsta Smiltniece.”20 

Ūdens un straumes metafora ir viens no visizplatītākajiem imigrācijas 
konceptualizācijas ceļiem ne tikai Latvijā, bet daudzviet Eiropas un Ame-
rikas valstīs. Jurists Kīts Kaningems pētījis migrācijas metaforu lietojumu 
ASV Augstākās tiesas spriedumu tekstos un konstatējis, ka izplatītākās ir 
trīs metaforas: 1) migranti kā svešinieki (aliens), 2) migrācija kā plūdi un 3) 
migrācija kā invāzija.21 Savukārt 
Oksfordas Universitātes Mig-
rācijas observatorijas 2013. gadā 
veiktajā pētījumā konstatēts, ka 
tādi vārdi kā „plūdi”, „pieplū-
dums”, „vilnis” tiek bieži lietoti 
kopā ar vārdiem „migranti” un 

„imigranti” gan tā saucamajos 
lielformāta, gan tabloīdu laik-
rakstos. Piemēram, šajā žurnāla 
The Economist ilustrācijā:

 19 Lūkojoties no migrācijas mērķa nācijvalsts perspektīvas, imigrācija nudien ir process, 
ko ierosina, vada vai stimulē kāds spēks no ārpuses, taču šī perspektīva ir tikai viena no 
iespējamajām.

 20 Sižetā citēta Ogres vēstures un mākslas muzeja direktore Evija Smiltniece. Sk.: Čunka 
J. Padomju laiku viesstrādnieki mainīja Latvijas iedzīvotāju nacionālo struktūru, LTV, 
07.09.2015. (Pieejams: https://www.lsm.lv/lv/raksts/vesture/dzive/padomju-laiku-vies-
stradnieki-mainija-latvijas-iedzivotaju-nacionalo-strukturu.a144614. Skatīts 30.11.2015.)

 21 Cunningham-Parmeter K. Alien Language: Immigration Metaphors and the Jurispru-
dence of Otherness, Fordham Law Review, Vol. 79, No. 4, 2011, pp. 1545–1598.
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6. Mūsdienu patvēruma meklētāju metaforizācija Latvijā

Tagad atgriezīsimies pie Latvijas un aplūkosim mūsdienu kara bēgļu me-
taforizācijas piemērus dažādos medijos. Uzreiz atrunāšu, ka šie piemēri 
neveido reprezentatīvu Latvijas mediju vides ainavu. Cik man zināms, sis-
temātiska šī jautājuma izpēte Latvijā nav veikta, taču šie paraugi ir atrasti 
lieluma un auditorijas ziņā dažādos Latvijas medijos, pārsvarā ne pašos 
dzeltenākajos.

Man izdevās atrast arī dažus kara bēgļu metaforizācijas piemērus, kas 
nebija saistīti ar ūdeni: bēgļi kā uguns un bēgļi kā mēris.
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Taču šādu gadījumu bija ļoti maz un tie bija izteikti margināli – publi-
cēti dažādos pretbēgļu forumos. Tāpēc ar zināmu atvieglojumu es atteicos 
no metaforas „bēgļi kā sērga” izpētes. Ciktāl sniedzas manas zināšanas, ir ie-
spējams apgalvot, ka populārākā migrācijas metafora Latvijā tomēr ir ūdens. 
Ūdens, kas ieplūst traukā „Latvija”.

Migrācijas kā ūdens straumes vai plūdu metafora paredz trīs galvenos 
raksturparametrus: 1) apjoms, 2) virziens, 3) spēks. Tas nozīmē tādu uztveri, 
kurā migrācija tiek uzskatīta par masveidīgu parādību, kas virzās uz trauka 
iekšpusi ar lielu un grūti kontrolējamu pārspēku. Tālāk jau var runāt par 
atvasinātiem secinājumiem – ka šāda migrācijas metaforizācija liek domāt, 
ka šīs metaforas lietotāji baidās izšķīst vai noslīkt uzplūdušajā svešinieku 
straumē, kā arī uztraucas par to, ka pieplūdumā viņu dzīves telpas trauks tiks 
pārpildīts, padarot dzīvi tajā nekomfortablu vai vispār izspiežot viņus no tā.

Šī metafora ir dehumanizējoša tāpēc, ka reducē cilvēkus līdz pilie-
niem straumē, atņem viņiem pašnoteikšanos, pielīdzina viņus objektam, 
konceptualizē kā nevēlamu, postošu dabas stihiju.

Atcerēsimies, ka Latvijas kā trauka metaforizācija paredz izteiktu aiz-
domīgumu pret citādo – tā kā šīs metaforiskās domāšanas ietvaros tautām 
piemīt esenciāli raksturojumi, tad svešinieks ir tas, kura mentalitāte nesakrīt 
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ar pamattautas mentalitāti. Turklāt, ja atceraties, manis minētajos piemēros 
no 80. gadu beigu – 90. gadu sākuma publisko intelektuāļu viedokļiem tika 
uzsvērts pamattautas vājums iepretim postošajam svešinieku ieplūdumam. 
Vienkārši sakot, valsts-trauka un migrācijas-straumes metaforu pāris signa-
lizē par tās lietotāju nedrošību, apdraudētības sajūtu, priekšstatu par savu 
nespēju kontrolēt ar viņiem notiekošos procesus, vēlmi noslēgties, nostip-
rināt savas dzīvestelpas trauka hermētiskumu un tādējādi aizsargāties pret 
nevēlamajām, draudīgajām izmaiņām. Tas ir slikti savienojams ar iniciatīvas 
uzņemšanos, konstruktīvu diskusiju par risināmo problēmu, kritisku mā-
cīšanos no citu valstu pieredzes, spēju atrast racionālus, visām iesaistītajām 
pusēm iespējami labvēlīgus un ilgtermiņā efektīvus problēmas risināšanas 
mehānismus.

Politiskās metaforas darbojas vairākos līmeņos. Pirmais ir ikdienas runa, 
kur tās visbiežāk tiek lietotas pavisam neapzināti. Otrais ir mediju līmenis, 
kas, no vienas puses, vienlaikus reprezentē ikdienas runas un savas audito-
rijas domāšanas ieradumus, bet, no otras puses, – konstruē tos, rīkojoties 
pēc savas redakcionālās politikas un specifiskās mediju loģikas. Nereti žur-
nālisti un redaktori metaforas izmanto uzmanības piesaistīšanai, veidojot 
no tām sižetu vai diskusiju nesošās konstrukcijas, nerēķinoties ar to lietoša-
nas ētiskajām implikācijām un ilgtermiņa efektiem. Nākamais ir politikas 
veidošanas līmenis, ko var iedalīt politiķu un politisko partiju un politikas 
dokumentu apakšlīmeņos. Politiķi un politiskās partijas lieto metaforas, 
lai salāgotu savas un savu vēlētāju intereses, viņu konsultanti nereti mēģina 
apzināti darboties, lietojot noteiktas metaforas tāda vai cita publikas no-
skaņojuma radīšanai.

Kad mēs nonākam līdz politikas dokumentu līmenim, mums jau ir da-
rīšana ar metaforu praktiskajiem efektiem, nevis pašām metaforām. Lai gan 
tajos tiešā veidā metaforas neparādās, tās tomēr ietekmē veidu, kādā prob-
lēmas tiek pozicionētas politiskajos dokumentos un kādi risinājumi tām 
tiek piedāvāti. Bieži vien šajā brīdī kāds konceptuāls skatījums jau ir tiktāl 
nostiprinājies, ka tiek skatīts kā vienīgā iespējamā pieeja. Eiropas Savienības 
politikas dokumentu tekstos jūs neatradīsiet metaforas, taču, ciešāk ieskato-
ties, atradīsiet noteiktu domāšanas uzstādījumu – Eiropa kā cietoksnis. Tas 
nosaka gan Eiropas ārpolitiku, gan iekšpolitiskos lēmumus, gan ietekmē to, 
kādi instrumenti Eiropai pieejami bēgļu krīzes risināšanai.
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Raugoties uz Latvijas publiskās telpas valodu, rodas sajūta, ka Latvija 
jūtas kā cietoksnis cietoksnī, kam jāatvaira ne tikai ārpasaules uzbrukumi, 
bet arī Briseles vēlme izrīkoties ar mums saskaņā ar Eiropas cietokšņa iek-
šējās kārtības noteikumiem.

7. Dažas alternatīvas

Es apzinos, ka šis stāsts nav diez ko dzīvespriecīgs un cerīgs. Pētnieku 
atzinumi par to, ka aizspriedumi pastāv jau neiroloģiskā līmenī, liek domāt, 
ka tie ir dabiski un tāpēc neizbēgami, ka cilvēks ir tā uzbūvēts un ka tur neko 
nav iespējams darīt. Bet neaizmirsīsim, ka visu šo laiku mēs runājām par 
neapzinātiem (vai pusapzinātiem) mehānismiem. Kamēr tie ir neapzināti, 
ar tiem tiešām nevar neko darīt. Taču tos – ar uzmanības pievēršanas un 
analīzes palīdzību – ir iespējams ienest apziņas laukā, kā mēs to nupat mē-
ģinājām darīt vienā atsevišķi ņemtā jautājumā. Un tad, kad kāda problēma 
ir apzināta, ir iespējams pieņemt morālus lēmumus. Galu galā morāle, spēja 
rīkoties nevis instinktu pavadā, bet apzināti, arī ir piederīga tām nedau-
dzajām īpašībām, kas mūs, cilvēkus, būtiski atšķir no nehumānām būtnēm. 
Neapzinātā apzināšana mēdz padarīt dzīvi sarežģītāku, tomēr, man šķiet, 
arī kvalitatīvāku. 

Es negribu nolaisties līdz instrukciju līmenim, dot padomus, ko darīt 
un ko nedarīt. Taču, kaut vai gaišāka nobeiguma vārdā, piedāvāšu divus do-
māšanas un rīcības ceļus, kas varētu būt noderīgi publiskajā komunikācijā.

Pirmais ceļš ir noteiktu apzīmējumu un izteiksmes līdzekļu nelietošana. 
Konstatējot, ka kāds apzīmējums vai metafora dehumanizē cilvēkus, par ku-
riem ir runa, samazina viņu dzīvības un dzīves vērtību, ir iespējams apzināti 
izvairīties un atteikties no šīs valodas lietojuma. Piemēram, starptautiskais 
televīzijas kanāls AlJazeera ir pieņēmis redakcionālu lēmumu – atteikties no 
vārda „migranti” lietošanas attiecībā uz patvēruma meklētājiem un bēgļiem 
(lai gan tehniski migranti ietver arī patvēruma meklētājus un bēgļus), jo 
šībrīža lietojumā vārdam „migrants” ir izteikti negatīvs raksturs, tas reducē 
bēgļu ciešanas un izmisumu līdz „labākas dzīves meklēšanas” līmenim.22 

 22 Malone B. Why Al Jazeera will not say Mediterranean ‘migrants’, Al Jazeera, 20.08.2015. 
(Pieejams: http://www.aljazeera.com/blogs/editors-blog/2015/08/al-jazeera-mediter-
ranean-migrants-150820082226309.html. Skatīts 30.11.2015.)
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Latvijas mediju vidē šāds risinājums būtu liels solis uz priekšu, jo mūsu 
Latvijas Radio, raidot ziņu par Somijas premjerministra piedāvājumu iz-
vietot bēgļus viņa lauku mājā, saka: „aizvien pieņemoties spēkā nelegālās 
imigrācijas vilnim”.23 Savukārt Latvijas Televīzijas raidījuma Tiešā runa va-
dītājs bēgļus nosauc par „Eiropas slimību”.24 

Vienlaikus, Al Jazeera izvēlētais risinājums ir arī problemātisks, jo sadala 
cilvēkus tajos, kuriem ir vairāk tiesību uz cilvēcīgu attieksmi (bēgļi), un 
tajos, pret kuriem joprojām ir iespējams izturēties vienaldzīgi vai cietsirdīgi 
(migrantos). Šāda pieeja, balstoties fundamentālā pārliecībā, ka pareizākā 
izvēle tomēr ir palikt tur, kur esi dzimis, iedibina šīs pārliecības pārkāpuma 
iemeslu hierarhiju – pieļaujamie (un tādēļ respektējamie) motīvi: bēgšana 
no kara un nevēlamie, zemākie motīvi: labākas dzīves meklējumi. Taču reā-
lajā dzīvē atšķirība starp kara un ekstrēmas nabadzības izraisītām ciešanām 
nemaz nav tik būtiska, un nošķīrums starp galēju nepieciešamību un brīvu 
izvēli mērot bīstamo ceļu pāri Vidusjūrai arī nemaz nav tik skaidrs. Ņemot 
vērā šos argumentus, es tomēr sliecos apgalvot, ka risinājumi terminoloģijas 
līmenī, visticamāk, nav un nebūs optimāli, daudz labāk ir tos meklēt skat-
punktu, domāšanas pozīcijas līmenī. Par to ir otrais manis piedāvātais ceļš. 

Tā ilustrācijai esmu izvēlējusies Maugli. Kurš atceras, kāda bija Maugļa 
slavenākā frāze? „Mēs ar tevi esam vienu asiņu.”25 Gatavojoties šai lekcijai, es 
vēlreiz noskatījos vienu no savas bērnības mīļākajām multfilmām, Radjarda 
Kiplinga Džungļu grāmatas ekranizējumu, un ļoti novērtēju kontekstu, kādā 
izskan šī frāze. Proti, viedais lācis Balu māca Mauglim, kā rīkoties, sastopot 
džungļos nepazīstamu (un potenciāli bīstamu) būtni. Rūkt? Prasa Mauglis. 
Nē. Bēgt? Nē. Ir jāpasaka maģiskie vārdi: „Mēs esam vienu asiņu. Es un Tu.” 
Arī sastopoties ar nepazīstamām un satraucošām sociālām izmaiņām, ir ie-
spējams izvēlēties gan preventīva uzbrukuma, gan bēgšanas stratēģiju, tomēr 
ir iespējams arī par savu skatpunktu izvēlēties kopīgo, vispārcilvēcisko. Tas 
nenozīmē izvēlēties nekritisku pozīciju. Tomēr skatpunkta izvēle neizbēga-

 23 Sk. 2015. gada 5. septembra ziņas 13:00, LR1. (Pieejams: http://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__
uri=lv/lr/arhivs/&channel=1&d=5&m=9&y=2015&page=1. Skatīts 30.11.2015.)

 24 Tieša runa. Ko bēgļi darīs Latvijā un kur viņi dzīvos?, LTV, 09.09.2015.
  (Pieejams: http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.09.2015-tiesa-runa.-ko-begli-daris-latvija-un-

kur-vini-dzivos.id55789. Skatīts 30.11.2015.)
 25 Kiplinga oriģinālā – „We be of one blood, you and I.”
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mi ietekmē arī valodas lietojumu – kopības valoda ievērojami atšķirsies no 
uzbrukuma un bēgšanas valodas.

Praksē kopības skatpunkts nozīmē runāt par cilvēkiem kā par sev lī-
dzīgiem un tātad vismaz kaut kādā mērā tuviem, nevis kā par svešiniekiem. 
Nerunāt atsvešināti. Nerunāt par kravas mašīnā nosmakušajiem patvēruma 
meklētājiem citādi kā par Zolitūdes veikala sabrukumā bojāgājušajiem. Un 
šķiet, ka kustība šajā virzienā ir sākusies – pēc tam, kad ziņu medijus un so-
ciālos tīklus aplidoja fotogrāfija ar Vidusjūrā noslīkušo sīriešu bērnu, runāt 
par bēgļiem kā par anonīmu masu kļuva sarežģītāk. Pat izteikti pret bēgļu 
uzņemšanu noskaņotais britu laikraksts Daily Mail, kas iepriekš attiecībā 
uz patvēruma meklētājiem lietoja kukaiņu metaforas, aiz dehumanizētas 
masas ir ieraudzījis cilvēku un būtiski mainījis valodas reģistru.26 

Un, jā, es apzināti izvēlējos piemēru, kurā frāzi „Mēs ar tevi esam vienu 
asiņu” saka dzīvnieks cilvēkam. Tad jau cilvēkam uz cilvēku palūkoties no 
vienu asiņu skatpunkta vajadzētu būt vēl vieglāk.
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Kaspars Zellis

Rasisms Eiropā un Latvijā: 
vēsturiskā perspektīva

Uz rasismu var raudzīties no dažādām pozīcijām. Varam skatīties no juridis-
kā viedokļa, proti, kā rasismu definē starptautiskās konvencijas, nacionālā 
likumdošana. Varam lūkoties uz to kā fiziskās antropoloģijas kategoriju, 
varam to skatīt caur sociālo zinātņu prizmu. Katrā šajā nozarē ir savi pie-
ņēmumi un akcenti, kuros rasisms var tikt uzlūkots. Mans uzdevums ir no 
vēsturiskās perspektīvas paraudzīties, kas ir rasisms, kādā veidā un kāpēc 
tas rodas. Mūsdienās ir diezgan izplatīta prakse vieniem otrus saukt par 
rasistiem, otrie savukārt apvainojas un sauc pirmos citādi un konstruktīva 
dialoga nav. Mēģināsim izprast, kāpēc rodas rasisms, kādas ir tā formas un 
cik lielā mērā varam tās saistīt ar norisēm Latvijas vēsturē. Šoreiz nerunāsim 
par nacismu1 Latvijā – par nacistu okupācijas laiku, jo par to ir jau pietie-
kami plaši diskutēts.

Rasisms ir noteiktu uzskatu sistēma – vai nu to saucam par ideoloģiju, 
vai par pasaules uzskatu –, kas akcentē noteiktas bioloģiski mantotas, ne-
pārvaramas cilvēku iezīmes, izmantojot tās cilvēku segregācijai. Klasiskais 
rasisms bija frontāls un izpaudās politiskajās ideoloģijās. Tā bija līdz Otra-
jam pasaules karam, kad virknē valstu – Vācijā, Itālijā – rasisms kļuva arī 
par valsts ideoloģiju. Šodien rasisms ir vairāk vai mazāk slēpts, aizplīvurots, 

 1 Nacionālsociālismam raksturīga izteikti rasistiskā ideoloģija, kura kļuva par neatņemamu 
valsts politikas sastāvdaļu pēc Ādolfa Hitlera nākšanas pie varas 1933. gadā. Volksgemein-
schaft politika, eigēnikas projekti, realizētā eitanāzijas politika, tāpat kā rasistiskā an-
tisemītisma izpausmes valsts politikā padara nacistisko Vāciju par vēl nebijušu fenomenu 
Eiropas vēsturē.



30 Kaspars Zellis

neviennozīmīgs, tomēr tāpat varam rasismu atpazīt pēc tā, kā tas apelē pie 
noteikta subjekta vai subjektu grupas fiziskajiem raksturojumiem.

Cik sens ir rasisms? Šajā jautājumā skaidrojumi ir atšķirīgi. Arī rasisma 
problemātikai veltītajās grāmatās, t. s. populārzinātniskajā literatūrā, atradī-
sim apgalvojumu, ka rasisms radies jau ar pirmajām civilizācijām – rasisma 
pazīmes varam meklēt gan senajā Ēģiptē, gan senajā Grieķijā un Romā, kā 
arī citās senajās civilizācijās. Tam ir savi argumenti, kas balstās noteiktos 
pieņēmumos. Historiogrāfijā bieži norisinās sholastiski strīdi, piemēram, 
par to, vai seno grieķu pretnostatījums hellēņi/barbari ir rasistisks vai tomēr 
ne? Tas ir interesanti, tomēr neatbild uz jautājumu: kas ir rasisms šodien? Es 
pieņemu šādu uzskatu pastāvēšanu, tomēr, manuprāt, uz rasismu jāraugās kā 
uz modernitātes projektu, kas radies 18. gadsimta beigās un vēlāk attīstījies. 
Aplūkojot rasismu kā jauno laiku parādību, iespējams atsegt reālus cēloņus, 
iezīmes, kuru dēļ tas ir parādījies.

Ja raugāmies uz paša termina „rasisms” izmantošanu, jāteic – tas cēlies 
no vārda „rase”, kas ir krietni senāks par fiziskās antropoloģijas disciplīnu. 

„Rasisms” Eiropas diskursīvajās praksēs parādās 20. gadsimta sākumā. His-
toriogrāfijā atšķiras viedokļi par šī jēdziena rašanos: piemēram, briti uzska-
ta, ka tas pirmoreiz lietots britu periodikā 20. gadsimta sākumā, savukārt 
franči ir pārliecināti, ka publiskajā sfērā termins pirmoreiz parādījies ap 
1902. gadu Alfreda Dreifusa prāvas sakarībā.2 Rasisms saistās ar daudziem 
saturā līdzīgiem jēdzieniem (ksenofobija, supermācisms, antisemītisms 
u. c.), kurus bieži lietojam kā sinonīmus. Vai tas ir pareizi – tas bieži vien ir 
konteksta jautājums. Šajā gadījumā būtisks ir jautājums par antisemītismu. 
Antisemītismu šodien atzīstam par vienu no senākajām un universālākajām 
rasisma izpausmēm. Lai analizētu rasismu globālā līmenī, antisemītisms ir 
labākais veids, kā to darīt, jo tas vienmēr bijis transnacionāls un pastāvējis 
globālā līmenī. Mēģināšu distancēties no antisemītisma vai citām rasisma 
izpausmēm, vairāk pievēršoties tam, kā tas veidojies Eiropas kontinentā. 
Šajā gadījumā no uzmanības loka izslēdzam arī ASV, jo rasismam Ame-
rikā ir pavisam citas saknes, iemesli un izpausmes.3 Atsevišķi skatīsim arī 

 2 Ir uzskats, ka to pirmo reizi lietojis franču publicists Alberts Mebons (Maybon), savā 
rakstā ar šo jēdzienu apzīmējot Dreifusa prāvas iniciatorus un atbalstītājus.

 3 Rasisma problemātika ASV saistās galvenokārt ar verdzības un koloniālisma laikmetu 
seku pārvarēšanu. Kaut arī šodien rasisma problēmas tiek skatītas plašāk – ar rasismu 
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padomju rasismu, kas ir interesants, jo palīdz izprast daudzas lietas, kas 
mūsdienās norisinās Latvijā.

Ja uz rasismu raugāmies caur modernitātes prizmu, jāsaka, ka tā raša-
nās cēloņos varam rast daudz iezīmju, kas raksturīgas modernajam laikam 
kopumā. Pirmais, ko vajadzētu akcentēt, ir nāciju veidošanās laiks. Moder-
nisma paradigmas pārstāvji nacionālisma studijās uzskata, ka nācija ir nevis 
mūžsena, bet tā ir 18. gadsimta beigu un 19. gadsimta sākuma inteliģences 
idejisko konstrukciju rezultāts,4 un šajos diskursos mēs varam sameklēt arī 
pret citām tautām vērstos motīvus. Faktiski nācija veidojās uz pretstatiem, 
un šajā nācijas sociālajā mītā vienmēr eksistē gan varoņu, gan arī ienaidnieku 
tēli. Un šie ienaidnieka tēli nereti ietver arī rasistisko elementu. Šajā gadī-
jumā vispazīstamākais piemērs ir Francija, kuras nacionālajā mītā iekļāvās 
ļoti kolorīts personāžs – Nikolā Šovēns. Paši franči līdz pat nesenam laikam 
domāja, ka Šovēns ir reāla persona – Napoleona laika kareivis, kurš vēlāk 
nodarbojās ar zemkopību, tādējādi simbolizēdams jaunās Francijas nācijas 
paraugu. Pavisam nesen, tas ir, 1990. gados, lielā mērā saistībā ar slaveno Pjē-
ra Norā atmiņu vietu projektu, franču vēsturnieks Žerārs de Pijmēžs uzraks-
tīja lielisku monogrāfiju par Šovēnu (franciski: Šovēns – kareivis-zemkopis, 
angliski tulkota kā Brašais kareivis Šovēns).5 Te varam redzēt šo sakāpināto 
nacionālismu, kam lielā mērā raksturīgas arī dažādas rasistiskas iezīmes, un 
Šovēnu, kurš parādās dažādās vodeviļās, pamfletos un ir pazīstams ar to, ka 
parāda franču nācijas pārākumu pār pārējām nācijām, īpaši arābiem. Tiek 
aprakstītas ainas, kurās parādīta nevienlīdzība starp frančiem un citām nā-
cijām, kas nenoliedzami šajā periodā kāpināja nacionālo pašapziņu franču 
vienkāršās tautas vidē. Šādus varoņus varam sameklēt arī citās kultūrās. Na-
cionālisms vienmēr konstruē „ienaidnieku nācijas”. To redzam arī Latvijas 
vēstures piemērā, kur nācijas konstrukts balstījās uz mītu par 700 verdzības 

saistot ne tikai ASV pastāvējušo diskrimināciju pret afroamerikāņiem un indiāņiem, bet 
arī pret daudzām eiropiešu grupām (īriem, itāļiem, ebrejiem) vai latīņamerikāņiem, kas 
netika uztverti kā „īstie amerikāņi” – WASP (White Anglo-Saxon Protestant).

 4 Sīkāk sk.: Smith A. D. Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories 
of Nations and Nationalism. London/New York: Routledge, 1998.

 5 Puymège G. de. Chauvin, le soldat-laboureur. Contribution à l’étude des nationalismes. Pa-
ris: Gallimard, 1993; Puymege G. de. The Good Soldier Chauvin, Nora P. (ed.) Realms 
of Memory. The Construction of the French Past. Vol. 2. Traditions. New York: Columbia 
University Press, 1997.
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gadiem; attiecīgi par mūsu galveno ienaidnieku kļuva vācieši. Līdzīgi mīti 
bija arī angļiem, frančiem un citām nācijām, kur blakus esošās nācijas bieži 
vien tika asociētas ar negācijām, kas traucējušas, „aizmidzinājušas” nāciju, 
un nācija „pamodusies”, tikai pateicoties „atmodām”.

Nākamais cēlonis ir izmaiņas sabiedrības sociālajā struktūrā. Rodas 
jauni sociālie slāņi. Līdz Lielajai franču revolūcijai pastāvēja t. s. trīs kār-
tu sabiedrība; pēc revolūcijas parādās jauni iedzīvotāju slāņi. Starp citu, 
arī 18. gadsimtā Francijā tika lietots jēdziens „vēsturiskās rases”, un nereti 
šajā konceptā tika ielikta arī Francijas vēsturiskā attīstība. Proti, Francijas 
aristokrātija bija radījusi savdabīgu mītu: lai pamatotu savas „zilās asinis”, 
īpašo stāvokli, aristokrāti uzskatīja, ka ir cēlušies no franku ciltīm, savu-
kārt pārējā sabiedrība – visi pakļautie – ir galli. Un šī pretstatīšana – franki 
un galli – lielā mērā tika saistīta ar rasēm. Šis uzskats eksistēja līdz pat 18. 
gadsimta beigām. Raugoties tālāk, vadošo lomu iegūstot buržuāzijai, mai-
nās arī uzstādījumi un priekšstati par rasēm un rasu identitātes adaptēšanu 
atbilstoši buržuāzijas jaunajam stāvoklim. Tas veidoja priekšstatus, kas val-
dīja 19. gadsimta sabiedrībā: bagātā augšslāņa veidošanos pamatoja atkal ar 
izcelšanos, trūcīgie zemākie slāņi bija zemāki tāpēc, ka bija gan fiziski, gan 
mentāli nepilnvērtīgāki. Tas lasāms arī 19. gadsimta literatūrā. Piemēram, 
Čārlza Dikensa radītais Olivers Tvists – viņš bija nācis no labas ģimenes, 
bet par noziedznieku viņu neizdevās izaudzināt tieši iedzimto īpašību dēļ; 
turpretī citi zēni, kas bija nākuši no zemāko slāņu ģimenēm, ātri kļuva par 
mazgadīgajiem noziedzniekiem.

Sabiedrībā tika pievērsta pastiprināta uzmanība, vai nenotiek šāda slāņu 
sajaukšanās: laulības akceptēja tikai starp bagātajiem jeb tikai starp aris-
tokrātijas pārstāvjiem, citādi dzimta tiktu degradēta. Tāpat tika uzskatīts, 
ja sajaucas baltādains ar melnādainu cilvēku, tas novedīs pie tā, ka bērni, 
kas dzims šajā laulībā, iemantos „zemākās” rases negatīvās īpašības; nekad 
netiek uzsvērts, ka varētu būt otrādi. Šis koncepts, kad cilvēki apzinās, ka 
viņi ir augstāka līmeņa subjekti, veicina gan buržuāzijas identitātes nostip-
rināšanos, gan vienkāršās tautas pašapziņas pieaugumu; apziņa, ka biolo-
ģiski viņi ir pārāki pār citām rasēm, kļuva par neatņemamu kolonizatoru 
identitātes sastāvdaļu.

Emancipācija kā būtiska 19. gadsimta parādība arī kļūst par savdabīgu 
rasisma cēloni. Šajā gadījumā jārunā par to, kā dažādu citu rasu pārstāvji, 
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piemēram, ebreji tiek tiesībās pielīdzināti pārējiem Eiropas iedzīvotājiem. 
Tā tas notiek, piemēram, Francijā 19. gadsimta vidū vai Vācijā pēc apvie-
nošanās. Šie emancipācijas procesi viennozīmīgi rada arī pretreakciju, jo 
cilvēki – titulnācijas pārstāvji – šādā veidā izjūt apdraudējumu un reaģē uz 
to savdabīgās rasisma formās un izpausmēs.

Koloniālisms šķietami ir mūžsens, tomēr 19. gadsimtā tas kļuva par 
īpašu ekonomiskās un politiskās varas ekspansijas pazīmi, kas to atšķir no 
agrīnajiem „koloniālismiem”. Koloniālisms ir viens no rasisma „barotājiem”. 
Pakļautās, koloniālās sabiedrības tika konsekventi uzskatītas par mazāk at-
tīstītām, tādējādi, kā, piemēram, uzskatīja franču domātājs Ernests Renāns, 
nav nekā ļauna, ja mēs pakļaujam šīs vājās, neattīstītās sabiedrības. Kādēļ tas 
jādara, to apliecina, piemēram, vēl viens koloniālisma ideologs rakstnieks 
Radjards Kiplings, teikdams, ka tādējādi briti nes savu nastu, sniedzot kul-
tūru citām tautām. Koloniālisma attaisnojums izpaudās tādējādi, ka lielās 
kolonizatoru nācijas mēģināja līdz civilizācijas, respektīvi, savam, līmenim 
pacelt šīs vāji attīstītās tautas.6 Tas ir tipisks 19. un arī 20. gadsimta viedoklis, 
ka ir gan augsti, gan arī zemu attīstītas kultūras, un kolonizatori lielā mērā 
uzstājās kā vecāki, tēvi, bet kolonisti bija kā bērni, kuri jāaudzina, kamēr tie 
sasniedz noteiktu izaugsmes pakāpi.

Lai cik paradoksāli tas arī būtu, un šodien mums to ir grūti saprast, to-
mēr arī zinātnes attīstība ir viens no tiem katalizatoriem, kas veicina rasisma 
izplatīšanos. Aplūkosim t. s. „valodu koku”, ar ko mēs tiekam iepazīstināti 
jau 1. klases valodas grāmatā. Mūsdienās nevajadzētu būt nekādām iebildēm, 
jo tīri lingvistiski tas mums izskaidro valodu tipoloģiju. Turpretī 19. gad-
simtā, kad lingvistika bija strauji evolucionējoša zinātne, ar ko mēģināja no-
darboties gandrīz ikviens, atradās arī cilvēki – nespeciālisti –, kas šo valodu 
koku izmantoja, lai pamatotu kaut kādu noteiktu nāciju, grupu pārākumu 
pār citām grupām. Šajā gadījumā indoeiropiešu „valodu koks” tika saistīts 
ar āriešu cilšu izcelšanos un tādējādi sabiedrībā veicināja rasistisko uzskatu 
izpaušanos.

19. gadsimtā parādās arī jauna zinātne, ko mūsdienās pazīstam kā an-
tropoloģiju, kas lielā mērā veidojās, saplūstot fiziskajai antropoloģijai un 

 6 Pamatojoties līdzīgā viedoklī, 2005. gadā Francijas skolu programmās vēlējās ieviest 
sadaļu par „pozitīvajām koloniālisma sekām”, tomēr sabiedrības spiediena rezultātā no 
šī nodoma bija jāatsakās.
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etnogrāfijai. Fiziskā antropoloģija pieņēma rasu atšķirības konceptu, jo ne-
bija iespējams to noliegt (bija acīmredzami, ka melnādainie cilvēki vai kādas 
iezemiešu ciltis fiziski kaut vai ar savu ādas krāsu atšķīrās no eiropiešiem). 
Šis koncepts ieguva rasistisku nokrāsu, kad to saistīja ar evolūcijas teoriju. 
Dižais franču antropologs Klods Levī-Stross, 50. gadu sākumā sarakstīdams 
darbu Rase un vēsture,7 šo momentu nosauc par „antropoloģijas pirmdzim-
to grēku”. Lielā mērā antropoloģija kļūst par rasisma sekmētāju, bet ne tikai. 
Arī etnogrāfs Edvards Teilors darbā Pirmatnējā kultūra (1871) norāda, ka, 
salīdzinot ar pieaugušo Rietumu civilizāciju, pirmatnējās kultūras atrodas 
agrīnās attīstības stadijās, respektīvi, nav attīstītas. Uzsvērsim, ka ne Teilors, 
ne kāds cits no tā laika zinātniekiem nebija ideoloģisks rasists, priekšstats 
par rasēm tika izmantots, lai analizētu pirmatnējās sabiedrības. Būtiska 
mūsu tēma ir – kā šīs teorijas izmanto sabiedrība, un sabiedrība bieži vien 
idejas saprot ačgārni, un tieši tas rada šo ideju „ēnas” pusi, proti, tās tiek 
pieņemtas un vēlāk no tām tiek atvasinātas pseidozinātniskas idejas, kuras 
paši radītāji pat nebija iecerējuši.

Kolonizatori redzēja, ka rases ir sasaistītas ar kādām agrīnām bioloģis-
kām vai sociālām kultūrām, evolūcijas stadijām un sociālā ziņā tās ir ne-
vienlīdzīgas. 19. gadsimtā šie pieņēmumi padara rasismu par ļoti izplatītu 
domāšanas veidu. Tas bija izdevīgs un attaisnoja vēlamo lietu kārtību. Tā 
laika vadošajiem politiskajiem spēkiem, liberāļiem, kam zinātne bija dieva 
vietā, nebija nekādas loģiskas aizsardzības no līdztiesības un demokrātijas, 
kas tajā laikā varēja apdraudēt liberālās buržuāzijas stāvokli, jo paredzēja 
vienādas tiesības visiem, tādēļ tika radīta rasu teorijas barjera, bet zinātne 
ļāva rasismu pamatot. Šajā gadījumā mums interesanta var šķist kriminālā 
antropoloģija, kuras pamatlicējs ir Čezāre Lombrozo, kurš pēc cilvēku sejām 
mēģināja noskaidrot, cik lielā mērā personā ir iedzimts noziedznieks un 
kādām noziedzīgām darbībām viņš ir predestinēts.

19. gadsimtā bija radušies ļoti dažādi rasisma koncepti. Varam runāt, pie-
mēram, par Žozefu Arturu de Gobino (Apcerējums par rasu nevienlīdzību, 
1853), kuru daudzi uzskata par mūsdienu rasu teorijas pamatlicēju, par vācu 
komponista Riharda Vāgnera vai Ferenca Lista rasistiskajiem uzskatiem, vai 
arī par Hjūstona Stjuarta Čemberlena (19. gadsimta pamati, 1899) idejām, 

 7 Lévi-Strauss C. Race and History. Paris: UNESCO, 1952. 
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kurās tiek mēģināts pamatot āriešu rases radošo spēku, citu rasu nepiln-
vērtību, parādīt ebrejus kā sabiedrības ārdītājspēku utt. Visas šīs idejas līdz 
loģiskam noslēgumam tika novestas Otrā pasaules kara laikā, nacistiem ins-
trumentalizējot rasismu, tam kļūstot par neatņemamu politikas sastāvdaļu 
ar visām no tā izrietošajām sekām, kādēļ Eiropa piedzīvoja holokaustu.

Šajā gadījumā atļaušos tikai vienu repliku par to, kā paši vācieši uztvēra 
Hitlera rasu teorijas: proti, pat nacistu partijā bija cilvēku plejāde, kas uzska-
tīja, ka rasisms ir tikai un vienīgi retorika – retorika, lai piesaistītu zemākos 
slāņus, un neviens, arī Hitlers, praksē šādas lietas neatļausies darīt. Realitāte 
izrādījās citāda. Tāpēc jāatceras, ka idejas vienmēr var pārvērst arī praksē.

Ja raugāmies uz 20. gadsimta piecdesmitajiem un sešdesmitajiem ga-
diem, rasisma attīstībā vērojama liela pauze, kas izskaidrojama galvenokārt 
ar šoku pēc Otrā pasaules kara, holokaustu, ar tajā laikā Eiropā notiekošo 
dekolonizāciju un pilsoniskajām kustībām, kas vairāk vai mazāk iestājās par 
cilvēku tiesībām, kā arī tā ir cīņa pret rasu segregāciju Amerikas Savienotajās 
Valstīs, radot lielu atbalstu un atsauksmes arī Eiropas kontinentā.

Ja raugāmies uz 1960. gadu beigām, kas zināmā mērā ir krīzes laiks Rie-
tumeiropas sabiedrībā, vērojama rasisma atkalparādīšanās. Šajā laikā varam 
runāt par divu rasisma vai neorasisma veidu parādīšanos.

Pirmais ir institucionālais rasisms, kura pastāvēšanu mūsdienās ļoti 
daudzi apstrīd. Proti, lai arī afroamerikāņu tiesību aizstāvji Amerikā pa-
nāca pilnīgu rasu segregācijas atcelšanu juridiskā līmenī, tomēr segregācija 
saglabājās, īpaši Dienvidu štatos. Pilsoniskie aktīvisti, starp kuriem bija arī 
virkne domātāju, mēģināja pamatot, kāpēc tas tā notiek. Tika radīta teorija, 
ka rasisms var pastāvēt institucionālā līmenī, proti, rasismam ir institucio-
nāls pamats – tas ir raksturīgs valsts struktūrelements, lai arī paši rasisma 
aktori jeb realizētāji sevi par rasistiem neuzskata. Faktiski struktūras dar-
bojas autonomi no aktoriem: institūcijas rada sev patstāvīgus likumus, kas 
darbojas neatkarīgi no mūsu gribas. Pie šādiem secinājumiem nonākuši arī 
daži holokausta pētnieki. Arī holokausta tiesas prāvās parādījies šis attaisno-
jums. (Starp citu, Latvijā mēs to dažkārt varam dzirdēt par padomju režīmu: 
vainīgs nav cilvēks, vainīga ir sistēma.) Šodien šie momenti vairāk netiek 
akcentēti, uzskatot tos par aizgājušā laika strukturālisma blakni.

Savukārt 1980. gados tiek izstrādāts cits koncepts, ko var dēvēt par 
kultūrrasismu. Dažādās historiogrāfiskajās tradīcijās šis koncepts dēvēts 
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atšķirīgi, piemēram, Amerikā to sauc par simbolisko rasismu, Apvienotajā 
Karalistē – par neorasismu, Francijā – par diferencējošo rasismu. Kultūrra-
sisms slēpj bioloģiskos elementus un pamato rasu nevienlīdzību ar kultūras 
atšķirībām. Tas izpaužas apmēram tā: melnādainie nav spējīgi integrēties 
mūsu sabiedrībā un pieņemt mūsu kultūras vērtības nevis tāpēc, ka viņi ir 
melnādaini, bet gan tādēļ, ka pieder pie citas kultūras – atšķirīgām vērtī-
bām, dzīvesveida. Mūsdienās kultūrrasismu uzskata par vienu no izplatītā-
kajiem rasisma veidiem. Rasisma atdzimšana 1970.–1990. gados Eiropā un 
visā pasaulē, pirmkārt, ir saistīta ar milzīgajiem sabiedrības transformācijas 
procesiem, kas rada jaunas vai saasina jau sabiedrībā zināmās problēmas, 
t. i., bezdarbs, bažas par nākotni, vientulība, vidusslāņa krīze, geto veido-
šanās, zemākā slāņa palielināšanās u. tml. Ilgu laiku sociālās zinātnēs tika 
uzskatīts, ka rasisms lielā mērā ir zemākā slāņa (underclass) problēma un 
tā nav saistāma ar izglītotiem un labi pārtikušiem cilvēkiem. Pirms pāris 
mēnešiem lielu rezonansi ieguva Vācijā veiktais pētījums, kurā tika pierā-
dīts, ka neonacisma atbalstītāji ļoti bieži nāk no buržuāzijas, respektīvi, labi 
pārtikušajām vidusšķiras ģimenēm.8 Tas notiek galvenokārt tādēļ, ka ir krīze 
un cilvēki jūtas apdraudēti, un ne jau tādēļ, ka cilvēki atrod ienaidnieku, 
pret kuru vērsties, bet gan tādēļ, ka valsts un sabiedrība nav veikusi ne iz-
skaidrojošo, ne politisko darbu, lai draudus „izravētu”. Būtisks ir iemesls, 
ka šajā laikā rasisms tiek izmantots arī par politikas līdzekli. Faktiski galēji 
labējās kustības nebija raksturīgas Eiropai pēc Otrā pasaules kara. Pirmās 
tās partijas – Francijā, Beļģijā – parādījās tieši 1960. gados, un rasismu tās 
izmanto kā mobilizējošo līdzekli, lai īsā laikā spētu panākt masu atbalstu 
savas partijas mērķu īstenošanai.

Protams, būtisks faktors ir arī globalizācija, tāpat arī bipolārās pasaules 
bojāeja 1990. gados. Maldīgs ir pieņēmums, ka Padomju Savienībā nebija ra-
sisma, bet bija tikai internacionālisms un viss tika balstīts šķiriskuma princi-
pos. Tieši 1990. gados, beidzoties padomju totalitārajam režīmam, parādās 
ļoti daudz gan politisku, gan sociālu, gan idejisku rasistisku veidojumu, īpaši 
bijušajās padomju bloka valstīs. Ja skatāmies uz Vāciju, tad galēji labējie ir 
spēcīgāki tieši bijušās Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijās un nevis 

 8 Studie der Uni Jena wider Klischees über Rechtsextremismus, Ostthüringer Zei-
tung, 30.07.2015. (Pieejams: http://www.otz.de/startseite/detail/-/specific/Studie-der-
Uni-Jena-wider-Klischess-ueber-Rechtsextremismus-1674034128. Skatīts 29.11.2015.)
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Rietumvācijā. Rasismu rašanos veicina arī ekonomiskā un sociālo procesu 
krīze, kas zināmā mērā izraisa atgriezenisku efektu, proti, rada pastiprinātu 
interesi gan par kultūras tradīcijām un nacionālo identitāti, gan arī saasina 
konflikta zonas ar dažādām konkurējošajām identitātēm, kas savukārt var 
izpausties rasisma uzskatu veidā.

Padomju ideoloģija balstījās internacionālismā un antirasismā. Tomēr, 
kā liecina vairāki pēdējā laikā tapuši pētījumi, aiz ideoloģijas slēpjas nebūt 
ne tik skaista realitāte. Padomju rasisma saknes, kā uzskata virkne krievu 
etnologu un sociologu, slēpjas kultūras rasismā. Kultūras rasisms izpaudās 
etnicitātes formā; etnonacionālisms, kā atzīst krievu sociologi, ir mūsdienās 
visizplatītākā rasisma forma Krievijā. Proti, tika noteikta un pasē ierakstīta 
cilvēka tautība (t. s. 5. punkts), ko nekādi nevarēja mainīt. Bijuši mēģinājumi 
to pārskatīt, piemēram, 1952. gadā daži padomju zinātnieki ieteica šo piekto 
punktu pasēs nedaudz mainīt, ļaujot, piemēram, ebrejiem, kuri ir pārkrievo-
jušies, rakstīt pasē tautību: krievs. Tam sekoja milzīga kampaņa, kas paziņo-
ja, ka par krievu var tikt uzskatīts tikai tas, kas ir dzimis krieviskā kultūrā un 
vidē, vai labākajā gadījumā cilvēki, kuri dzimuši jauktās laulībās, kur viens 
no vecākiem ir krievs un ģimene ir pārkrievojusies. 1970.–1980. gados šo 
pozīciju nedaudz vājināja, ļaujot cilvēkiem mainīt ierakstus pasē, un tas lielā 
mērā saskanēja ar jauno, t. s. padomju cilvēka konstrukcijas periodu, taču arī 
tas radīja pretēju reakciju: cilvēki konsolidējās ap nacionālo identitāti, izjū-
tot aizvien vairāk apdraudējumu savai pastāvēšanai. Raugoties uz padomju 
zinātni, jāsaka, ka kultūras rasisms tika zinātniski pamatots un izpaudās arī 
politiski. Piemēram, „nelabvēlīgo tautu”, kas tika pilnībā vai daļēji deportē-
tas (Krimas tatāri, čečeni, latvieši u. c.), pārstāvji nevarēja ieņemt noteiktus 
amatus vai arī piekļūt nepieciešamiem politikas resursiem. Tādējādi rasisms 
etnicitātes līmenī Padomju Savienībā palika, un arī diskriminācija, pretēji 
daudzu uzskatiem, tajā bija. Daudzi komunisti pēc PSRS sabrukuma nonāk 
galēji labējās pozīcijās un kļūst par dažādu rasistisko konceptu paudējiem.9 

 9 Sk.: Шнирельман В. Советский парадокс: расизм в стране „дружбы народов”?, Де-
минцевa Е. (ред.) Расизм, ксенофобия, дискриминация. Какими мы их увидели… Mо-
сква: Новое литературное обозрение, 2013, сс. 97–114. (Raksts citā versijā pieejams: 
http://knigi.link/istoriya-antropologiya/shnirelman-sovetskiy-paradoks-rasizm-stra-
ne-29462.html. Skatīts 29.11.2015.)
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Latvijā izdotajā zinātniskajā literatūrā un publiskajās diskusijās, manu-
prāt, rasisms lielā mērā tiek pārprasts, jo par to runā galvenokārt bioloģiskā 
rasisma nozīmē, savukārt bioloģiskais rasisms Latvijā nebija iespējams, jo 
starp iedzīvotājiem nepastāvēja gana izteiktas atšķirības, kas varētu to vei-
cināt. Tomēr, no mūsdienu teorētiskā skatījuma veroties, rasistiskie uzskati 
pastāv, aktualizējas un tiek pausti arī te. Latvijā rasisma rašanās cēloņi ir 
līdzīgi kā tas ir citur Eiropā, tomēr ir arī vairākas atšķirības. Pirmā no tām 
ir vēsturisko traumu izmantošana nācijas konstruēšanas periodā, saasinot 
etnorasismu, kas sākotnēji visai labās attiecības starp liberāli noskaņotajiem 
vāciešiem un jaunlatviešiem noveda pie „mūžīgā naida” starp abām Latvijas 
etniskajām grupām.

Otra lieta: ja raugāmies uz Latvijā marginalizētajām grupām – čigāniem 
un ebrejiem. To marginalizācija latviešu sabiedrībā saistās ar sociālo diferen-
ciāciju 19. gadsimta otrajā pusē – laikā, kad izveidojās Latvijas pilsoniskās 
aprindas un turīgākais zemniecības slānis. Šīs aprindas vairāk vai mazāk mē-
ģināja risināt problēmas, kas bija saistītas ar konfliktu starp vācbaltiešiem un 
latviešu sabiedrību, jo ekonomisko vai politisko pretrunu starp šīm grupām 
nebija daudz. Un te arī redzams, ka ienaidnieka vai „cita” tēls vienmēr bija 
vajadzīgs, jo, dekonstruējot vācu ienaidnieka tēlu, vietā vajadzēja citu – ko 
nereti ieņēma ebreji. Dzimtenes Balsī vai Frīdriha Veinberga rakstos, kas savā 
laikā pauda liberālisma idejas, var atrast arī antisemītiskus zemtekstus. Arī 
pozitīvi vērtējamajam nacionālās pašapziņas pieaugumam 20. gadsimta pir-
majā pusē ir sava ēnas puse – citu stigmatizēšana un izstumšana no sabied-
rības. Historiogrāfijā tas pašlaik tiek pētīts, un sastopama virkne patiešām 
labu publikāciju (īpaši nozīmīga šajā sakarībā ir Ilzes Boldānes disertācija 
par etniskajiem stereotipiem un to veidošanos Latvijā; par antisemītismu un 
citām izpausmēm Latvijas teritorijā savos pētījumos rakstījis Aivars Stranga; 
arī jaunais vēsturnieks Māris Goldmanis pašlaik pēta šo tēmu un laidis klajā 
rakstus, kuros analizē šo problemātiku, proti, kā parādās šie „citi” – ebreji 
vai citu minoritāšu tēli – vai kā Latvijas valsts cīnās pret šīm izpausmēm).10 

 10 Boldāne I. Etnisko stereotipu veidošanās apstākļi Latvijā: 1850–2004. Promocijas 
darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2011; Stranga A. Ebreji Baltijā. No ienākšanas pirmsā-
kumiem līdz holokaustam. 14. gadsimts–1945. gads. Rīga: Žurnāla Latvijas Vēsture Fonds, 
2008; Goldmanis M. Nacionālo naidu pret ebrejiem kurinošu rakstu un izdevumu cenzūras 
prakse Latvijā parlamentārās iekārtas laikā (1918–1934), Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 
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Latvijas valsts 1920.–1930. gados bija ļoti progresīva un darīja visu, lai 
rasismu nepieļautu. Nesaticības veicināšana starp tautām bija krimināli so-
dāma. Tomēr tas netraucēja darboties galēji nacionālistiskiem preses izdevu-
miem, starp kuriem minami gan Latvis, gan Latvijas Sargs, kuros rasistiskie 
momenti tomēr parādījās. Runājot par rasismu Latvijā, nedrīkstam aizmirst, 
ka te bijis ne tikai latviešu rasisms; šeit dzīvojušas dažādas tautas un arī tām 
bijušas dažādas rasisma izpausmes, piemēram, mums bijis baltvācu rasisms, 
kam piemita diezgan negatīva slava pat starptautiskā mērogā. Kā piemēru 
var minēt Alfrēdu Rozenbergu, kuru uzskata par galēji antisemītisko ideju 
paudēju un popularizētāju Vācijā – tieši ar viņa starpniecību Hitlers esot 
iepazinis gan Ciānas gudro protokolus, gan citus Krievijā tapušos antisemī-
tiskos darbus. Otra, varbūt mazāk zināma persona ir Makss Ervins fon Šeib-
ners-Rihters, kurš diezgan agri tika nogalināts (Alus puča laikā), vēlāk tika 
uzskatīts par nacionālsociālistiskās revolūcijas asinsupuri, kļuva par kulta 
figūru. Taču no 1914. līdz 1915. gadam bija Vācijas vicekonsuls Turcijā, kur, 
kā zinām, tajā laikā tika realizēts armēņu genocīds, un Šeibnera-Rihtera 
piezīmes par šī genocīda norisi ir nozīmīgs avots. Pastāv hipotēze, ka ideja 
par „ebreju jautājuma galējo atrisināšanu” nākusi tieši no Šeibnera-Rihtera 
un formulēta armēņu genocīda ietekmē.

Lai gan bieži mēģinām pamatot, ka Latvijā nav bijis bioloģiskais rasisms, 
ka latviešiem nav raksturīgs antisemītisms un citas lietas, un ilustrējam to ar 
pozitīviem piemēriem, un tas neapšaubāmi ir atzinīgi vērtējams, tomēr šai 
medaļai ir arī otra puse, kas parāda pavisam citādu ainu. Un runa nav tikai 
par t. s. „žīdu Dāvi” – Jāni Dāvi, kas bija diezgan kolorīta persona un kura 
devums vērtējams arī atzinīgi (piemēram, ar finansiālu atbalstu izglītībai un 
Latvijas Universitātes attīstībai). Mēs nevaram veidot savus priekšstatus par 
problēmu, balstoties tikai uz Rūdolfa Blaumaņa ebreju pozitīvajiem tēliem; 
jāskata arī citi rakstnieki – Viktors Eglītis, Teodors Zeltiņš –, kuri nebūt 
tā nedomāja. Tas arī ļautu risināt problemātiku par to, kāda bija dažādu 
latviešu sabiedrības daļu nostāja pret ebrejiem. Pašlaik jāatzīst, ka tā īpaši 
neatšķīrās no Rietumeiropas sabiedrības ar visiem tās plusiem un mīnusiem, 
t. sk. arī rasismu, lai arī vēsturiskās attīstības īpatnību dēļ dažos aspektos 
latviešiem tas nebija tik krasi izteikts. Bet, kā redzam no iepriekšminētā, 

Nr. 2, 2015; Felder B. M., Weindling P. J. (eds.) Baltic Eugenics. Bio-politics, Race and Na-
tion in Interwar Estonia, Latvia and Lithuania. Amsterdam/New York: Rodopi, 2013.
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rasismu mēs nevaram attaisnot ar nezināšanu, izglītības trūkumu vai fo-
bijām. Rasisms tā plašākā izpratnē vienmēr ir bijis noteiktu cilvēku grupu 
idejisks līdzeklis, lai nosargātu savu privileģēto stāvokli un veiksmīgi mani-
pulētu ar sabiedrību.
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Valdis Tēraudkalns

Kam no zaļās krāsas bail? 
Islamofobija mūsdienu Latvijā

Terora akti, Islama valsts, imigranti – tās ir tikai dažas asociācijas, kuras 
mediji rada par islamu. Kā runāt par islamu, neieslīgstot islamofobiskos 
stereotipos un vienlaikus neignorējot traģēdijas un noziegumus, kuras iz-
raisījuši islama radikāļi? Par to ir runa šajā lekcijā.

Vispirms, kas ir islamofobija? Definīcijas ir dažādas, un tā noteikti nav 
jebkura kritiska attieksme pret islamu. Ikviena reliģiskā grupa – tās mācība 
un prakse – ir pakļauta kritikai. To pauž gan ārpus tās stāvošie, gan tai pie-
derīgie opozicionāri, kuri nav apmierināti ar valdošo viedokli. Islamofobija 
ir daudz kas vairāk un lai arī kā jēdziens tā ir pazīstama relatīvi nesen, bet 
kā fenomens tā nav jauna parādība. Atcerēsimies kaut vai Dziesmu par Ro-
landu, kurā 778. gadā notikusī kauja Ronsevālas aizā, kas beidzās ar franču 
markgrāfa Rolanda sakāvi, atainota tā, ka francūžus sakauj nevis baski, bet 
islamticīgie saracēņi. Zīmīgi, ka eposā izteiktais solījums, ka kristiešu kara-
vīri nonāks debesīs,1 ir identisks uzskatam, ko dažādos vēstures laikmetos 
pauduši musulmaņu kaujinieki. Kā tālāk būs minēts šajā lekcijā, šis ir viens 
no daudzajiem faktiem, kas runā pretī mēģinājumiem pretstatīt reliģijas, 
dalot tās agresīvās un mieru sludinošās.

Jēdziens „islamofobija” kļuva plašāk pazīstams pēc Ranimeda fonda 
izveidotās komisijas 1997. gada ziņojuma, kurā minēti vairāki islamofobiskai 
attieksmei raksturīgi viedokļi par šo reliģiju:

 1 LXXXIX, „…kas karā mirs, tas mūžībai ir glābts”. Dziesma par Rolandu. Tulk. C. Dinere. 
Rīga: Alis, 2010, 45. lpp.
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1. Islamu uzskata par monolītu grupu.
2. Islamu uzskata par nošķirtu kopienu, kuru neietekmē citu grupu uz-

skati un dzīves prakses un kurai ir maz kas kopīgs ar citām kopienām.
3. Islams tiek uzskatīts kā mazvērtīgāks par Rietumiem, kā iracionāls un 

barbarisks.
4. Islams tiek uzskatīts par agresīvu un militāristisku.
5. Islams tiek uzskatīts par politisku ideoloģiju.
6. Islamticīgo pret Rietumiem vērstā kritika tiek nedomājot noliegta.
7. Naidīgums pret islamu tiek skaidrots kā dabisks.2

Jorgs Štolcs definē islamofobiju kā „islama, musulmaņu grupu un indi-
vīdu noraidīšanu, balstoties aizspriedumos un stereotipos. Tai ir emocionāli, 
kognitīvi, vērtībspriedumos balstīti, kā arī uz darbību (piem., diskriminācija, 
vardarbība) vērsti aspekti.”3 Saskaņā ar kādu citu definīciju šis fenomens ir 

„spēcīgas, iracionālas bailes no islama”.4 Kā jebkurš jēdziens, arī islamofobija 
nav perfekts, un tā kritiķi uzskata to par pārāk plašu un diskutablu, lai tas 
varētu kalpot zinātniskai analīzei. Tomēr tas ir nostiprinājies ne tikai poli-
tiskos dokumentos, bet arī zinātniskos tekstos, un Ranimeda fonda ziņo-
jumā minētie aspekti, manuprāt, norāda uz izplatītākajiem vienpusīgajiem 
pieņēmumiem par islamu.

Šie pieņēmumi nav sveši arī Latvijai – 2015. gada septembrī islamticīgo 
mošejas Rīgā, Brīvības ielā, ārējā siena tika apķēpāta ar agresīvu tekstu „Your 
Allah your problem go home”.5 Uz islamofobiju norāda arī socioloģiskas ap-
taujas – Rīgā veiktā SKDS aptaujā par integrāciju apgalvojumam „nedrīkst 
ielaist valstī cilvēku ar atšķirīgu reliģisko pārliecību (piem., musulmani)” 
2010. un 2014. gadā piekrita 9% aptaujāto. 4,6% respondentu 2014. gadā 

 2 The Runnymede Trust. Islamophobia: a Challenge for Us All. Summary. (Pieejams:
  http://www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/islamophobia.pdf. Ska-

tīts 19.09.2015.)
 3 Cit. pēc: Bleich E. Defining and Researching Islamophobia, Review of Middle East Stu-

dies, Vol. 46, No. 2, 2012, p. 181.
 4 Iqbal Z. Islamophobia or Islamophobias: Towards Developing a Process Model, Islamic 

Studies, Vol. 49, No. 1, 2010, p. 91.
 5 Angļu val.: „Jūsu Allahs, jūsu problēma, dodieties mājās.” Sk.: Vandaļi apgāna mošeju 

Rīgā; Islāma kultūras centrs bažījas par augošo islamofobiju, Delfi, 28.09.2015. (Pieejams: 
http://www.delfi.lv/news/national/politics/vandali-apgana-moseju-riga-islama-
kulturas-centrs-bazijas-par-augoso-islamofobiju.d?id=46521323. Skatīts 19.09.2015.)
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teica, ka mums „nevajag cilvēkus no Āzijas, musulmaņus, tumšādainus cil-
vēkus”. Ja raugāmies tikai uz šiem skaitļiem, tad liekas, ka attieksme šo gadu 
laikā nav mainījusies un ka galēji viedokļi nav populāri. Tomēr atbildes uz 
citu apgalvojumu – „es būtu ar mieru kontaktēties ar cilvēku ar atšķirīgu 
reliģisko pārliecību (piem., musulmani) kā ar tuvu draugu” rāda negatīvas 
izmaiņas – 2010. gadā apstiprinoši atbildēja 23%, 2014. gadā – 10%. 2014. 
gadā 18% aptaujāto apgalvojumu, ka cilvēku iebraukšanai no citām valstīm 
uz dzīvi Latvijā būs negatīva ietekme, pamatoja ar „citas kultūras, reliģijas 
izplatīšanos un/vai neintegrēšanos sabiedrībā”.6 Baltijas Sociālo zinātņu in-
stitūta 2005. gadā veiktajā aptaujā uz jautājumu „Ar kuriem cilvēkiem Jūs 
nevēlētos dzīvot kaimiņos?” 40% latviešu un 34% krievu un citu tautību 
iedzīvotāju atbildēja, ka ar musulmaņiem.7 Tas norāda ne tikai uz dažādu 
Latvijas iedzīvotāju aptuveni līdzīgu attieksmi, bet arī liek domāt, ka nā-
kotnē varam gaidīt jaunus pavērsienus Nacionālās apvienības un Saskaņas 
sadarbībā. Kā rāda nesenā abu politisko spēku kopdarbība, izmantojot re-
toriku, kas šobrīd raksturīga Krievijā, un, panākot sabiedrībā pretrunīgi 
vērtētās izmaiņas Izglītības likumā, tas nebūtu nekas pārsteidzošs.

Daudziem vienpusīgiem pieņēmumiem pamatā ir uzskats par islamu kā 
vienotu uzskatu sistēmu. Mēs esam apraduši, ka kristietībā eksistē dažādi 
novirzieni. Retāk aizdomājamies, ka arī musulmaņi nav vienota kopiena 
un vēl mazāk vienoti un nebūt ne neitrāli esam mēs, pārējie, kuri izsakām 
spriedumus par islamu. Kā raksta postkoloniālās teorijas klasiķis Edvards 
Saīds, „mediju islams, Rietumu zinātnieku islams, Rietumu žurnālistu is-
lams un musulmaņu islams ir gribas un interpretācijas akti, kuri notiek vēs-
tures ietvarā”.8 Latvijas musulmaņu interneta portāla www.islammuslim. lv 
sadaļā „Maldu neceļu kritika” ir polemiski raksti ne tikai par kristietību, 
jūdaismu, budismu un ateismu, bet arī par šiītismu un sūfismu (pēdējais 

 6 Sabiedrības integrācija Rīgā. Rīgas iedzīvotāju aptauja. Rīga: SKDS, 2014, 46.–47., 66. lpp. 
(Pieejams: http://www.iksd.riga.lv/upload_file/Sports_pievienotie/0_2014/09_2014/
Atskaite_Riga_IKSD_052014.pdf. Skatīts 19.09.2015.)

 7 Pilsoniskās sabiedrības veidošanās Latvijas lielākajās pilsētās un etniski neviendabīgajos 
rajonos Latvijā. Rīga: Baltijas Sociālo zinātņu institūts, 2005, 56. lpp. (Pieejams: http://
cilvektiesibas.org.lv/site/record/docs/2012/07/12/iumsilspet.pdf. Skatīts 19.09.2015.)

 8 Said E. W. Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the 
Rest of the World. London: Vintage, 1997, p. 45.
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dēvēts par deviantu kustību).9 Strīdiem par Korāna tekstu interpretāciju 
(tāpat kā par jebkuru citu sakrālu tekstu) nav un nebūs gala, jo, vienalga, 
vai lasītāji balstās burtiskā teksta izpratnē, vai izmanto vēsturiski kritisko 
metodi, – interpretatīvais lauks ap tekstiem ir plašs un izšķiroši ir lasītāju 
iepriekšpieņēmumi.

Daudzveidības atzīšana ir svarīgs solis ceļā uz to, lai izvairītos no vien-
kāršojumiem, kas kādu reliģiju (piemēram, islamu) uzskata par agresīvu, 
bet citu (piemēram, budismu, aizmirstot par vardarbību Šrilankā) – par 
miermīlīgu, vai arī, atbilstoši civilizāciju sadursmes teorijas pieņēmumiem, 
runā par kultūru neizbēgamu globālu konfliktu. Robežas veidojas ne tikai 
starp reliģijām, bet arī pašās reliģijās. Ikvienā reliģijā ir potenciāls gan miera 
un saticības veicināšanai, gan naida izpausmēm. Līdztekus tradicionālistiem 
islamā pastāv kustības (lai arī marginālas), kuras islama valstīs bieži vien 
tiek uzskatītas par Rietumu dekadences izpausmēm. 2005. gada oktobrī 
Barselonā notika pirmais starptautiskais islama feministu kongress, kura 
dalībnieces, izmantojot islama terminoloģiju un atsaucoties uz Korānu, 
runāja par to, kas darāms, lai islama kopienās mazinātu dzimumu sociālo 
nevienlīdzību.10 Uzskatu un dzīves prakšu atšķirības ir radījušas jaunus kon-
fliktus islamā, šīs reliģijas piekritēju kopienām ar jaunu sparu diskutējot par 
savas identitātes robežām. Tā ir realitāte, kas mums labi pazīstama no kris-
tietības vēstures un mūsdienu situācijas. Kā rādīja, piemēram, musulmaņu 
kopienu reakcija uz karikatūru publicēšanu dāņu laikrakstā Jyllands-Posten 
2005. gada septembrī, arī vienas reliģijas ietvaros attieksme pret norisēm 
sabiedrībā ir atšķirīga. Dānijā izdalāmas divas politiski aktīvo musulmaņu 
grupas – mērenie un radikāļi. Abas cenšas ietekmēt klusējošo vairākumu.11 
Sekulārā valsts ir kā telpa, kas nodrošina brīvību dažādu ideju paušanai, un 
tās konstitucionālajām vērtībām būtu jābūt garantam, ka viena ideja netiks 
vardarbīgi uzspiesta citiem. Protams, tas atkarīgs no konteksta – neskaidru 

 9 Maldu neceļu kritika, www.islammuslim.lv. (Pieejams: http://www.islammuslim.lv/Is-
lams/Maldu_necelu_kritika/Maldu_necelu_kritika.htm#Siitisms_sufisms_uc_no_is-
lama_atvasinatas_religijas_vai_deviacijas. Skatīts 29.11.2015.)

 10 Sk.: Presentation on Islamic Feminism. First International Congress on Islamic Femi-
nism, Barcelona, 27th October 2005, Abdennur Prado. (Pieejams: https://abdennurpra-
do.wordpress.com/2005/10/27/presentation-on-islamic-feminism-first-international-
congress-on-islamic-feminism-barcelona-27th-october-2005. Skatīts 19.09.2015.)

 11 Sloga G. Karikatūru nemieri šķeļ Dānijas musulmaņus, Diena, 20.02.2006, 3. lpp.
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formulējumu ierakstīšana konstitūcijā („latviskā dzīvesziņa” Latvijas Sat-
versmes preambulā) padara šo tekstu par instrumentu manipulācijām.

Daudz rakstīts par islama un politikas ciešo saistību, taču svarīgi atcerē-
ties, ka reliģija un politika ir mākslīgas kategorijas, kuras mūsdienu izpratnē 
pastāv relatīvi nesen. Pagātnē ne tikai Arābijas pussalā, bet arī Eiropā nebija 
iedomājama šo kategoriju šķirtība.12 Taisnība, islams tāpat kā citas reliģijas 
sludina, ka reliģija kā dzīvesveids ir cieši saistīta ar visām citām dzīves jo-
mām, ieskaitot politiku. Islama tradicionālistu ideāls bija valsts, kura seko is-
lama likumiem. Tomēr, sabrūkot Rietumu koloniālisma sistēmai, pamazām 
sabruka arī islama valstu politiskā sistēma. Valstis ar musulmaņu vairākumu, 
kuras veidojās 20. gadsimtā, selektīvi pārņēma Rietumu politiskās teorijas 
un institūcijas. Islams politiķiem nereti kalpoja kā retorisks instruments un 
vairumā jauno islama valstu par spīti atsaucēm uz šariatu kā likumdošanas 
avotu un islama pasludināšanai par valsts reliģiju konstitūcijas un no tām 
atvasinātie likumi sākotnēji vismaz daļēji bija rietumnieciski.13 Interesanti, 
ka mūsdienu Eiropā tik daudz diskutētā galvassegu valkāšana 1994. gadā 
tika ierobežota arī Ēģiptes skolās (kā jau islama zemē, izglītības ministrs 
pamatoja lēmumu ar atsaucēm uz Korānu un šariatu, mēģinot pierādīt, ka 
šādu apģērba elementu valkāšana islamā nav obligāta), izraisot protestus, 
kuru iznākumā 1996. gadā Augstākā konstitucionālā tiesa tomēr atzina mi-
nistrijas lēmuma likumību.14 

20. gadsimta septiņdesmitajos gados modernizācijas negatīvo efektu 
(piem., pārapdzīvotas pilsētas, kurās ir ļoti nepilnīga sociālā aprūpe) un mil-
zīgās korupcijas dēļ, kas aizvien vairāk radīja sociālo spriedzi, pastiprinājās 

 12 Kritisku šo jēdzienu mijiedarbības analīzi sk.: Fitzgerald T. Encompassing Religion, 
Privatized Religions and the Invention of Modern Politics, Fitzgerald T. (ed.) Religion 
and the Secular: Historical and Colonial Formations. London/Oakville: Equinox, 2007, 
pp. 211–240.

 13 Islama valstu konstitūciju salīdzinošu analīzi sk.: The Religion-State Relationship and 
the Right to Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of the Con-
stitutions of Predominantly Muslim Countries. (Pieejams: http://www.uscirf.gov/sites/
default/files/resources/stories/pdf/Comparative_Constitutions/Study0305.pdf. Skatīts 
19.09.2015.) Šajā 2005. gadā publicētajā ziņojumā konstatēts, ka 22 valstīs islams ir valsts 
reliģija, taču šī fakta praktiskās konsekvences šajās valstīs ir ļoti dažādas.

 14 Herrera L. Islamization and Education in Egypt, Esposito J. L., Burgat F. (eds.) Moderni-
zing Islam: Religion in the Public Sphere in the Middle East and Europe. New Brunswick/
New Jersey: Rutgers University Press, 2003, pp. 176–180.
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islama atdzimšanas kustības, kuras vērsās gan pret politiskām, gan reliģis-
kām elitēm, uzskatot pēdējās par diktatorisko režīmu balstītām. Dažādi is-
lama novirzieni nebija vienoti izpratnē par islama likumu lietošanu praksē.15 

Radikālie islama novirzieni medijos bieži tiek minēti kā viens no gal-
venajiem iemesliem, lai pamatotu bažas par augošo islama klātbūtni Rie-
tumos. Terorisms neapšaubāmi ir nopietna problēma, kas diemžēl kļuvusi 
par mūsdienu pasaules ikdienu. Mūsdienās radikālais islams izplatījies arī 
valstīs, kuras ģeogrāfiski atrodas salīdzinoši tālu no Arābijas pussalas, pie-
mēram, Krievijas Federācijā. Šīs idejas izplatījās daļā tatāru, kuri līdz šim 
pazīstami kā mērenā islama versijas piekritēji. Tas saistīts ar globalizācijas 
ietekmi (islamticīgajiem ir iespējas studēt ārvalstīs vai gūt informāciju in-
ternetā) un ar to, ka pret Rietumiem vērstais radikālisms labi saskan ar na-
cionālismu, kas noraida dominējošo patēriņa kultūru kā vietējās etniskās 
identitātes graujošu. Krievijā valsts varas atbalstītais antirietumnieciskais 
noskaņojums, pats to negribēdams, tikai pastiprina šīs tendences.16 Tomēr 
mums jāatceras, ka starp radikālā islama izplatīšanās cēloņiem ir ne tikai 
reakcija uz arābu nacionālisma nesto teritoriālo fragmentāciju, bet tā ir arī 
musulmaņu marginalizācija un integrācijas politikas kļūdas, kā arī Rietumu 
atbalsts represīviem režīmiem (piem., šaha režīmam Irānā), kas savukārt 
zaudēja vietējo reliģisko autoritāšu un plašākas sabiedrības atbalstu. Pēc 
tam, kad 1979. gadā padomju armija iebruka Afganistānā, Rietumi atbalstīja 
mudžehedus, uzskatot tos par brīvības cīnītājiem. Pēc padomju armijas aiz-
iešanas 1989. gadā šajā kara novājinātajā valstī palika daudz centrālās varas 
nekontrolētu, labi bruņotu, radikāli noskaņotu grupu. Tolaik džihāds, kas 
sākotnēji bija vērsts pret komunistiem, jau bija pārvērties cīņā pret visiem 

„neticīgajiem”.17 Islama valsts panākumi sākotnēji bija saistīti ar to, ka pēc 
Sadama Huseina režīma gāšanas jaunajā valdībā dominēja agrāk represētie 
šiīti un kurdi, toties sunnīti tika izstumti no valsts iestādēm. Daudzi no 

 15 Esposito J. L. Islam and Politics, Harvard International Review, Vol. 6, No. 7, 1984, pp. 
8–9.

 16 Humphries H. L., Browyn K. C., Salakhatdinova L. et al. New Ethnic Identity: The Is-
lamization Process in the Russian Federation, International Review of Modern Sociology, 
Vol. 31, No. 2, 2005, pp. 207–231.

 17 Shahrani N. M. Islam and the State in Afghanistan, Espolito J. L., Shahin E. E. (eds.) The 
Oxford Handbook of Islam and Politics. Oxford/New York: Oxford University Press, 
2013, pp. 463–466.
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viņiem iesaistījās ekstrēmistu organizācijās.18 Irākas karš bija nopietna kļūda, 
kas destabilizēja situāciju reģionā un cerētā Rietumu demokrātijas eksporta 
vietā nesa anarhiju.

Jāņem arī vērā, ka terorisms nav neitrāls, bet politiski „uzlādēts” jē-
dziens, kuru izmanto ne tikai diktatūras, bet arī Rietumu demokrātijas, lai 
vērstos pret politiskiem pretiniekiem. Latvijā nesen Drošības policija sāka 
kriminālprocesu par spiegošanu un terorismu pret diviem Krievijas pilso-
ņiem (lietā kā nozieguma mēģinājuma atbalstītājs figurē arī V. Lindermans), 
kuri pārkāpa pār Nacionālo bruņoto spēku Ādažu bāzes žogu, kas gan vēlāk 
pārkvalificēts par huligānismu.19 Acīmredzot kļuva skaidrs, ka, lai cik odio-
za būta Lindermana politiskā biogrāfija, tā vien nav pamats Ādažos notiku-
šo politisko performanci uzskatīt par terorismu. Daudz manipulatīvāka ir 
Vidusāzijas politisko režīmu attieksme pret jēdzienu „terorisms”. Uzbekis-
tānā, kur pie varas ir Isloms Karimovs, bijušais Uzbekistānas Komunistiskās 
partijas CK pirmais sekretārs, saskaņā ar 2000. gada likumu terorisms ir 

„sociāli bīstams pārkāpums”. Šāda plaša definīcija dod iespēju izmantot šo 
jēdzienu, izrēķinoties ar opozicionāriem.20 Karimovs deviņdesmito gadu 
sākumā solīja izveidot islama valsti un 1992. gadā veica svētceļojumu uz 
Meku, bet vēlāk asi apspieda savus politiskos pretiniekus (daļa no tiem ra-
dikalizējās un izveidoja kontaktus ar Al-Qaeda) un pakļāva islama kopienas 
stingrai kontrolei.21 

Ko darīt, lai mazinātu islamofobiju? Pirmkārt, visām iesaistītajām pu-
sēm svarīgi mācīties sarunāties savā starpā. Tā nav cilvēkam dabiska, bet gan 
ilgstoši kopjama prakse. Tas attiecas ne tikai uz nemusulmaņiem, bet arī uz 
islamticīgo kopienu. Latvijas Islama kultūras centra priekšsēdētāja Imrāna 
Oļega Petrova teiktais pēc terora akta pret Charlie Hebdo žurnālistiem 2015. 
gada janvārī, ka viņi ir pelnījuši sodu, lai arī daudz mazāku („Ja viņiem 

 18 Karakoç J. The Failure of Indirect Orientalism: Islamic State, Critique, Vol. 42, No. 4, 
2014, p. 598.

 19 Lapsa L. DP izgāžas ar „teroristiem”, Diena, 18.09.2015, 5. lpp.
 20 Pikulicka A. Islamic Fundamentalism in Central Asia: Evaluating Uzbekistan’s 

Response,  E-International Relations Students, 06.03.2011. (Pieejams: http://www.e-
ir.info/2011/03/06/tilting-at-windmills-islamic-fundamentalism-in-central-asia-
evaluating-uzbekistan%E2%80%99s-response. Skatīts: 19.09.2015.)

 21 Hunter S. T. Islam and Politics in Central Asia, The Oxford Handbook of Islam and 
Politics, pp. 313–314.
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būtu nodarīts kaut kāds kaitējums, nezinu – salauzti pirksti. Varbūt ar to 
būtu pietiekami.”),22 tikai vairoja daudzu Latvijas iedzīvotāju aizspriedu-
mus pret islamu. Eiropā ir daudz pozitīvu piemēru starpreliģiju dialogam. 
Lielbritānijā organizācija Starpreliģiju kontaktu tīkls (Interfaith Network), 
Romas katoļu un anglikāņu baznīcām sadarbojoties ar hinduistu, jūdaistu 
un musulmaņu kopienām, 2000. gadā izdeva informatīvus bukletus Kas ir 
mans musulmaņu (attiecīgi arī – hinduistu, jūdaistu) kaimiņš?. Kad Zie-
meļanglijā notika nopietni konflikti starp anglosakšu un Āzijas izcelsmes 
etniskajām grupām, šī organizācija sniedza ieguldījumu to noregulēšanā.23 
Pēc terora aktiem Parīzē 2015. gada sākumā apmēram 20 mošejas Lielbritā-
nijā rīkoja atvērto durvju dienu, piedāvājot pie tējas neformālā atmosfērā 
parunāt par islamu.24 Šādi piemēri rāda, ka ir iespējama dažādu kultūru un 
reliģiju mierīga līdzāspastāvēšana un būt dialogā nebūt nenozīmē atteikša-
nos no saviem uzskatiem vai pastāvošo atšķirību ignorēšanu.

Otrkārt, jāizvairās no cilvēku marginalizācijas viņu ticības dēļ. Eiropas 
Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra (EUMC) ziņojumā teikts, ka 
Eiropas musulmaņi saskaras ar diskrimināciju nodarbinātības, izglītības un 
mājokļu jomā. Viņi bieži ir neproporcionāli pārstāvēti vietās ar sliktiem dzī-
ves apstākļiem un viņu bezdarba līmenis ir virs vidējā valstī. Daudzi musul-
maņi, īpaši jaunieši, saskaras ar šķēršļiem sociālās attīstības jomā.25 Nesens 
pētījums rāda, ka praktizējošam musulmanim Francijā ir četrkārt sliktākas 
izredzes saņemt uzaicinājumu uz darba interviju nekā praktizējošam kato-
lim. Tas attiecas arī uz tiem, kuri pētījuma nolūkiem savos pieteikumos uz-
rādīja izcilas sekmes skolā, īpašu pieredzi un prasmes (ar šo diskriminācijas 

 22 Rauhvargere L. Latvijas Islama kultūras centra vadītājs: Charlie Hebdo bija pelnījuši 
sodu, bet mazāku, LTV, 14.05.2015. (Pieejams: http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/
zinas/latvijas-islama-kulturas-centra-vadiitajs-charlie-hebdo-bija-pel.a113763. Skatīts 
19.09.2015.)

 23 Tyndale W. Multi-Religious Cooperation for the Common Good: Building Healthy Civil 
Society. Bushey: Religions for Peace, 2005, pp. 20, 21.

 24 British Mosques Hold Open Day after Paris Attacks, Middle East Eye, 01.02.2015. (Pieej-
ams: http://www.middleeasteye.net/news/british-mosques-hold-open-day-after-paris-
attacks-713109229. Skatīts 19.09.2015.)

 25 EUMC pārskata būtiskākie fakti „Musulmaņi Eiropas Savienībā: Diskriminācija un 
islamofobija”. (Pieejams: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1936-
EUMC-highlights-LV.pdf. Skatīts 19.09.2015.)
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formu saskārās musulmaņi vīrieši, mazākā mērā – arī jūdaisti).26 Šāda at-
tieksme tikai veicina sociālo spriedzi un radikalizāciju.

Treškārt, jāmācās brīžiem pasmieties pašiem par sevi. Portāls Eiropas 
islamizācija ir labs veids, kā to darīt.27 Bailes no kritikas un tās apspiešana 
ir vājuma pazīme.

Islamofobija ir cieši saistīta ar citiem Eiropā aktuāliem jautājumiem, 
piemēram, bēgļu krīzi. Latvijā izskanējušas domas, ka jāuzņem tikai bēg-
ļi-kristieši. Derētu gan atcerēties, ka pāvests Francisks, aicinot „būt tuvu 
vismazākajiem un visatstumtākajiem, sniegt viņiem konkrētu cerību un ne 
tikai teikt, lai viņi ir drosmīgi un pacietīgi”, ir daudz atvērtāks nekā daži 
katoļticīgie labējie politiķi, piemēram, Ungārijas premjerministrs Viktors 
Orbans, kas bēgļu krīzi uztver kā apdraudējumu Eiropas identitātei.28 Tā 
ir ļoti šaura izpratne par Eiropu, kura ir mainīga un daudzveidīga un pie 
kuras gadsimtiem piederējuši arī islamticīgie. Islama pētnieka Olivjē Roja 
teiktais, manuprāt, ir ļoti piemērots mūsdienu debatēm par identitātēm un 
vērtībām: „Islams neatnes jaunu kultūru vai vērtības, bet ir spogulis, kurā 
Eiropa aplūko pati savu identitāti.”29

Nesenie terora akti Parīzē 2015. gada novembrī nav atcēluši šajā rakstā 
izteiktās domas par starpreliģiju un starpkultūru dialoga iespējamību un 
par to, ka islama kopiena ir daudzveidīga un nebūt nav visos gadījumos 
vardarbīga. Islama kopienas daudzviet pasaulē nosodīja šos aktus –, pie-
mēram, Polijas pilsētā Poznaņā notika tur dzīvojošo musulmaņu protesta 
demonstrācija, kuru vadīja šīs pilsētas imams.30 Tajā pašā mēnesī notikušais 

 26 Musulmaņu vīriešiem Francijā ir četrkārt sliktākas izredzes uz darba interviju nekā 
katoļiem, secināts pētījumā, Delfi, 08.10.2015. (Pieejams: http://www.delfi.lv/news/
world/other/musulmanu-viriesiem-francija-ir-cetrkart-sliktakas-izredzes-uz-darba-
interviju-neka-katoliem-secinats-petijuma.d?id=46566863. Skatīts 29.11.2015.)

 27 Eiropas islamizācija. (Pieejams: http://islamizacija.com. Skatīts 29.11.2015.)
 28 Faiola A., Birnbaum M. Pope Calls on Europe’s Catholics to Take in Refugees, The 

Washington Post,  06.09.2015. (Pieejams: https://www.washingtonpost.com/world/
refugees-keep-streaming-into-europe-as-crisis-continues-unabated/2015/09/06/ 
8a330572-5345-11e5-b225-90edbd49f362_story.html. Skatīts 29.11.2015.)

 29 Roy O. Secularism and Islam: The Theological Predicament, The International Spectator: 
Italian Journal of International Affairs, Vol. 48, No. 1, 2013, p. 18.

 30 Polish Muslims Rally against Racism and Terrorism, 29.11.2015. (Pieejams: http://www.
france24.com/en/20151129-polish-muslims-rally-against-racism-terrorism, France 24. 
Skatīts 29.11.2015.)
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uzbrukums kādai ģimenes plānošanas klīnikai ASV mums kārtējo reizi at-
gādināja par to, ka pretinieku demonizācija un pat iznīcināšana nav sveša 
arī Rietumiem. Pasaule ir nedroša, trausla un neapturami mainīga. Tā ir 
vienādā mērā slikta ziņa gan tiem, kuri grib paslēpties iedomātā mo  nolītā 
kultūrā, kurā nav kaitinošā „citādā”, gan tiem, kuri sapņo par teokrātisku 
sabiedrību – vienalga, vai tie ir islamisti vai kādas citas reliģijas radikāļi.
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Mārtiņš Kaprāns

Atmiņa kā šķelšanās faktors: 
Ukrainas gadījums

Izpratne par Ukrainas vēstures problemātiku ne tikai ļauj mums skaidrāk 
apjēgt pašreizējo politisko situāciju Ukrainā, bet lielā mērā arī izgaismo 
mūsu pašu kolektīvās atmiņas problēmas. Ukrainas, tāpat kā Latvijas, vēs-
turei pēc neatkarības atgūšanas 1991. gadā ir bijusi būtiska loma pēcpa-
domju nācijas veidošanā un nacionālās identitātes nostiprināšanā. Ukrainā 
kritiskos brīžos vēsture vēl aizvien aizpilda ideoloģisko vakuumu, kļūstot 
par svarīgāko pašidentificēšanās avotu. Taču šajā rakstā es nevēlos runāt par 
vēsturi kā pētniecības lauku, bet gan par vēsturi kā kolektīvās atmiņas iz-
pausmi – par to, kā Ukrainā atceras pagātni un kāpēc atceras tā un ne citādi.

Domājot par Ukrainas kolektīvo atmiņu un vēstures politiku, būtiski 
apzināties šīs nācijvalsts hibrīdo raksturu. Proti, Ukraina etnolingvistiski, 
kultūras ziņā un arī reliģiski ir ļoti daudzveidīga, un šis kolorīts izpaužas 
dažādos Ukrainas reģionos, kuru iedzīvotājiem ir atšķirīgas vēsturiskās pie-
redzes un atšķirīgas nacionālās identitātes. Ukrainā par pamatiedzīvotājiem 
uzskatāmi ukraiņi. Nomināli Ukraina ir visnotaļ etniski viendabīga valsts. 
Pēc 2001. gada tautskaites datiem sevi par ukraiņiem uzskata 78% iedzīvo-
tāju un tikai 17% uzskata sevi par etniskiem krieviem. Turklāt, kopš Krievija 
2014. gadā anektējusi Krimu, ukraiņu īpatsvaram varētu pievienot vēl dažus 
procentus. Visvairāk etnisko krievu dzīvo Ukrainas austrumu rajonos – Lu-
ganskā, Donbasā, Zaporožjē un citur, proti, tie ir rajoni, kur arī visaktī-
vāk noris konflikts ar tā sauktajiem nemierniekiem, un, kā redzēsiet, tam 
ir būtiska loma tajā, kā tiek interpretēta Ukrainas vēsture, kā tiek uztverti 
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problemātiskie vēstures mezglpunkti, runājot ne tikai par 20. gadsimtu, bet 
par Ukrainas vēstures naratīvu kā tādu. Tāpat jāuzsver, ka Ukrainā ir 18 
oficiāli atzītu reģionālo valodu: grieķu, gagauzu, rumāņu, tatāru utt. Tādēļ 
vēlreiz jāuzsver – Ukraina reģionāli ir ļoti daudzveidīga, daudzslāņaina, lai 
gan formāli lielākā daļa Ukrainas iedzīvotāju sevi uzskata par ukraiņiem.

Ukrainas atmiņu vietas

Viens no šī raksta uzdevumiem ir ieskicēt galvenās atmiņu vietas, kas veido 
Ukrainas kolektīvo atmiņu. Jēdziens „atmiņu vietas” (fr. – lieux de mémoire) 
nāk no franču vēsturnieka Pjēra Norā koncepcijas, uzsverot gan materiālas, 
gan nemateriālas atsauces, kas saistītas ar vēsturi un pagātni un kas kaut 
kādā ziņā kļūst par sociālās identitātes daļu. Norā koncepcija prezumē, ka 
laikmetā, kad mēs esam zaudējuši nepastarpinātas atcerēšanās prakses un 
telpu (milieux de mémoire), izšķiroša loma ir vietām un objektiem (lieux de 
mémoire), kas reprezentē pagātni un iemieso nacionālo atmiņu.

Leģitimējošais Ukrainas vēstures sākumpunkts, ko bieži piesauc kā uk-
raiņu kultūras un identitātes pamatu, ir Kijevas Krievzeme. Tā bija federa-
tīvs veidojums, kas pastāvēja no 9. līdz 13. gadsimtam, to pārvaldīja Rjuriku 
dinastija. Par Kijevas Krievzemes mantiniekiem mūsdienās sevi uzskata ne 
tikai ukraiņi, bet arī krievi un baltkrievi. Kijevas Krievzeme zināmā mērā 
kļuvusi par sadursmes punktu starp Ukrainas šodienas ģeopolitisko izvēli 
un to, ko pēdējā pusotra gada laikā dzirdam Vladimira Putina runās, kurās 
tiek deklarēta ideja par nesaraujamām kultūras saitēm starp ukraiņiem un 
krieviem. Putina koncepcija nosaka, ka ukraiņi un krievi ir viena tauta. Un 
kā galvenā atsauce šādā interpretācijā tieši vai netieši tiek minēta Kijevas 
Krievzeme, kas vienoja dažādas austrumslāvu grupas. Faktiski Kijevas Kriev-
zeme kļūst par simbolisku sākumu ukraiņu kolektīvajai atmiņai. Turklāt tā 
ir nozīmīga ukraiņu etnonacionālās apziņas daļa. Daudzos citos vēstures 
jautājumos Ukrainā notiek diferencēšanās, bet jautājumā par to, cik svarīga 
Kijevas Krievzeme ir Ukrainas vēsturē, praktiski visos Ukrainas reģionos 
skan gandrīz absolūta vienbalsība – Kijevas Krievzeme ir ļoti būtisks posms 
Ukrainas vēsturē.
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Tāpat ļoti nozīmīga atmiņu vieta ir kazaku mantojums. Kazaki veidoja 
autonomas un militāras kopienas galvenokārt Dņepras un Donas basei-
nā. Kazaki bija etnosociāla grupa, kas ir vienlīdz svarīga atmiņu vieta gan 
Ukrainas, gan Krievijas nacionālajā identitātē. Īpaši jāuzsver tieši Ukrainas 
rietumu reģionos dzīvojošo ukraiņu simpātijas pret šo kazaku mantojumu. 
Protams, nav mazsvarīgi, ka rietumos dzīvo visnacionālāk noskaņotā uk-
raiņu daļa, tā teikt, Maidana sirds, lai gan 2013. un 2014. gada protestos, 
kas aizsākās Kijevas Neatkarības laukumā (Maidanā) un bija vērsti pret 
prezidenta Viktora Janukoviča īstenoto politiku, piedalījās cilvēki no visas 
Ukrainas. Taču kazaku kontekstā parādās arī pirmās vērā ņemamās mne-
moniskās konfrontācijas.

Ukrainas teritorijā kazakiem bija dažādi valstiski veidojumi. Viens no 
zināmākajiem – kazaku hetmanāts jeb Ukrainas kazaku valsts Krievijas 
caristes ietvaros, kas pastāvēja arī kā vasaļvalsts no 17. līdz 18. gadsimtam. 
Un te jāmin divas problemātiskas figūras. Pirmā no tām ir Bogdans Hmeļ-
ņickis, kurš pats šo hetmanātu arī izveidoja, nostiprinot ciešu saikni ar 
Krievijas caristi. Gan Krievijas, gan padomju historiogrāfijā Hmeļņickis 
parādās kā Krievijas un Ukrainas brālīgo tautu atkalapvienotājs. Taču šī 
vēsturiskā figūra, īpaši Ukrainas rietumu daļā, ne vienmēr tiek uztverta kā 
varonis, jo viņš veidoja pārāk ciešas attiecības ar Krieviju. Turklāt Hmeļ-
ņickis, savulaik cīnoties pret poļu kundzību Ukrainas zemēs, diezgan ne-
ganti izturējās pret tur dzīvojošiem ebrejiem. Otra vēsturiskā figūra, kas 
saistīta ar hetmanāta laiku, ir Ivans Mazepa. Poltavas kaujā viņš atbalstīja 
Zviedrijas karali Kārli XII, un tādēļ Ukrainā viņu uzlūko kā principiālu 
pretinieku Krievijas kundzībai. Taču Krievijā Mazepa ir ticis asociēts ar 
nodevību un arī padomju historiogrāfijā izpelnās drīzāk negatīvu novēr-
tējumu. Mazepa ir ieguvis gana pretrunīgu vēsturiskas figūras tēlu dažādos 
Ukrainas reģionos. Ja rietumu Ukrainā un centrālajos reģionos Mazepa 
tiek uztverts kā tas, kurš bija stratēģis, kuram rūpēja Ukrainas nosargāšana 
pret ārējiem spēkiem, tad Austrumukrainā viņš vairāk tiek uzskatīts par 
nodevēju.

Kopumā kazakiem ir būtiska loma Ukrainas suverenitātes un valstisku-
ma naratīvā, jo viņi simbolizē nepakļaušanos ārējiem spēkiem, patstāvīgumu, 
noturīgumu. Arī t. s. Eiromaidana laikā bija kāda spilgta epizode ar jaunu 
vīrieti Mihailu Gavriļuku, kas sevi identificēja kā kazaku; pēc aizturēšanas 
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viņš tika izvests kails ārā salā un viņam lika turēt rokās ledus cirvi un sacīt 
slavinošus vārdus par specvienību Berkuts. Šis kazaks kļuva par spilgtu ne-
pakļaušanās simbolu. Taču kazaki ne vienmēr ir vērtēti viennozīmīgi, jo 
pagātnē viņi ieguvuši arī citu tēlu – kā konservatīvi un vardarbīgi pastāvošās 
kārtības sargātāji Krievijas impērijā. Piemēram, Latvijā kazaki ieguva izteik-
ti negatīvu nozīmi 1905. gada revolūcijas kontekstā, jo viņi piedalījās pret 
revolucionāriem vērstajās soda ekspedīcijās. Sākoties nemieriem Donbasā, 
karadarbībā Kremļa atbalstīto nemiernieku pusē it kā esot iesaistījušies arī 
Donas kazaki. Tādējādi kazaku simbols tika „staipīts” uz abām pusēm – gan 
kā Ukrainas nacionālais neatkarības simbols Maidanā, gan kā pretinieks 

„Kijevas fašistiskajai huntai”.
Vēl kāds būtisks moments Ukrainas kolektīvās atmiņas sakarā, īpaši 

Ukrainas rietumu un centrālajos rajonos, ir neatkarīgās valsts īsais posms no 
1917. līdz 1921. gadam, kad Ukrainā pastāvēja dažādi valstiski veidojumi: Uk-
rainas Tautas Republika, hetmanāts un Ukrainas Sociālistiskā Republika, 
kuras galvaspilsēta bija Harkiva. Pēc Pirmā pasaules kara Ukrainas teritorija 
politiski bija ļoti sadrumstalota. Taču par vienu no orientieriem, kad 1991. 
gadā Ukraina pasludināja neatkarību, kļuva Ukrainas Tautas Republika, 
kas de iure turpināja pastāvēt arī pēc padomju iekārtas nostiprināšanās 1920. 
gadu sākumā. Mūsdienu Ukrainas labējie politiskie spēki Tautas Republiku 
uzskata par vēsturiski svarīgu momentu, kas leģitimē viņu nacionālo politi-
ku, jo viņi pozicionē sevi kā šīs republikas simboliskos mantiniekus. Tautas 
Republika tiek asociēta ar tās politiskā līdera Simona Petļuras vārdu, kuru 
padomju vara demonizēja. Petļuram, kuru 1926. gadā nogalināja atentātā 
Parīzē, arī bija sarežģītas attiecības ar ebrejiem. Ukrainas teritorijā bija ļoti 
liela ebreju kopiena, līdzās ukraiņu valodai jidišs bija otra oficiālā valoda. 
Taču Petļuras paspārnē esošā Tautas Republikas armija nespēja novērst pret 
ebrejiem vērstās „tīrīšanas”.

Tomēr politiski jutīgākās atmiņu vietas Ukrainā visupirms saistītas ar 
golodomoru jeb mākslīgi izraisīto badu 1932. un 1933. gadā. Lai arī joprojām 
tiek diskutēts par to, cik cilvēku golodomorā gāja bojā, pēc visiem aprēķi-
niem skaitļi ir šaušalīgi: no 2,5 līdz pat 7,5 miljoniem cilvēku. Šim mākslīgi 
izraisītajam badam lielā mērā bija ekonomiski un politiski mērķi – graut 
pretestību Staļina īstenotajai kolektivizācijai. Ukrainas lauku teritorijās dzī-
vojošajiem tika atņemta pārtika, ļaudīm bija liegta iespēja nokļūt pilsētās, 
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kas ļautu paglābties no bada izraisītā posta. Daudzus cilvēkus atrada miru-
šus ceļmalās; golodomors atgādina arī par kanibālisma drausmīgo pieredzi. 
Kopš Ukrainas neatkarības atjaunošanas šī traumatiskā pagātne ir kļuvusi 
par saliedējošu saistvielu Ukrainas politiskajā un sociālajā atmiņā. Dažādas 
sabiedrības grupas un politiskie spēki atrod kopīgu valodu un attieksmi 
pret golodomoru, jo pārdzīvotās šausmas acīmredzot ir pārāk baisas, lai 
tās vienkārši ignorētu. Golodomora diskurss faktiski veido ukraiņu attiek-
smi pret Staļinu, staļinismu, padomju periodu kā tādu. Tiesa, golodomora 
upuru piemiņas rituāli lielāku vērību izpelnās Ukrainas rietumu reģionos. 
Lielākā nesaprašanās starp ukraiņiem ir par to, kā saukt golodomoru: vai 
tas bija vispārējs staļinisma noziegums vai tomēr genocīds nolūkā iznīcināt 
ukraiņu tautu kā tādu? Vairums mūsdienu ukraiņu, ieskaitot arī politisko 
eliti, tomēr uzskata, ka golodomors bija genocīds.

Otrais pasaules karš ir vēl viena svarīga atmiņu vieta. Uzvara Lielajā 
Tēvijas karā ir neapstrīdams heroisks moments, ar ko Ukrainas atmiņu re-
žīms atšķiras no Latvijā valdošā atmiņu režīma. Pie mums Otrais pasaules 
karš nedz pamatnācijas sociālajā atmiņā, nedz vēstures politikā pēc PSRS 
izjukšanas nav saglabājis triumfālisma nozīmi. Aplēsts, ka Sarkanās armijas 
rindās karoja ap 3 miljoniem ukraiņu, bija arī lieli zaudējumi – vairāk nekā 
miljons ukraiņu karavīru gāja bojā. Tādēļ daudziem ukraiņiem bija diezgan 
aizvainojoši pirms dažiem gadiem no Putina dzirdēt, ka mēs, krievi, jau va-
rējām uzvarēt Lielo Tēvijas karu arī bez ukraiņiem. Lielai daļai ukraiņu šis 
karš tomēr ir ļoti svarīga savas pašizpratnes daļa. Izņemot rietumu reģionus, 
visā pārējā Ukrainā uzvara Otrajā pasaules karā tiek atzīmēta masveidīgi. 
Pēc PSRS izjukšanas Ukrainā ilgu laiku saglabājās padomju tradīcija svinēt 
9. maiju jeb Uzvaras dienu, taču 2015. gadā bija pirmā reize, kad uzvara Ot-
rajā pasaules karā oficiāli tika atzīmēta 8. maijā, lai gan 9. maijs arī saglabā-
jās kā oficiāli atzīmējama diena. Turklāt Ukrainas politiskajā diskursā vairs 
netiek lietots padomju apzīmējums „Lielais Tēvijas karš”, bet tā vietā tiek 
izmantots „Otrais pasaules karš”. Respektīvi, Ukrainā vairs netiek runāts 
par 1941.–1945. gadu, bet gan par 1939.–1945. gadu kā kara periodu. Arī 
simbolu līmenī Georga lentīti ir nomainījusi magone, tādējādi stiprinot 
saikni ar eiropeisko piemiņas tradīciju.

Otrā pasaules kara kontekstā, protams, kā svarīga atmiņu vieta ir mi-
nama Ukrainas Pretestības armija jeb UPA, kas tika dibināta 1942. gada 
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14. oktobrī. Tā pretojās gan padomju, gan vācu okupācijai Otrā pasaules 
kara laikā. Atšķirībā, piemēram, no Latviešu leģiona divīzijām, kas darbojās 
Ieroču SS ietvaros, UPA bija patstāvīgs militārs veidojums, kas darbojās 
sazobē ar Ukraiņu nacionālistu organizāciju (OUN). Līdz 2015. gadam 
ukraiņu labējie politiskie spēki 14. oktobrī rīkoja neoficiālus, bet samērā 
masveidīgus piemiņas pasākumus par godu UPA darbībai. Taču 2015. bija 
pirmais gads, kad 14. oktobrī notika oficiālas svinības – šis datums tika 
pārdēvēts par Ukrainas aizstāvju dienu, kas ieguva īpaši emocionālu nozīmi 
Donbasā notiekošā konflikta kontekstā. Daļa ukraiņu – katrā ziņā lielā-
ka daļa, nekā pirms revolucionārajiem notikumiem 2014. gadā – varētu 
simpatizēt izvēlei par labu 14. oktobrim kā šādai atzīmējamajai dienai, jo 
UPA, kas it kā nesadarbojās nedz ar padomju, nedz nacistisko varu, tiek 
asociēta ar nepakļaušanos ārējiem spēkiem. Otrā pasaules kara laikā un arī 
pēc tā UPA darbojās pēc principa „mērķis attaisno līdzekļus”, proti, terors 
tika attaisnots ar politiskiem apsvērumiem – atjaunot neatkarīgu Ukrainu. 
Līdz ar to UPA, tāpat kā daudzu partizānu kustību novērtējums ir visnotaļ 
problemātisks, jo izmantotā taktika bieži vien bija ļoti radikāla.

Krievvalodīgajā Ukrainas daļā un Krievijā UPA tiek uzskatīta par 
„fašistu atbalstītājiem”. UPA redzamākā „seja” bija OUN līderis Stepans 
Bandera, kura atbalstītāji Krievijas propagandas iespaidā tiek dēvēti par 
banderaviešiem. Krievijas medijos gan nereti tiek lietots arī „benderaviešu” 
apzīmējums, kas ir nepareizs atvasinājums un simboliski parāda, cik ļoti 
šiem medijiem rūp Stepans Bandera kā vēsturisks personāžs. Tāpat sva-
rīgi izcelt, ka UPA tiek vainota pret poļiem vērstajās etniskajās tīrīšanās 
Polijas pierobežā – Volinskas (Volīnijas) un Austrumgalīcijas apgabalā, 
kur 1943. un 1944. gadā tika iznīcināti vairāk nekā simts tūkstoši poļu. 
Sabiedriskās domas aptauja liecina, ka Rietumukrainā UPA nemainīgi 
tiek uztverta pozitīvi, bet jo vairāk virzāmies uz Ukrainas austrumiem, jo 
lielāka varbūtība sastapt ukraiņus, kas uzsver UPA pastrādātos noziegu-
mus un sadarbību ar nacistiskās Vācijas okupācijas režīmu. Eiromaidana 
un Donbasā notiekošās karadarbības laikā Krievijas mediji aktīvi kultivēja 
šo UPA fašistisko interpretāciju, kā arī izmantoja to, lai diskreditētu jauno 
valdību, īpaši Ukrainas labējos spēkus.

Pēdējās aplūkotās atmiņu vietas – golodomors, UPA un Otrais pasaules 
karš – lielā mērā veido pretrunīgu attieksmi pret padomju periodu. No 
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vienas puses, 90. gados sabiedrībā valdīja liela nostalģija pēc PSRS sociālā 
modeļa, tomēr apziņa par staļinisma noziegumiem, līdzīgi kā Latvijā, vei-
cināja padomju laika nosodījumu. Piedevām pēdējos piecpadsmit gados 
Ukrainā ļoti izteikti ir redzama tendence samazināties pēcpadomju nostal-
ģijai. To uzrāda arī Ukrainā veiktās sabiedriskās domas aptaujas: nožēla par 
PSRS izjukšanu kļūst aizvien vājāka, ko, bez šaubām, ir ietekmējuši arī Ei-
romaidana notikumi. Reģionāli šī attieksme atšķiras: ja Krievijas anektētajā 
Krimā dominē ļoti izteikta padomiskā identitāte, tad Rietumukrainā daudz 
augstāk tiek novērtēta atgūtā neatkarība un pašreizējā Ukrainas valsts.

Vēstures politikas fluktuācijas

Vēstures politika Ukrainā bijusi diezgan viļņveidīga un nenoteikta. Lī-
dzīgi kā Latvijā un citviet pēcpadomju telpā 90. gadu sākumā, arī Uk-
rainā Leonīda Kravčuka, pirmā neatkarīgās Ukrainas prezidenta, laikā 
noritēja nacionālās vēstures naratīva formulēšana, un šajā procesā svarī-
ga loma bija ukraiņu diasporai, īpaši Kanādā un ASV. Taču atšķirībā no 
Latvijas Ukrainā līdz pat Eiromaidana notikumiem nekad nav notikusi 
pilnīga desovjetizācija, netika īstenota pārejas laika taisnīguma politika, 
kad amatpersonām, kas bija sadarbojušās ar padomju režīmu, bija liegts 
ieņemt noteiktus amatus u. tml. Ukrainā tas nenotika, bijušie nomenkla-
tūras darbinieki saglabāja savas ietekmes pozīcijas un pat paplašināja tās, 
kas arī noteica attieksmi pret padomju vēsturi: no vienas puses, bija jaunā 
nacionālā vēsture, kurā golodomors palēnām ieguva centrālo lomu, bet, 
no otras puses, visa Austrumukraina bija pilna ar Ļeņina pieminekļiem, 
padomju laika ielu nosaukumiem un atceres rituāliem. Tādējādi Ukrai-
nā veidojās diezgan sinkrētiskas, sajauktas attiecības ar neseno pagātni –   
publiskā telpa nemitīgi atgādināja par padomju režīma pastrādātajiem 
noziegumiem un pretestību padomju režīmam, kas spilgti izpaudās Rie-
tumukrainā, un tajā pašā laikā no Kijevas uz austrumiem bija ļoti izteikti 
atgādinājumi, ka te jau nevienam nav lieli iebildumi pret padomju režīmu, 
kas ir daļa no Ukrainas vēstures. Starp citu, Ukrainas neatkarības dek-
larācijā, atšķirībā no Baltijas valstu deklarācijām, nav nosodīts padomju 
režīms. Baltijas valstīm šis nosodījums ir bijis svarīgs leģitimējošs faktors, 
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respektīvi, tas ir ierāmēts kā laika posms, kad tika zaudēta neatkarība. 
Ukrainā neatkarības deklarācijā savukārt tiek runāts par tūkstošgadīgu 
valstiskuma vēsturi, un te parādās šis Kijevas Krievzemes moments un 
pilnīgi cits vēsturiskās apziņas paplašinājums.

Kad Kravčuku prezidenta amatā nomainīja Leonīds Kučma, Ukrainas 
vēstures politikā nostiprinājās pragmatiska pieeja. No vienas puses, Kučma 
veicināja konsensa veidošanos par golodomoru, 1998. gadā izveidojot ofi-
ciālu piemiņas dienu, bet 2003. gadā tiesiski nostiprinot golodomora kā ge-
nocīda interpretāciju. Kučma arī centās tuvināties simboliskam izlīgumam 
ar poļiem saistībā ar UPA etniskajām tīrīšanām Volinskā un Galīcijā. Taču, 
no otras puses, Kučma nekautrējās izmantot padomju naratīvu, kad runa 
bija par Otro pasaules karu vai kad vajadzēja uzrunāt vēlētājus Ukrainas 
austrumu un dienvidu reģionos. Tādēļ Kučmas politiku vispārīgi un vēstu-
res politiku konkrēti var raksturot viņa paša vārdiem – kā „daudzvektoru 
politiku”. 

Nākamais prezidents Viktors Juščenko pie varas nāca 2005. gadā tā 
sauktās Oranžās revolūcijas rezultātā. Viņš atkārtoja jau Kučmas laikā in-
stitucionalizēto izpratni par golodomoru kā genocīdu. Tomēr Juščenko ne-
praktizēja izpatikšanu visiem, jo ļoti skaidri deklarēja vēstures politiku, kas 
nosodīja padomju režīmu. Vienlaikus viņš arī runāja par mūsdienu Eiropai 
tik svarīgo morālo atbildību par holokaustu. Taču jautājums par ukraiņu 
līdzdalību holokaustā bija diezgan problemātisks, ņemot vērā, ka būtiska 
Juščenko elektorāta daļa bija Rietumukrainas reģionos, kur viņu varēja arī 
nesaprast, ja viņš pārlieku sāktu koncentrēties uz ebreju ciešanām un pā-
rāk tieši norādītu uz ukraiņu atbildību. Jāatzīmē, ka savas prezidentūras 
izskaņā Juščenko piešķīra valsts augstāko apbalvojumu – Ukrainas varoņa 
titulu – Stepanam Banderam un UPA vadītājam Romānam Šuhevičam. 

Savukārt bēdīgi slavenais Viktors Janukovičs, kļūstot 2010. gadā par 
prezidentu, nekavējoties tiesā pārsūdzēja un anulēja Juščenko piešķirtos 
titulus UPA līderiem. Uzticīgākā Janukoviča elektorāta daļa atradās Ukrai-
nas austrumos, kur ir ļoti izteikta prosovjetiskā vēstures naratīva ietekme 
ne tikai uz 20. gadsimta notikumiem, bet arī uz citiem Ukrainas vēstures 
posmiem. Tomēr tajā pašā laikā Janukovičs ievēroja līdzīgu pieeju kā Kuč-
ma, respektīvi, ieturēja daudzvektoru politiku – paužot prosovjetiskus uz-
skatus, viņš tomēr nevērsās pret UPA piemiņas pasākumiem, Banderam 
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veltītiem pieminekļiem u. tml. Taču, atšķirībā no Kučmas situācijas, Janu-
kovičam bija jādarbojas apstākļos, kurus ar savu vienvektora politiku bija 
radījis Juščenko.

Visbeidzot mēs šajā ļoti konspektīvajā pārskrējienā esam nokļuvuši līdz 
pašreizējai situācijai un aktuālai Ukrainas vēstures politikai. Pašlaik ukraiņu 
ikdienā joprojām aktuāls ir konflikts Donbasā, kā arī ekonomiskās problē-
mas, tādēļ vēstures politika ir šķietami atstāta otrajā plānā. Taču patiesībā 
Eiromaidanā, kas aizsākās 2013. gada decembrī, kā arī karā pret Kremļa 
atbalstītajiem nemierniekiem Donbasā vēsturiskām alūzijām ir bijusi nozī-
mīga loma jaunās realitātes definēšanā un Ukrainas demokrātijas konsoli-
dēšanā. Tagadējais Ukrainas prezidents Petro Porošenko savā inaugurācijas 
runā 2014. gadā skaidri norādīja, ka respektēs reģionālās atšķirības Ukrai-
nas vēstures izpratnē. Pirmajā gadā viņš šo solījumu daudzmaz arī turēja, 
taču 2015. gads zināmā mērā bijis pagrieziena punkts. Proti, 2015. gada 15. 
maijā Porošenko parakstīja tā saukto antikomunisma likumdošanas paketi, 
kas paredz kriminalizēt Ukrainas brīvības cīnītāju sasniegumu apšaubīša-
nu, atvērt Valsts drošības komitejas, padomju laika svarīgākās represīvās 
institūcijas, arhīvus un ieviest 8. maiju kā atzīmējamu dienu Otrā pasaules 
kara kontekstā. Tāpat šīs paketes ietvaros Ukrainā ir aizsākusies vērienīga 
publiskās telpas desovjetizācija, tiek mainīti līdz šim vēl saglabājušies ideo-
loģiski uzlādētie padomju laika pilsētu un ielu nosaukumi. Iesaldētais karš 
Donbasā, protams, dod bezprecedenta iespējas eksperimentēt ar radikālām 
vēstures politikas iniciatīvām, kas visdrīzāk nebūtu iespējamas miera laika 
apstākļos. Karš ir prioritāte, un ienaidnieki ir meklējami nevis pagātnē, bet 
tagadnē, tādēļ daudziem krievvalodīgajiem ukraiņiem ienaidnieki vairs nav 
iztēloti fašisti, bet gan pavisam reāli nemiernieki Donbasā. Taču Porošenko 
lauž ne tikai jaunus ceļus, bet arī staigā pa jau iemītajām taciņām, piemē-
ram, Uzvaras diena joprojām tiek svinēta arī 9. maijā, lai gan savu uzrunu 
Otrā pasaules kara noslēguma 70. gadadienā Porošenko teica 8. maijā. Savā 
emocionāli spēcīgajā runā Porošenko atgādināja, cik traģiski karš ietekmējis 
un sašķēlis Ukrainas sabiedrību, bet uzsvēra arī kara laikā parādīto ukraiņu 
karavīru varonību. Jāuzsver, ka 8. maija pasākumā, kurā uzstājās Porošenko, 
pirmoreiz kopš Ukrainas neatkarības atjaunošanas UPA dalībnieki pieda-
lījās kopā ar sarkanarmiešiem.
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Lai gan vienojoša vēsturiskā naratīva meklējumi turpinās, pašlaik Uk-
rainā ir sasniegts cits vēsturiskās apziņas brīdis: padomju periods vairs nav 
galvenais cīņas objekts. Karadarbība pēdējo divu gadu laikā, tūkstošiem 
kritušo, nomocītie civiliedzīvotāji, izpostītās ģimenes u. tml. – tas maina 
skatījumu uz vēsturi. Ukrainā ir ļoti radikāli spēki, kas mēģina attīstīt nacio-
nāli ekstrēmus diskursus, tostarp – attiecībā arī uz vēsturi. Tomēr pagaidām, 
spriežot pēc pēdējām prezidenta vēlēšanām un politisko partiju popularitā-
tes, radikāļiem nav lielas iespējas gūt plašu sabiedrības atbalstu, viņi jopro-
jām paliek marginālās pozīcijās. Ja vien ukraiņu vēstures jutīgākās epizodes 
tuvākajos gados netiks nelietīgi izmantotas, var piesardzīgi prognozēt, ka 
sabiedrībā tiks sekmēta vienojoša vēstures naratīva radīšana.

 

Šī raksta tapšanu daļēji ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību ir atbalstījusi Eiropas 
Savienība (Mobilitas grants Nr. 409MJD), kā arī LR Ministru kabineta izveidotā 
speciālā starpdisciplinārā komisija VDK dokumentu zinātniskai izpētei.
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Ineta Lipša

Homofobija Latvijā:  
avoti, paralēles, mantojums

Es sākšu ar modernās homofobijas pirmsmoderno sākumu Nīderlandē 18. 
gadsimtā. Nākamā šī raksta tēma būs avoti un paralēles. Es pieskaršos uni-
versalizējošajām un minoritizējošajām seksuālajām ontoloģijām, kas attiecas 
gan uz pirmsmoderno, gan uz moderno, gan uz 21. gadsimta realitāti. Tad 
pāriešu pie Latvijas pagātnes mantojuma, informējot par padomju homofo-
biju, un mēģināšu ieskicēt paralēles starp to, kas mūsdienās notiek Latvijas 
un Krievijas publiskajā telpā.

Sākumā par to, kas tad līdz šim ir izdarīts homofobijas pētniecībā Latvi-
jā. Uzreiz jāteic, ka izdarīts ir ļoti maz. Tomēr varu nosaukt divas publikāci-
jas, kas abas uzrakstītas saistībā ar pirmo LGBT (Lesbiešu, geju, biseksuāļu 
un transpersonu) praidu Latvijā 2005. gadā: sociālantropoloģes Aivitas 
Putniņas 2007. gada rakstu Seksualitāte, maskulinitāte un homofobija: Lat-
vijas gadījums1 un vēsturnieces Katjas Vecelas 2006. gadā kādā konferencē 
nolasītu referātu, kurā viņa norāda uz padomju mantojumu (kriminālsods, 
diskusiju trūkums) kā vienu no cēloņiem, kas izraisījuši homofobiskas ten-
dences Latvijas sabiedrībā.2

 1 Putniņa A. Sexuality, Masculinity and Homophobia: The Latvian Case, Kuhar R., 
Takács J. (eds.) Beyond the Pink Curtain. Everyday Life of LGBT People in Eastern 
Europe. Ljubljana: Mirovni Institut, 2007, pp. 313–326.

 2 Wezel K. No Public Space for Gays and Lesbians? Homophobia in Latvia: Current 
Developments and Historical Legacies, 2006. Izmantots ar K. Vecelas atļauju.
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Eiropas Parlamenta 2006. gada 18. janvāra rezolūcija definē homofobiju 
kā iracionālas bailes un nepatiku pret homoseksualitāti un lesbietēm, gejiem, 
biseksuāļiem un transpersonām, pamatojoties uz aizspriedumiem.

Divi notikumi 1970. gadu sākumā būtiski ietekmēja seksuālās orientā-
cijas diskursu ASV un daudzviet citur pasaulē. Pirmais ir 1973. gada Ame-
rikas Psihiatru asociācijas direktoru padomes balsojums par homoseksu-
alitātes izņemšanu no tās Psihisko traucējumu diagnostikas un statistikas 
rokasgrāmatas,3 pasludinot, ka viendzimuma seksuālā orientācija nav neiz-
bēgami saistīta ar psihopatoloģiju. (Atkāpei – homoseksualitāte bija diag-
noze kopš šīs rokasgrāmatas pirmā izdevuma 1952. gadā, un tās kā slimības 
klasifikācija balstās 19. gadsimta medicīnā.) 1974. gadā šo balsojumu apstip-
rināja asociācijas biedru vairākums.

Otrs fakts datējams ar 1972. gadu, kad heteroseksuālis psihologs Džor-
džs Veinbergs publicēja monogrāfiju Sabiedrība un vesels homoseksuālis,4 – 
ieviešot jaunu jēdzienu „homofobija”, viņš deva nosaukumu anti-homo-
seksuālajam naidīgumam un palīdzēja popularizēt pārliecību, ka tas rada 
sociālo problēmu, kas ir pētniecības vērta. Tā mērķis bija atzīt pret-geju 
naidīguma un uz seksuālo orientāciju balstītas apspiešanas problēmu un 
veicināt tās iznīdēšanu.

Veinbergs intervijā psihologam Gregorijam Herekam stāstījis, ka izgud-
rojis jēdzienu jau dažus gadus pirms grāmatas iznākšanas – vārds „homo-
fobija” lietots, lai apzīmētu fobiju par homoseksuāļiem; tās bija bailes no 
homoseksuāļiem, kas tika asociētas ar bailēm tikt aplipinātam, bailes no 
tā, ka tiktu degradētas lietas, par kurām cīnīties – mājas un ģimene; tās 
bija reliģiskas bailes.5 Pirmoreiz presē „homofobija” parādījās viņa draugu, 
geju Džeka Nikolsa un Laiža Klārka 1969. gada 23. maija publikācijā žur-
nālā Screw – viņi izmantoja homofobiju, lai atsauktos uz heteroseksuāļu 
bailēm, ka citi varētu domāt, ka viņi ir homoseksuāli. Pats Veinbergs pirmo 
reizi presē jēdzienu lietoja 1971. gada 19. jūlijā, definējot homofobiju kā 
izbailes atrasties ļoti tuvu homoseksuāļiem, bet pašu homoseksuāļu gadīju-
mā – kā riebumu pret sevi. Viņš aprakstīja homofobijas sekas, uzsverot tās 

 3 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
 4 Weinberg G. Society and the Healthy Homosexual. Garden City: Anchor Books, 1973.
 5 Herek G. M. Beyond „Homophobia”: Thinking About Sexual Prejudice and Stigma in 

the Twenty-First Century, Sexuality Research & Social Policy, Vol. 1, No. 2, 2004, p. 7.
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ciešo saikni ar vīrieša dzimtes normu uzspiešanu. Tāpat viņš norādīja, ka 
uzskata homofobiju par aizspriedumu veidu, ko viena grupa vērš pret citu. 
Jēdziens lokalizēja homoseksualitātes „problēmu” nevis homoseksuāļos, bet 
heteroseksuāļos, kas bija netoleranti pret homoseksuāļiem.

Tā tika radīts jēdziens, kas palīdzēja mainīt domāšanu par homosek-
sualitāti. Homofobijas fenomens kopš tā laika ir bijis zinātniskās izpētes 
objekts; visvairāk tas pētīts sociālās psiholoģijas nozarē. Pietiek ieiet kādā 
akadēmisko rakstu bāzē, lai par to pārliecinātos.

Tomēr mūsdienās ir pētnieki, piemēram, jau pieminētais Hereks, kas 
norāda, ka homofobija ir bijis vērtīgs rīks, lai vairotu sabiedrības informētī-
bu par seksuālo minoritāšu apspiešanu, un ka to noteikti turpinās izmantot 
politiskie aktīvisti, taču zinātnē jēdziens savu ir padarījis un būtu nepiecie-
šama niansētāka terminoloģija, lai saprastu psiholoģiskos, sociālos un kul-
turālos procesus, kas ir uz seksuālo orientāciju balstītas apspiešanas pamatā.6 
Homofobijas jēdziena ierobežojumus viņš identificē, asociējot to ar bailēm, 
ar patoloģiju, ar androcentrismu.

Naidīgumam pret homoseksualitāti ir sava vēsturiskā attīstība (tas 
ir mainījies pēdējos 40 gados) – attiecinot uz homoseksuāļiem terminu 

„minoritātes grupa”, ieviešot pilsoņtiesību paradigmu, heteroseksuāļiem ir 
iespēja definēt savas identitātes atkarībā no savas politiskās un reliģiskās 
nostājas par geju tiesībām, neapšaubot sevis pašu seksualitāti. Lai sapras-
tu mūsdienu naidīgumu un apspiešanu, kas balstās uz seksuālo orientāciju, 
nepieciešami jauni ietvari tā aprakstīšanai, izskaidrošanai un mainīšanai. 
Jaunajai konceptualizēšanai Hereks iesaka trīs konstruktus:

1) seksuālā stigma (sabiedrības dalītas zināšanas par sabiedrības negatīvo 
attieksmi pret jebkādu ne-heteroseksuālu uzvedību, identitāti, attie-
cībām vai kopienu; šīs zināšanas ir iemiesotas kulturālās ideoloģijās);

2) heteroseksisms (kulturālās ideoloģijas, kas izpaužas caur sabiedrības 
struktūru, institūcijām un varas attiecībām un turpina seksuālo stigmu);

3) seksuālie aizspriedumi (indivīdi internalizē šīs ideoloģijas un caur sa-
vām attieksmēm un darbībām izpauž, uzspiež un apstrīd tās; indivīdu 
negatīvās attieksmes, kas pamatojas uz seksuālo orientāciju).7 

 6 Turpat, p. 14.
 7 Turpat.
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Tie ir trīs pret-geju naidīguma aspekti – trīs galvenie lauki, kuros vaja-
dzētu pētīt seksuālajā orientācijā balstītu naidīgumu, ja mēs runājam par 
akadēmisko telpu. Mēs paliekam šajā līmenī un neejam tālāk. Lai zinātnieki 
pēta šos sociālos procesus, par kuriem runājot, savulaik un arī joprojām 
politiskie aktīvisti izmanto jēdzienu „homofobija”. Jautājums ir – cik sena 
varētu būt homofobijas pagātne? Un atbilde – moderno homofobiju var 
sasaistīt pat ar pirmsmodernajiem laikiem.

Modernās homofobijas un maskulinitātes 
pirmsmodernie sākumi

Vēsturnieks Teo van der Mērs rāda līdzību starp modernās homofobijas 
pirmsmoderno8 sākumu agrīnajā modernajā Holandē (daļēji protestantiska 
un eiropeiska) no apmēram 1680. līdz 1820. gadam un mūsdienu Amerikas 
labējo kristiešu diskursiem par viendzimuma uzvedības cēloņiem – vieno-
jošais ir pārliecība par homoseksualitātes nepastāvību.9 Daļa labējo kris-
tiešu fokusējas uz terapiju, kas ārstē homoseksuāļus, un stingri balstās uz 
tradicionālo homoseksualitātes patoloģizēšanas modeli, apgalvojot, ka to ir 
radījusi agrīna bērnības trauma vai pieredze. Tiktāl, cik šīs grupas iedomājas 
homoseksualitāti kā stāvokli/apstākļus, viņi mēdz to pasniegt kā tieksmi 
vai atkarību. Citas labējo kristiešu grupas uzskata homoseksualitāti par al-
katības, mantkārības un hedonisma izpausmi – šo pozīciju tās izmanto, lai 
cīnītos pret to, ko viņi uzskata par homoseksuāļu nelikumīgām pretenzijām 
uz likumīgām tiesībām (legal rights). Šīs grupas apgalvo, ka homoseksuāļi 
jau ir ieguvuši pārmērīgu bagātību un ka likumīgas tiesības varētu tiem dot 
vairāk varas un vairāk bagātības.

Sodomīta tēlam (lietojot žargonu) pirmsmodernajā un agrīnajā mo-
dernajā Eiropas diskursā piemita 20. un 21. gadsimta homoseksuāļa kā hi-
per-vīrieša tēla hedonistiskās pazīmes. Tomēr Teo van der Mērs uzsver, ka 
pirms-modernajā un agrīnajā modernajā diskursā šis bakhanāliskais vīrieša 
tēls bija jebkāds, tikai ne maskulīns: maskulinitāte ārpus kontroles tika tēlo-
ta kā morāls sievišķīgums, nevis ārējās pazīmes. Par nepastāvību šajā diskursā 

 8 Līdz apmēram 1700. gadam.
 9 Meer T. van der. Premodern Origins of Modern Homophobia and Masculinity, Sexuali-

ty Research & Social Policy, Vol. 1, No. 2, 2004, p. 77.
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liecina uzskats, ka „morālais sievišķīgums varēja pārvērst pirms-moderno 
dzīves baudītāju/uzdzīvotāju par brunču mednieku un šo brunču mednie-
ku – par sodomītu”.10 Tas ir universalizējošs diskurss: saskaņā ar to jebkurā 
cilvēkā ir potenciāls kļūt par sodomītu.

Par seksualitāti var runāt, tikai sākot ar 19. gadsimtu, jo tā ir saistīta ar 
seksualitātes medicīnizāciju un seksoloģijas kā disciplīnas rašanos. Savukārt 
attiecībā uz pirms-moderno un agrīno moderno laiku mēs varam lietot jē-
dzienu „pirmsseksualitāte” (seksualitātes vietā), „viendzimuma uzvedība” 
(homoseksualitātes vietā) un „seksuālā ortodoksija” (heteroseksualitātes 
vietā). Jo homoseksuāļa identitāte radās tikai laika gaitā, bet, attiecinot mūs-
dienu jēdzienus uz pagātni un meklējot tajā kaut ko, kas toreiz nemaz nav 
pastāvējis, mēs kropļojam pagātni un veidojam kļūdainu vēsturi.

Van der Mērs izceļ moderno homofobiju pirms-modernās saknes. Nī-
derlandē no 1730. līdz 1732. gadam pret vairāk nekā 350 vīriešiem tika iero-
sinātas krimināllietas un apmēram 100 no viņiem tika piespriesti nāvessodi. 
Vēlāk tie ir tikai atsevišķi gadījumi, bet šis ir kulminācijas punkts. Kopā līdz 
1811. gadam, kad stājās spēkā Napoleona Kriminālkodekss (kas dekrimina-
lizēja homoseksualitāti), bija notikušas apmēram 800 tiesas prāvas. Pirms 
1730. gada sodomija tika uzskatīta par „nenosaucamu netikumu”. Pastāvēja 
tabu runāt par sodomiju un tam ir sarežģīti iemesli. Pirmkārt, parasti tika 
uzskatīts, ka zināšanas par to var provocēt pretdabiskas iekāres. Otrkārt, 
Nīderlandē par to nebija vajadzības runāt, jo tika uzskatīts, ka tas ir gal-
venokārt katoļu netikums. Treškārt, valdošā seksuālā ontoloģija laicīgajās 
un baznīcas iestādēs bija veicinājusi pārliecību, ka viendzimuma prakses 
Nīderlandē diez vai pastāv. Viena no lietām, kam piekrita rakstu autori un 
likumdevēji 1730. gadā, bija, ka tādas prakses Nīderlandes apvienoto pro-
vinču republikā ir radušās tikai nesen, kas, protams, bija vēlmju domāšana. 
Rezultātā šķietami nesenā viendzimuma prakšu rašanās varēja tikt izskaid-
rota kā valsts iedomātās politiskās un ekonomiskās pagrimšanas rezultāts.11 

Sodomītu tīklojuma un subkultūru atklāšana 1730. gadā izraisīja radikā-
las pārmaiņas. Turpmāk lielākā daļa eksekūciju notika publiski. Tās pavadīja 
zinātniskas un populāras publikācijas. Zināšanas tagad tika uzskatītas par 
preventīvu attiecīgajai uzvedībai.

 10 Turpat, p. 78.
 11 Turpat, p. 80.
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Ideju, ka viendzimuma uzvedība pirms 18. gadsimta Nīderlandes repub-
likā bija reta, atbalstīja pārliecība par tādas uzvedības cēloņiem. Sodomija 
tika uzskatīta par uzvedības rezultātu. Tāpat kā Sodomā un Gomorā, kas 
līdzīgi Nīderlandei bija atradušās bagātā un auglīgā līdzenumā, tā dēvētās 
diētas galējības radīja šāda veida uzvedību Holandē. Pārmērīgai iegribu ap-
mierināšanai ērtībās, ēdienā, dzērienos, apģērbā un atpūtā – īsumā, rijībai/
nesātībai – vajadzēja provocēt aizraušanos ar tādām grēcīgām praksēm kā 
kāršu spēle, kauliņu mešana, azartspēles, laulības pārkāpšana, prostitūtu 
pakalpojumu izmantošana, sieviešu pavešana, kas galu galā varēja kulminēt 
viendzimuma praksēs.

Kopš reformācijas daudzi uzskatīja, ka atturības un savaldīšanās dēļ 
Dievs ir svētījis valsti ar bagātību un spēcīgu stāvokli pasaulē un ka tas lie-
cina, ka nīderlandieši ir Dieva izredzēti un ka Nīderlandes republika ir jaunā 
Izraēla. Ideja par jauno Izraēlu bija īpaši izplatīta 17. gadsimtā. Šis priekšstats 
tika atkal apspriests 1730. gada prāvu laikā. Saskaņā ar to – kā Dieva no jau-
na izredzētie cilvēki, 1730. gada paaudzes priekšteči nevarēja būt pazīstami 
ar sodomijas netikumu. Ja būtu citādi, tad Dievs būtu sodījis valsti tāpat, kā 
reiz to bija izdarījis ar Sodomu un Gomoru. Tomēr pārticība bija pretrunīga 
svētība un kopš 1730. gada kļuva acīmredzams, ka holandieši jau kādu laiku 
padevušies nesātīgai uzvedībai un tādējādi izraisījuši viendzimuma prakšu 
izplatīšanos.

Te mēs redzam laikabiedru interpretāciju par to, kā nīderlandieši bija 
tikuši pie viendzimuma seksuālajām praksēm. Sodomija tika uzskatīta par 
galējo rādītāju tam, ka pār ķermeni ir zaudēta kontrole.

Šī seksuālā ontoloģija izskaidroja ne tikai indivīda dzīvesveidu, bet Nī-
derlandes republikas gadījumā tā spēja izskaidrot arī nācijas kāpumus un 
kritumus. „Fakts, ka daži cilvēki ir pievērsušies sodomijai, nebija tikai viņu 
pašu darbību rezultāts, bet arī pilsonības kopumā nesātīgas uzvedības re-
zultāts. Eksekūcijas kalpoja arī kā visas kopienas grēku nomazgāšana un kā 
izpirkums Dievam piesārņotā universa atjaunošanā,”12 raksta van der Mērs. 
Viņaprāt, „šajā ontoloģijā sodomija kā galīgs paškontroles zaudējums re-
prezentēja galēju haosu, kas varēja sagriezt pasauli un universu/kosmosu 
ar kājām gaisā tieši tāpēc, ka tā netika uztverta kā akts, bet kā stāvoklis, kas 

 12 Turpat, pp. 82–83.
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var ietekmēt visus. Tie bija universalizējoši/vispārinoši diskursi, kas vēstīja, 
ka jebkurš var kļūt par sodomītu.”13 

Pāreja no pirmsmodernās uz moderno seksuālo ontoloģiju

„1730. gada prāvas iezīmēja radikālu pagrieziena punktu priekšstatos 
par viendzimuma iekāri. Radās jauni diskursi, kas daļēji sakņojās 
vecajos un daļēji tika uz tiem būvēti; tie drīzāk nosodīja indivīdu 
un nevis kolektīvu par pārkāpumiem un centās izskaidrot deviantas 
iekāres kā tādas, kas rodas drīzāk no mijiedarbības starp prātu un 
ķermeni, nevis no ķermeņa, kas ir izkļuvis no kontroles. 1730. gada 
notikumi arī mudināja pārdefinēt vīriešu seksuālo ortodoksiju (nav 
pienācīga jēdziena, jo vārds heteroseksuāls acīmredzami būtu ana-
hronisks). Pirmkārt, skatītāji pie ešafota brīnījās, kāpēc viņus pašus 
nav skārušas „pretdabiskās” iekāres, un viņi varēja tikai secināt, ka 
tā ir bijusi Dieva žēlastība, kas viņus paglābusi. Tomēr ja pat paš-
kontroles zaudēšana, kas savā vissliktākajā gadījumā varēja beigties 
ar sodomiju, ilgu laiku bija uzskatīta par tādu, kas ir pretrunā ar 
vīrieša statusu, tikai daži vērotāji 1730. gadā komentēja sievišķīgās 
iezīmes, ko izrādīja sodomīti”.14 

Līdz tam Holandē tāpat kā Anglijā tādas ārējas dzimumu īpašības tika uz-
skatītas par brunču mednieka raksturīgām pazīmēm. Tikai no 18. gadsimta 
otrās puses ārēja sievišķība varēja izraisīt aizdomas par vīriešu seksuālo or-
todoksiju. Tagad sodomija tika uzskatīta par tādu, kas grauj vīrieša dzimti.

Kopš 18. gadsimta vidus sodomīti, kas parādījās tiesas zālēs, vismaz savā 
vidū apsprieda savu vēlmju dabiskumu/iedzimtību. 

„Sodomīti savā vidū attīstīja minoritizējošu diskursu, kas pēc pus-
gadsimta bija attīstījies tālāk. Pateicoties medicīnas zinātnei un sek-
soloģijas nozarei, kas sāka rasties, šis minoritizējošais 19. gadsimtā 
diskurss kļuva par paradigmatisku. Nozīmīgi ir tas, ka galu galā tāds 
pagrieziens no universalizējošiem diskursiem uz minoritizējošiem 
diskursiem radīja pamatu (homo)seksuālu identitāšu radīšanai, ho-
moseksualitātes un heteroseksualitātes nošķiršanai un nodrošināja, 

 13 Turpat, p. 80.
 14 Turpat, p. 85.
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lai rastos seksualitāte kā no citām dzīves jomām nodalīta kategorija, 
kas – vismaz kā zināšanu objekts – tiek pārvaldīta ar sevis pašas 
fiziskajiem un psiholoģiskajiem noteikumiem.”15 

Modernais homoseksuālis varēja rasties.

Staļiniskā homofobija un represijas

Latvijai pagātnē ir bijusi tieša saistība ar Krievijas likumdošanu attiecībā uz 
homoseksualitāti – Krievijas impērijas laikā attiecīgā tiesību norma pare-
dzēja izsūtījumu uz Sibīriju uz laiku no četriem līdz pieciem gadiem. Lat-
vijas Republikā līdz 1933. gada 1. augustam – vismaz 3 mēnešus cietumā, 
pēc minētā datuma – nenoteiktu laiku cietumā (ar tradīciju piespriest par 3 
mēnešiem mazāku ieslodzījuma laiku).16 Pirmās padomju okupācijas laikā 
1940.–1941. gadā un kopš otrreizējās padomju okupācijas 1944.–1945. gadā 
līdz 1961. gada 31. martam spēkā bija attiecīgais KPFSR Kriminālkodeksa  
154. a pants, kas par dzimumaktu vīriešu starpā paredzēja sodīt ar ieslodzī-
jumu cietumā uz laiku no 3 līdz 5 gadiem. Tātad padomju okupācija uzspie-
da Latvijas sabiedrībai savu politizēto/homofobisko teroru. Tam pamatus 
PSRS Iekšlietu tautas komisariāts (NKVD) ielika 1933.–1934. gadā; līdz 
tam padomju Krievijā kopš 1917. gada boļševiku apvērsuma brīvprātīgas 
viendzimuma attiecības bija likumīgas/dekriminalizētas.

1933. gada septembrī Apvienotās valsts politiskās pārvaldes pie PSRS 
Tautas komisāru padomes (OGPU)17 priekšsēdētāja vietnieks Henrihs Ja-
goda izteica Staļinam priekšlikumu pieņemt likumu pret „pederastiju” (aiz-
domas par spiegošanu un kontrrevolucionāru mērķi, politiski samaitājot 
dažādu sociālo grupu jauniešus).18 1934. gada 7. martā pieņemtajā likumā 

 15 Turpat, p. 86.
 16 Lipša I. Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā, 1914–1939. Rīga: Zinātne, 2014, 254. lpp.
 17 Объединённое государственное политическое управление при СНК СССР; 1934. gadā 

tā tika iekļauta NKVD sastāvā.
 18 Хили Д. Геи и лесбиянки – жертвы политического террора в СССР, Антидис-

криминационные стратегии: Опыт и перспективы. Материалы международной 
конференции: Россия, Санкт-Петербург, 26–27 октября 2012 г. Санкт-Петербург: 
Российская ЛГБТ-сеть, 2013, с. 42.
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tomēr ieviesa Krievijas impērijas laika terminu „мужеложство” un cietum-
sodu noteica uz laiku no 3 līdz 5 gadiem.

Staļina laikā pastāvēja nerakstīts aizliegums pieminēt homoseksualitāti 
oficiālajos dokumentos. Tēma tika apspriesta slepenā dienesta dokumentos 
un reti augsti stāvošu partijas darbinieku sarakstē, kas bija domāta šauram 
lasītāju lokam. Šajā tradīcijā iekļaujas arī padomju Latvijas realitāte – pēc 
otrreizējās padomju okupācijas PSRS Prokuratūras Ļeņingradas frontes 
dzelzceļa spēku kara prokurors majors Krivčikovs vēstulē LKP CK pirma-
jam sekretāram Jānim Kalnbērziņam 1945. gada 4. aprīlī raksta, ka Rīgā ir 
atklāta „pederastu savienība”, tur ir vairāk nekā 30–40 cilvēki, mēs esam 
aizturējuši trīspadsmit, astoņus no viņiem nodevuši tiesai, pieci tiks atlaisti 
no darba.19 Interesanti, ka LPSR tautas tiesu statistikā par 1945.–1946. gadu 
šie skaitļi neparādās, kas liecina, ka staļinisma laikā homoseksuāļu uzrau-
dzība, kontrole un sodīšana bija slepenā dienesta kompetences jautājums.

Kriminālnoziedznieki, kas bija notiesāti uz vairāk nekā trim gadiem 
ar brīvības atņemšanu, tika nosūtīti uz NKVD apakšnodaļas GULAG20 
labošanas darba nometnēm, kas bija svarīgākais politisko represiju instru-
ments Padomju Savienībā. Nometnes un kolonijas atradās PSRS Tālajos 
Ziemeļos un Tālajos Austrumos, kur ieslodzītie bija nodarbināti smagos 
fiziskos darbos.

Seksualitātes vēsturnieks Dens Hīlijs raksta, ka vēsturnieki ļoti maz 
zina par OGPU reidiem nolūkā aizturēt homoseksuāļus 1933. gada beigās, 
jo pēc 1991. gada publicētajos arhīvu dokumentos par padomju valsts tero-
ru par tiem nav ierakstu (kā par „pederastiem” vai „homoseksuālistiem”), 
tāpēc vēsturnieki Krievijā „parasti nedomā par homoseksuāļiem kā īpašu 
staļinisko „upuru” kategoriju”.21 Daudzi cilvēki, kuri nebija homoseksuāļi, 
Gulaga nometnēs bija liecinieki viendzimuma seksuālajām attiecībām un 

 19 Par norādi uz vēsturnieces Žuljetas Denī publikāciju, kurā izmantots šis dokuments, 
pateicos vēsturniekam Erikam Leburīsam.

 20 Labošanas darba nometņu un koloniju valsts pārvalde (Главное управление исправи-
тельно-трудовых лагерей и колоний) bija NKVD apakšnodaļa, kura no 1930. līdz 1960. 
gadam pārvaldīja šīs nometnes.

 21 Turpat, с. 43. Hīlijam ir izdevies apkopot spriedumu statistiku par laiku no 1934. līdz 
1993. gadam, taču par 22 gadiem no šiem minētajiem 59 gadiem nav nekādu datu. Tātad 
viņam ir liecības tikai par 37 gadiem (kas neietilpst staļiņisma posmā), uz kuriem atve-
dināmi 25 688 līdz 26 076 šī likuma upuri. Sk.: Turpat, с. 46.
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daži ieslodzītie pat piedzīvoja tāda veida seksuālo vardarbību. Homosek-
suālās izvarošanas upuru skaits labošanas darbu nometnēs visticamāk netiks 
izzināts, jo šos noziegumus Staļina laika dokumenti nepiemin. Svarīgs ir 
Hīlija secinājums, ka „daudzi miljoni ieslodzīto, kas izgāja cauri Gulaga 
nometnēm Staļina laikā, iepazina viendzimuma seksu ārkārtējos apstāk-
ļos, turklāt tas bija bieži saistīts ar vardarbību un vienmēr tika uzskatīts 
par pazemojošu”.22 Pārfrāzējot Hīlija teikto, Latvijas sabiedrības pagātnes 
kontekstā jāteic, ka šis vardarbības un pazemojuma pieredzes mantojums 
joprojām atspoguļojas masu apziņā. D. Hīlijs uzskata, ka mūsdienu Krie-
vijas sabiedrības homofobija ir tiešas staļiniskā politiskā terora sekas. „Po-
pulārā „parastā homofobija” tika radīta un tālāk nodota miljoniem cilvēku 
Gulagā; visticamāk, tā bija tikpat plaši izplatīta padomju armijā un citos 
viendzimuma institūtos.”23 

„Politiskā terora”24 izmantošana pret homoseksuāļiem Krievijā bija sta-
ļinisma sastāvdaļa. Hīlijs raksta, ka Staļins un viņam pietuvinātie homofo-
bo teroru „iebūvēja savā valsts pārvaldes sistēmā, kas bija tik cieši saistīta 
ar homofobiskiem aizspriedumiem, ka 1953. gadā pēc Staļina nāves vara 
uzskatīja par loģisku turpināt homoseksuāļu vajāšanu”.25 „Politiskā terora” 
mērķgrupas gan mainījās (nacionālisti, ticīgie un „disidenti”), bet homo-
seksuāļi turpināja būt daļa no šīm mērķgrupām.

Hruščeva laikā miljoni ieslodzīto tika atbrīvoti un atgriezās sabiedrī-
bā – amnestijām sekoja noziedzības pieauguma viļņi. Šajā laikā staļiniskais 
likums pret homoseksualitāti tika atjaunināts – 1958. gadā tika izdots sle-
pens KPFSR Iekšlietu ministrijas dekrēts „par „мужеложство” apkarošanas 
pastiprināšanu”. Acīmredzot varas struktūras uzskatīja, ka homoseksuali-
tātes „sērga” tiks izlaista sabiedrībā kopā ar ieslodzītajiem. Dekrēta saturs, 
starp citu, joprojām nav zināms, jo Iekšlietu ministrijas 1950. gadu arhīvi 
joprojām ir noslepenoti. Padomju Krievijā lietu skaits par viendzimuma 
attiecību vajāšanu krasi pieauga.26 
 22 Turpat, с. 49.
 23 Turpat, с. 58.
 24 Līdzās tādiem terora veidiem kā masu nošaušana un brīvības atņemšana, kas ir acīmre-

dzami politiski, pastāvēja vēl citi valsts terora veidi, kurus radīja nevis tieši valsts augstākā 
vadība, bet slepeno dienestu iniciatīva.

 25 Turpat, с. 35.
 26 KPFSR no 1961. gada līdz 1981. gadam tika notiesāti 14 695 vīrieši. Sk.: Turpat, с. 51.
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Ideja par LPSR VDK ieinteresētību homoseksuāļu notiesāšanas panāk-
šanā vismaz 1960. gadu sākumā visdrīzāk ir apšaubāma. LPSR Kriminālko-
deksa projekta apspriešanā 1960. gadā VDK pārstāvji neizteica nevienu pie-
zīmi saistībā ar normu, kas no 1961. gada bija LPSR Kriminālkodeksa 124. 
panta 1. daļa. Var gan pieņemt, ka attiecīgais projekta pants (ieslodzījums 
cietumā līdz 5 gadiem) VDK apmierināja. Tieši milicijas pārvaldes pārstāvis 
ieteica svītrot no panta dzimumu, lai varētu paplašināt kriminalizējamo 
seksuālo darbību un dzimumu loku.

Šie ir galvenie pieturas punkti, kas varēja veicināt homofobisku at-
tieksmi, kuru mēs varbūt esam mantojuši. Gulaga pieredze un arī tā sauk-
to družiņņiku pieredze Latvijas PSR 60.–80. gados, kad cilvēki no tautas kā 
kārtības sargi tika iesaistīti reidos, kuros tika aizturēti un pratināti homo-
seksuāļi, ir tas mantojums, kas kaut kādā mērā būtu varējis atstāt ietekmi arī 
uz priekšstatiem mūsdienu Latvijā, tomēr pētīta šī lieta nav.

Lai arī mums ir priekšstats, ka PSRS visām republikām viss bija vienā-
di, atšķirības ir graujošas. Igaunijā starpkaru periodā homoseksualitāte bija 
dekriminalizēta. Kā raksta Tīts Veispaks, tas bija noticis nevis tāpēc, ka 
Igaunijas sabiedrībā būtu ļoti toleranta attieksme pret homoseksuāļiem, bet 
tāpēc, ka Igaunijas varas pārstāvji ir gribējuši būt demokrātiski.27 Tomēr ilg-
termiņā nozīme piemita tieši faktam, nevis motivācijai. Kaut gan līdz 1961. 
gadam, kad stājās spēkā Padomju Savienības republiku kriminālkodeksi, 
sods par dzimumaktu vīriešu starpā bija no 3 līdz 5 gadiem, pēc republiku 
kriminālkodeksu spēkā stāšanās sodi Igaunijā, Lietuvā un Latvijā būtiski at-
šķīrās. Igaunijas PSR par to sodīja ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem 
gadiem, Lietuvas PSR – uz laiku līdz trim gadiem, kamēr Latvijas PSR sods 
tika noteikts līdz pieciem gadiem cietumā. Kāpēc realitāte padomju Latvijā 
tik krasi atšķīrās no abu kaimiņrepubliku normām – tas būtu izpētes vērts 
jautājums, jo, manuprāt, atbilde varētu norādīt uz versiju, ko būtu jēdzīgi 
izmantot, domājot par to, kāpēc mūsdienās dažādi rādītāji par situāciju 
Latvijā atpaliek no analogiem Igaunijā un Lietuvā, kaut gan pēc Padomju 
Savienības sabrukuma iespējas visām trijām valstīm bija daudzmaz līdzīgas.

 27 Veispak T. Homosexuality in Estonia in the 20th Century: Ideological and Juridical 
Aspects, Parikas U., Veispak T. (eds.) Sexual Minorities and Society: The Changing Atti-
tudes toward Homosexuality in the 20th Century Europe. Papers Presented to the Interna-
tional Conference in Tallin May 28–30, 1990. Tallin: University of Tallin, 1991, p. 108.
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Par mūsdienām

Runājot par mūsdienu publiskajiem diskursiem Latvijā un Krievijā, var 
novērot, ka tajos notiek jaunas ģimenes ideoloģijas konstruēšana. Uz to, 
pēc pētnieku domām, norāda jēdziena „netradicionālas seksuālās attiecības” 
iestrādāšana Krievijas normatīvajos dokumentos. Latvijā par to, manuprāt, 
liecina diskurss par tikumisko saistībā ar grozījumiem likumdošanā. Da-
žādās tikumiskā variācijas pēc būtības ir „tradicionālu seksuālo attiecību” 
eifēmisms, bet ar tikumiskā pretstatu jeb netikumisko savukārt ir domātas 

„netradicionālas seksuālas attiecības”.
Hīlijs uzskata, ka jēdziens „tradicionālas seksuālās attiecības” ir bīstams 

koncepts; tas vēl atrodas konstruēšanas procesā. Tas ir nesens izgudrojums – 
radīts pēc PSRS sabrukuma. Līdz tam īpašības vārda „tradicionāls” saistību 
ar jebkādu seksualitāti vai seksuālās uzvedības tipu Hīlijam nav izdevies 
atrast. Viņaprāt, jēdziens „tradicionālas seksuālās attiecības” atspoguļo 
nostalģiju pēc padomju pagātnes, kuras atmiņa ir pārdzīvojusi nopietnas 
izmaiņas.28 Respektīvi, jēdziena saknes iestiepjas Krievijas pagātnē, bet tādā 
pagātnē, ko atceras nepareizi.

„Tradicionālu seksuālo attiecību” traktējums, kādu to atspoguļo staļinis-
kā un padomju diskursa par dzimti un par seksu (kad tas parādās) konven-
cijas, tātad ir šāds: „tradicionālām seksuālajām attiecībām” ir trīs raksturīgas 
īpatnības – seksualitātes diskursīvs noklusējums, dzimšu attiecību konflikta 
neesamība un dzīvesprieks kā pamata psihofizioloģiskais stāvoklis. 

„Šo trīs elementu kombinācija izveidoja tādu seksuālu doktrīnu, kas 
naturalizēja heteroseksuālas attiecības staļiniskajā un vēlīnajā pa-
domju vērtību sistēmā. Staļiniskajā kultūras visumā, protams, ne-
bija vietas freidiskajam heteroseksualitātes modelim, kas paredzēja 
nenoturību un konfliktu.”29 

Tātad tas, ko mūsdienu autori un iedzīvotāji ar nostalģiju atceras, kad 
aicina atgriezties pie tradicionālām seksuālajām attiecībām, ir izgudro-
ta „tradīcija”, kas vienkārši nepastāv. Vēsturniekiem, piemēram, jēdziens 

 28 Хили Д. Что такое „традиционные сексуальные отношения”?, Кондаков А. А. (ред.-
сост.) На перепутье: методология, теория и практика ЛГБТ и квирисследований. 
Санкт-Петербург: Центр независимых социологических исследований, 2014, c. 56.

 29 Turpat, c. 60.
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„netradicionālas seksuālās attiecības” ir bezjēdzīgs, jo, sekojot Ērika Hob-
sbauma un Terensa Reindžera idejām,30 vēsturnieki pēta dažādus tradīcijas 
izgudrošanas veidus. Attiecīgi situācijā, kas ir izveidojusies, kad kāda rea-
litātes joma tiek nosaukta par „netradicionālām seksuālajām attiecībām”, 
nosaucēji ir spiesti formulēt arī to, kas ir „tradicionālas seksuālās attiecības”. 
Citiem vārdiem sakot, mums vajadzētu saprast, kādā veidā šie nosaucēji 
izgudro „tradicionālo seksu” vai „tradicionālās vērtības”, konstruējot to ti-
kumības diskursu, kas šobrīd ir ticis aktualizēts Latvijā.

Manuprāt, šī nostalģija un tradīciju izgudrošana ir netiešs fons homofo-
biskai attieksmei. Tas kaut kādā mērā rada nosacījumus, lai cilvēku uzvedība 
kļūtu homofobiska. Tāpēc to ir svarīgi apzināties un novērst. Bet, lai tas 
būtu iespējams, ir svarīgi zinātniski apjēgt seksualitātes pagātni attiecīgo 
valstu teritorijās. Gan Latvijā, gan Krievijā seksualitāte pagātnē ir maz pētī-
ta, un šo nezināšanu kāds/kādi izmanto, lai apgalvotu, ka homoseksualitāte 
ir Rietumu tradīcija, kas Latvijas un Krievijas iedzīvotājiem nekad nav bijusi 
raksturīga. Tādu muļķību popularizēšanu padara iespējamu tas, ka mums 
joprojām nav akadēmisku pētījumu. Arī Krievijā šos pētījumus pārsvarā 
veikuši ārzemju pētnieki, kas specializējušies Krievijas vēsturē (piemēram, 
Hīlijs), vai Krievijas zinātnieki kā Marianna Muravjova, kas šobrīd strādā 
Lielbritānijā. Viņi piekrīt, ka veidu, kā šī jaunās ģimenes ideoloģijas kons-
truēšana izmanto jēdzienu „netradicionālas seksuālās attiecības”, atsvešinot 
vienu pilsoņu daļu no pārējiem, iespējams novērst, tikai pētot to, kas gad-
simtu gaitā ir reāli noticis, un tādējādi mazinot iespēju, ka publiskajā telpā 
tiek stāstīta nepatiesība un jēdzieni tiek lietoti neatbilstoši to saturam.
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Mārtiņš Mintaurs

Koloniālā Latvija? 
Postkoloniālisms šodien

Vēsturiskais konteksts

Virsraksts, iespējams, ir nedaudz provokatīvs, jo ikreiz, dzirdot vārdus „ko-
loniāls”, „koloniālisms”, „kolonizācija” u. tml., var rasties dažādas asociāci-
jas un izjūtas, saliekot tos kopā ar Latvijas neseno vēsturi. „Koloniālisms” 
un „postkoloniālisms” varbūt skan nedaudz pārsteidzoši, esam pieraduši, 
ka šos jēdzienus saista galvenokārt ar pasaules globālās koloniālās sistēmas 
sabrukumu vai demontāžu pēc Otrā pasaules kara, un tas Latvijas vēsturi 
tiešā veidā neskar. Šī pārskata uzdevums ir atskatīties uz visu 20. gadsimta 
Latvijas vēsturi – cik lielā mērā to varam saistīt ar koloniālismu un vai tas ir 
atstājis pēdas arī mūsdienu Latvijas sabiedrībā?

Kā vizuālais uzskates materiāls šīs tēmas ilustrēšanai izmantoti galve-
nokārt 20. gadsimta plakāti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas plakātu ko-
lekcijas. No vēstures avotu kritikas viedokļa plakāti, īpaši politiskie plakāti, 
parāda sava laika oficiālo nostāju, interpretāciju par vēsturiskiem un sociāli 
nozīmīgiem jautājumiem – plakāti parāda un paskaidro, kāda ir bijusi at-
tiecīgā perioda, politiskās iekārtas vai režīma ideoloģija un tās izpratne par 
konkrētām lietām sabiedrības dzīvē.

Koloniālisma un postkoloniālisma pieredze ir būtiska Latvijas sabiedrī-
bas vēstures sastāvdaļa 20. gadsimtā. Postkoloniālās situācijas stāstu varam 
sākt ar to brīdi, kad izveidojas Latvijas valsts 1918. gadā, jo tas faktiski no-
tiek Pirmā pasaules kara rezultātā, sabrūkot koloniālās varas vai koloniālās 
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pārvaldes sistēmai Eiropā. Tā saucamās Versaļas sistēmas valstu vai jauno 
nacionālo valstu, kas tiek veidotas Pirmā pasaules kara izskaņā un gūst arī 
starptautisku atzīšanu, dibināšana balstās uz nāciju pašnoteikšanās principa, 
un starptautisko tiesību līmenī tas ir viens no pamatfaktoriem, kas nodro-
šina jauno valstu eksistenci, vismaz Baltijas reģionā noteikti. Runājam par 
valstīm, kas tiek dibinātas no jauna, – piemēram, trīs Baltijas valstis, vai arī 
tiek atjaunotas, – piemēram, Polija, jo būtiska ir reģiona situācija kopumā: 
sabrūkot impērijām, parādās jaunās nacionālās valstis.

Nākamais posms ir Otrā pasaules kara satricinājumu zona – Latvijas 
valsts, kā zināms, 40. gados tiek faktiski likvidēta un no patstāvīgas nacio-
nālas valsts kļūst par pakārtotu subjektu Padomju Savienības sastāvā. Tas, 
kas sākas 1940.–1941. gadā un seko pēc Otrā pasaules kara beigām Latvijas 
teritorijā, ir Latvijas sabiedrības struktūras, pārvaldes un izglītības sistēmas, 
kā arī ekonomiskā modeļa maiņa, to pielāgojot tam pārvaldes un dzīves 
kārtības modelim, kāds eksistē Padomju Savienībā. Šīs pārmaiņas historio-
grāfijā attiecina uz padomju koloniālismu.

Otra postkoloniālā situācija saistīta ar atjaunoto Latvijas valsti: mūsu 
sabiedrībā ir saglabājušies domāšanas un rīcības modeļi, kas ir raksturīgi 
koloniālisma periodam. Runa ir ne tikai par koloniālisma pieredzi padomju 
okupācijas laikā.

Postkoloniālā situācija Nr. 1

Starpkaru periodu postkoloniālisma kontekstā raksturo, pirmkārt, Latvijas 
Republikas dibināšana, tiek veidota jauna nacionālā identitāte, ar „jaunu” 
saprotot gan valstisko identitātes aspektu, gan arī zināmā mērā etnisko iden-
titāti, par ko liecina diskusijas presē līdz 1934. gada Ulmaņa apvērsumam, 
un arī tā politika, ko autoritārais režīms īsteno pēc 1934. gada 15. maija. 
Identitātes veidošanas jautājuma aktualitāti apzinās gan sabiedrība, gan tie 
intelektuāļi, kas darbojas starpkaru periodā, tam tiek pievērsta uzmanība arī 
valsts politikas līmenī. Ko sabiedrībai nozīmē veidot identitāti, īpaši – jaunā 
valstī? Tā ir sava veida vēstures politika, un par šīs politikas sākuma signālu 
varētu minēt laikrakstā Izglītības Ministrijas Mēnešraksts 1925. gadā iespies-
to publikāciju ar nosaukumu Kādai jābūt Latvijas vēstures zinātnei?, kuras 
autors ir vēsturnieks un vēlākais diplomāts Alfreds Bīlmanis, kas deklarē 



81Koloniālā Latvija? Postkoloniālisms šodien

nepieciešamību skatīt Latvijas vēsturi ar latviešu tautas acīm. Līdzīgs formu-
lējums parādās arī vēlāk – 1930. gadu otrajā pusē, kad tiek dibināts Latvijas 
vēstures institūts. Šāds aicinājums veidot vēstures politiku, kas būtu atbil-
stoša tēmai par jauno nacionālo identitāti, izskan jau demokrātiskās valsts 
periodā, 1920. gadā. Parasti historiogrāfijā pieņemts saistīt nacionālisma ak-
tualizēšanos ar kādām sociālām, ekonomiskām, politiskām problēmām, bet 
šeit, kā redzam, 1925. gadā vēl nav ne pasaules ekonomiskās krīzes, nav arī tā 
starptautiskā konteksta, kāds būs 1930. gadu otrajā pusē, tādējādi identitātes 
veidošana tiek uzskatīta par pietiekami aktuālu jau 1920. gados.

Atgūtās vēstures vai atgūtās zemes/teritorijas motīvs raksturīgs visām 
sabiedrībām, kas tiecas izveidot nacionālu valsti. Valsts šajā gadījumā lī-
dzās citām funkcijām ir līdzdalīga arī kolektīvās identitātes veidošanā, kas 
savukārt balstās uz vēsturisko atmiņu. Šī tēze parāda tikai to saikni, kāda 
pastāv starp identitātes veidošanu un notikumu vēsturisko atmiņu, kas arī 
ir vēstures politikas rezultāts.

Pjērs Norā 2002. gadā publicētā rakstā apgalvo, ka vēsturiskās atmiņas 
aktualizācija sabiedrībā ir viena no dekolonizācijas procesa izpausmēm.1 
Latviešu preses 1920.–1930. gadu publikācijās dekolonizācijas jēdziens, pro-
tams, neparādījās, tomēr, ja skatāmies uz šīm publikācijām tajā kontekstā, kā 
par to runā Pjērs Norā, varam teikt, ka vēsturiskās atmiņas tēmu uzturēšana, 
atgādināšana un izstrāde ir daļa no dekolonizācijas procesa.

Aplūkosim divus plakātus2 no autoritārā režīma laika, kas raksturo 
„vēstures atgūšanas” motīvu starpkaru periodā. Otto Pladera 1937. gadā vei-
dotajā plakātā3 redzam stāstu par to, ka valsts pienākums ir kompensēt tās 
pārestības, kas nācijai nodarītas vēstures attīstības gaitā. Fonā redzam viegli 
atpazīstamus siluetus, kas simbolizē vācu, krievu un poļu varu Latvijas teri-
torijā dažādos laikposmos. Plakāta galvenais vēstījums ir aicinājums Latvijas 

 1 Sk.: Nora P. Reasons for the Current Upsurge in Memory, Eurozine, 19.04.2002. (Pieej-
ams: http://www.eurozine.com/articles/2002-04-19-nora-en.html. Skatīts 20.01.2016.)

 2 Lekcijā izmantotie plakāti ņemti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Latvijas plakā-
tu kolekcijas. (Pieejams: http://kopkatalogs.lv/F/?func=option-update-lng&file_
name=find-b&local_base=plakati&p_con_lng=lav. Skatīts: 20.01.2016.) Ar autortie-
sībām aizsargātie attēli pieejami tikai LNB un publisko bibliotēku tīklā.

 3 „Ko sveši ļaudis šķīruši, tas mums, latviešiem, atkal jāapvieno” (Pladers O., 1937). (Pie-
ejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/39338.html. Skatīts 20.01.2016.)



82 Mārtiņš Mintaurs

valstij savākt kopā dažādas latviešu tautas daļas, kas vēsturisku iemeslu dēļ 
bijušas šķirtas cita no citas, faktiski veidojot identitāti no jauna.

Otrs plakāts, kura autors ir nezināms,4 satur rindas no Viļa Plūdona 
dzejas, kas iestrādāta dziesmā; valsts dzimšanas dienas mākslinieciskais 
noformējums vēlreiz atgādina to, ka zeme, teritorija un vēsture ir jāatgūst: 

autoritārā režīma skatījumā ir nepieciešams to 
atgādināt, jo acīmredzot ir šaubas par to, cik 
noturīga ir nesen izveidotā valsts, cik stipra ir 
tās identitāte.

Nākamais plakāts5 arī attiecas uz to, kā 
autoritārais režīms attaisno savu eksistenci, 
izmantojot jēdzienu „atjaunotā Latvija”, kas 
pēc 1934. gada 15. maija tiek lietots preses 
publikācijās. Tas netieši liek domāt, ka Latvija 
pirms 1934. gada 15. maija piedzīvojusi nacio-
nālu katastrofu, pēc kuras jānāk nacionālajai 
atdzimšanai un atbrīvošanai. Šāda veida reto-
rika raksturīga režīmam, kas mēģina uzsvērt, 
ka ir izglābis Latvijas valsti un sabiedrību no 
bojāejas demokrātijas laikā. 1930. gadu otrajā 

pusē lamāt demokrātiju vairs nav tik aktuāli, vairāk tiek uzsvērts, ka režīms 
ir panācis nacionālo atbrīvošanu, atdzimšanu. Arī atbrīvošanas tēmas pama-
zām pazūd no publiskajā telpā sastopamās retorikas, bet „atjaunotā Latvija”, 

„atdzimusī Latvija” turpina būt klātesoša oficiālajā retorikā līdz 1940. gadam. 
1930. gadu otrajā pusē ārējo draudu realitāte netiek novērtēta vai arī pārāk 
maz tiek darīts, lai eventuālas katastrofas gadījumā zaudējumi būtu mazāki, 
pat ja valsts vadība apzinātos, ka šo katastrofu novērst nevar.

 4 „Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu” (Nezināms, 1934). (Pieejams: http://dom.lndb.lv/
data/obj/41654.html. Skatīts 20.01.2016.)

 5 „Mēs gribam panākt tautas un valsts saimniecisko, finansiālo, polītisko, kultūrālo un 
nācionālo atbrīvošanu un atdzimšanu. Kārlis Ulmanis” (Liberts J. A., 1934). (Pieejams: 
http://dom.lndb.lv/data/obj/40568.html. Skatīts 20.01.2016.)

„Tā zeme ir mūsu,  
tās pilsētas mūsu” 
(Nezināms, 1934)



83Koloniālā Latvija? Postkoloniālisms šodien

20. gadsimta 40. gadi: brutālais koloniālisms

Divdesmitā gadsimta četrdesmitos gadus iezīmē tās ģeopolitiskās pār-
maiņas, kas notiek Baltijas reģionā un izraisa nacionālo valstu likvidāciju, aiz-
sākot padomju režīma valdīšanu, kas ar nelielu pārtraukumu ilgst līdz 1991. 
gadam, kad oficiāli tiek likvidēts Varšavas pakts jeb Varšavas līguma valstu 
organizācija. Kā zināms, šī reģiona valstis bija vai nu Padomju Savienības sa-
telītvalstis sociālistiskās nometnes ietvaros, vai arī savienotās padomju repub-
likas. Abos gadījumos oficiālajā politiskajā retorikā ir norādes uz nacionālās 
pašnoteikšanās principu, tomēr lielā mērā tās pastāv tikai kā atsauces. Var 
apgalvot, ka šo valstu sabiedrība diezgan kritiski izturējās pret padomju stila 
vai sociālistiskā stila valstiskumu, kāds bija atļauts un pieejams šajā Padomju 
Savienības daļēji okupētajā, ietekmētajā reģionā pēc Otrā pasaules kara.

Tālāk par padomju republikas izveidi 1940.–1941. gadā – tas notiek 
mērķtiecīgi, valsts pārvalde, ekonomika un kultūras dzīve tiek unificēta 
atbilstoši Padomju Savienības modelim, tiesa, tas notiek pakāpeniski un 
par šī procesa noslēgumu varam runāt tikai pēc Otrā pasaules kara, jo 
vācu–padomju karš 1941. gadā šo procesu pārtrauc. Kā zināms, pēc Otrā 
pasaules kara uz dažiem gadiem tiek ieviesta tieša centrālo pārvaldes iestāžu 
kontrole ar t. s. VK(b)P CK orgbiroja starpniecību, kas kontrolē Baltijas 
padomju republiku sovjetizācijas procesu. Salīdzinoši neilgajā nacistiskās 
Vācijas okupācijas laikā ieviestā pārvaldes sistēma ir tuvāka tai koloniālisma 
praksei, kas raksturīga 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Būtībā 
to paredz arī nacistu definētie mērķi pēckara periodam – kas notiks ar t. s. 
Ostlandi, tās iedzīvotājiem. Daļēji tas arī tiek īstenots, sākot ar holokaustu 
1941. gadā, paturot slepenībā tos lēmumus un rīcību attiecībā uz latviešu 
tautības iedzīvotāju pārvietošanu, kas bija paredzēta, ja Trešais reihs Otrajā 
pasaules karā uzvarētu. Kā zināms, pēdējās nacistu direktīvas šajā jautājumā, 
kas faktiski paredzēja Latvijas teritorijas kolonizāciju, tika apstiprinātas vēl 
1943. gada decembra nogalē, plānojot pēckara situāciju.

Raksturojot šo 1940. gadu desmitgadi, divi plakāti, kas saistīti ar poli-
tisko aģitāciju: viens ir t. s. Tautas Saeimas vēlēšanu aģitācijas plakāts,6 kurā 

 6 „Balsojiet par Latvijas darba ļaužu bloku. Stipra nesaraujama savienība starp Latvijas Re-
publiku un SPRS” (Nezināms, 1940). (Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/40091.
html. Skatīts 20.01.2016.)
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redzami divi paralēli karogi (Latvijas Republikas un PSRS), kas sastopa-
mi arī 1940. gada jūnija notikumu fotoattēlos un hronikās. Otrs vēlēšanu 
plakāts,7 kurā ir runa par LPSR Augstākās Padomes vēlēšanām 1941. gada 
janvārī, kas ir pagrieziena punkts, jo tad notiek arī Latvijas Komunistiskās 
partijas kongress, kas definē tālākos politiskās un saimnieciskās darbības 
mērķus. Kā redzams plakātā, 1941. gada pavasarī uz Augstākās Padomes 
vēlēšanām aicina vairs tikai viens – sarkanais karogs. Abos gadījumos būtībā 
ir runa par to, ka režīms manipulē ar sabiedrību. Tas notiek visai sekmīgi, 
panākot samērā lielu nogaidošo iedzīvotāju un konformistu īpatsvaru, ko 
apliecina, piemēram, Latvijas Vēsturnieku komisijas publicētie pētījumi par 
to, kāda bija Latvijas sabiedrības reakcija uz padomju režīmu 1940. un 1941. 
gadā.

Līdzīga situācija veidojas arī nacistiskās okupācijas laikā, kad Latvi-
jas vārds tiek marginalizēts – oficiāli pastāv nevis teritorija ar nosaukumu 
Latvija, bet tikai Latvijas ģenerālapgabals Ostlandes reihskomisariāta ie-
tvaros. Nacistu režīma koloniālā politika, salīdzinot ar padomju režīmu 

 7 „1941. g. 12. janvārī visi uz vēlēšanām. Ievēlēsim par deputātiem augstākā Padomē labākos 
darba ļaužu pārstāvjus līdz galam uzticīgus Ļeņina-Staļina lietai!” (Norītis O., 1941). 
(Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/38443.html. Skatīts 20.01.2016.)

„Balsojiet par Latvijas darba ļaužu 
bloku. Stipra nesaraujama savienība 
starp Latvijas Republiku un SPRS” 
(Nezināms, 1940)

„1941. g. 12. janvārī visi uz vēlēšanām. 
Ievēlēsim par deputātiem augstākā 
Padomē labākos darba ļaužu pārstāvjus 
līdz galam uzticīgus Ļeņina-Staļina lietai!”  
(Norītis O., 1941)
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1940.–1941. gadā, bija atklātāka, jo tā nesaglabāja pat nominālus valstiskuma 
atribūtus. Ja paņemsim 1943. gada novembra otrās puses laikrakstu Tēvija, 
tad rodas iespaids, ka vēl nedaudz un tūlīt tiks atjaunota Latvijas valsts, jo 
propagandas aparāts darbojas ar pilnu jaudu, ņemot vērā, ka vācu armijai 
un ekonomikai nepieciešams dzīvais spēks. Šeit samērā īsā periodā varam 
redzēt akcentu maiņu, kad sākumā ir solījumi par kopīgu laimīgu nākotni 
un atgādinājumi par kārtīgu strādāšanu, tiek uzsvērta latviešu atbrīvošanas 
ideja un pateicīgas paklausības tēma. Latvijas valsts vai valstiskuma tēma, 
protams, nacistu okupācijas laikā vispār netiek skarta oficiālajās publikā-
cijās; tā arī ir atšķirība no padomju perioda, kur valstiskums tiek definēts 
padomju ietvaros, bet netiek dzēsts pavisam.

Viens labi zināms piemērs8 no vācu okupācijas perioda beigām (1943.–
1944. gads), kad, pasliktinoties nacistu militārajai situācijai, politiskās aģi-
tācijas plakātos, kas aicina cīnīties ar boļševismu, tiek iekļauts vienlīdzības 
motīvs. Citā 1944. gada plakātā9 līdzās Trešā reiha karogam parādās triju 
Baltijas valstu un arī Somijas karogs, ignorējot tādu „mazsvarīgu apstākli”, 
ka Somijas valsts turpina eksistēt Otrā pasaules kara laikā, bet ne Latvijas, 
ne Lietuvas un Igaunijas valsts nacistu okupācijas režīma dēļ neeksistē. Visa 
aģitācija, kas ir saistīta ar leģiona veidošanu, arī parāda vienu no jaunās kār-
tības ceļiem vai izpausmēm, vietējiem iedzīvotājiem „iekļaujoties” nacistu 
kara mašīnā.

Padomju koloniālisms: staļinisma periods

Atraujoties no hronoloģiskās secības, pievērsīsimies vienai no koloniālisma 
izpausmēm. Koloniālisms vienmēr ietver t. s. iedzimtā tēlu, kas parasti tiek 
saistīts ar iedzimtā tradicionālo izskatu vai apģērbu, t. i., – ar tiem priekš-
statiem par iedzimtajiem, kādi veidojas kolonizējošās puses uztverē. Tā ir 
tēma, kurai var izsekot arī politiskajā plakātā. To varam teikt par nacisma 
laika politiskajiem aģitējošajiem plakātiem, kuros viss uzbūvēts uz binārās 
opozīcijas principiem.

 8 „Pie ieročiem, pie darba! Nāve boļševismam!” (Nezināms, 1944). (Pieejams: http://dom.
lndb.lv/data/obj/45802.html. Skatīts 20.01.2016.)

 9 „Cīņa boļševismam! Kopēja cīņa, kopēja uzvara!” (Nezināms, 1944). (Pieejams: http://
dom.lndb.lv/data/obj/40202.html. Skatīts 20.01.2016.)
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Ludolfa Liberta veidotajā plakātā10 redzam stilizētu Latvijas simbolu 
tautumeitas izskatā. Līdzīgu motīvu, protams, var redzēt arī 1945. gadā, at-
jaunojoties padomju režīmam Latvijas teritorijā. Sākot tēmu par staļinisma 
periodu, viens no pirmajiem plakātiem, kas parādās 1945. gadā kā oficiāls 
aģitācijas materiāls, ir plakāts ar fragmentu no Latvijas PSR himnas,11 ar 
ģerboni un motīvu, kas labi atpazīstams un zināms ne tikai no Mosfiļm 
produkcijas ievada kadriem, bet zināms arī kā vēsturiska liecība – Veras 
Muhinas 1937. gadā Parīzes izstādei izveidotā monumentālā strādnieka un 
kolhoznieces skulptūra.

Šajā gadījumā latviešu tautastērps tiek izmantots kā daļa no motīva, kas 
ir raksturīgs Padomju Savienībai kopumā. Strādnieka un kolhoznieces tēls 
kā simbols, kas tiek pārinterpretēts, pielāgots vietējiem apstākļiem. Turklāt 
padomju politiskajā plakātā vīrieša apģērbā nekādas etnogrāfiskā tautas-
tērpa iezīmes neparādās. Vīrieši plakātos ir attēloti vai nu kā strādnieki, vai 
inteliģenti, taču šie tēli ir ļoti bezpersoniski; simboliskais tēls, ko marķē 
tautastērps, vienmēr ir saistīts ar sievieti. Iespējams, tas atspoguļo dzimtes 
stereotipu ietekmi uz priekšstatiem par nācijas vai tautības tēla personifi-
kāciju. Šī tēma būtu atsevišķa pētījuma vērta.

Staļinisma perioda plakātos atspoguļojas divas lietas, ko varam redzēt 
arī šajā piemērā,12 proti, no vienas puses, tā ir padomju tautu kopīgā hier-
arhija attiecībā pret vadoni. Attēla kreisajā pusē, kur tautas tiecas sasveici-
nāties ar vadoni, redzam gan latviešu tautastērpa elementu – vainadziņu –, 
līdzās ir arī kāds Vidusāzijas pārstāvis klišejiskā tērpā. Citā plakātā13 redzam 
citātu no Latvijas PSR himnas krievu valodā, kas atkārtosies cauri gadiem 
(šis konkrētais ir 1950. gada plakāts), parādot tautu brālības un draudzības 
kontekstu. Manuprāt, var apgalvot, ka jēdzieni „brālība” un „draudzība” ir 
plašāki un neskaidrāki jēdzieni par „vienlīdzību”, iespējams, tieši tādēļ arī pa-
domju propaganda uzsvēra „tautu draudzības” un „tautu brālības” jēdzienus, 

 10 „Latvija – dzīvība! Boļševisms – nāve!” (Liberts L., 1944). (Pieejams: http://dom.lndb.
lv/data/obj/39309.html. Skatīts 20.01.2016.)

 11 „Padomju Latvija mūžos lai dzīvo, spoža lai padomju vainagā mirdz!” (Karpenko M., 
1945). (Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/43629.html. Skatīts 20.01.2016.)

 12 „Lai dzīvo PSRS tautu brālīgā savienība un nesatricināmā draudzība!” (Karpenko M., 
1948). (Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/43626.html. Skatīts 20.01.2016.)

 13 „Славься, Советская Латвия наша, / Ярко в созвездии республик сияй!” (Tiščenko 
V., 1950). (Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/41527.html. Skatīts 20.01.2016.)
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kas ir poētiskāki un nav tik precīzi definējami kā „vienlīdzība”, jo tad varētu 
rasties jautājumi, kādas ir šīs vienlīdzības izpausmes, vai tā realizējas pilnā 
mērā, vai ne?

Nākamais piemērs14 ir no 1940. gadu beigām. 1948. gadā sastopamies ar 
jēdzienu „padomju tauta”, lai gan patiesībā šis jēdziens Padomju Savienības 
kontekstā parādās jau 1930. gadu beigās t. s. masu dziesmās, bet Latvijas situ-
ācijā, šķiet, tas ir viens no pirmajiem gadījumiem, kad uzskatāmajā aģitācijā 
ir runa par padomju tautu. Redzam, ka padomju tauta ir kaut kas liels un 
kopīgs, bet tajā tiek saglabāti kaut kādi etnogrāfiskie vai etniskās kultūras 
elementi (redzam sievieti, kas stāv tautiskā vai pseidotautiskā seģenē ar sak-
tu; šo motīvu mēs atceramies un pazīstam arī no Staļina laika arhitektūras 
ar vienu no tā laika iezīmēm, proti, varam šo plakātu skatīt kā sociālistiskā 
reālisma definīcijas ilustrāciju – nacionāla pēc formas un sociālistiska pēc 
satura). Vienlaikus15 tiek uzsvērta arī Krievijas valstiskuma vēsturiskā loma 
Padomju Savienības izveidē (citāts no Padomju Savienības himnas). Šie pla-
kāti attiecas uz padomju kontekstu kopumā.

Nākamais plakāts16 attiecas uz 1951. gadu, tajā attēlota konkrēta vieta, 
proti, Ļeņina iela Rīgā, 1950. gadā atklātais Ļeņina piemineklis, fonā kolon-
nas, kas simbolizē Ministru Padomi, plakāts saistīts ar Rīgas 750 gadu jubi-
leju (šīs svinības pētījusi vēsturniece Daina Bleiere). Nozīmīgākais plakātā 
nav krāsainā centrālā daļa, bet gan tie vēstures motīvi, kas parādās sānos, 
kas atklāj tagadnes nozīmi salīdzinājumā ar pagātni: tagadne ir krāsaina un 
gaiša (kā savulaik teica mākslas zinātnieks Jānis Borgs, cilvēki pārvietojas 

„nemitīgi saulaini smaidīgā noskaņojumā”). Vēsturiskie sižeti ir klātesoši, bet 
tas ir fons. Sākot no kreisās puses: senlatviešu pils, ūdens transportlīdzeklis 
līdzās tai; sižets no Lāčplēša cīņas ar Melno Bruņinieku; 1905. gads; padom-
ju armijas ienākšana Rīgā 1944. gadā, fonā nojaušams VEF rūpnīcas tornis, 
kas norāda uz attēla saikni ar Rīgu.

 14 „Slava padomju tautai – tautai uzvarētājai!” (Kovaļovs V., 1949). (Pieejams: http://dom.
lndb.lv/data/obj/43687.html. Skatīts 20.01.2016.)

 15 „Союз нерушимый республик свободных / Сплотила навеки Великая Русь” 
(Karpenko M., 1948). (Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/41529.html. Skatīts 
20.01.2016.)

 16 „Дорогою Ленина к счастью и славе, / Со Сталиным в сердце к победам идём!” 
(Karpenko M., 1951). (Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/41487.html. Skatīts 
20.01.2016.)
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Runājot par to, kāda ir vēstures politika attiecībā uz sabiedrību šajā 
laikā, būtisku pētījumu latviešu valodā līdz šim nav. Tomēr informāciju par 
to sniedz šie plakāti: padomju vara investē t. s. vietējā specifikā, kas attiecas 
uz augstāko izglītību, vēstures pētniecību, infrastruktūru padomju savieno-
tajās republikās, – šis arguments parasti tiek izmantots, lai apstrīdētu tēzi 
par padomju varas īstenoto koloniālo politiku. Šajos plakātos teksti ievietoti 
gan latviešu,17 gan krievu valodā.18 1954. gadā, jau pēc Staļina nāves, parādās 
jēdziens „latviešu tautas vēstures pieminekļu krātuve”, kas tiek attiecināts 
uz LPSR Vēstures muzeju. 1950. gadu sākumā šis muzejs piedzīvo apjomīgu 
politisko tīrīšanu, kas ir daļa no Latvijas sovjetizācijas procesa.

Latvijā kopš 1950. gadu sākuma varam konstatēt pabeigtu ideoloģisko 
koncepciju par to, kas ir latviešu buržuāziskie nacionālisti. Šeit redzam ti-
tullapas no divām grāmatām: viena ir profesora Valentīna Miškes darbs par 
šo tēmu (1953), kas mēģina skaidrot šo jautājumu, precīzu atbildi tā arī ne-
dodot, bet sniedzot garu vēsturisko piemēru virkni, sākot ar jaunlatviešiem 
kā buržuāziskajiem liberāļiem un beidzot ar grāmatas pēdējo nodaļu, kas ai-
cina likvidēt buržuāziskā nacionālisma atliekas Padomju Latvijas sabiedrībā. 

 17 „Apmeklējiet LPSR Centrālo Valsts vēstures muzeju – latviešu tautas vēstures piemi-
nekļu krātuvi!” (Nezināms, 1954). (Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/43721.html. 
Skatīts 20.01.2016.)

 18 „Посещайте Центральный Государственный исторический музей ЛССР – главное 
хранилище исторических памятников латышского народа!” (Nezināms, 1954). (Pie-
ejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/43980.html. Skatīts 20.01.2016.)
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Otrā grāmata Buržuāziskie nacionālisti – Latvijas vēstures viltotāji (1951) ir 
saistīta ar ideoloģisko tīrīšanu akadēmiskajā vidē. Buržuāziskā nacionālis-
ma koncepts visu padomju varas pastāvēšanas laiku tiek izmantots kā ins-
truments un līdzeklis situācijas kontrolei tur, kur nacionālajās republikās 
padomju vara saredzēja kādus draudus esošajai dzīves kārtībai.

Nākamais piemērs: 1955. gada plakāts,19 kas saistīts ar t. s. „neskarto 
zemju” apgūšanas kampaņu, attēlā redzama darba tabele ar brigadieru uz-
vārdiem un darba plāna izpildes procentuālo salīdzinājumu. Brigadieru 
uzvārdi norāda uz tautībām, bet plāna izpildes procenti atspoguļo ne tikai 
strādnieku čaklumu, tie veido etnisku hierarhiju: vislielākais plāna izpildes 
apjoms ir krievu brigadiera Ivanova brigādei, tad latvieša Lapiņa brigādei 
un visbeidzot nosacītā „Vidusāzijas pārstāvja” Ahmetova brigādei. Šajā ga-
dījumā plakāts, kas domāts PSKP politikas slavināšanai, atklāj tādas sociālās 
realitātes iezīmes, kas ir pretrunā oficiāli sludinātajai nostājai par visu PSRS 
tautu līdztiesību.

1960.–1980. gadi: stabilizācija, noriets un pārmaiņas

Nākamais plakāts20 mūs iepazīstina ar galvenajiem partijas kongresiem de-
staļinizācijas posmā – ar XX, XXI un XXII kongresu. Komunisma celtnie-
cības programma oficiāli tiek apstiprināta 1961. gadā XXII kongresā, kas 
ietver arī jaunas nostādnes padomju etnopolitikā, proti, padomju tautas 
jēdziens no masu dziesmām un plakātiem pārceļas uz oficiālo sfēru – parti-
jas dokumentiem un šī kongresa programmu. Partijas kongresa dokumenti 
vispār un partijas programma vēl jo vairāk ir dokuments ar likuma spēku, 
ko vienmēr var izmantot, uz ko var atsaukties un kas vienmēr var tikt lietots 
praktiskajā politikā.

1961. gadā PSKP XXII kongresā pieņemtajā Komunistiskās partijas 
programmā tiek oficiāli apstiprināts mērķis: komunisma celtniecība PSRS 
un ar to saistītā „jaunas vēsturiskas cilvēku kopības”  – padomju tautas 
veidošanās. Ar šo brīdi sākās problēma padomju etnopolitikā: kā praksē 

 19 „Lai arī kur mūs dzimtā zeme sauktu, / Mēs darbu godam paveiksim ikviens!” (Rešetņi-
kovs B., 1955). (Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/44601.html. Skatīts 20.01.2016.)

 20 „Kurss – komunisms!” (Gleihs M., 1962). (Pieejams http://dom.lndb.lv/data/obj/43711.
html. Skatīts 20.01.2016.)
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savienot padomju tautas koncepciju, kas ir oficiāli pāretniska, ar saglabātu 
nacionālās pašnoteikšanās principu, kas ir iemiesots Padomju Savienības 
teritoriāli politiskajā uzbūvē (nacionālās republikas, autonomās republikas 
un apgabali utt.).

Plakāti no 1962. gada raksturo tā laika situāciju: PSKP Programma21 un 
saukļi,22 kas tiek izmantoti gan šajā programmā, gan arī padomju propagan-
das pasākumos. Plakātu vēstījumā dominē visai abstrakta padomju cilvēku 
vienlīdzība, izvairoties no agrāk uzsvērtās PSRS tautu līdztiesības tēmas.

Vēl kāds piemērs no 1963. gada: plakāts, kas saistīts ar krievu literatūras 
un mākslas nedēļu Latvijā,23 tajā izmantots LPSR Tautas dzejnieka Jāņa 
Sudrabkalna citāts par to, ka krievu kultūra jāpazīst katram cilvēkam. Pro-
tams, tik vispārīgu tekstu Sudrabkalns būtu varējis uzrakstīt arī par jebkuru 
citu kultūru. Citāts labi parāda to, kā 1960. gadu sākumā, kad Latvijas Kom-
partiju joprojām vada Arvīds Pelše, tiek traktētas t. s. nacionālās attiecības, 
uzsverot krievu tautas kā citu PSRS tautu „vecākā brāļa” statusu, atklājot 
to ideālo nacionālo attiecību modeli, kādam PSKP priekšstatos vajadzētu 
pastāvēt Padomju Savienībā. Plakāts tomēr atspoguļo padomju etnopoli-
tikas iekšējo pretrunu: no vienas puses, tai raksturīgu unificējošo tendenci, 
no otras puses, – pienākumu saglabāt kaut kādus nacionālās pašnoteikšanās 
elementus.

Nākamais piemērs no arhitektūras: PSRS Tautas saimniecības sasniegu-
mu izstāde. Padomju Savienībai, trīsdesmitajos gados kļūstot par noslēgtu 
valsti, šī izstāde būtībā ir analogs tām pasaules sasniegumu izstādēm, kas 
parādās 19. gadsimtā Rietumeiropā. Fotogrāfijā redzama izstādes strūklaka 

„Tautu draudzība”, kas izveidota 1954. gadā. Sākotnēji šai strūklakai bija 16 
tautumeitu, kas simbolizēja 16 brālīgās padomju republikas, pēcāk viena 
tautumeita pazuda (Karēļu–somu padomju savienotā republika, kas kļuva 
par autonomo republiku). Savā ziņā tas ir arhitektūras tēlā pārvērsts savie-
noto republiku līdztiesības un kopības simbols. Tas vienlaikus notušēja gan 
 21 „Komunisms ir visas cilvēces gaišā nākotne” (Osis M., 1961). (Pieejams: http://dom.

lndb.lv/data/obj/43993.html. Skatīts 20.01.2016.)
 22 „Miers, darbs, laime, brīvība, brālība, vienlīdzība” (Kamradziuss G., 1962). (Pieejams: 

http://dom.lndb.lv/data/obj/46209.html. Skatīts 20.01.2016.)
 23 „Krievu kultūra jāpazīst katram cilvēkam, kam rūp personīga un visas tautas attīstība…” 

(Goldmanis K., 1963). (Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/44304.html. Skatīts 
20.01.2016.)
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atsevišķo republiku kultūras īpatnības (tautastērps kā standartveida „for-
māts” nacionālajai simbolikai), gan reāli pastāvošās dzīves līmeņa atšķirības 
starp tām. PSRS TSSI uzdevums bija demonstrēt visu republiku pārticību, 
atbilstoši sociālistiskā reālisma doktrīnai: nacionāls pēc formas un sociā-
listisks pēc satura. Tautumeita kā savienotās padomju republikas simbols 
būtībā ir aizgūts no 19. gadsimta etnogrāfijas atlantu veidošanas tradīcijas.

Krievijas impērijā tai ir sava izpausme – Teodora Gustava Pauli (1817–
1867) (krievu bibliogrāfijā pazīstams kā Фёдор Христофорович Паули), 
franču izcelsmes autora, sastādītais Krievijas tautu etnogrāfiskais apraksts, 
kas izdots 1862. gadā Sanktpēterburgā. Attēlā redzam latviešu zemniekus no 
Limbažu apkārtnes, nākamais attēls parāda krievu zemnieku tradicionālo 
apģērbu dažādās Iekškrievijas guberņās. 19. gadsimta etnogrāfijas uzdevums 
bija radīt nevis nacionālu simbolu, bet gan tieši fiksēt viena etnosa ietvaros 
pastāvošās tradicionālā apģērba atšķirības (resp., tautastērpu teritoriālās va-
riācijas). Tieši tāpat šajā atlantā attēlotas Kaukāza tautas un arī citas Krie-
vijas tautas, ieskaitot tālo Ziemeļu un Austrumsibīrijas tautas, parādot to 
apģērba etnogrāfisko specifiku atsevišķos novados un teritorijās.

Nākamais plakāts24 ir no 1968. gada, kur jau var redzēt, ka tautastērps 
pārvērties aizvien vairāk par ļoti nosacītu nacionālās piederības vai etniskās 

 24 „Laime tautām te plaukst – draugam blakus ir draugs” (Bērziņš L., 1968). (Pieejams: 
http://dom.lndb.lv/data/obj/46704.html. Skatīts 20.01.2016.)

Strūklaka Tautu draudzība Maskavā
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piederības simbolu. Šajā plakātā izmantots folklorā pazīstamais „zelta ābe-
les” tēls kā laimes, pārpilnības un plauksmes simbols, kas izpleš savus zarus 
pār PSRS tautām – mazajiem cilvēciņiem tautastērpos, kuri izvietoti pla-
kāta lejasdaļā.

1965. gadā sakarā ar Latvijas PSR divdesmit piekto gadadienu izdots 
Džemmas Skulmes veidotais plakāts ar tautumeitām,25 kas simbolizē Latvi-
ju starp citām PSRS republikām. Bet motīvs tas pats – vīrietis, kurš nedaudz 

 25 „Brāļtautu saimē, padomju Latvija, ziedi!” (Skulme Dž., 1965). (Pieejams: http://dom.
lndb.lv/data/obj/38673.html. Skatīts 20.01.2016.)
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apmulsis, nokļuvis tautumeitu kompānijā, jo pats ir ar kaklasaiti un uzvalku, 
rokās karoga kāts. Vai viņš simbolizē padomju varu vai kādu iestādi, kuras 
pārstāvji bija sastopami „pelēkos vadmalas uzvalkos”, varam tikai minēt, kā 
arī to, ko viņš dara šajā kompozīcijā.

Vēl pāris piemēru no 1965. gada, kas saistīti ar minēto Padomju Lat-
vijas jubileju. Redzam, ka pieeja nedaudz mainās, tautumeitas simbolika 
jau apnikusi, tāpēc parādās „ģeometriskas konstrukcijas”. Šajā gadījumā26 
Padomju Latvijas karogs seko tūlīt aiz PSRS karoga. Tajā pašā gadā izdots 
plakāts27 ar jau ierasto citātu no LPSR himnas un ar LPSR karogu līdzās 
citu savienoto republiku karogiem.

Tomēr septiņdesmitajos gados, lai gan faktiski jau 1960. gadu otrajā pusē 
šis tautastērpa motīvs pazūd, parādoties abstraktāku formu valodai, vēstī-
jums saglabājas nemainīgs, proti, – tautu draudzība.28 Bet tieši septiņdes-
mitajos gados, kā konstatējuši gan sociālo zinātņu pārstāvji, gan vēsturnieki, 
kas pētījuši šo tematiku, nacionālajās republikās veidojas priekšstats, – ka 
padomju politika ikdienā asociējas ar koloniālismu.

Kopš 1970. gadu sākuma Maskava pieļauj lielāku rīcības brīvību ko-
munistu elitēm republikās. Katrā republikā, protams, ir sava situācija, sa-
vas atšķirības: ko vienā republikā atļauj, citā liedz. Vienlaikus, izmantojot 
padomju tautas koncepciju, kas kārtējā PSKP kongresā tiek apstiprināta 
10 gadu pēc partijas programmas pieņemšanas, politika tiek īstenota tādā 
veidā, ka mēģina līdzsvarot vietējās komunistiskās nomenklatūras ietekmi, 
saglabājot vai paplašinot krievu valodas lomu publiskajā sfērā un izglītības 
sistēmā.

PSKP XXIV kongresā 1971. gadā tika apstiprināts, ka padomju tauta 
ir izveidojusies: „Sociālistiskās celtniecības procesā izveidojusies jauna vēs-
turiska cilvēku kopība – padomju tauta. [..] Arī turpmāk nelokāmi jāietur 
ļeņiniskais kurss uz PSRS nostiprināšanu, [..] neatlaidīgi cenšoties panākt 
visu sociālistisko nāciju tālāku uzplaukumu un pakāpenisku tuvināšanos.” 

 26 „Padomju Latvija mūžos lai dzīvo, spoža lai padomju vainagā mirdz” (Kamradziuss G., 
1965). (Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/44230.html. Skatīts 20.01.2016.)

 27 „Padomju Latvija mūžos lai dzīvo, spoža lai padomju vainagā mirdz!” (Goldmanis K., 
1965). (Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/44224.html. Skatīts 20.01.2016.)

 28 „Tautu draudzības valsts – PSRS” (Osis M., 1975). (Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/
obj/44064.html. Skatīts 20.01.2016.)
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Šādam secinājumam bija ne tikai propagandas teksta nozīme, tas liecinā-
ja par padomju etnopolitikas principu stabilizāciju. Tā atspoguļojās arī t. 
s. uzskatāmajā aģitācijā, plakātos29 uzsverot PSRS stabilitāti un savienoto 
republiku formālo vienlīdzību un reizē arī saikni ar „centru”: atsevišķas re-
publikas izkārtojas aplī ap galveno zvaigzni, kas simbolizē padomju valsti 
kopumā. Vizuālais efekts ir nepārprotams, plakāts rāda simetrisku un vien-
laikus hierarhiski organizētu „republiksaimi”. Tomēr kuriozi, ka 1971. gadā 
šajā jautājumā viss bija skaidrs, bet 1980. gados PSRS presē sāksies diskusijas, 
vai padomju tauta patiesi ir izveidojusies vai tikai vēl veidojas?

Nākamais piemērs – Padomju Savienības Konstitūcija jaunā 1977. gada 
versijā,30 kas, protams, asociējas ar Brežņeva valdīšanas laiku, kad patiesi 
tiek mēģināts izveidot padomju tautu kā jaunu vēsturisku kopību, kas būtu 
nevis krieviska etniskajā nozīmē – pēc etniskās izcelsmes vai kultūras –, bet 
gan krievvalodīga. Šādu tēzi savos pētījumos (piemēram, grāmatā Pārbūves 
paradoksi31) ir pamatojis krievu vēsturnieks Aleksandrs Šubins. Būtībā šī 
pretruna starp padomju tautu un nacionālo pašnoteikšanos paliek spēkā – 
padomju tautas jēdziens ir pāretnisks, bet nav skaidrs, kā to savienot ar 
nacionālās pašnoteikšanās principu. Padomju Konstitūcijā ir arī preambu-
la, kurā rakstīts, ka attīstītā sociālisma sabiedrībā ir izveidojusies padomju 
tauta. 36. pants savukārt visiem padomju pilsoņiem garantē vienlīdzīgas 
tiesības, to skaitā arī „iespēju lietot savu dzimto valodu un citu PSRS tautu 
valodas”. Praksē krievu valodai tiek garantēts īpašs statuss attiecībā uz na-
cionālo republiku titulnāciju valodām – kā starpnacionālās saziņas valodai.

Padomju Latvijas specifika 1970. gadu beigās un 1980. gadu sākumā: 
plakāts Padomju Latvija mūžos lai dzīvo! 1919–1979,32 kas parādās kā mēģi-
nājums paust lokālo savdabību un konstruēt valstisko pēctecību: Latvijas 
Sociālistiskā Padomju Republika (Stučkas režīms)–Latvijas PSR. Padomju 
režīma pēdējā desmitgadē biežāk atļauts pieminēt tos latviešu komunistus 

 29 Sk., piem.: „Brīvā un varenā republiksaime” (Osis M., 1973). (Pieejams: http://dom.
lndb.lv/data/obj/43989.html. Skatīts 20.01.2016.)

 30 „PSRS konstitūcija – komunisma celtniecības manifests” (Galdiņš J., 1978). (Pieejams: 
http://dom.lndb.lv/data/obj/43215.html. Skatīts 20.01.2016.)

 31 Шубин А. Парадоксы перестройки. Упущенный шанс СССР. Москва: Вече, 2005.
 32 „Padomju Latvija mūžos lai dzīvo! 1919–1979” (Kirke G., 1978). (Pieejams: http://dom.

lndb.lv/data/obj/44223.html. Skatīts 20.01.2016.)
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vai kreisos aktīvistus (piemēram, šajā 1983. gada plakātā33 – Linardu Lai-
cenu), kuri iet bojā Staļina terora laikā 1937.–1938. gadā. Tā ir tēma, ko 
iespējamu padara jau Ņikitas Hruščova aizsāktā destaļinizācijas politika, 
taču Latvijā to piebremzēja nacionālkomunistu virziena ierobežošana pēc 
1959. gada.

Padomju režīma norieta posms: 1989. gadā izstādē Rīgā aplūkojams 
mākslinieka Ivara Poikāna plakāts Darbam slava!,34 atklājot autora ironisko 
attieksmi pret režīma simboliku no lokomotīves līdz „sputņikam”.

Vēl daži piemēri, kas, manuprāt, labāk nekā daudzi teorētiskie raksti 
raksturo to plaisu, kāda ir starp oficiālo diskursu, ko iemieso 1987. gada 
plakāts ar tautumeitas tēlu un tradicionālo uzrakstu Padomju Latvija mūžos 
lai dzīvo!,35 un Kristiana Šica 1990. gadā zīmēto plakātu LPSR, kur attēlota 
latviešu tautastērpā ieģērbta „matrjoška”, parādot, kā Latvijas sabiedrības 
daļa uztvēra šo Padomju Latvijas tēlu un tā reālo saturu.

Postkoloniālā situācija Nr. 2

Nākamā ir Ausekļa Baušķenieka glezna Valodas mācība (1998). Šie divi at-
tēli, manuprāt, raksturo to situāciju, kāda veidojas pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas, Padomju Savienībai brūkot. Blakus redzam fotogrāfiju no 
demonstrācijas 11. novembra krastmalā,36 kas ilustrē 1990. gada 4. maija 
Deklarācijas nozīmi, uzsverot sabiedrības vienotību neatkarības atjaunoša-
nai. Labajā pusē redzam Ausekļa Baušķenieka ironisko skatu uz situāciju pēc 
neatkarības atjaunošanas – uz mākonīša redzam latviešu intelektuāļus, kas 
ar sašutumu un neizpratni lūkojas lejā uz kirilicā rakstītiem latviešu valodas 
tekstiem, t. i., – grafiti uz ēku sienām un žogiem. Savā ziņā tā ir mākslinieka 
ironiska interpretācija par šo padomju laika mantojumu.

 33 „Linards Laicens 1883–1938” (Lapsa D., 1983). (Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/
obj/46748.html. Skatīts 20.01.2016.)

 34 „Darbam slava!” (Poikāns I., 1989). (Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/44350.
html. Skatīts 20.01.2016.)

 35 „Padomju Latvija mūžos lai dzīvo!” (Drāznieks A., 1987). (Pieejams: http://dom.lndb.
lv/data/obj/44222.html. Skatīts 20.01.2016.)

 36 „4. maijs. Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena” (Nezi-
nāms, 2005). (Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/41609.html. Skatīts 20.01.2016.)
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Runājot par padomju laika pieredzes nozīmi un realitāti, jāatzīst, ka 
padomju pieredze rada bailes no vēsturiskās situācijas atkārtošanās.

Varam aplūkot plakātu no tā laika, kad notiek balsojums par iestāša-
nos Eiropas Savienībā,37 samērā uzskatāmi parādot to domāšanas veidu un 
situācijas izpratni, kāda ir raksturīga Latvijai pēc neatkarības atjaunošanas. 
Galvenais ir nepalikt pa vidu, kā tas bija starpkaru periodā, starp diviem 
dzirnakmeņiem, starp divām lielvarām. Šāda interpretācija atspoguļo pa-
domju okupācijas laika pieredzi.

Ar to saistīts arī nākamais plakāts,38 kas runā par to brīdi, kad notiek 
balsojums par iestāšanos ES, proti, formula, kas pastāv daudzu līdzpilsoņu 
galvās: no vienas savienības otrā savienībā, smilšu pulksteņa veidolā vie-
nādojot Eiropas Savienību ar Padomju Savienību. Plakāta apakšējā daļā ir 
daži norādījumi par to, kas mūs gaida Eiropas Savienībā: „Neatkarība tiks 
neatgriezeniski zaudēta”, „ES likumiem būs augstākā vara Latvijā”, „Cenas 
celsies par 25–30%”, „Izputēs daudzi Latvijas uzņēmumi” (lai gan tas notika 
jau 1990. gadu sākumā), „Krievija gatavojas iestāties ES”, jautājums: „Tu tici 
partijām un valdībai?”. Manuprāt, šis pēdējais ir ļoti zīmīgs teksts, jo šo mītu 
un fobiju sarakstu attiecībā uz ES varētu vēl turpināt, bet jautājums ir rezu-
mējošs, un tas ir raksturīgs postkoloniālajai situācijai, kad valda uzskats, ka 
visapkārt ir tikai zagļi un nodevēji, tātad partijām un valdībai ticēt nedrīkst 
principā. Tas parāda, kā saplūst kopā negatīvā pieredze pēc neatkarības at-
jaunošanas 1990. gados ar bailēm no kārtējās savienības, no tā, ko varētu 
saukt par jauno koloniālismu.

Secinājumi

Stāsts par koloniālo un postkoloniālo pieredzi Latvijā 20. gadsimtā lielā 
mērā ir stāsts par bailēm –, no vienas puses, bailes zaudēt savu identitāti 
iekšējo vai ārējo ienaidnieku dēļ, bailes tikt „aprītiem” un „izšķīdinātiem”, 
bailes kļūt par reģionālās un globālās sazvērestības upuri. Koloniālisma pie-
redze ir traumatiska. Domāju, Latvijas sabiedrība nav pabeigusi vai pat nav 

 37 „20. septembrī izšķiras Latvijas nākotne” (Nezināms, 2003). (Pieejams: http://dom.
lndb.lv/data/obj/46095.html. Skatīts 20.01.2016.)

 38 „Domā!” (Nezināms, 2003). (Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/46096.html. Ska-
tīts 20.01.2016.)
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uzsākusi „ideoloģisko dekolonizāciju”. Tā raksturīga valstīm, kas, pēc Pjēra 
Norā teiktā, „pārdzīvojušas autoritārus un/vai totalitārus režīmus”; Norā 
šo procesu saista ar pievēršanos pirmstraumas perioda atmiņu slāņiem – kā 
sevis atgūšanas paņēmienu. Pie mums par to šādi nav pieņemts runāt, jo 
tas rada asociācijas ar kaut ko radikālu, piemēram, par Latviešu Nacionā-
lo fronti un preses izdevumu DDD, kas šo tēmu būtībā ir monopolizējis. 
Kamēr šis ideoloģiskās dekolonizācijas process nebūs pabeigts, apzināties 
citādību un daudzveidību kā vērtību mūsu sabiedrībā būs ļoti grūti, jo to 
bloķē padomju laika pieredze ar uzspiesto daudzveidību, kas faktiski bija 
padomju varas īstenotās politiskās un etnokulturālās unifikācijas instru-
ments. Tādēļ stereotipu līmenī sabiedrībā eksistē piesardzīga un reizēm pat 
negatīva attieksme pret daudzveidību, ko pastiprina mūsdienu pieredze – ar 
neseno referendumu par otru valsts valodu. Turklāt šī situācija traģiska un 
traumatiska būs tik ilgi, kamēr šī padomju perioda pagātne netiks līdz galam 
izvērtēta, izrunāta, iztīrīta; tikmēr, cik vien gribam, varēsim apelēt pie tole-
rances, daudzveidības un citādības kā vērtības, eiropeiskajiem principiem 
utt., bet klāt tiem netiksim.

Pēdējais plakāts39 veiksmīgi ilustrē to, kā veidojas valsts. Dažādi vārdi, 
jēdzieni, kas, sakrītot vai saplūstot kopā, būtībā veido Latvijas Valsts ka-
rogu, apzinoties to, ka tas, ko esam pieraduši redzēt kā vienotu, monolītu 
tēlu – Latvijas Valsts karogu –, patiesībā sastāv no šādiem vārdiem un si-
tuācijām, kur ir gan ikdiena, gan svētki, gan viss pārējais, kas ar cilvēkiem 
Latvijā notiek.
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Deniss Hanovs

Nācija kā projekts.  
Nacionālismi šodienas Latvijā

Pastāv dažādi nācijas koncepti, un nacionālisms kā ideoloģija ir ļoti dažāds, 
atšķirīgs, tam ir daudz dažādu versiju, definīciju, dažādas sejas.

Gribētu sākt ar septembra beigās portālā Delfi publicētu raksta frag-
mentu, kura autors ir Kārlis Langins, un šī raksta nosaukums ir Slinkot, pūt 
un nīst ir daudz vieglāk.1 Tāda ir Kārļa Langīna versija, kas ir nacionālisms 
un nacionālisti. Šī versija ir diezgan esenciālistiska, neiecietīga, pat agresīva, 
jo šajā citātā nacionālisma piekritēja tēls ir izteikti negatīvs. Pēc šī autora 
domām, nacionālists ir ierobežots cilvēks, kurš baidās no apkārtējās pasau-
les, cenšoties saglabāt savu salmu namiņu, kurā paslēpties. Domāju, ka šis 
citāts parāda to, kā mēs konstruējam nacionālismu mūsdienās. Un, ja ļoti 
daudziem cilvēkiem mūsdienu pasaulē nacionālā ideja, nācija un līdz ar to 
arī nacionālisms kā ideoloģija ir ļoti svarīga, būtisks drošības un identitātes 
avots, tad šajā tekstā tieši drošība un stabilitāte ir kritizēta. 

Manuprāt, šeit autors pieļauj kļūdainu priekšstatu, aprakstot nacionā-
lismu kā izteiktu konservatīvu virzienu, ideoloģiju, kas, šķiet, pretnostata 
divas skaidri definētas grupas: viena ir atvērta, nav homofobiska un rasistis-
ka, bet otra – nacionāļi – ir tā, kas ir rasisti, homofobi utt. Un šis priekšstats 
mūsdienās cirkulē paralēli tam, ka nācija tiek uztverta kā vienīgā, skaidrā 
cilvēku kolektīvā identitāte, kas piedāvā plašu ietvaru, kurā var saprast, kas 
es esmu un kas esam mēs. Nevienam šeit nav taisnības, ir tikai daudz versiju. 
 1 Langins K. Slinkot, pūt un nīst ir daudz vieglāk, Delfi, 30.09.2015. (Pieejams: http://

www.delfi.lv/news/comment/comment/karlis-langins-slinkot-put-un-nist-ir-daudz-
vieglak.d?id=46527397. Skatīts 30.11.2015.)
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Arī Langina versija var pastāvēt, tomēr tā ir tikai viena no vairākām. Mēģinā-
šu parādīt to, ko Langīns varbūt nav piefiksējis, proti, noteiktā posmā nācija 
tik tiešām sniegusi iespēju skaidrot to, cik ļoti strauji mainījusies pasaule – tā 
kļuvusi aizvien nestabilāka –, un mēs runājam par diviem, maksimāli trim 
gadsimtiem. 

Pirms runāt par nācijas ģenealoģiju, gribētu dot arī nelielu impulsu 
diskusijai, proti, norādīt uz fotoattēlu, kurā redzama sieviete kopā ar savu 
bērnu musulmaņu tradicionālajā ietērpā. 

Viņa arī ir daļa no kādas Eiropas nācijas, kur viņa un, iespējams, arī vi-
ņas ģimene dzīvo. Šis jautājums patlaban ir ļoti aktuāls sakarā ar bailēm un 
aizdomām, ko stimulēja traģiskie notikumi Parīzē 2015. gada novembrī un 
arī debates šeit Latvijā – par bēgļiem. Manuprāt, mūsdienās ļoti svarīgi tur-
pināt runāt par to, kas pieder nācijai. Jau aplūkotais citāts par salmu mājiņas 
ideju norāda, ka daudziem cilvēkiem nav skaidrs, kas tad notiek ar nāciju un 
kas joprojām tai pieder vai nepieder. Manuprāt, šī sieviete ir vairāku Eiropas 
nāciju pārstāve, tā varētu būt francūziete, itāliete, arī latviete, ja mēs runā-
jam par nāciju kā par politisku kopienu. Tā, šķiet, ir labākā versija, arī man 
pieņemamākā šai mūsdienu mainīgajā, plūstošajā, nestabilajā pasaulē. Sliktā 
ziņā ir tā, ka pasaule vairs nekad nesastings – nebūs cieta, stabila un skaidra. 
Tādēļ arī mūsu priekšstati nemitīgi mainās un tiem jāļauj mainīties, lai arī 
debates turpinātos. Otrajā fotoattēlā fiksētais mākslas darbs šogad augustā 
bija sastopams Venēcijas biennālē – tas arī atklāj šo interesanto politisko 

Sieviete Venēcijā – vai eiropiete? Jautājums debatēm.  
Vai viņa ir piederīga Eiropas kultūrtelpai? Kāpēc gan ne?



101Nācija kā projekts. Nacionālismi šodienas Latvijā 

mākslas dimensiju: kopīgi mēs jūtamies droši, kopā mēs varam veidot aiz-
sargplēvi vai ādu, kas var pasargāt mūsu prātus no bailēm.

Un bailes pēc Parīzes traģiskajiem notikumiem, protams, valda Eiropā 
un pasaulē. Redzējām, cik strauji franču nacionālā politiskā kopiena, atcero-
ties upurus, var vienā mirklī pārvērsties par sabaidītu, tramīgu cilvēku pūli, 
jo jāglābj savas dzīvības. Tieši tas visvairāk pazemo cilvēkus, kas ir terorisma 
upuri, proti, viņus pārņem bailes un neļauj domāt.

Varam diskutēt arī par to, kas var piederēt Latvijas nācijai, jo arī Latvijas 
nācijas koncepts var mainīties. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir – kas 
ir būtiskākā nācijas pievilcība? Kādēļ šis koncepts pirms 200 vai 250 gadiem 
ir kļuvis ļoti aktuāls? Mana versija par nācijas izcelsmi diezgan atšķiras no do-
minējošās versijas Latvijas diskusiju telpā, proti, es neuzskatu, ka nācija bijusi 
vienmēr, neesmu no tiem, kas pārstāv esenciālisma versiju, un neuzskatu, ka 
nācija ir kaut kas dabisks, ka tā ir daļa no dabas un vienmēr pastāvējusi, un 
tikai tagad to esam atcerējušies, aptvēruši, izkopuši un attīstījuši. Manuprāt, 
nācija ir projekts, bet tas nemazina nācijas nozīmi, tādēļ arī debatēs ir liela 
loģiska kļūda – kad mēģinām šādu konceptu kritizēt, mēs it kā nododam 
nācijas ideju, kritizējot to pazemojam, noliedzam. Ļoti svarīgi saprast, ka 
nācijas koncepts, kas ir 200 gadu vecs, ir ļoti būtisks miljoniem cilvēku – viņi 
identificējas ar nāciju. Taču tas nedrīkst traucēt mums kritiski analizēt un 
domāt par to, kas ir nācijas saknes un kas piedalījies nācijas veidošanā.

Kad diskutējam pār nācijas izcelsmi un biogrāfiju, būtiski ir pieminēt 
pētnieku Ernestu Gelneru, kas ir uzskatījis, ka nācijas ir nacionālisma 
ideoloģijas produkts un nevis otrādi. Respektīvi, nacionālisms ir politis-
ka ideoloģija jeb politiskais rāmis, kas palīdzēja veidot kopienas, grupas, 

Drošības apliecinājums – ironisks mākslas darbs 
Venēcijas biennālē 2015. gada augustā
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kuras varam apzīmēt par nācijām; nācija, būdama politisks fenomens, pastāv 
publiskajā telpā, tā nevar būt ārpus politiskās kopienas, tādējādi cilvēki, kas 
pieder nācijai, attīsta šo konceptu. Tā kā cilvēks, cilvēce un valsts iedzīvo-
tāji mainās, tad arī nācija principā ir maināms projekts – tas nav sastindzis 
projekts, tas nav kanons –, lai gan, kā redzēsim, nācijai ir altāri, nācijai ir 
dievkalpojumi un arī pašpasludināti priesteri. Viens no būtiskākajiem jau-
tājumiem, runājot par nāciju, it īpaši, ja runājam par 18. gadsimta beigām, 
kas, piekrītot Gelneram un citiem, ir posms, kad dzimusi nācija kā politisks 
koncepts, ir jautājums – kas es esmu, kā mani sauc? Šis ir jautājums, kas do-
māts ne tikai cilvēkam, kas kustas globālajā pasaulē un cenšas saprast savu 
identitāti, lai gan daudzi to nemaz nevēlas darīt. 

Taču mūsdienās līdzās nācijai pastāv vēl arī vairākas citas kopienas, 
kuru dzīves vieta vai funkcionēšanas telpa sniedzas pāri konkrētas nacio-
nālās valsts robežām. Viena no būtiskākajām šādām kopienām ir patērētāju 
kopiena. Vairāki pētnieki uzskata, ka globālajā telpā mēs esam visdrīzāk 
tie, ko varam atļauties iegādāties, mēs esam cilvēki, kuriem ir kredītkarte, 
kas ir kā caurlaide jaunajā kopienā – globālajā patēriņa un baudas kopienā. 
Daži apgalvo, ka mēs dzīvojam drīzāk reklāmas telpā, uzskatot, ka no šiem 
vēstījumiem varam smelties mūsu identitātes, un tieši globālais patēriņš ni-
velē nācijas atšķirības. Tie, kam ir iespēja ceļot un kas ceļo bieži, iespējams, 
pamanījuši, ka pēdējā laikā pasaule kļuvusi nedaudz garlaicīga, jo visapkārt 
ir vieni un tie paši patēriņa vēstījumi. 

Attēlos redzami cilvēki no dažādām kultūrām, kas izbauda šo globālā 
patēriņa identitāti. Taču šī ir tikai viena no iespējamām versijām, kā mēs va-
ram minēt alternatīvus scenārijus nacionālajai identitātei. Protams, cilvēks 

Fotokolāža no autora iespaidiem par patērētāju  
sabiedrību mūsdienās – tā vieno visas tautības
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vienlaikus var apvienot vairākas identitātes: būdams patērētājs, viņš var mē-
ģināt iekļaut šajā plašajā identitātē arī savu etnisko, nacionālo vai valodas 
identitāti, tātad savienot patēriņa un etniskās identitātes zīmes. Tādējādi 
varam apgalvot nedaudz ciniski – arī etnisko identitāti var pārveidot par 
preci. To redzam arī vairākos jaunajos biznesa projektos Latvijā. 

Runājot par pārmaiņām sabiedrībā, jālūkojas atpakaļ laikā – 19. gad-
simta 20. gados, precīzāk, 1828. gadā, kad Kristiāns Dītrihs Grabe, vācu 
romantiķis un dramaturgs, sarakstīja lugu Dons Žuāns un Fausts, kas vāciski 
runājošajās zemēs ir ļoti populāra. Tajā sastopas trīs Eiropas mitoloģiskie 
tēli, kas cirkulē Eiropas kultūrā jau kopš agrīnajiem viduslaikiem: no spāņu 
viduslaiku dzejas jeb romancero, proti, Dons Žuāns, spāņu aristokrāts, un 
vācu alķīmiķis un filozofs Fausts, un pa vidu abiem arī daiļā Donna Anna, 
par kuras roku cīnās abi vīri. Fausts, nevarēdams konkurēt ar skaisto Donu 
Žuānu, nolemj sievieti nolaupīt, izmantojot maģiskus spēkus, un noslēpt 
viņu pilī kādā tālā reģionā, lai viņus neviens nevarētu sasniegt. Kad Donna 
Anna atgūst samaņu, pirmais, kas viņu sadusmo, nav vis tas, ka viņa ir no-
laupīta, bet gan tas, ka viņu nolaupījis luterānis, vācu zemes pārstāvis, nevis 
katolis. Fausts argumentē nevis ar filozofiskiem konceptiem vai maģisku 
spēku līdzdalību, bet gan saka viņai, lai labāk paklusē, jo viņa ir katoliete un 
viņas izglītība ir problemātiska, turklāt viņa ir iekļauta citā kultūrtelpā, tikai 
vācu zemju cilvēki prot filozofēt. Šādā nacionāli romantiskā garā tapusi šī 
luga. Savukārt Dons Žuāns, nonākdams Spānijā, atceras, ka Spānija ir zeme, 
kur apglabāti spāņu varoņi, viņš vairs nav libertīns, kas meklē jaunus nakts 
piedzīvojumus, viņš nekolekcionē sievietes, viņš drīzāk ir jaunas romanti-
zētas ainavas baudītājs, atcerēdamies spāņu mūziku, karavadoņus, piepildot 
šo spāņu ainavu ar jaunu saturu. Manuprāt, šī ir būtiska luga – teksts, kas 
varētu ilustrēt to jauno, kas parādījās Eiropā 19. gadsimta sākumā. Jāatceras, 
ka ir pagājuši tikai 14 gadi kopš Napoleona I kariem, kad Napoleons dažu 
gadu laikā ir radikāli mainījis Eiropas kultūras telpu un mēģinājis veidot 
jaunu impēriju, izmantojot arī republikas vēstījumus, lai veidotu kultūras 
koloniālismu, kas sekmēja kultūras alerģisku reakciju uz franču kultūru, 
republikas kultūru, stimulējot nacionālās kustības Eiropā. Tādējādi nācija 
daļēji ir projekts, reakcija; nācija ir mēģinājums feodālās kultūras pasaulē, 
kas gadsimtiem bijusi stabila, sakārtota un pēkšņi sabrukusi, atrast stabili-
tāti; īsā laikā ļoti daudz kas bija mainījies Eiropas pasaulē.
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Kur tad mēs atrodam nāciju? Virkne autoru, kuriem piekrītu, tostarp 
Ēriks Hobsbaums un Benedikts Andersons, apgalvo, ka nācija ir 18. gad-
simta beigu projekts, un viņu pamattēzes ļoti ietekmējušas pēdējo gadu 
pētniecību. Tomēr varam iet arī tālāk pagātnē, meklējot nācijas pēdas vai 
elementus arī senākos kultūras posmos Eiropā. 

Tā, piemēram, 16. gadsimta vidū Itālijā tiek veidoti regulārie dārzi, villu 
dārzi, ko vēlāk, 19. gadsimtā, romantiskā nacionālisma laikmetā, itāļu arhi-
tektūras un dārzniecības vēsturnieki definēja kā itāļu dārzus, apgalvojot, ka 
franči ir nozaguši itāļu dārzu formu un ka Versaļa ir tikai Florencē esošo 
villu dārzu kopija. Tātad arī ainava ir nacionāli piepildīta, līdzīgi kā Donam 
Žuānam, tai ir saikne ar kādu cilvēku kopienu, identitāti, ar cilvēku priekš-
statiem par savu patību, kas ir definējama lielākoties etniski teritoriālajās 
kategorijās.

Ja runājam par nāciju un šī jēdziena izcelsmi, tad nedaudz jāpievēršas 
jautājumam par to, kāpēc nācija vispār tiek saukta par nāciju. Senajā Romā 
latīņu valodā pastāvēja divi jēdzieni, kuru robežas un attiecības ir diezgan 
neskaidras. Varam runāt par jēdzienu gens, kas ir ‘dzimta’, kas apvieno kādu 
konkrētu kopienu ar zināšanām par šīs kopienas izcelsmi. Otrs jēdziens na-
tio, kura tulkojums pieļauj daudz variāciju, ieskaitot arī ‘kopiena’ vai ‘grupa’, 
vai arī ‘cilvēku kopums, kas atšķiras no citām blakus esošām grupām un ir 

Mediči villas (pie Florences) regulārie dārzi
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nonācis svešumā’. Tā, piemēram, viduslaikos jēdzienu natio izmantoja dažā-
dām studentu grupām dažādās Eiropas universitātēs. Kā zināms, viduslaiku 
kultūra un telpa ir diezgan nenoteikta, un, ja bija kādā Francijas vai Spāni-
jas universitātē studentu kopa no Vācijas, tad viņus varēja arī nosaukt par 
natio. Vienlaikus tam ir arī virkne citu nozīmju, arī no dzīvnieku pasaules 
(piemēram, ‘kucēnu metiens’ ir natio). Teritorija ir ļoti būtisks moments šajā 
skaidrojumā, atrašanās svešumā starp svešajiem nācijai ir būtisks moments, 
manuprāt, pat liktenīgs, jo tieši šeit slēpjas nācijas ēnas. 

19. gadsimtā nācija kā koncepts ilgstoši piedāvāja vairākām grupām 
emancipācijas iespējas, iespējas attīstīt savu kultūras mantojumu un dažādus 
mākslas žanrus, un vienlaikus nācijā slēpjas iespēja „negatīvu bilžu pasaulē” 
veidot ienaidniekus, citādos un atšķirīgos, pret kuriem var arī karot, kā to 
redzējām Pirmajā pasaules karā, kad nācija kļuvusi par fenomenu, kas atšķir 
mūs no radikāli sliktiem, no stulbiem barbariem vāciešiem, no dzērājiem 
krieviem, no bailīgajiem frančiem. Līdz ar to redzam, ka nācijai ir divas 
sejas, tā ir fenomens, kas slēpj sevī riskus pārtapt par radikālu un agresīvu 
ideoloģiju. Tomēr nācijai bijusi arī pozitīva loma. Viduslaikos t. s. Vācijas 
zemēs jeb tajās, ko mēs saucam par Svēto Romas impēriju, nācijas jēdziens 
tika izmantots, jo jau 15. gadsimtā šim apzīmējumam „Svētā Romas impērija” 
pievienojās apzīmējums „Vācu nācijas” (das Heilige Römische Reich Deutsc-
her Nation). Un Deutsche Nation, kā uzskatīja vairāki pētnieki, piemēram, 
Aleksejs Millers, ir mēģinājums norobežoties no citām tā laika Eiropas val-
stīm un kultūras plūsmām un veidot kopīgu teritoriālo identitāti, kas rak-
sturīga tikai Vācijai, vācu kultūrai. Te liela nozīme ir arī humānisma kultūrai, 
renesanses tekstiem, kas tapa t. s. nacionālajās valodās. Vēl viens piemērs no 
renesanses kultūras ir piemineklis Dantem kādā Florences baznīcā – Santa 
Kroče baznīcā. Šis dzejnieks kļuvis ne tikai par cilvēku, kurš sniedzis būtis-
ku impulsu itāļu valodas attīstībā (tieši Dantes ietekmē Toskānas dialekts 
kļuvis par topošās Itālijas valodu, izstumjot citus dialektus), Dante 19. gad-
simtā ir ierindojams nacionālo varoņu panteonā. Šādi nacionālie varoņi 19. 
gadsimtā pastāvēja vairākās valstīs; principā Eiropā tajā laikā strauji meklē 
esošus vai arī izdomā vēl neesošus varoņus. 

Ja runājam par Lielbritāniju un to, ko mūsdienās saucam par britiskumu 
(britishness), šī ir viena no valstīm, kas jau 16. gadsimta beigās, kā apgalvo 
pētnieki, piemēram, Štefans Bergers, varēja ilustrēt nacionālo identitāti, bet 
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lielākoties sakarā ar sevis pretnostatīšanu katoļu pasaulei pēc reformācijas. 
Zinām, ka vairākas katoļu zemes mēģināja apšaubīt šīs valsts valdnieku leģi-
timitāti, it īpaši Henrija VIII meitas Elizabetes leģitīmo valdnieces statusu. 
Elizabetes idejiskā cīņa ar Spāniju un Pāvesta valsti definēja Lielbritāniju kā 
protestantu valsti un sabiedrību ar izteiktu antikatoļu identitāti. Zinām, ka 
katoļu vajāšana un diskriminācija norisinājās Lielbritānijā līdz pat 18. gad-
simta beigām, tādējādi nacionālās valsts un nacionālās kopienas iekšienē var 
būt citas atšķirīgas kopienas, kas šeit šķietami neiederas, neiekļaujas, un tad 
valstīm dažādos vēstures posmos ir dažādas versijas par to, ko darīt ar citādo. 
Manuprāt, mēs joprojām neesam tikuši galā ar šo jautājumu un nekad arī 
netiksim galā, jo mēs paši jebkurā brīdī varam kļūt par atšķirīgiem, citādiem. 

Tātad nācijas pēdas vai iezīmes sniedzas arī tālā senatnē, lai gan vienlai-
kus gribas pastāvēt arī uz to, ka nācija ir 18. gadsimta projekts.

Domājot par 18. gadsimtu, ir būtiski noskaidrot, ko nacionālisma un 
nācijas konceptā ieguldīja franču apgaismība. Varam runāt par to, ka franču 
valodā līdzās jēdzienam „tauta”, līdzīgi kā tas vērojams arī vācu valodā, pa-
stāvēja jēdziens „nācija”, bet ļoti bieži, arī Monteskjē tekstos, šis ir sinonīms 
etnogrāfiskai kopienai, kuras parašas, tradīcijas un mākslas likumi atšķiras 
no citām kopienām. Nāciju kā politisku kopienu šeit vēl nevaram atrast, tā 
vēl tikai taps. Apgaismības teksti, kaut arī sagatavo Lielo franču revolūciju, 
bieži vien ir diezgan tālu no priekšstata par to, ka galvenais identitātes avots 
ir cilvēka etniskā vai/un nacionālā piederība. 18. gadsimts ir strādājis, lai 
kritiski revidētu viduslaiku sakrālā valdnieka tēlu, kas vienīgais saiknē ar 
Dievu kronēšanas brīdī var apstiprināt savu leģitīmo varu, un piedāvāja arī 
alternatīvu. Nācija 18. gadsimtā iegūst politisku nozīmi īsi pirms Franču 
revolūcijas, un viens no pamattekstiem vairāku sējumu apjomā ir Franču 
enciklopēdija – Zinātņu, mākslu un arodu skaidrojošā vārdnīca –, kas kādu 
brīdi bija iznākusi Francijā, un to sākotnēji atbalstīja arī Francijas karaļva-
ra. Taču, saprotot, ar ko tas varētu beigties, enciklopēdiju aizliedza, tomēr 
vēlāk to izdeva Šveicē un citās valstīs, tai kļūstot par milzīgu un veiksmīgu 
ekonomisko projektu, izplatot idejas, ka politiska kopiena, kas revolūcijas 
laikā pārtop par nāciju, varētu pati lemt par sevi un savu attīstību. Šajā brīdī, 
dažādos veidos ar dažādiem rakstiem skaidrojot cilvēka prāta un uztveres 
spējas, cilvēka spriestspējas, šī enciklopēdija definēja vai veidoja jaunu te-
ritoriju, ko varam nosaukt par suverēnas un spriestspējīgas kopienas telpu. 
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Un no šādas kopienas, kurai joprojām ir saikne ar monarha varu, šī enciklo-
pēdija nav revolūcijas pieteikums. Šī kopiena tomēr spēj pati sākt lemt par 
to, kas notiek politiskajā realitātē, līdz beigu beigās 1789. gadā Lielā franču 
revolūcija ir piedāvājusi savu versiju par nāciju, proti, nācija šajā revolūci-
jas piedāvājumā ir kopiena, kas ir pati avots likumdošanā, tā ir pati vara, 
ārpus nācijas nav nekā. Tādējādi valdnieka sakrālā vara ir zaudējusi savu 
simbolisko nozīmi, un var apgalvot, ka tieši atrašanās Versaļā ir viena no 
lielākajām monarhijas publiskā tēla kļūdām – ka tā ir zaudējusi saikni ar 
Francijas kopienu, kas sāka nacionalizēties un domāt par sevi aizvien vairāk 
politiskos un etniskos priekšstatos. 

Paralēli politiskajiem notikumiem citās Eiropas valstīs un reģionos, 
piemēram, vācu zemēs, kas tolaik joprojām bija ļoti sadrumstalotas – ap 
300 mazās valstiņās –, top cita versija par nāciju un etnisko kopienu, kas 
ir atšķirīga no Francijas priekšstata par to, ka konstitūcija jeb satversme ir 
tā telpa, kurā darbojas nācija un no kuras var smelties arī nācijas leģitimi-
tāti. Ja runājam par Herderu, viņa vārds ir būtisks tādēļ, ka viņš ir viens no 
autoriem, kas piedāvā nācijai etnisku kultūras versiju. Francija ir politiskas 
nācijas paraugs, kur pamats līdzdalībai ir likumdošana, kurā teorētiski pie-
dalās visi (diemžēl pēdējās dienās esam konstatējuši, ka gan Francijā, gan 
Beļģijā virkne šo tēžu nestrādā; kā apgalvo Rodžers Brubeikers, arī nācija, 
politiska nācija un konstitūcijas nācija tā vai citādi ir ar etnisku nokrāsu, 
tai ir dzīvas būtnes predikāts: raksturojot ainavu, mēs raksturojam nācijas 
dvēseli; jēdzieni Volk un Nation šajā gadījumā ir sinonīmi). 

Vēl kāds būtisks moments, kas liecina par to, ka nācija ir projekts, ka 
tā nav vienmēr un mūžīgi pastāvējusi. Analizējot vācu un franču tekstus, 
virkne pētnieku uzskata, ka jēdziens „tauta” līdz 18. gadsimta otrajai pu-
sei bieži tika uztverts sociālā, nevis etniskā nozīmē: tauta ir kaut kas, kas 
tuvāks masai, pūlim, kā Francijā trešā kārta (zemnieki un pilsētnieki), kas 
nav ne garīdzniecība (pirmā kārta), ne aristokrātija (otrā kārta). Redzam, 
ka Leibnica tekstos tauta joprojām ir pelēkā masa, ko nepazīstam un kuras 
kultūras mantojums vēl nav analizējams, ieliekams etnogrāfiskajā muzejā, 
nav pierakstāms un glabājams (iepretim, piemēram, brāļiem Grimmiem, 
kas 19. gadsimta sākumā interesējās par tautas kultūras mantojumu). Tau-
tas dziesma tolaik ir zemākais kultūras mantojums, Bahtina valodā runājot, 
vulgārais masku ballē vai karnevālā – tas, kas uz mirkli ir atļaujams, bet pēc 
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karnevāla beigām hierarhija atkal tiek atjaunota, galma un aristokrātijas 
kultūra ieņem savu loģisko dominējošo vietu. 18. gadsimta beigās norisinās 
pāreja un pārmaiņa tautas kultūras uztverē. Franču vēsturnieks un sociologs 
Pjērs Norā, kurš ilgstoši ceļojis pa Franciju un izveidojis ļoti apjomīgu dar-
bu, ko sauc par Atmiņu vietu projektu, analizējot vairākus priekšmetus, kas 
pastāv dažādās formās, arī nemateriālajās, konstatēja, ka, viņaprāt, atmiņa ir 
nozīmju trauki, kuros varētu pastāvēt franču kultūras un identitātes iezīmes 
un saturs. Norā uzskata, ka tas veidojas tieši brīdī, kad lauku vai zemnieku 
pastorālā kultūra sāk izzust. Zinām, ka Lielbritānijā industrializācija norisi-
nās jau 18. gadsimta beigās, mainās arī idilliskās ainavas, kuras redzam filmās 
par īsto britu identitāti. Tieši šajā brīdī intelektuāļiem parādījās nepiecieša-
mība ļoti šauram lokam to saglabāt, atcerēties un nepazaudēt; tādējādi arī 
muzeja fenomens ir 19. gadsimta projekts. 

Arī latviešu nacionālā kustība, saprotot, ka gadsimtiem nav bijusi iespēja 
attīstīt rakstisko kultūru un ir ļoti maz artefaktu, kas var norādīt uz nācijas 
senumu un biogrāfiju, steidzīgi pārņem šādu paneiropeisku piemēru, veido 
etnogrāfiskas izstādes, bibliotēkas un mēģina saglabāt to, ko sauc par zem-
nieku kultūru un mantojumu. Viena no iespējām definēt nācijas kopienu 
ir politiskā līdzdalība – tas, kas nebija iespējams vācu zemēs un arī Baltijas 
reģionā cariskās Krievijas apstākļos. Francijā jau 18. gadsimta beigās, 1789. 
gada 26. augustā, ir jauna politiskā formula: nācija, kas ir vienlīdzīgo kopie-
nu pilsoņu ietvars, kas darbojas, balstoties uz likumu pamata, un galvenais, 
ka tā ir personīga cilvēka brīvība un iespēja ārpus kārtu privilēģijām un iero-
bežojumiem veidot sevi. Šajā it kā ļoti iekļaujošajā tekstā nav pateikts nekā 
par sievietēm; jau 1792. gadā ir tapuši teksti tālaika medijos – kā atsevišķi 
sacerējumi, kas veidoja sieviešu un pilsoņu tiesību deklarāciju, kritizējot šo 
pirmo deklarāciju. Tomēr ir svarīgi saprast, ka šī deklarācija ir apgaismības 
republikāņu versijas koncentrēta formula. Redzam, kā top jauna politiskā 
kopiena, kas ir nostiprināta pirmajā Francijas konstitūcijā: 1791. gadā tā 
vēl ir monarhijas konstitūcija, ir atcelti tituli, privilēģijas, nav feodālisma 
tiesību, bet konstitūciju joprojām pieņēma valdnieks; tajā ir nostiprināta 
nācijas vara veidot apkārtējo realitāti. Tas arī ir politiskā nacionālisma for-
mulējums, kas tiek uzskatīts par iekļaujošāku nekā etniskā nācija. Lai gan 
ir ļoti grūti norobežot abas versijas un etniskais vienmēr pastāv arī politis-
kajā. Redzam principus, kas pēdējās dienās diemžēl kļuvuši arī par sēru un 



109Nācija kā projekts. Nacionālismi šodienas Latvijā 

vienlaikus solidaritātes simbolu, principus, kas revolūcijas laikā, 1792. un 
1793. gadā, sāka mainīties un ieguva Eiropas koloniālisma versiju, ar spēku 
iekarojot Vācijas zemes un arī Itāliju. 

Attēlā redzamas revolūcijas tēzes, kas var iekļaut atšķirīgus cilvēkus. 

Atcerēsimies, ka Franču revolūcija jau 1789. un 1790. gadā atjaunoja vai-
rāku etnisko minoritāšu tiesības, piemēram, politiskajās kopienās iekļāva 
arī ebrejus, ļaujot piedalīties vēlēšanās visiem vīriešiem, kam bija iespēja 
maksāt nodokļus un nebija parādu. Vienlaikus nācija veido milzīgu kultūras 
impulsu, jo producē jaunus simbolus, kas piedāvā iespēju identificēties ar 
jaunu politisko kopienu, jo, kā jau minēts iepriekš, 18. gadsimta beigās vecā 
viduslaiku feodālā kultūra, kas ilgusi gandrīz 10 gadsimtu, ir sabrukusi dažu 
gadu vai pat mēnešu laikā revolūcijas armijas karadarbībā. Protams, vecā 
iekārta jeb feodālisms vēl turpinājās vairākās zemēs un ļoti strauji neizzuda. 
Napoleona armijas un impērija daudzus procesus paātrināja, bet viņa valdī-
šanas laiks bija ļoti īss. Ir virkne pētnieku, kas apgalvo, ka tas, ko mēs saucam 
par ancien régime, joprojām pastāvēja līdz pat Pirmajam pasaules karam. Bet, 
no otras puses, Franču revolūcija ar savu priekšstatu par politizētu kopienu 

Aviņjonas pilsētas domes (mērijas) frontona fragments ar Francijas Republikas 
principiem: brīvība, vienlīdzība, brālība. Vai joprojām aktuāli?
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ir būtisks ieguldījums arī stāstā par mūsdienu nacionālismu, arī nacionā-
lismu, kas veido virkni simbolu, ar kuriem iespējams identificēties šodien. 

Un atkal uz skatuves ir sieviete – ne tikai Atēnas formā, kas piedalās 
cilvēku un pilsoņu deklarācijas izveidē; šis ir politiskās mitoloģijas darbs, 
kas radīts 1790. gadā, ar atsaucēm uz antīko Grieķiju, uz Republikas laika 
Romu. 

Žans Batists Reno. Alegorija par Cilvēktiesību deklarāciju (detaļa) (1790)

Nācijai ir sievietes seja, sievietes tēls. Bieži feminisma teorijās, kas analizē 
nācijas tēlu, tiek analizēts arī tas, ka ar dalību nācijas simbolikā sieviete tika 
pakļauta nacionālajā politiskajā kopienā vīriešu sabiedrībai. Sieviete ir uzcel-
ta un atrodas uz nācijas altāra, simbolizē nāciju, kļuvusi par sakrālu sievišķīgu 
nācijas iemiesojumu, bet vienlaikus sievietes tiesību loks ir ļoti ierobežots.

Kā redzam piemēros, sievietes tēls ir Ģermānijas jeb Vācijas iemieso-
jums dažādos gados: pirmajā attēlā 19. gadsimta 30. gados un otrajā – 1848. 
gadā, kad nācijai, vismaz šajā ikonogrāfijā, ir aktīva, pat agresīva loma, viņas 
kustības domātas cīņai pret seno ienaidnieku Franciju, stūrī redzam Kārļa 
Lielā kroni. Šajā brīdī, jau 19. gadsimta otrajā pusē, nācijai pievienojas im-
pērijas diskurss, nācija kļūst par imperiālisma politikas daļu. Tradicionāli 
mēdz uzskatīt, ka nācija un impērija ir nesavienojami jēdzieni, ka nācija ir 
tas, kas iznīcina impērijas, tomēr tas drīzāk ir iespaids no Pirmā pasaules 
kara, kad sabruka vismaz trīs lielas impērijas: Austroungārija, Vācijas impē-
rija un Krievijas impērija. Citi pētnieki, savukārt, uzskata, ka varam runāt 
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par nacionālo impērijas ietvaru: 19. gadsimts ir nevis nacionālo valstu, bet 
gan nacionālisma un impēriju laikmets, kad no radikālas, aizliedzamas, pa-
grīdes kustības vairākās valstīs (Vācijas zemēs, Itālijā) nacionālisms pārtop 
par valstu, līdz ar to arī monarhiju, republiku politisko kapitālu un īpašumu. 
Varam teikt, ka, jau sākot ar 19. gadsimta 80. gadiem līdz pat Pirmajam 
pasaules karam, nacionālisms no opozīcijas idejas un ideoloģijas kļūst par 
dominējošo nacionālo ideoloģiju, nacionālo saturu, kas izpaudās ne tikai 
mākslā – arhitektūrā un vēsturiskajā glezniecībā –, bet arī mūzikā. 

Un šeit uz skatuves parādās komponists Džuzepe Verdi: kā zināms, cil-
vēks, kas ar savu muzikālo ieguldījumu piedalījies itāļu risorgimento nacio-
nālajā kustībā (šīs kustības ēnu puses varat redzēt Viskonti filmā Gepards 
pēc Lampedūzas romāna). Verdi, jaunībā būdams godkārīgs komponists, 
iekļāvās tā laika nacionālajā kustībā, kad vēl joprojām ir runa par republikas 
versiju. Savos agrīnajos darbos viņš ir mēģinājis izmantot nacionālās kustī-
bas valodu – to pacilājošo, patriotisko, kas var cilvēkus vienot, un opera kā 
tā laika kolektīvais notikums varēja sniegt šādas iespējas veidot nacionālo 
vēstījumu brīdī, kad nacionālais bija opozīcijā, aizliegts, vajāts, atceroties, 
ka vēl joprojām šajā laikā virkne Itālijas reģionu ir Austrijas impērijas sa-
stāvdaļā. 1844.–1846. gadā Verdi, būdams nacionālās kustības dalībnieks, 
saraksta operu ar klasisku nacionālu sižetu – no Itālijas pagātnes, no vēlīnās 
Romas impērijas perioda, kad 451. gadā pēc Kristus huņņu valdnieks Atila 

Ģermānijas tēls 19. gadsimta vācu mākslā
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mēģināja iekarot Romu, kas viņam neizdevās. Šajā operā ir virkne tēlu, kas 
cenšas šādam barbaram pretoties, arī ieskaitot romiešu jaunavu Odabellu, 
kura ar zobenu rokās iestudējumā trīs cēlienu garumā staigā ap valdnieku 
Atilu un nekādi nevar to nogalināt (itāļu operas kultūrā tas, protams, jāak-
ceptē). Kopumā opera ar nacionālisma kultūras un politiskās ideoloģijas 
valodas starpniecību izskan kā aicinājums sacelties un glābt savu patria, resp. 
dzimteni. Šajā tekstā minēti arī cilvēki, kas rūpēsies par māti dzimteni – tie 
būs viņas dēli. Tātad mēs runājam par nāciju ne tikai kā par sievieti, dzīvu 
būtni, bet arī – kā par ģimeni. Šis ir izteikts etniski romantizēts variants, kas 
tajā laikā attīstījās ne tikai Rietumeiropas kultūras telpā, bet arī kļuva par 
Eiropas tā laika globālo fenomenu.

Jāaplūko arī Frederika Sorijo litogrāfijas kolekcijas fragments Univer-

sālā un demokrātiskā republika, kas radīts 1849. gadā un kurā redzam, kā 
nacionālā kustība simboliski pārņem Eiropas reģionu, turklāt nācijai ir 
saikne arī ar sakrālo, jo arī kristietība ir sniegusi savu leģitimitāti nācijas 

Žurnāla Austrums vāks
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kustībai. Pētnieki runā par to, ka nācija kļuvusi par 19. gadsimta jauno po-
litisko reliģiju, nācijas altārī ir sakrālas vietas, objekti, reģioni, cilvēki, pat 
augi un putni. Vairākas nacionālās kustības cenšas izveidot savu ideoloģiju 
kā hagiogrāfiju jeb svēto biogrāfijas. Varam redzēt spilgtus piemērus šādai 
valodai arī nacionālajā arhitektūrā, piemēram, Romas Tēvijas altārī, kas tika 
būvēts vairākus gadus, būvdarbiem noslēdzoties tikai 1907. gadā. Tas veltīts 
Viktoram Emanuelam II, apvienošanas kustības simboliskai figūrai, karalim. 
Šajā arhitektūras piemineklī redzams, kā impērijas valoda satiekas ar nacio-
nālo ideju, šīs ir atmiņas par glorificēto Romas impērijas diženo periodu. Lai 
gan paši romieši bieži smejas par šo pieminekli, tas tomēr ir labs simbols 
tam, ka nacionālais izpaužas arī publiskajā telpā. 

Lūkojoties no Rietumiem tālāk uz Austrumiem, – Baltijas guberņu. Ko 
redzam? Žurnāls Austrums bija viens no latviešu 19. gadsimta nacionālās 
kustības medijiem, telpa, kurā tika apspriesta arī latviešu nācijas ideja, kon-
cepts. Redzams, ka virkne elementu no nacionālās ikonogrāfijas atkārtojas 
(pilsdrupas, zināšanu simboli, dažādu māks-
las žanru klātesamība, protams, arī vēsture 
kā nacionālās kustības karaliene, jo vēsture 
ir mēģinājums piefiksēt it kā reāli pastāvošo 
vēsturisko notikumu kopu, kas liecina par 
nācijas pagātni). Ja runājam par nāciju kā 
kultūras fenomenu, nacionālās kustības, kas 
bieži pieteica savu unikalitāti, kļūdījās, jo nav 
nekas internacionālāks par nacionālismu. 

Nacionālisma simbolu valoda, piemēram, 
aplūkojot jau minēto Ģermāniju un Latviju 
kā pieminekļus sievietes veidolā, saglabā šo 
simbolu kopu, kas principā ceļo no valsts uz 
valsti, no kopienas uz kopienu, akcentējot to, 
ka nācija ir 19. gadsimta sabiedrību mēģinā-
jums skaidrot apkārt notiekošās straujās pār-
maiņas. No vienas puses, varam pateikt, ka tā 
ir reakcija uz nedrošību, no otras puses, nācija 
kā projekts deva virkni impulsu gan izglītības 
politikā (protams, uz reģionālo dialektu un Māte Latvija (gravīra)
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kultūru rēķina), lai gan daudz kas tika aizliegts, nepamanīts, pieklusināts, 
iznīcināts, – nācija ir arī emancipācijas potenciāls, iespēja un ietvars. Tādējā-
di nācija ir ļoti ambivalents jēdziens, ar vairākām sejām un nozīmēm, līdzīgi 
kā mūsdienās, kur nacionālais daudziem cilvēkiem ir iespēja justies drošiem, 
daudziem nacionālais ir ierobežojošais, diskriminējošais, izslēdzošais, jo 
ideālā versija – viena nācija, viena teritorija – ir tik tiešām nesasniedzama 
utopiska koncepcija. 

Pēc Zigmunta Baumana domām, katrā valstī un teritorijā dzīvo ļoti 
daudz atšķirīgu cilvēku, un mūsdienu Eiropa, kā viņš atzīst, vairs nav nacio-
nālu valstu teritorija, bet tā ir kultūru arhipelāgs, kurā pastāv daudz dažādu 
kopienu, kas mainās, pašām izvēloties savas identitātes. Jautājums ir par to, 
kā definēt nāciju no jauna? 

Šeit redzam citu versiju piemineklī, kas veltīts Otrā pasaules kara sievie-
tēm, kuras smagi strādājušas, lai pietuvinātu uzvaru, – mēģinājumu saskatīt 
nacionālajā savas vēstures grūtos brīžus, kas vieno kopējo vēstures naratīvu, 

kopīgo stāstu par varoņdarbu. Varonis un varonīgais upuris ir nācijas valo-
das figūras. 

Pavisam nesen, Lāčplēša dienā, fiksēts kadrs  – ēka Tērbatas un Eli-
zabetes ielas stūrī, kur katrā stāvā izvietots Latvijas karogs. Tā ir ļoti laba 
ilustrācija Hobsbauma grāmatai par izdomātām, jaunām tradīcijām, kas 
vienlaikus nevar sevī nest ko negatīvu vai nicinošu, proti, tā ir ideja par to, 
kā ar konkrētu nacionālu simbolu starpniecību mēs kā indivīdi varam paust 
savu piederību kādai plašākai kopienai. Šajā sakarā jāpiemin arī Benedikts 
Andersons, cilvēks, kurš kļuvis populārs ar darbu par iedomātām kopienām; 
šis darbs nav tulkots latviešu valodā. Autors apgalvo, ka nācija ir iedomāta 

Pieminieklis Otrā pasaules 
kara laika sievietēm 
Londonas centrā
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kopiena; ir jāpalūkojas uz nācijas anatomiju, aizkulisēm, tehnikām, uz to, kā 
nācija top. Andersons uzskata, ka nācija ir ļoti abstrakta un plaša kopiena, 
kur cilvēki var būt attālināti cits no cita simtiem kilometru, taču tas, kas 
mūs vieno, ir kādas simboliskas darbības, piemēram, pieminekļi cilvēkiem, 
kas upurējuši savu dzīvi un kuru vārdi mums nav zināmi; vai arī nācija ir 
kopīgas darbības kopīgā informatīvā telpā, piemēram, grāmatu vai avīžu 
lasīšana – akts, kas 19. gadsimtā bija ļoti populārs. Virkne biedrību, arī šeit, 
Rīgā, Rīgas Latviešu biedrībā, veidoja nāciju kā kultūras kopienu brīžos, kad 
nebija iespējams veidot politisku konceptu, tādējādi lasīšanas brīdī vai arī 
teātra mākslā, uz skatuves, varēja tapt priekšstats par kaut ko, kas mūs vieno, 
un šī vienojošā elementa nosaukums ir nācija. Atcerēsimies, ka gan Lesings, 
gan Šillers savos darbos ļoti precīzi novēroja to, kas norisinās uz skatuvēm, 
kritizējot to, ka repertuārs īsti neatbilst priekšstatiem par tautas vajadzī-
bām un nācijas likteņiem, un Šillers uzskatīja, ka no skatuves uz skatītājiem 
tiek izstarots priekšstats par tautu. Teātris kļuva arī par latviešu nacionālās 

Rīgas centrs  
(Elizabetes un Tērbatas ielas stūris –  
11. novembra svinību rotājumi)
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kustības ļoti būtisku elementu, vēstot par identitāti, par pagātni un formu-
lējot arī tagadnes vajadzības un aktualitātes, skaidrojot apkārtējo pasauli. 

Jautājums ir par to, kā šajā konceptā un ietvarā iekļaut cilvēkus, kas 
var un vēlas (vai arī dažkārt nevēlas) piederēt nācijai, bet kuriem ir citādas 
atmiņas un nedaudz atšķirīga valoda (cilvēki ar runas akcentu). Šie jau pie-
minētie karogi iemieso gan valstisko, gan individuālo politiku, un ko darīt 
un kā justies, ja cilvēks, piemēram, kādu apstākļu dēļ nevēlas izlikt karogu, – 
vai arī tad viņš joprojām var piederēt kopienai?
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Totalitārais valdzinājums

Šis temats lielā mērā saistīts nevis ar politoloģiju šī vārda šaurā nozīmē, lai 
aprakstītu dažādus totalitārus režīmus un pastāstītu, ar ko tie atšķiras no 
vienkārši autoritāriem vai citiem režīmiem, bet gan ar totalitārisma fascinā-
ciju. Proti, ja runājam par totalitārisma pieredzi, ieliekot šo jēdzienu zināmā 
vēstures kontekstā (tas ir 20. gadsimts, galējību laikmets utt.). Taču jautā-
jums ir par to, kādos veidos totalitāros režīmus, precīzāk, Eiropas totalitāros 
režīmus (pirmkārt, nacionālsociālismu un PSRS staļinismu), pieredzēja tie 
cilvēki, kas dzīvoja tajā laikā. Tā ir būtiska lieta, ja runājam par totalitāris-
ma jēdziena izpratni ilgākā laika perspektīvā. Gluži vienkārši tāpēc, ka šis 
vārds daudzos kontekstos ir kļuvis par lamuvārdu, taču vienlaikus ne visur 
ir izpratne, ka tā bija konkrētu cilvēku konkrēta pieredze un ka šis totali-
tārisma vilinājums ļoti lielā mērā tajos laikos skāra cilvēkus pavisam citādi 
nekā tagad, kad skatāmies dažādas dokumentālas vai pseidodokumentālas 
filmas par to, kā tur bija toreiz utt. 

Ja runājam par Latviju kā iespējamu atskaites punktu, šis process vistica-
māk lielā mērā vēl ir priekšā. Proti, mēs totalitārismu cenšamies eksternalizēt 
(apgalvojot, ka tas ir kaut kas, kas pie mums tika atnests no ārienes), turpretī 
daudzās „vecās Eiropas” valstīs, piemēram, Vācijā, tas tiek uzskatīts par kaut 
ko krietni būtiskāku – kaut vai, runājot par holokaustu, tas tiek uzskatīts 
par Zivilisationsbruch, respektīvi, par civilizācijas sabrukumu. Raugoties 
no Eiropas humanitārās kultūras viedokļa, tas var likties paradoksāli, proti, 
kā bija iespējams, ka Eiropā, precīzāk, Eiropas centrā (Vācijā), izveidojās 
režīms, kas masveidīgi industriāli iznīcināja cilvēkus? 
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Līdzīgi ir arī attiecībā uz Padomju Savienību – režīms, kas tādā vai citā-
dā veidā bija gatavs represēt 25 miljonus no saviem 200 miljoniem iedzīvotā-
ju ar visbrutālākajām un nežēlīgākajām metodēm. Kā tas bija iespējams? Kā 
tas tika atbalstīts, ja ņemam vērā, ka šie totalitārie režīmi, lai kā arī tas būtu, 
ilgu laiku baudīja ļoti augstu leģitimitāti? Protams, nevaram runāt par kaut 
kādām aptaujām, kas tika veiktas nacionālsociālistiskajā Vācijā, jo aptauju 
kultūra ir pēckara kultūra. Šie režīmi baudīja lielu sabiedrības atbalstu. Vei-
dojās masu psihozes ar „objektīvajiem ienaidniekiem”, pret kuriem jāvēršas, 
ar skaistajām utopijām, uz kurām mēs ejam. 

Daudzi no tiem, kas mūsdienās apgalvo, ka totalitārisms ir pagātnē, ne-
maz neuzdod šo jautājumu – kā es pats šajā situācijā būtu rīkojies, vai būtu 
viens no tiem, kas stāv tajā pūlī un mēģina sajūsmināties, ir absolūti patei-
cīgs un priecīgs (kā to redzam Lenijas Rīfenštāles filmā Gribas triumfs par 
1934. gada NSDAP kongresu, kad cilvēki Nirnbergas ielās beidzot ierauga 
savu lielo glābēju fīreru), vai arī būtu tāds kā Žanis Lipke, kas bija izcilība, 
bet lielā mērā arī izņēmums. Latvijas kontekstā šis jautājums būtu mazāk 
jāpolitizē, bet vairāk jāpadara par morālas pašrefleksijas jautājumu. Tāds arī 
totalitārisms bijis visā pēckara vēsturē.

Jautājumi, par kuriem šīs tēmas sakarā būtu jārunā, ir divi. Viens no 
tiem ir: vai totalitārisms patiesi pastāv, zinot, ka totalitārisms nav īsti analī-
tisks jēdziens? Gan vēsturnieki, gan politologi šodien diezgan kritiski runā 
par totalitārisma jēdzienu. Un otrs: kādā veidā jau pēc Otrā pasaules kara 
un arī pēc staļinisma sabrukuma un poststaļiniskā perioda iestāšanās PSRS 
ir mēģināts skaidrot šo ļoti savdabīgo fenomenu? Jo, manuprāt, tas tomēr ir 
un paliek ļoti fundamentāls paradokss. Kā bija iespējams, ka Eiropas tauta 
(vācieši, bet ne tikai), kas sevi uzskatīja par Eiropas humanitārās kultūras 
augstāko virsotni (Volk der Dichter und Denker, resp., „dzejnieku un domā-
tāju tauta”), nonāca līdz kam tādam? Vai varam cerēt, ka mūsdienu sabied-
rībās, mūsdienu liberālajās demokrātijās ir iebūvēti drošinātāji, kas padara 
neiespējamu tāda vai līdzīga scenārija atkārtošanos?

Totalitārisms lielā mērā bija arī kultūras un estētikas fenomens: totali-
tārisma māksla, totalitārisma arhitektūra, totalitārisma glezniecība. Kā tās 
iederas Eiropas kultūras vēsturē?

Mazliet par totalitārisma jēdziena ģenēzi. Šo jēdzienu sāk lietot 20. 
gadu sākumā Itālijas kontekstā. Itālija, kā zināms, ir bijis nosacīti pirmais 
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lielais totalitārais režīms, kas lielā mērā liek pamatus tam, kas notiek pēcāk 
Eiropas rietumu daļā. Politiskais domātājs Džovanni Amendola uzsver, ka 
kopumā visas valsts iekārtas iespējams iedalīt trijās: minoritārisms (ja valstī 
valda mazākums, resp., aristokrātija, monarhija u. tml.), mažoritārisms (de-
mokrātija, kurā valda vairākums) un totalitārisms (valsts vairs nedalās, tā ir 
totāla, tajā viss ir totāli integrēts). Tā arī ir itāļu fašisma pamattēze: nekas 
ārpus valsts, viss – valstij. No tā arī rodas vārds totalitārisms, ko pēc tam Itā-
lijā jau sāk izmantot kā pašidentifikācijas apzīmējumu attiecībā uz Musolīni 
režīmu; pēc tam to pārņem kā kritisku jēdzienu. 30. gadu beigās Vinstons 
Čērčils to padara par opozīcijas jēdzienu, politisku jēdzienu, nodalot to 
no Rietumu liberālajām demokrātijām, ar pēdējām saprotot anglosakšus: 
Čērčils jau 1938. gadā, būdams ideoloģiski pietiekami noturīgs, runā par to, 
ka tie režīmi, kas atrodas uz austrumiem no Lielbritānijas, proti, nacistiskā 
Vācija un staļiniskā PSRS, ir totalitāri. 

Totalitārisma teoretizēšana parādās tikai pēc Otrā pasaules kara, šis 
jēdziens „apgrozībā nonāk” lielā mērā kā labējs politisks jēdziens gluži 
vienkārši tādēļ, kas šis jēdziens veidots tāpēc, lai ievilktu šos abus totalitā-
rismus – gan nacistisko Vāciju, gan staļinisko Padomju Savienību – vienā 
jēdzienā. Taču – vai šos režīmus var identificēt? Totalitārisma diskurss 
lielā mērā bijis vērsts uz šo režīmu identificēšanu, uzskatot tos par iden-
tiskiem. Par to, ka šos režīmus identificēt ir grūti, liecina gadījums, kad 
2006. gadā kāda latviešu politiķe ieguva plašu publicitāti Eiropā, tostarp 
arī kritiskā nozīmē. Tā bija Sandra Kalniete, kas Leipcigas Grāmatu gada-
tirgū savā uzstāšanās reizē pateica, ka šie abi režīmi bijuši equally criminal, 
resp., vienlīdz noziedzīgi. Neraugoties uz to, vai ideoloģija ir komunistis-
ka, balstīta marksisma interpretācijā, vai arī šī ideoloģija ir rasistiska un 
nacionālistiska, vienalga šie režīmi ir līdzīgi, piederīgi vienai un tai pašai 
politisko režīmu kategorijai. 

Pirmā autore, kas kļūst plaši pazīstama ar totalitārisma konceptualizā-
ciju, ir Hanna Ārente ar savu darbu Totalitārisma izcelsme (The Origins of 
Totalitarianism), kas ir pirmais mēģinājums teoretizēt par to, kas īsti bija 
totalitārisms un kā kaut kas tāds bija iespējams. Ārente, kas pati pirms Otrā 
pasaules kara devusies bēgļu gaitās uz Ameriku, raugoties uz Eiropā notie-
košo, mēģina pateikt, kas tad tas ir bijis. Ārentes pienesums šai diskusijai par 
totalitārismu ir, pirmkārt, apgalvojums, ka tas, kas notika, nebija nejaušība, 
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un, otrkārt, ka totalitārismu nekādā gadījumā nevar identificēt ar citiem da-
žādajiem vēsturē pastāvējušiem tirāniskajiem un despotiskajiem režīmiem, 
piemēram, Osmaņu impēriju u. tml. Proti, Ārente pasaka, ka totalitārisms 
ir jauns un atšķirīgi pētāms fenomens, un viņas doktrīnas centrā ir tēze, ka 
tas, pirmkārt, ir terors, ar kuru nodarbojas valsts (mērķtiecīga iebiedēšana, 
bailes), un tam, kāpēc tas notiek, ir virkne cēloņu. Visupirms tas ir tādēļ, ka 
cilvēki ir kļuvuši atomizēti, proti, katrs kļuvis par vienu neatkarīgu atomu, 
kas nekādā veidā nevienojas ar apkārtējiem, ir katrs pats par sevi. Līdz ar to 
totalitārisms, saskaņā ar Ārenti, ir politiskā iekārta, kas balstās uz šādiem 
maziem, neatkarīgiem atomiņiem, kas katrs redz sevi kā izolētu indivīdu un 
kam netiek ļauts veidot brīvprātīgas vai, mūsdienu terminoloģijā runājot, 
nevalstiskas struktūras horizontālā veidā: visam jābūt pakļautam centrali-
zētai kontrolei. Totalitārisms ir iekārta atomizētiem indivīdiem. Par to, vai 
tas tā tiešām ir, var diskutēt. 

Domājot par padomju režīmu, tā patiešām bija iekārta, kas nepieļāva 
un neatzina kā leģitīmas nekādas cilvēku asociācijas bez komunistiskās par-
tijas sankcijas. Jebkādām cilvēku pašorganizācijas formām jātiek pakļautām 
politiskai kontrolei. Tāpēc viens no lielākajiem komunisma sagrāves ele-
mentiem Polijā bija tas, ka 1980. gadā partija, reaģējot uz protestiem par 
pārāk augstām gaļas cenām, pēkšņi pieļāva, ka šajā valstī var pastāvēt arī 
arodbiedrība, kas nav partijas kontrolēta – proti, Solidaritāte. 

Otrkārt, Ārente saka, ka cilvēkos ir zudusi ticība liberālajai demokrāti-
jai, jo kapitālistiskā tautsaimniecībā rodas milzīgas sociālekonomiskās at-
šķirības. Tātad liberālās demokrātijas vairs neveido to publisko telpu, kurai 
cilvēki varētu piederēt un kopīgi kaut ko darīt. Valsts, kas tradicionāli Eiro-
pas vēsturē ideāli ir uzskatīta par pilsoņu publiskās aktivitātes vietu, kļūst 
par apspiešanas instrumentu.

Treškārt, Ārente runā par koloniālisma pieredzi. Piemēram, virkne 
nacistiskā režīma vadoņu ir nākuši no ģimenēm, kurām ir koloniālā piere-
dze. Kā zināms, Vācija arī pēc 1871. gada veidoja sev kolonijas, lielākoties 
Āfrikā un Okeānijā. Ārente koloniālismu saista ar dehumanizāciju: proti, 
notiek izrīkošanās ar citu, šķietami mazvērtīgāku sociālu grupu cilvēkiem, 
koloniālajiem subjektiem (melnādainajiem, arābiem utt.). Tas, kas notiek 
totalitārismā Eiropā (domājot gan Gulagu, gan holokaustu), ir situācija, kad 
to pašu pieeju, ko esam ieguvuši koloniālisma pieredzē, tagad pārceļam uz 
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jaunām, vietējām kategorijām. Turklāt Ārente uzsver, ka viens no totalitā-
risma krusttēviem nepārprotami ir eiropeiskais modernais imperiālisms, kur 
arī viss attiecībā uz cilvēka dehumanizāciju (t. i., cilvēciska „statusa” atņem-
šanu noteiktām cilvēku grupām) ir skaidri izpaudies. 

Otra nozīmīga totalitārisma teorija ir piederīga amerikāņiem, tā ir vai-
rāk politoloģiska. Tās pārstāvis ir Zbigņevs Bžezinskis, kurš pēcāk bija pre-
zidenta Džimija Kārtera administrācijas Nacionālās drošības padomnieks 
(National Security Adviser). Viņa un Karla Frīdriha grāmata Totalitārā dik-
tatūra un autokrātija runā par totalitārismu kā īpašu politisko režīmu. Šo 
abu autoru darbi ir vairāk politoloģiska analīze iepretim Ārentei, kas runā 
vairāk ideoloģiski vēsturiskās kategorijās. Pirmā totalitāro režīmu pazīme, 
kas izriet no Bžezinska un Frīdriha, ir orientācija uz ideoloģiju. Totalitārs 
režīms ir ideoloģisks režīms, nevis vienkārši elite, kas vēlas noturēt varu. 
Totalitārais režīms balstās stāstā par vēsturi, par vēstures piepildījumu, nā-
kotnē gaidāmu utopiju, tam ir skaidra vēstures loģika. Tomēr tas nenozīmē, 
ka visas totalitāro režīmu ideoloģijas kaut kādā ziņā ir vienādas. Ja raugā-
mies uz marksismu-ļeņinismu un nacionālsociālistisko Vāciju, ievērosim 
tur principiālas atšķirības: PSRS pamatā tomēr bija samērā koherenta 
Marksa interpretācija, balstīta 19. gadsimta socioloģijā. Nacistiskā Vācija 
nebija tādā nozīmē ideoloģizēts režīms, tas bija daudz lielākā mērā haris-
mātisks režīms, kas bija apsēsts ar fīreru, izvairoties no teoretizēšanas un 
pārmērīga intelektuālisma.

Otra pazīme ir partija – vārds, ko reizēm latviski nepareizi tulko kā 
„vienpartijas sistēma”, domājot, ka tas ir režīms, kurā ir tikai viena partija, 
taču patiesībā tas ir režīms, kurā partija ir saaugusi ar valsti. Proti, pastā-
vēja valsts institūcijas (piemēram, Ministru Padome, formāls parlaments 
ar nosaukumu Augstākā Padome), ko kontrolēja PSKP. Citiem vārdiem 
sakot, valsts darbība ir pakļauta tiešai vienas partijas kontrolei, kas tad arī 
ir politiskās varas monopola turētāja. Tāda ir komunistiskā sistēma. Lai 
gan kopumā šie reāli pastāvējušie totalitārie režīmi ir diezgan atšķirīgi: NS-
DAP Vācijā nespēlēja tādu lomu kā PSKP Padomju Savienībā. NSDAP bija 
daudz lielākā mērā mobilizācijas partija, kas bija krietni decentralizētāka 
nekā Padomju Savienības Komunistiskā partija, kur būtībā valsts ir nodo-
ta viena politiskā spēka rokās, kas īsteno absolūtu politisko pārvaldību un 
rūpējas par utopijas realizāciju. 
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Trešā pazīme, arī abu jau minēto autoru ieskatā, ir ekstensīva vardarbī-
bas izmantošana. Totalitārisms izmanto vardarbību ne tikai tādēļ, lai no-
turētos pie varas, bet galvenokārt, lai piepildītu vēsturi. Vai patiešām kāds 
domā, ka 1937., 1938. gada Staļina „tīrīšanas” bija vērstas uz to, lai Staļins 
varētu noturēties pie varas? Protams, ka ne. Tās bija vērstas uz noteiktas 
ideoloģiskas mācības ieviešanu dzīvē jebkādiem līdzekļiem. 

Visbeidzot, Bžezinskis un Frīdrihs nošķir vēl divas totalitārisma pazī-
mes – proti, valsts kontroli pār medijiem un pār ekonomiku. 

Vēlāk šis klasiskais totalitārisma jēdziens tiek politizēts. Tas kļūst sti-
hisks un nevaldāms. Viena būtiska lieta, kas notiek ar totalitārisma jēdzienu, 
ir: 60. gados to nolaupa kreisie. Pēc viņu domām, dārgās Rietumu kapitālis-
tiskās liberālās demokrātijas nav mazāk totalitāras kā nacistiskā Vācija vai 
staļiniskā Padomju Savienība. 1968. gada slavenais sauklis „zem asfalta ir 
pludmale” un Herberta Markūzes, viena no Frankfurtes skolas psiholoģiski 
orientētiem sociologiem, kurš paliek Amerikā, pazīstamā grāmata Viendi-
mensijas cilvēks, kur viņš, izmantojot totalitārisma jēdzienu, saka, ka šī totālā 
kontrole patiesībā notiek ne tikai komunistiskajās valstīs vai Itālijā un Vācijā, 
bet ir ne mazāk raksturīga arī tiem režīmiem, kas paši labprāt piesauc tota-
litārismu, lai kritizētu pārējos. Runājot par totālu kontroli, Markūze uzsver, 
ka viens no veidiem, kā tā tiek īstenota, ir ar vardarbīgiem līdzekļiem (ar 
Gulagu, cietumiem, izsūtīšanām utt.), taču to iespējams īstenot arī ar krietni 
maigākiem līdzekļiem, kā to dara Rietumu demokrātijas, proti, ietekmējot 
un kontrolējot cilvēku nevis ar piespiešanu un vardarbības draudiem, bet 
gan, izmantojot viņa paša vēlmes. Markūze runā par pēckara Eiropas un 
pēckara Rietumu patērētājsabiedrību kā totalitāru – citā, ne vairs Bžezinska 
un Frīdriha nozīmē. 

Citiem vārdiem sakot, tas ir viens no variantiem, ka totalitārisma dis-
kurss aiziet „pa kreisi”. Šo tradīciju kaut kādā ziņā turpina arī intelektuālajā 
vēsturē, iespējams, viens no visietekmīgākajiem Austrumu un Centrālei-
ropas „produktiem” Slavojs Žižeks, kuram ir grāmata Did Somebody Say 
Totalitarianism?, kas stāsta par to, ka viss šis politkorektums izvērties par 
sava veida apsēstību Rietumos un totalitārisma jēdziens kļuvis par politko-
rektuma sastāvdaļu, proti, ja kāds piedāvā ļoti radikālu sabiedrības pārvei-
dojumu programmu, sekas tam noteikti būšot totalitārisms. Redzams, ka 
šis jēdziens tiešām kļuvis izteikti polemisks. 
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Kopš tā laika totalitārisma jēdziens kopumā ir kļuvis pats par sevi, par 
tādu kā strīdus un piedauzības akmeni. Jautājums, vai tas vispār ir lietojams? 
Mūsu reģionā tas lielā mērā bijis saistīts ar jautājumu, vai mēs drīkstam un 
kādā nozīmē mēs drīkstam identificēt abus šos totalitāros režīmus? Vai vācu 
nacisms un tā īstenotais holokausts ir kaut kas vēsturiski absolūti unikāls, 
neatkārtojams, vai arī drīkstam to iesaistīt kādās diskusijās par citiem 20. 
gadsimta un agrāku laiku noziegumiem pret cilvēcību? Viens no visnozī-
mīgākajiem notikumiem kontinentālajā Eiropā bija 1986. gada t. s. „vēstur-
nieku strīds”, ko aizsāka vācu vēsturnieks Ernsts Nolte, kurš pirmais vācu 
diskursā (kā zināms, vācu kolektīvā un politiskā apziņa pēc Otrā pasaules 
kara vispār ir īpašs stāsts) atļāvās skaidri pateikt to, ka, runājot par nacis-
tisko Vāciju un tās noziegumiem, mums vērts runāt par šiem notikumiem 
zināmā vēsturiskā perspektīvā un ka daudzām lietām, ar ko noziedzīgā kārtā 
nodarbojās vācu nacisti, pamats tika ielikts 1917. gadā, kad Krievijā pie va-
ras nāca boļševiki. Protams, Nolte uzsvēra, ka tas nemazina nepārprotamā 
genocīda pret ebrejiem unikālo lomu, tomēr jāraugās uz nacistisko Vāciju 
un holokaustu plašākā perspektīvā. 

Austrumeiropā stāsts par šo abu 20. gadsimta totalitāro režīmu savstar-
pējo salīdzināmību joprojām nav izrunāts līdz galam. Esam gatavi abpusēji 
mētāties ar dažādiem lozungiem. Ļoti daudzi Austrumeiropas vēsturnieki 
un politiķi ne līdz galam saprot to fundamentālo nozīmi, kāda pēckara Eiro-
pā ir tādam simbolam kā Aušvice. Rietumos tā nav tikai viena no daudzajām 
masu slepkavībām, tas ir simbols ar ļoti dziļu dimensiju, fonu, proti, tas 
ir stāsts par civilizācijas sabrukumu, ko Rietumi pieņem kā neapšaubāmu. 
Pārsteidzošs ir absolūtais naivums, ar kādu Rietumeiropas „kreisie” ir rau-
dzījušies un joprojām raugās uz Padomju Savienību, tās ideoloģiju.

Varam vaicāt, vai tam visam ir kāds sakars ar mūsdienām. Ir virkne pēt-
nieku, kas domājuši par totalitārismu, masu psihozēm, dehumanizāciju (ve-
selu cilvēku kategoriju iespējams padarīt par objektīvajiem ienaidniekiem, 
proti: ne tāpēc, ka viņš ir subjektīvi noskaņots pret mani, bet tikai tāpēc, ka 
viņš ir piedzimis un izveidojies tāds; neatkarīgi no tā, ko viņš domā un runā, 
viņš ir jālikvidē, jo ir objektīvs ienaidnieks, – šāds skatījums bija Hitleram 
par ebrejiem), fiksējuši lietas, no kurām mēs joprojām neesam brīvi un kas 
parāda to, ka nosliece uz totalitārisma izpausmēm ir raksturīga moderna-
jai civilizācijai kā tādai. Tādi autori kā Makss Horkheimers un Teodors 
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Adorno ir teikuši, ka totalitārismam ir sakars ar sabiedrības modernizāciju, 
ar to, ka cilvēki sāk dzīvot pilsētās, sāk ražot industriāli, sāk veidot iedzīvo-
tāju masu; tie ir ļaudis, kuri pakļauti lietai, kas nebija iespējama līdz pat 20. 
gadsimtam, proti, – masu komunikācijai. Agrārā sabiedrība nekad nevarētu 
būt totalitāra, jo tā dzīvo citā informācijas ciklā, lasītprasmes līmenis tajā ir 
daudz zemāks un nav šī ikdienas apgāde ar informāciju. Abi šie autori darbā 

Apgaismības dialektika apgalvo, ka totalitārie režīmi izriet no sabiedrības 
racionalizācijas. Proti, tas ir process, kurā cilvēki aizvien vairāk iemācās ar 
prātu kontrolēt lietas, realitāti; ar laiku šādas kontroles iespējas pieaugušas 
ne tikai attiecībā uz apkārtējo fizisko realitāti, bet arī uz sabiedrisko rea-
litāti, proti, cilvēks prot instrumentāli pakļaut, pētīt, kontrolēt utt. Tota-
litārisms savā ziņā balstās šajā spējā: cilvēka prāts tiek maksimāli radināts 
no tā distancēties – atrauties no dabas u. tml. Nacistiskais režīms, par ko 
galvenokārt arī domā Horkheimers un Adorno, ir tad, kad šajā struktūrā 
daba un mitoloģiskā uztvere, ko esam atstājuši ārpus, ielaužas atpakaļ. Tas 
arī ir šis slavenais stāsts, – ka nacistiskā Vācija, kas ir tehnoloģiski ārkārtīgi 
attīstīta, bet balstās trakās mitoloģiskās doktrīnās (piemēram, Alfrēds Ro-
zenbergs, Tallinā dzimis vācbaltietis, ir grāmatas 20. gadsimta mīts autors). 
Totalitārisms ir savā ziņā reakcija uz šo cilvēku distancēšanos no dabiskā, 
mitoloģiskā, nepārbaudītā. Savukārt Nolte runā par citu jēdzienu, proti: to-
talitārisms ir reakcija uz transcendenci, sabiedrība pārāk ātri mainās, trans-
formējas, iekarojot kosmosu, sašķeļot atoma kodolu u. tml. Taču cilvēki, 
nespēdami šo pārmaiņu straujumu izturēt, nespēdami tām pielāgoties, sāk 
ilgoties pēc kārtības, pat ultrakonservatīvi sāk tiekties pēc dzelžainas kārtī-
bas. Paradoksāli, taču totalitārisms pēc savas formas ir konservatīvs. Tas, ka 
nacionālsociālisms ir konservatīvs, ar akcentu uz romantisko pagātni, vēl 
būtu saprotams. Taču attiecībā uz staļinisko periodu – vai staļinisms bija 
kreiss? Nē. Tas pat kaut kādā ziņā bija izteikti labējs, jo vēlējās novērst šīs 
kreisās pārmērības, estētiskus eksperimentus, iniciatīvas u. tml.

Kā pēckara politiskā doma ir reflektējusi par totalitāro pieredzi? No-
zīmīga, protams, ir arī psihoanalīze. 20. gadsimts, kā zināms, ir ne tikai to-
talitārisma, bet arī psihoanalīzes gadsimts, jo veids, kā modernais cilvēks 
domā par sevi, ir lielā mērā balstīts Freida priekšstatos, sākot no Junga ar-
hetipiem un beidzot ar Vudiju Alenu. Ņemsim vērā, ka, lai gan pats Freids 
mirst 1938. gadā, viņš kaut kādā ziņā ir aizķēris nacistisko Vāciju; Freida 
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grāmatā Īgnums kultūrā ir stāsts par totalitāro civilizāciju. Iespējams, visno-
zīmīgākais psihoanalītiķis, kurš domājis par totalitārisma pieredzi, ir Ērihs 
Fromms; viņa vispazīstamākais darbs ir Bēgšana no brīvības, kur Fromms ap-
galvo, ka stāsts par totalitārismu sākas jau no protestantisma, jo protestan-
tisms, atšķirībā no katoliskās visaptverošās realitātes, ir ļoti individualizējošs, 
protestantisms cilvēku padara vientuļu attiecībās ar Dievu, un šī individu-
alizācija ir nemitīgi progresējoša. Otra ir socioloģiskā tēze: vācu nacisms ir 
vidusšķiras apakšējā slāņa sacelšanās pret esošo kārtību, ņemot vērā, ka tas 
bija nacionālsociālisma nesošais slānis; tā nebija tik lielā mērā strādnieku 
partija kā veikalnieku, kurpnieku, sīku ierēdņu partija. Pēc Otrā pasaules 
kara ir populāri pētīt t. s. autoritārās personības, un jautājums ir par to, vai ir 
kāds cilvēka psiholoģiskais tips, kas ir dabiski tendēts kļūt totalitārs? Pēcka-
ra Eiropā veiktas arī aptaujas, mēģinot noskaidrot, vai tāds pastāv. Fromms 
savā vēlākajā darbā Cilvēku destruktivitātes anatomija mēģina analizēt trīs 
totalitāros līderus – Hitleru, Himleru un Staļinu –, raugoties uz tiem caur 
sadomazohisma prizmu (ņemot vērā, ka sadomazohisms ir baudas gūšana 
no pašdestrukcijas). Viņš atzīst, ka Hitlers ir vienkārši nekrofils, Staļinam 
piemīt aseksuāls sadomazohisms u. tml. 

Pievēršoties filozofiskam skatījumam, jāņem vērā darbs, kas aizsākts 
jau kara laikā, pēcāk ieguvis uzrāvienu un kura pamatjēga ir totalitārisma 
intelektuālo pamatu analīze. Tā ir Karla Popera divsējumu grāmata Atvēr-
tā sabiedrība un tās ienaidnieki, tās autors ir slavens ne tikai ar to, ka viņa 
pazīstamākais skolnieks ir Džordžs Soross ar saviem Atvērtās sabiedrības 
institūtiem, bet arī ar virkni būtisku spriedumu. Popers saka, ka totalitāra 
sabiedrība ir slēgta sabiedrība, proti, tā vairās no jebkādiem jauniem risi-
nājumiem. Tā ir konservēšana, ar varu noturot sabiedrību tādu, kāda tā 
ir. Šīs slēgtās sabiedrības lielā mērā balstās uz iepriekš sadomāta vēsturiska 
plāna – ja kāds nevēlas tajā iekļauties, tad to var arī piespiest, ar varu padarot, 
tā teikt, laimīgu. Atvērtā sabiedrība ir spējīga mācīties no kļūdām, tā ir tā 
pati liberālā demokrātija – liberāla tajā nozīmē, ka mums katram ir iespēja 
mācīties no savām kļūdām un brīva izvēle attiecībā uz reliģiju, politiskajiem 
uzskatiem, seksuālo orientāciju u. tml. Politiskā līmenī šāda mācīšanās no 
kļūdām ir iespējama kā demokrātija. Un kas tad ir demokrātija? Popera de-
mokrātijas definīcija vēsta – tā vispirms ir iespēja mācīties no kļūdām. Proti, 
mēs kādu ievēlam uz četriem gadiem, un pēc tam mums ir iespēja tikt no 
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viņa vaļā. Autoritārismā šādu pārvēlēšanas iespēju nav. Tādējādi, vadoties 
pēc Popera atziņas, šīs slēgtās sabiedrības ir neracionālas, tās nav spējīgas 
attīstīties, mācīties no kļūdām.

Raugoties uz 20. gadsimta totalitāro pieredzi no filozofiska skatpunk-
ta, jāmin arī Hannas Ārentes pazīstamais darbs Eihmans Jeruzalemē, kas 
varbūt nav tīri filozofisks, vairāk gan politiski publicistisks, bet filozofiski 
relevants sacerējums. Tas ir stāsts par ļaunuma banalitāti: proti, nacistiskā 
Vācija balstījās nevis kaut kādos superļaunos dēmonos, bet gan vienkāršos 
cilvēkos, kas bija pieraduši ikdienas dzīvē kalpot priekšniecībai, distancēties 
no jebkādiem morāliem apsvērumiem – ja priekšniecība saka, ka jāorganizē 
transports uz Aušvici, tad pienākumam uzticīgs birokrāts to paklausīgi arī 
izpilda. Tas ir stāsts par to, ka totalitārie režīmi lielā mērā balstās nevis dē-
moniskā iecerē, bet gan ļoti lielā daudzumā cilvēku, kas ir gatavi nedomājot 
šādas lietas īstenot dzīvē, – tam apliecinājums ir arī holokausts. 

Vēl kāds skatījums uz totalitārismu ir Jesajam Berlinam, kurš pazīstams 
galvenokārt kā ideju vēsturnieks un publiskais intelektuālis. Viņa darbam 
par divām brīvībām ir ļoti dziļa jēga. Brīvība kā modernās politikas centrā-
lais jēdziens, sākot no Lielās franču revolūcijas. Piemēram, Džons Stjuarts 
Mills saka, ka brīvība ir vienkārši cilvēka spēja netraucēti darīt to, kas ienāk 
prātā. Berlins apgalvo, ka jābūt piesardzīgiem attiecībā uz tādām brīvības 
izpratnēm, kas vienlaikus ir komplektā ar pozitīvu pienākumu kaut ko sa-
prast, kaut kur iesaistīties, kaut ko darīt utt. No šāda viedokļa raugoties, tas, 
protams, ir liberālisma manifests. 

Totalitārā pieredze savā ziņā ir kalpojusi par atspēriena punktu un 
stūrakmeni daudzām diskusijām par politiku pēc Otrā pasaules kara. Un 
diezin, vai šī diskusija tuvākā laikā beigsies, gluži vienkārši tādēļ, ka īpaši 
mūsu reģionā šī totalitārā režīma pieredze joprojām ir viens no politikas 
centrālajiem tematiem.
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Ilze Jansone

„Vai dusmīga un nelaimīga?”  
Stereotipi un aizspriedumi 
par feminismu Latvijā

Raksta iesākumā piedāvāšu pavisam īsu feminisma definīciju, vienlaikus 
atgādinot par tā izcelsmi un feminisma trim viļņiem. Tālāk pievērsīšos ste-
reotipiem par feminismu, kas, manuprāt, Latvijā iedalāmi divās lielās gru-
pās: pirmkārt, stereotipi, kas tiek saistīti ar feministes tēlu nosacītā publiskā 
telpā un dažādos medijos, un, otrkārt, tie, kuru slazdos nereti iekrīt pašas 
feministes, tādējādi neviļus sekmējot visdažādāko aizspriedumu plašāku un 
dziļāku attīstību. 

Vārds „feminisms” sākotnēji lietots ar negatīvu konotāciju – sievietei 
tiek pārmesta savas vietas neievērošana, un termins attiecīgi tiek saistīts ar 
sociālismu un radikālismu. Ar vārdu „feministe” savukārt tiek apzīmēta 
sieviete, kas cīnās par sieviešu tiesībām, ar to vairāk saprotot sociālu cīņu 
par sieviešu praktiskām tiesībām – t. i., pelnīt sev iztiku, iegūt cieņu un 
izglītību, balsstiesības, vienlīdzību likumos un ikdienas dzīvē. Piemēram, 
20. gadsimta 30. gados feminisms tika definēts visai šauri: „Kustība, kuras 
mērķis sieviešu pielīdzināšana visās tiesībās vīriešiem.”1 Šobrīd par femi-
nismu uzskata domāšanas sistēmu un metodi, kas reflektē par sociālo dzī-
vi, filozofiju, ētiku, reliģiju u. c. fenomeniem nolūkā labot nevienlīdzīgos 
uzstādījumus, kas parādās šajās jomās. Tomēr, lai kāda definīcija arī tiktu 

 1 Feminisms, Latviešu konversācijas vārdnīca, 5. sēj. Rīga: A. Gulbja apgādība, 1930–1931, 
8436.–8437. sl.
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izmantota, vienmēr būs neatbilstības (dažas feministes iederēsies, citas ne, 
bet vienalga būs feministes), tādējādi var teikt, ka universālas definīcijas nav; 
feminisms ir decentrēts un fragmentēts, lai arī vērsts uz vienotu problēmu. 
Viena no problēmām, kas saistās ar izpratni par feminismu un tā definēšanu 
Latvijā, ir – daudzas zinātniskas publikācijas un pētījumi piekopj strausa 
politiku un nepievērš uzmanību dziļākām izmaiņām, ko pēdējos trīsdes-
mit gados radījušas feministiskās pieejas. T. i., feminisms nereti aizvien tiek 
traktēts vairāk kā atsevišķais, nevis kā skatpunkts, kas piemērojams ikvienai 
(humanitārajai) zinātnei.

Atgādinājumam: feminisms sākās kā politiska kustība, kas aizstāv sie-
viešu tiesības (18. gadsimta beigās Francijā dramaturģe Olimpija de Gūža 
uzraksta sieviešu tiesību deklarāciju). Pakāpeniski savā attīstībā tas skāris 
visdažādākos jautājumus, nosaucot tikai svarīgāko – jautājumu par sievie-
tes identitāti, īpaši patriarhālā sabiedrībā. Pētniecībā nosacīti izšķir trīs „fe-
minisma viļņus”, kuru robežas, protams, nav strikti identificējamas: 1. vil-
nis (19. gadsimts–20. gadsimta sākums), kas koncentrējas galvenokārt uz 
sievietes politiskajām tiesībām; 2. vilnis (sākot no 20. gadsimta vidus līdz 
20. gadsimta 70., 80. gadiem) – koncentrējas uz sievietes privātajām tiesī-
bām, uz sievieti kā „otro dzimumu” (izmantojot Simonas de Bovuāras ter-
minoloģiju); 3. vilnis (20. gadsimta beigas) jeb postfeminisms – feminisms 
kļūst vēl izplūdušāks, decentralizētāks, dažādie novirzieni nereti ir pretru-
nīgi. Lai arī 3. un 2. vilnis nav strikti nošķirami (atsevišķi pētnieki runā arī 
par 4. vilni), 3. vilnis iezīmējas ar šķelšanos feminisma iekšienē – attīstās 
marginālo grupu feminisms (melnais feminisms, muherisms, vomanisms, 
ekofeminisms, „zilo teorija” u. tml.) un dzimtes studijas.2

Ja šī kustība pēc apraksta izklausās visnotaļ simpātiska, uzreiz rodas 
jautājums – kāpēc fobija? Kāpēc stereotipi? Kas baidās no feministēm un 
kāpēc? Līdzīga tēma – kāpēc Latvijā ir kauns būt feministei? – 2013. gadā 
tika apspriesta diskusijā, kuru vēlāk publicēja interneta žurnāls Satori. Ņe-
mot vērā feminisma sarežģītību un daudzdimensionalitāti, ērtības labad 
izmantošu šo diskusiju par izejas punktu, mēģinot fiksēt, vai tajā – kā arī 

 2 Ruether R. R. The Emergence of Christian Feminist Theology, Parsons S. F. (ed.) The 
Cambridge Companion to Feminist Theology. Cambridge: Cambridge University Press, 
2002, pp. 6–15.
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citos medijos publicētos rakstos par feminisma tēmu – atklājas stereotipi, 
kas veicina fobiju no feminisma un feministēm?3

Visai skaidri šajā diskusijā izkristalizējas divi virzieni – pirmkārt, uz-
svars uz feminismu kā uz kustību, kas iestājas arī par vīriešu vienlīdzību 
(piemēram, vīrieša iespēju nebūt mačo, galvenajam pelnītājam, izvēlēties 
nestrādāt, bet rūpēties par mājassoli u. tml.), un, otrkārt, uzsvars uz feminis-
mu kā cīņu, kurā sieviete nostājas iepretim savam dabiskajam aicinājumam 
un sūtībai. Nav brīnums, ka šo viedokli, kas visai spilgti iezīmē vienu no 
svarīgākajiem arī Latvijā izplatītajiem stereotipiem par feministēm, pauž 
Romas Katoļu baznīcas pārstāvis. Un šis pirmais stereotips ir – Feministe 
ir biedējoša, jo ir pazaudējusi savu sievišķību. Lieki piebilst, ka pret šādu 
argumentu varētu izvirzīt pretjautājumu – ko tad īsti saprotam ar sievišķību 
un vai patiešām gadsimtu gaitā šis jēdziens nekādā veidā nav transformējies 
un, vismaz ciktāl runājam par tā „jēgu”, kļuvis daudzslāņaināks? Protams, 
šādā apgalvojumā, pēc definīcijas slēpjas vēl kāds absurds – kādā veidā cīņa 
par sieviešu līdztiesību var atņemt sievietei sievišķību un kas (vai, precīzāk 
sakot, kāds pasaules uzskats) šo sievišķību ir definējis? 

Savukārt „dekonstruēt” šo stereotipu var vismaz divos veidos: pirmkārt, 
pieņemt, ka tas sakņojas padomju laika izpratnē par feminismu, un, otrkārt, 
ka tam ir saistība ar baznīcas politiku un baznīcu kā vēsturiski patriarhālu 
institūciju. Pievēršoties pirmajai iespējai, jānorāda, ka privātās diskusijās ir 
nācies saskarties ar viedokli, ka postpadomju telpā feminisms principā „nav 
aktuāls”, jo komunismā sieviete bija līdztiesīga – gluži loģiski, jo padomju 
Latvijā tika apgalvots, ka komunismā sievietei ir tiesības uz legāliem un 
drošiem abortiem, adekvātu bērna kopšanas atvaļinājumu, iespēju strādāt 

„vīriešu darbus” un saņemt par to līdzvērtīgu atalgojumu u. tml. Protams, 
ka realitātē ne viss uzskaitītais tika īstenots – lai arī, piemēram, sieviete 
varēja būt kvalificētāka un pelnīt vairāk nekā vīrietis, ieņemt vadošu amatu 
vai strādāt izteikti „vīrišķīgu” darbu kolhozā, piemēram, 1978. gadā nebi-
ja iespējams aiziet bērna kopšanas atvaļinājumā, jo lauku reģionos trūka 

 3 Satori diskusija: Kāpēc Latvijā ir kauns būt feministam?, Satori, 14.11.2013. (Pieejams: 
http://www.satori.lv/raksts/6448/Kapec_Latvija_ir_kauns_but_feministam%3F.  
Skatīts 14.12.2015.)
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darbinieku (1982. gadā šāds atvaļinājums bija iespējams – uz 1,5 gadiem).4 
Sievietes realitāte padomju varas gados faktiski bija itin skarba, un pētnie-
cībā to apzīmē ar vārdiem „trejāda nasta” – algots darbs, mājasrūpes, kā arī 
sabiedriskie pienākumi (iesaiste strādnieku apvienībās, vietējās komitejās u. 
tml.). Taču būtiskākais – par sieviešu līdztiesību tika runāts tikai no nodar-
binātības perspektīvas un par viņu galveno atbildību tika uzskatītas rūpes 
par mājām. Tādējādi ar dzimtes jautājumiem saistītā nevienlīdzība vienkārši 
tika noklusēta vai, atsevišķos gadījumos, veikli maskēta ar godalgotas un 
ordeņiem apveltītas uzcītīgas strādnieces-mātes-komunistes tēlu.5

Un jau minētais otrkārt – šādam stereotipam ir saistība ar baznīcas 
politiku un baznīcu kā institūciju, kas jau vēsturiski veidojusies patriarhā-
la. Atbildot uz jautājumu par sievietes lomu Romas Katoļu baznīcā, kāds 
priesteris raksta: 

„Patiešām, sievietes nevar saņemt ordinācijas sakramentu Katoliska-
jā Baznīcā, un tas nekādā ziņā nediskriminē [izcēlums mans – I. J.], 
tieši otrādi – izceļ Dieva radīto kārtību un pasvītro katra dzimuma 
lomu Baznīcā un pasaulē. Kā uzsver Katoliskās Baznīcas Katehisms, 
tad „svēto ordināciju var derīgi saņemt vienīgi kristīts vīrietis. Kungs 
Jēzus izvēlējās vīriešus, lai izveidotu divpadsmit apustuļu kolēģiju, 
un to pašu darīja arī apustuļi, kad izraudzījās līdzstrādniekus, kas 
pārņemtu viņu pienākumus.”6

Kāds viņa kolēģis savukārt pauž mazliet maigāku versiju par sieviešu 
„nediskrimināciju”, tomēr norādot uz dzimumu savstarpējo pakārtotību un 
„lielāko labumu”, kas liek noprast, ka sievietes dzīves mērķis faktiski ir laulība 
un bērnu radīšana un nekas cits: 

 4 Telefonintervija ar L., kura padomju laikā dzemdēja divus bērnus. Viens no bērniem ir 
dzimis 1978., otrs – 1982. gadā.

 5 Eliot J., Foster T., Hood C., Reed L. R. Gossip, Cake and Wine: Methodological Chal-
lenges for Feminist and Dialogic Research in Cross-Cultural Settings. Invitation to Dia-
logue: Beyond Gender (In)equality. Riga: Institute of Philosophy and Sociology, 1997, 
pp. 11–12. 

 6 Tolstovs I. Jautājums priesterim. Priesteri – sievietes un grēksūdzes, Priestera Ilmāra 
Tolstova blogs, 24.11.2014. (Pieejams: http://www.tolstovs.lv/2014/11/jautajums-pries-
terim-priesteri.html. Skatīts 19.01.2016.)
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„Manuprāt, vienlīdzība nav vienīgais veids un metode, kā uzlūkot 
vīriešu un sieviešu dzimumus. Dievs, radot vīrieti un sievieti, da-
rīja tos pilnīgus pašus par sevi, bet tomēr pakārtotus vienu otram 
un lielākam labumam – svētlaimei, mīlestībai, bērniem. [..] Tāpēc, 
protams, var runāt par līdztiesību kā tādu fenomenu, ko mēs paši 
esam radījuši, bet patiesībā Dievs apvelta pirmos cilvēkus ar vienādu 
cieņu un viņi ir pakārtoti vienam mērķim – laulībai un bērnu radī-
šanai. Ja sabiedrība šauj pār strīpu vienā vai otrā virzienā, tā īstenībā 
nodara pāri pati sev.”7 

Būtiski atcerēties, ka šo argumentu lieto cilvēks, kurš pārstāv institūciju, 
kura Latvijā pazīstama ar visnotaļ konservatīvu nostāju un attieksmi, jo 
īpaši jautājumos, kas attiecas uz sievietēm. Savukārt protestantu, jo īpaši 
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) kontekstā viens no sāpīgā-
kajiem ir jautājums par sieviešu ordināciju – ir visai acīmredzams, ka arī šajā 
baznīcā valda izteikta fobija no feminisma, tādējādi attīstot nākamo, otro 
stereotipu: Feministes ir pretkristietiski vai ateistiski noskaņotas. Vēl bez 
baznīcas attieksmes, jo īpaši jautājumos, kas saistās ar sieviešu ordināciju 
LELB u. tml., šim stereotipam ir arī vairāki citi iemesli: 1) nereti feministes 
noliedz ikvienu institucionālu reliģiju, apelējot pie apstākļa, ka šāds institu-
cionālisms ir vīriešu iedibināts un tātad – sievieti apspiedošs; 2) ar reliģiju 
saistītos jautājumos feministes izvēlas asu, taču ne vienmēr argumentētu po-
lemiku; 3) nereti par ateistiem (vai agnostiķiem) tiek uzskatīti cilvēki, kuri 
iebilst pret baznīcas pārlieku birokratizāciju un/vai institucionalizēšanos, 
un konservatīvāk domājošie tad savukārt norāda, ka nepaklausība baznīcas 
kā institūcijas teiktajam nozīmē atteikšanos arī no ticības un reliģiozitātes. 

Tomēr jānorāda, ka jau gadu desmitiem pastāv tāda sistemātiskās teo-
loģijas apakšnozare kā feminisma teoloģija, kurai ir vismaz trīs nosacītas 
pētnieciskās kopas, kuras pavisam īsi raksturošu. Pirmā kopa ir revolucio-
nārā feminisma teoloģija: šo virzienu aizstāv vairums radikālo feministu, 
īpaši tās, kuru uzmanības centrā ir uz sievieti centrēta kultūra. Daudzas 
radikālās feminisma teoloģes var tikt uzskatītas par postkristīgām – lai gan 
kādu laiku viņas ir bijušas baznīcā, bet feministu apziņa ir novedusi viņas 
pie secinājuma, ka kristietība ir neglābjami patriarhāla, pret sievieti vērsta 
(anti-woman). Piemēram, – Matilde Džoslina Geidža, sufražiste, kura veica 
 7 Satori diskusija: kāpēc Latvijā ir kauns būt feministam?
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ievērojamus pētījumus, balstoties hipotēzē par dievietes kultu senajos Tu-
vajos Austrumos un Ēģiptē un par sievietes reliģiozitātes centru uzskatīja 
dievietes kā sievietes radošā spēka pielūgsmi, norādot – ja sieviete vēlas 
tikt pestīta, tad viņai ir jāatkāpjas no kristietības, jo gan kristīgajā baznīcā 
pašā, gan tādās tās iedibinātās institūcijās kā laulība sieviete vēl aizvien tiek 
apspiesta. Otrs piemērs: amerikāņu teoloģe, filozofe un radikālā feminisma 
pioniere Mērija Deilija, kas uzdeva jautājumu – vai, atsakoties no metodēm 
un valodas, ko līdz šim izmantojusi patriarhālā tradīcija, un argumentējot 
ar uzskatu, ka tādējādi metodes un valoda uzspiež iepriekš nostiprinātas 
patriarhālas formas, sieviete atsakās no savas sievišķības?8 

Otra kopa ir reformistu feminisma teoloģija – šīs pētnieces necenšas 
atteikties no kristietības un aizstāt Jēzu Kristu ar kādu citu. Viņas atsakās 
pielūgt dievieti, meklējot iespējas veikt izmaiņas jau iedibinātajās baznīcas 
struktūrās. Reformistu feministes ir piederīgas gan protestantisma virzie-
niem, gan Romas katolicismam. Protestantes vēršas lielākoties pret Bībeles 
tekstu burtisku interpretāciju, vienlaikus apkarojot sievietes apspiešanu 
ģimenē, baznīcā un sabiedrībā kopumā. Šīs feministes uzskata, ka pašrei-
zējo situāciju iespējams mainīt, piemēram, izmantojot labāku Bībeles tul-
kojumu un uzsverot Bībelē tās vietas, kur akcentēta sievietes pozitīvā loma. 
Romas katolicisma pārstāves/vji saglabā iecietību pret baznīcas struktūru 
(piemēram, tikai vīriešu ordināciju) un baznīcas vadību, vienlaikus mēģinot 
paplašināt sievietes iespējas iesaistīties cita veida kalpošanā un teoloģiskās 
izglītošanas darbā.9

Trešā kopa – rekonstrukcionisma kristīgā feministu teoloģija – līdzīgi kā 
iepriekšējā negrasās atteikties no baznīcas un kristietības, taču reformistu 
centienus uzskata par neadekvātiem cīņā pret sievietei ierādīto otršķirīgo 
lomu. Viņuprāt, situācija, kurā neordinē sievietes un neļauj tām ieņemt 
vadošu amatu baznīcā, nav pieļaujama. Rekonstrukcionistes meklē liberā-
lu pamatu kristīgās tradīcijas iekšienē, vienlaikus veicot ne vien baznīcas 
struktūru, bet arī sabiedrības dziļāku transformāciju un rekonstrukciju. Arī 
rekonstrukcionisma pārstāves/vji vēršas pret patriarhiju, taču uzskata, ka 
nepieciešama kristietības tradicionālo simbolu un ideju reinterpretācija, 

 8 Daly M. Beyond God the Father. Toward Philosophy of Women’s Liberation. Boston: Be-
acon Press, 1985, pp. 7–12.

 9 Clifford A. M. Introducing Feminist Theology. New York: Orbis Books, 2004, pp. 32–35.
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uzsver „līdzvērtīgo māceklību”, t. i., ka, saskaņā ar Bībelē vēstīto, Jēzus nav 
nošķīris sievietes no vīriešiem u. tml.10

Viens no stereotipiem, ko pūlas apkarot feminisma teoloģija, ir tieši 
Romas Katoļu baznīcas priestera A. Kravaļa apgalvojums – proti, ka sieviete 
un vīrietis kaut kādā veidā ir pakārtoti viens otram un bērnu radīšanai. Uz-
sverot nepieciešamību pēc Bībeles un baznīcas tradīciju pārinterpretācijas, 
tiek piedāvātas visdažādākās interpretāciju alternatīvas, kas nebūt ne vien-
mēr uzskatāmas par tendenciozām (vismaz – par ne mazāk tendenciozām 
kā līdzšinējās, patriarhālās tradīcijas veidotās alternatīvas). Jautājums, kāpēc 
baznīcas tradīcijā visbiežāk tiek akcentēta sievietes-mātes loma, drīzāk būtu 
jāskata baznīcas politikas kontekstā. 

Trešais, viens no izplatītākajiem stereotipiem par feminismu, ar kuru 
„slimo” ne tikai Latvijas publika, ir – feministe ir vīriešu nīdēja/ lesbiete. 
Nereti jautājums „Ja vīriešu nīdējas sauc par feministēm, tad kā sauc vī-
riešu nīdējus?” tiek izvirzīts forumos, sociālajos portālos, publiskās dis-
kusijās u. tml. Tāpat tiek izstrādāti visdažādākie alternatīvi (t. i., pretēji 
feminismam) sievietes „uzvedības modeļi”, vienlaikus „atspēkojot” femi-
nisma „doktrīnas”.11 Latvijas publiskajā telpā šādus stereotipus nereti kulti-
vē sabiedrībā pazīstami cilvēki (populārākais noteikti būtu psihoterapeits 
Viesturs Rudzītis;12 pēdējā laikā arī sociālajā tīklā Facebook populārais slu-
dinātājs Uģis Kuģis). Jāpiezīmē, ka vispirms jau ir visai interesanti, ka starp 
vīriešu nīdēju un lesbieti tiek likta vienādības zīme (kas faktiski ir vēl viens 
stereotips, taču attiecas vairāk uz lesbietēm, kas nebūt ne visas obligāti ir 
feministes). 

Kā daudzi citi stereotipi, arī šis, visticamāk, cēlies no pārprasta radikālā 
feminisma, kurā patiešām vērojama vīriešu izslēgšana (piemēram, Mērija 
Deilija vīriešu dzimuma studentu no savas lekcijas reiz palūdza aiziet). To-
mēr visbiežāk tiek aizmirsti divi būtiski aspekti: pirmkārt, radikālais femi-
nisms daudz izteiktāks bija feminisma 2. viļņa laikā (tātad līdz 20. gadsimta 
 10 Turpat.
 11 Sk., piem., M. Buhanana grāmatu Feminisms: neglītā patiesība (2013). M. Buhanans ir 

britu rakstnieks, publicists un kustības Justice for Men & Boys (and Women Who Love 
Them) aktīvists. Sk.: Anti-Feminism League (Pieejams: https://fightingfeminism.word-
press.com/about. Skatīts 15.12.2015.)

 12 Rudzītis V. Iedvesma, no nekā (Pieejams: http://www.viestursrudzitis.lv/iedvesma-no-
neka. Skatīts 15.12.2015.)
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80. gadiem), un, otrkārt, radikālais feminisms ir tikai viens no feminisma 
novirzieniem. Šo, līdzīgi kā ceturto stereotipu, proti, ka feminisms attiecas 
tikai uz sievietēm, lielā mērā veicina gan vīrieši un sievietes, kas nav ieintere-
sēti izprast feminisma daudzšķautņainību un dažādību, gan arī apstāklis, ka 
biežāk par feminismu un dzimtes studijām runā sieviešu dzimuma pārstāves. 
Arī ceturtais stereotips ir saistīts ar populāru pārpratumu jeb, precīzāk sakot, 
palikšanu feminisma „otrā viļņa” ietvaros. Postfeminisms jau sen vairs neno-
darbojas ekskluzīvi ar sieviešu tiesībām, bet vairāk koncentrējas uz līdztiesī-
bas jautājumiem un intersectionality –, piemēram, viens no postfeminisma 
uzdevumiem ir izšķirt kritērijus, pēc kuriem līdz šim ir definēts „cilvēks”, kā 
arī identificēt, kas tiek marginalizēts kā „cits”, „autsaiders”, „barbars”, „necil-
vēks”. Tas rada jautājumu – ko mūsdienu apstākļos nozīmē „būt cilvēkam”, 
ņemot vērā multikulturālismu, reliģisko plurālismu, seksualitāti, ekonomis-
ko nevienlīdzību u. tml.13 Nav iespējams runāt par marginalizāciju, skatot 
cilvēku atrauti no kādas viņa identitātes: ja koncentrējas uz pieredzi un tās 
aprakstiem, jāņem vērā, ka baltādainas, heteroseksuālas, slikti atalgotas 
sievietes pasaules skatījums atšķirsies no melnādaina, labi atalgota geja pa-
saules skatījuma, bet vienalga – feminisms ir stāsts par viņu abu tiesībām. 

Ticams, ka šādu stereotipu, līdzīgi kā iepriekšējo, raisījis pārprasts 
radikālais feminisms, tāpat feminisma redukcija uz otro vilni, piemēram, 
pilnībā izslēdzot jebkādus ar dzimtes studijām saistītus jautājumus un tā-
dējādi – jautājumus, kas skar dzimumu vienlīdzību, neignorējot bioloģiskās 
atšķirības un iespējas. Nenoliedzami, šādu pārpratumu veicina arī apstāklis, 
ka pētnieciskā literatūra latviešu valodā pamatā veltīta sieviešpētniecībai 
(dažādi akadēmiķi apzināti iešaurina savus pētījumus tikai ar to, citi alter-
natīvas pat nepiemin).14 Gan publiskajā, gan akadēmiskajā telpā Latvijā ir 
pamanāmi arī vīrieši, kas nodarbojas ar dzimtes studijām un feminismu, 
turklāt pievēršoties arī vīriešu studijām – jau 2013. gadā uz Veselības minis-
trijas savdabīgiem dzimšu stereotipiem (sievietes interesējas par veselību, 

 13 Sk., piem.: Kartzow M. B. Destabilizing the Margins. An Intersectional Approach to Early 
Christian Memory. Eugene: Pickwick Publications, 2012.

 14 Sk., piem.: Koivunena A., Liljestrema M. (red.) Atslēgvārdi. Desmit soļi feministiskajā 
pētniecībā. Rīga: LU Dzimtes studiju centrs, 2002, 10. lpp.
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vīrieši ne) savā blogā norādīja Klāvs Sedlenieks;15 tāpat feminismu pētījis 
literatūrzinātnieks Pauls Daija, redzami feminisma aizstāvji ir filozofi Vents 
Sīlis un Ilmārs Šlāpins, savulaik par feminisma jautājumiem rakstījuši filozo-
fi Roberts Mūks un Jānis Nameisis Vējš, kultūras pētnieks Deniss Hanovs, 
reliģijpētnieks Valdis Tēraudkalns, dzejnieks un literatūrzinātnieks Kārlis 
Vērdiņš u. c. Jāpiebilst, ka nereti šādu stereotipu attīstību sekmē pašas femi-
nistes – viens no efektīvākajiem veidiem, kā to nostiprināt, ir sarīkot sieviešu 
stand-up, kurā jokots tiek ekskluzīvi par vīriešiem.16

Piektais izplatītais stereotips – feministe ir vientuļa un tāpēc skumja 
un dusmīga. Protams, šo maldu saknes meklējamas faktā, ka feministes uz-
sver, ka patriarhālā sabiedrība un domāšana atšķirīgos veidos un kontekstos 
gadsimtiem viņas apspiedusi, un nereti patiešām par to ir „dusmīgas” un 
visai pamatoti. Tomēr šajā kontekstā jāatzīmē, ka, lai arī feministes mēdz 
izteikt asu viedokli, tam nereti trūkst izvērstas argumentācijas (lai atcera-
mies kaut vai latviešu feministes Lindas Curikas un Viestura Rudzīša garās 
sarunas tviterī vai 100 g kultūras diskusiju, kurā izrādījās, ka L. Curika nav 
lasījusi grāmatu, pret kuras saturu iebilst).17 Tāpat – jauši vai nejauši – taču 
priekšstats par feministi kā vāju, iekšēji savākties nespējīgu un bezgala skum-
ju sievieti var rasties arī no t. s. „sieviešu literatūras”, kurā sieviete nereti (un 
bieži ar vislabākajiem nodomiem) tēlota kā vīriešu apspiesta cietēja, „dubul-
tās nastas” nomākta un pārstrādājusies vai arī kā būtne, kas pilnībā atkarīga 
no kaislībām un mīlestības uz vīrieti, kas tikai aug attiecībās ar vīrieti (kā 
piemēru šeit var minēt – atkal latviešu feministes – Ingas Gailes lugu Āda).18 

Sestais stereotips savukārt saistāms ar terminoloģiju, proti, runa ir par 
terminu dženderisms. Dženderisms jeb genderisms nereti tiek uzskatīts par 
vienu no galvenajiem 21. gadsimta bubuļiem. Šo jēdzienu, kas ir tieši (vienā 

 15 Sedlenieks K. Seksisms un Veselības ministrija: dzimšu nevienlīdzība nav tikai sie-
viešu jautājums, Klāva domas, 16.03.2013. (Pieejams: https://sedlenieks.wordpress.com 
/2013/03/16/seksisms-un-veselibas-ministrija-dzimsu-nevienlidziba-nav-tikai-sieviesu-
jautajums. Skatīts 15.12.2015.)

 16 2015. gada 16. novembrī Rīgā, Kaņepes Kultūras centrā notika sieviešu stand-up „Par 
vīriešiem”, kurā piedalījās arī Latvijas pamanāmākās feministes (I. Gaile, L. Curika u. c.). 

 17 100 g kultūras. Diskusija. Ētikas pārkāpums vai domāšanas provokācija?, LTV, 
18.09.2014. (Pieejams: http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/18.09.2014-100g-kulturas.-diskusija-
etikas-parkapums-vai-domashanas-provoka.id35429. Skatīts 21.01.2016.)

 18 Gaile I. Āda. Rīga: Mansards, 2011, 30. lpp. u. c.



138 Ilze Jansone

gadījumā ar nepareizu izrunu) pārcelts anglicisms, visredzamāk propagandē 
t. s. „konservatīvo vērtību” aizstāvji, nereti piemērojot tam tendenciozas 
definīcijas (un tādējādi demonstrējot savu neizglītotību iepriekšējā dzimtes 
pētniecībā Latvijā). 

Viens no piemēriem: latviešu vikipēdijā atrodams šķirklis Genderisms; 
šis jēdziens definēts šādi: „Termins, ko attiecina uz nostādnēm, kas ir kon-
servatīvas attiecībā pret dzimumu lomām/dzimtēm. Genderismam var būt 
raksturīgs viedoklis, ka pastāv tikai divas dzimtes, tāpat arī viedoklis, ka 
bioloģiskajam dzimumam ir jāsaskan ar sociālo dzimti.”19 Tīmeklī pieejama 
arī šāda definīcija (atkal jau – Romas Katoļu baznīcas pārstāvis): 

„„Dženderisma” ideoloģijas pamatā ir postulāts, ka dzimums ir ne-
vis bioloģiski nosacīta jeb iedzimta cilvēka pazīme, bet gan sociāls 
konstrukts, kuru cilvēkam savas dzīves laikā ir tiesības brīvi izvē-
lēties un mainīt. Šādi traktējot dzimumu, dzimumu līdztiesības 
ideoloģija faktiski veic nežēlīgu un noziedzīgu sociālu eksperimen-
tu, uztiepjot sabiedrībai kā normu domāšanas un uzvedības para-
dumus, kas raksturīgi cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem. 
Starptautiskajā slimību klasifikatorā IDC-10 dzimumidentitātes 
traucējumi ierakstīti kā personības psihiski un uzvedības traucēju-
mi (kods F64). Īru izcelsmes ASV sociologos un psihologs Patriks 
Fagans par dzimuma kā sociāla konstrukta definīciju saka, ka tā ir 

„pierādījums tam, kad doma jau tik tālu attālinājusies no realitātes, 
ka uzskatāma par garīgās saslimšanas izpausmi, kas raksturīga tiem, 
kuri pavadījuši gadus, apgūstot viltus zinātnes augstākā līmeņa stu-
diju programmās modernajās augstskolās”.”20 

Tāpat „atklāti par genderismu” un „gendera reformām” runā tādas orga-
nizācijas kā Asociācija „Ģimene”21 un Rod.lv (Dzimta; Natālija Golubeva).22

 19 Genderisms, Vikipēdija. (Pieejams: https://lv.wikipedia.org/wiki/Genderisms. Skatīts 
15.12.2015.)

 20 Tolstovs I. Kas ir Gender „Džender” ideoloģija?, Priestera Ilmāra Tolstova blogs, 
20.07.2013. (Pieejams: http://kalpotajs.blogspot.com/2013/07/kas-ir-gender-dzender-
ideologija.html. Skatīts 16.12.2015.)

 21 Atklāti par genderismu, Asociācija „Ģimene”. (Pieejams: http://asociacijagimene.lv/687. 
Skatīts 16.12.2015.)

 22 Golubeva N., Razumovs A. Uzmanību! Gendera reformas!, www.rod.lv, 24.04.2014. 
(Pieejams: http://rod.lv/uzmanibu-gendera-reformas. Skatīts 16.12.2015.)
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Faktiski ar jēdziena gender latviskojumu akadēmiskajā vidē sāka no-
darboties jau deviņdesmitajos gados (Feministica Lettica), un tam ir divi 
pavisam normāli latviskojumi – „dzimte” un „dzimumsocialitāte”. Tiesa, 
šis jēdziens ir visai sarežģīti definējams un interpretējams, taču visbiežāk ar 
to tiek saprasta sociālā dzimte, lai arī pastāv atsevišķi gadījumi, kad pat aka-
dēmiķu aprindās šis jēdziens tiek neprecīzi saistīts ar gramatikā sastopamo 
jēdzienu „dzimte”. Ieskatam piedāvāju tikai divas (nosacītas!) definīcijas, kā 
vēl iespējams saprast šo jēdzienu: „Kā veikla un politiski atbalstīta tēlojuma 
sekas dzimte ir „darbība”, kas atvērta plaisām, sevis parodēšanai, paškritikai 
un hiperboliskām „dabiskā” izpausmēm, kas savā pārspīlējumā atklāj tā pa-
matā iluzoro statusu.”23 Un otra, kuru, starp citu, piedāvā latviešu dzimtes 
studiju speciāliste Sandra Meškova: 

„Dzimte ir sociāla un kultūras kategorija, kas ieguvusi un mainījusi 
savu semantiku noteiktos sociālos un kultūrvēsturiskos kontek-
stos; dzimte ir viens no subjekta identitātes atribūtiem un marķē 
to plašākā diskursīvā (valodiskā, tekstuālā, reliģiskā) laukā; dzimte 
funkcionē galvenokārt caur atšķirības principu, izpaužoties kā dzi-
mumdiference, tā ir relacionāla kategorija: sievišķā izpratne vienmēr 
saistīta ar vīrišķā izpratni un otrādi.”24 

Un, visbeidzot, pēdējais stereotips, kas norāda – feminismam ir jāatbrī-
vo visas sievietes. Arī šo stereotipu nereti kultivē pašas feministes, aizmirs-
damas „atbrīvojamajām/iem” pajautāt, vai tie vēlas tikt atbrīvoti. Sieviete var 
būt feministe un valkāt hidžābu (parasti gan daļējo); tieši tāpat sieviete var 
būt feministe un mājsaimniece, kamēr vien tā ir viņas brīva izvēle. Galvenais 
kritērijs ir iespēja izvēlēties, nevis apspiešana „no ārpuses”. 

Protams, šeit aplūkotie nav vienīgie stereotipi, kas saistās ar feminismu 
un feministēm, jo īpaši Latvijas kontekstā. Taču uzdrošinos cerēt, ka šis 
raksts galu galā ļaus mums visiem kļūt asredzīgākiem kā pret savējiem, tā 
pret apkārtējās sabiedrības aizspriedumiem.

 23 Batlere Dž. Dzimtes nemiers. Tulk. D. Ābola. Rīga: Mansards, 2012, 197.–198. lpp.
 24 Meškova S. Feminisms, Kalniņa I. E., Vērdiņš K. (sast.) Mūsdienu literatūras teorijas. 

Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013, 335. lpp.
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Vilis Daudziņš

Atmiņas uzslāņojumi

Pirms mēs lūkojamies uz paradoksālo situāciju, ka par kādu vēsturisku 
notikumu – vienalga vai tā būtu okupācija, holokausts vai deportācijas – 
sabiedrībā ir diametrāli pretēji viedokļi, mums derētu vienoties, kas esam 
mēs. Respektīvi, ko mēs domājam, kad sakām „mēs”? Ja mēs runājam par 
atmiņām, mums vispirms vajadzētu noskaidrot, kā atmiņas tās ir. 

Uz šīm pārdomām mani pamudināja saruna ar kādu spāņu valodas 
skolotāju, kura, būdama spāniete, jau labu laiku strādā Rīgā. Lūk, ko viņa 
man pastāstīja. Grupu nodarbībās piedalās dažādu tautību cilvēki, un viena 
no pirmajām lietām, ko viņi iemācās, ir nosaukt sevi, nosaukt valsti, no 
kurienes cilvēks ir nācis, kā viņu sauc utt. Mana paziņa bija ļoti pārsteigta, 
ka Latvijā nacionalitāte un valstspiederība nav viens un tas pats. Viņa bija 
ievērojusi, ka latviešu studenti saka, piemēram, „mani sauc Pēteris, esmu 
latvietis, esmu no Latvijas”, savukārt krievvalodīgie studenti saka, piemē-
ram, „mani sauc Sergejs, esmu dzimis Latvijā, esmu krievs”. Un, kad viņa 
aizrādījusi šiem studentiem, ka tā teikt nav pareizi, ka spāniski tas skan 
absurdi, daži studenti apjukuši, citi apvainojušies un vēl citi ņēmušies viņai 
skaidrot angļu valodā Latvijas īpašos vēsturiskos apstākļus, kuru dēļ Latvijā 
dzimušam krievu valodā runājošam cilvēkam nosaukt sevi par latvieti ir 
neiespējami. 

Viņa man paskaidroja, ka, ja tu esi piedzimis Spānijā, vienalga kurā re-
ģionā (izņemot varbūt Kataloniju un Basku zemi), un tava mājas valoda ir, 
piemēram, kastīliešu, galisiešu, rumāņu, valensiešu utt., tu tik un tā sauc sevi 
par spāni. Proti, šie cilvēki identificē sevi ar zemi, kurā ir dzimuši, un arī ar 
to kultūru, kas gadsimtu gaitā ir akumulējusies šajā zemē. 
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Un tad es sāku domāt: jā, patiešām, es sevi apzinos kā latvieti, laimīgā 
kārtā valsti, kurā es dzīvoju, sauc tāpat, bet, ja es sevi apzinātos par krievu vai 
baltkrievu, vai es varētu sevi nosaukt par latvieti? Krievvalodīgos medijos 
tiek runāts par visiem mums, lietojot vārdu „латвиец”. Bet prezidents Rai-
monds Vējonis Jaungada uzrunu sāk ar vārdiem „Latvijas ļaudis”, jo diemžēl 
mums latviešu valodā nav viena ietilpīga vārda, kas varētu apzīmēt mūs visus. 
Teikt „mīļie latvieši” nozīmētu uzrunāt lielāko daļu, taču ne visus. Sacīt 
„dārgie Latvijas iedzīvotāji” – tas skanētu kā namu pārvaldes priekšnieka 
apsveikums. Teikt „mīļie latvieši un Latvijas iedzīvotāji” nepārprotami 
nozīmētu sadalīt auditoriju. Vienu vārdu sakot, grūts uzdevums būt par 
prezidentu Latvijā.

Dzejnieks un tulkotājs Matiass Knolls, būdams īstens latviešu kultūras 
patriots un popularizētājs vāciski runājošajās zemēs, pirms pāris gadiem 
kādā sarunā ar mani teica, ka viņš ir „latvis”. Tāda bija viņa versija: visus 
Latvijā dzīvojošos un Latviju kā savu uztverošos cilvēkus – latviešus, vā-
ciešus, krievus, ebrejus utt. – vajadzētu saukt par latvjiem. Jādomā, ka viņš 
bija iedvesmojies no Vecā Stendera, uz kura kapa plāksnes Sunākstes kapos 
rakstīts „Še aprakts G. F. Stenders, Latvis…”. Būdams vācietis un apgaismī-
bas ideju nesējs mūsu zemē, Stenders juta nepieciešamību definēt sevi nevis 
kā vācieti, nevis kā garīdznieku, bet ciešā sasaistē ar to kultūras telpu, kurā 
strādāja, ar to valodu, ko lietoja. Un 200 gadu vēlāk Matiass Knolls, dzīvo-
dams Latvijā un darīdams tikpat nozīmīgu darbu kā savulaik Stenders, izjūt 
to pašu nepieciešamību: atrast vārdu, kas varētu viņu piesaistīt šai zemei un 
šai kultūrai. „Latvis” – īstenībā brīnišķīgs piedāvājums. Visi, kas dzīvo latvju 
zemē ir latvji: latvju krievi, latvju igauņi, latvju tauta. Un, atskanot himnas 
vārdiem „kur latvju meitas zied”, būtu uzrunātas visas Latvijas meitenes. 
Un prezidents mūs uzrunātu ar vārdiem „mīļie latvji”. Varbūt vienīgi pat-
skaņu trūkums un līdzskaņu mija šo vārdu nedara īpaši labskanīgu, toties 
tad prezidentam pavērtos lieliska iespēja izmantot uzrunas formu „tautieši”, 
un tas patiešām skanētu eleganti. Taču svarīgs jau nav pats vārds, svarīga ir 
nepieciešamība atrast vienojošo, ietverošo.

Matiass nav vienīgais, kas mēģina sevi definēt sasaistē ar Latvijas kultū-
ras telpu, kurā strādā. Taču jautājums ir, vai šie cilvēki sastop latviešu pre-
timnākšanu un izpratni. Vai latvieši viņus uztver kā tautiešus? Vidē, kurā es 
strādāju, bez šaubām. Vladislavs Nastavševs un Jevgēnijs Isajevs man ir tādi 
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paši latvieši kā Alvis Hermanis vai Kaspars Znotiņš. Etniskā piederība ir ti-
kai pievienotā vērtība cilvēciskajām īpašībām, intelektuālajam potenciālam. 
Mūs vieno idejas, un šīs idejas mēs īstenojam latviešu valodā.

Arī rakstnieks un publicists Otto Ozols pirms gada Latvijas Avīzē raks-
tīja: 

„…mums beidzot vajadzētu visiem kopīgi vienoties par to, ka visi, 
kas dzīvo un strādā Latvijā, ir latvieši. Amerikānis Džordžs Stīls, 
ukrainis Aleksandrs Antoņenko, krieviete Marija Naumova un vēl, 
un vēl… viņiem visiem sirds pieder Latvijai, viņi ir latvieši. Cienot 
un respektējot viņu izcel smi, tautību un dzimto valodu, ir jārunā 
par piederību nācijai – latviešiem. Viņi pēc savas izcelsmes paliek 
krievi, ukraiņi, poļi… Tāpat kā Somijā ir zviedru izcelsmes somi, 
mēs varētu runāt par krievu vai ukraiņu izcelsmes latviešiem. Ja mēs 
par to jaunajā gadā vienosimies, tad arī citas problēmas risināsies 
daudz ātrāk un skaidrāk.”1 

Absolūti pievienojos šim viedoklim. Es būtu laimīgs, ja Jeļena Pro-
kopčuka, Deniss Hanovs, Vjačeslavs Kaščejevs, Matiass Knolls, Vladislavs 
Nastavševs, Hosams Abu Meri un daudzi citi brīnišķīgi cilvēki, kas dzīvo 
un strādā Latvijā, sauktu sevi par latviešiem. Es tiešām būtu laimīgs, katrā 
ziņā man viņi tādi ir. 

Taču, ja runājam par mūsu sabiedrību kopumā, jāsaka, ka cilvēku iden-
tificēšana pēc etniskās piederības mums ir ļoti raksturīga. Turklāt būsim 
godīgi, latviešu attieksme pret jebkuru svešinieku, kas runā ar akcentu vai 
izskatās citādāk, vienmēr ir bijusi piesardzīga, lai neteiktu vairāk. Droši vien 
tā ir jebkura maza etnosa iezīme, savdabīgs pašaizsardzības reflekss. Līdz ar 
to pamatots ir jautājums, vai latvieši būtu gatavi pieņemt domu, ka cilvēki, 
kas etniski nav latvieši, sauc sevi par latviešiem. Un kāda būtu pašu cittautie-
šu attieksme pret tiem, kas sevi definētu par latviešiem? Vai tādi vispār būtu? 

Izrādē Cerību ezers māte pārmet dēlam, ka viņš ir pārlatviskojies – „ты 
олатышел!” –, ar to domājot viņa interesi par kultūrtelpu, kas runā citā, 
mātei nesaprotamā valodā, un viņa ignoranci par mātei tik svarīgo krievva-
lodīgo televīzijas pasauli. Un māti var saprast. Dzīvot sentimentālās atmiņās 

 1 Ozols O. Vienoties, ka visi ir latvieši, Latvijas Avīze, 30.12.2014. (Pieejams: http://www.
la.lv/godam-izteret-savas-8760-zelta-olas/hidehead/15. Skatīts 20.02.2016.)
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par Padomju Savienību, kurā ir aizvadīta jaunība, kurā ir piedzīvota mīles-
tība, un pēkšņi ieraudzīt, ka dēlam tie ir vienkārši kaut kādi veci krāmi, ir 
neciešami. Savukārt dēls ir izvēlējies tādu kultūrvidi, kas ļauj viņam attīs-
tīties, realizēties kā māksliniekam, un šajā vidē viss notiek latviski. Cilvē-
ciski saprotama ir gan dēla, gan mātes pozīcija, un tas patiešām padara ļoti 
sarežģītus mūsu pūliņus atrast kopīgo un uzbūvēt sabiedrību, kurā, sakot 

„mēs”, mēs tiešām domātu visus mūs. 
Lai labāk izprastu šīs pretrunīgās situācijas cēloņus, tagad pievērsīsimies 

atmiņām. Gan tām, kas pieder mums pašiem, gan tām, kuras mēs lietojam 
kā savas. Kā zināms, visu atcerēties nav iespējams. Tādēļ cilvēka atmiņa ir 
selektīva un konstruējoša. Pirmkārt, cilvēks atceras to, ko vēlas atcerēties, 
otrkārt, nevis tā, kā to saprata toreiz, bet ņemot vērā vairākus apstākļus – 
notikušā konsekvences, savu pieredzi, citur iegūto informāciju utt.

Piemēram, kopš barikāžu laika ir pagājuši 25 gadi. Gandrīz jau būs jau-
na paaudze, kurai nav savu atmiņu par Padomju Savienību. Tās pārstāvju 
priekšstatus veido vecāku atmiņas, un ir ļoti interesanti vērot, kā šīs manto-
tās atmiņas mijiedarbojas un sadzīvo mūsdienu Latvijā. Šajā kontekstā man 
ārkārtīgi nozīmīga likās Rīgas Krievu teātra izrāde Neatkarības bērni. Četri 
jauni talantīgi aktieri kopā ar dramaturgu Alekseju Ščerbaku un režisori An-
tru Leiti ir radījuši izrādi par neatkarības atgūšanas laiku: ko par šiem noti-
kumiem domā viņi paši, nākdami gan no krieviski, gan latviski runājošām 
ģimenēm, un kā šos notikumus atceras viņu mammas? Aktieri spēlē gan sevi, 
gan savas mammas, un patiešām ir neatkarības bērni, jo viņi visi ir dzimuši 
1990. gadu sākumā. Izrāde veidota kā atbildes uz jautājumiem, kas laiku pa 
laikam parādās uz ekrāna skatuves dibenplānā: kāda bija dzīve PSRS?, kā-
pēc latvieši gribēja neatkarību? utt. Jaunieši atbild lakoniski kā par jebkuru 
vēstures grāmatā izlasāmu faktu: „1991. gadā sabruka PSRS un nodibinājās 
Latvija”. Viss. Savukārt mammu atbildes ir emocionāli piesātinātas, tās ir per-
soniskas, vienmēr saistītas ar kādu detaļu, kas tajā laikā ir būtiska. Piemēram, 
viena mamma saka: „Es nesapratu, kas tur notiek, bet atnāca tavs tētis vieglā 
šmigā un teica, ka jāmūk, jo tūlīt latvieši nāks visus krievus arestēt. Un mēs 
mukām. Bet tad viņš aizskrēja atpakaļ uz dzīvokli un paņēma šņabi, citādi 
latviešu marodieri visu izdzeršot.” Otra mamma atceras: „Tā bija brīnišķīga 
sajūta. Bija no laukiem sabraukuši traktori un dega ugunskuri. Visi jau saprot, 
ka pret tankiem tas nepalīdzēs, bet stāv, sargā.” Cita mamma saka: „Nē, nu es 
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tur negāju, tas jau tāds jauniešu pasākums vien bija – dziesmas pie ugunskura 
utt., tāpat kā Maidans. Ja gribētu, tad tur visu izšķaidītu, vienkārši Gorbačovs 
atļāva, un tas ir viss.” Ceturtā mamma saka: „Man bija šausmīgi bail. Tu biji 
tikko piedzimusi, un es sapratu, ka tagad sāksies karš.” 

Jāsaka, ka viedokļi par dzīvi PSRS, par pārmaiņu laiku, par dzīvi tagad 
nebija atklāti konfliktējoši, tomēr pietiekami atšķirīgi, lai kairinātu skatītāju 
personiskās atmiņas un liktu pieslieties te vienam, te otram viedoklim. Brī-
žiem es pats sevi pieķēru pie domas, ka es gribu teikt: „Stop, stop, stop! Es 
tur biju, es zinu, tas tā nebija, viss bija citādāk!” Bet jau nākamajā mirklī es 
sapratu, ka tieši tāds bija izrādes veidotāju nolūks – likt atcerēties. 

Kaut ko līdzīgu man ir teikuši vecāka gadagājuma cilvēki pēc Vectēva 
noskatīšanās. Ka tiklīdz atskan kāds pazīstams vietvārds, tiek aprakstīta 
kāda smarža, garša, kaut kāda piedzīvota situācija, cilvēkam uzreiz sāk rai-
sīties viņa paša atmiņas par šo periodu, par šo notikumu, un viņš kļūst par 
manu sarunu biedru. Lūk, šādā veidā es pats biju kļuvis par sarunu biedru 
četriem jauniem cilvēkiem Rīgas Krievu teātrī, kuri paši nebija šo notikumu 
liecinieki, bet lika man atcerēties notikumus pirms 25 gadiem. Iespējams, ka 
izrādei pietrūka konflikta asuma, patiesību sakot, tur vispār nebija konflikta. 
Tā bija brīnišķa, humānisma caurstrāvota, latviešiem ārkārtīgi komplimen-
tāra izrāde, kurā nebija ne vēsts no „smirdīgajiem krievu okupantiem”, no 

„pretīgajiem latviešu fašistiem”, tur nebija ne aizvainojuma, ne naida… Šī 
harmoniskā toņkārta stipri disonēja ar manām personiskajām atmiņām 
par kautiņu divplūsmu skolā Ķengaragā vai cīņu par vietu mūsu komunālā 
dzīvokļa vannasistabā. Vārdu sakot, stāstu redakcija bija notikusi par labu 
tautu draudzībai. 

Acīmredzot tāda bija izrādes veidotāju izvēle, un es to respektēju. Tomēr 
es pieļauju, ka izrādes maigajai intonācijai ir vēl kāds skaidrojums. Lielā-
koties tie ir mammu stāsti. Un mammas nekad negrib karu. Mammas grib 
pasargāt savus bērnus. Mammas nekonfliktē, mammas paredz, mammas 
domā par bērniem. Ja citādi nevar, viņas vienkārši noklusē, nestāsta tādus 
faktus, kas varētu bērniem kaitēt. Es, piemēram, arī ļoti daudzus faktus par 
savas ģimenes vēsturi uzzināju tikai tad, kad padomju režīms sāka brukt. 
Mammas taču saprot, ka viņu atmiņas dzīvos tālāk bērnos un ka bērni rau-
dzīsies uz pasauli un veidos attiecības ar citiem, atsaucoties uz šīm atmiņām. 
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Ja man ir taisnība, tad izrāde Neatkarības bērni, pat neņemot vērā visas citas 
tai piemītošās kvalitātes, ir himna mātes gudrībai.

Kādēļ šis kultūras notikums man šķiet tik sabiedriski nozīmīgs? Pirm-
kārt, ir redzams, ka ir uzaugusi jauna paaudze, kura pati grib tikt skaidrībā 
ar sevi, kas viņa tāda ir. Iespējams, manas pārdomas par latvjiem vai latviešu 
izcelsmes krieviem viņai nemaz nav aktuālas – jaunieši brīvi runā vairākās 
valodās, ir atvērti pasaulei, spējīgi diskutēt, ieklausīties un izdarīt savus seci-
nājumus. Es, protams, negribu vispārināt, taču šo četru jauno cilvēku inteli-
ģence liek raudzīties nākotnē ļoti cerīgi. Otrkārt, nozīmīgi ir tas, ka izrāde 
notiek Rīgas Krievu teātrī un ka tā uzrunā tieši krievvalodīgo publiku. Es 
pats biju liecinieks, ka, klausoties stāstos, publikas simpātijas un līdzpārdzī-
vojums laiku pa laikam mijās ar neizpratni un apjukumu. Un, treškārt, tas 
ir vērtīgi pašiem aktieriem. 

Esmu ļoti priecīgs, atpazīstot kaut ko tuvu sev – metodi, domāšanas 
veidu. Esmu pateicīgs Alvim Hermanim par ideju veidot izrādi par mums 
līdzās dzīvojošiem cilvēkiem, ko mēs aizsākām pirms 12 gadiem. Jo aktierim 
pašam strādāt pie dramaturģiskā materiāla ir pavisam citādāk nekā lietot 
jau uzrakstītu tekstu. Tavs tēls nav izdomāts, tas dzīvo tev paralēli un tu esi 
atbildīgs par katru vārdu, ko tu runā. Tu esi atbildīgs par to cilvēku, kurš tev 
ir uzticējies, kad tu viņu intervēji. Un vēl šī izrāde pierādīja, cik iedarbīgas ir 
atmiņas un ka ceļš, ko savulaik mēs ar Alvi izvēlējāmies, strādājot pie izrādes 
Vectēvs, bija pareizs. Ar atmiņām nevar cīnīties, tās nevar mainīt. Atmiņas 
ir subjektīvas, un tādēļ, ja kāds saka „es tā atceros”, tur neko nevar darīt – 
viņš tā atceras, un jebkuri argumenti ir bezjēdzīgi. Taču mēs varam dažādas 
atmiņas vai pretējus viedokļus novietot līdzās un palūkoties uz tiem no ma-
las. Piemēram, kad es lasu Ata Klimoviča grāmatu Personiskā Latvija, mani 
uzrunā ne tikai katrs atsevišķs stāsts, bet arī visu šo likteņu kopums. Līdzīgi 
ir ar izrādi Vectēvs: paradoksāli, ka, jo lielāka ir katra atsevišķa viedokļa sub-
jektivitāte, jo ticamāka veidojas kopaina. Tikai ir viens nosacījums: aktieris 
nedrīkst vērtēt. Viņš nedrīkst piesārņot tēlu ar savu attieksmi. Ir jāļauj tēlam 
runāt pašam, vērtēšanu atstājot skatītājam. Un ir vienalga, vai tas, ko mēs 
redzam uz skatuves, atbilst mūsu līdzšinējiem priekšstatiem, vai ne, – tas 
darbojas. Izrādē Vectēvs es spēlēju trīs pretrunīgus tēlus, kuri, pastāvot zinā-
miem apstākļiem, nošautu viens otru. Protams, tīri cilvēciski kāds no viņiem 
man liekas simpātiskāks par otru, taču uz skatuves man nav tiesību uz savām 
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simpātijām. Es nedrīkstu piemiegt publikai ar aci, norādot, ka šis viedoklis 
ir tas pareizais. Es nedrīkstu būt arī politkorekts, es nedrīkstu rediģēt savu 
tēlu atbilstoši valdošajam priekšstatam. Izrādes neviennozīmīgums provocē 
skatītāju uz domāšanu, uz salīdzināšanu – tā ir tās vērtība.

Piemēram, mana sievasmāte atceras vācu karavīrus, kas sargāja Ķeguma 
spēkstaciju no uzlidojumiem – katru nakti virs spēkstacijas cēla gaisā tīklu 
ar gāzi piepildītiem baloniem un katru rītu tos nolaida, un ļāva Ķeguma 
bērniem lēkāt pa tiem baloniem, lai ātrāk izlaistu gāzi. Esot bijis ļoti jautri. 
Vēl viņa atceras pirmās dienas pēc kapitulācijas, kad viņa ar brāli sēdēja sa-
rāvušies uz gultas, jo cauri pagalmam gājusi sarkanarmiešu ķēde. Tad istabā 
ieskrējis viens karavīrs ar durkli, paskatījies uz viņiem, savāca galda pulksteni 
un aizskrējis. Esot bijis ļoti briesmīgi. Un es runāju ar cilvēku, kurš uzaudzis 
kādā Baltkrievijas ciemā netālu no Latvijas robežas un kā mazs puika piere-
dzēja, ka vācieši viņu kopā ar brāli aizved uz Salaspils koncentrācijas nomet-
ni un tur viņiem bērnu blokā regulāri ņēmuši asinis vācu armijas hospitāļu 
vajadzībām. Un viņš redzējis, kā viņa mirušo brālīti aiznes uz bedri. Un vēl 
viņš atceras, kā sarkanarmieši viņu atbrīvoja no nometnes Vācijā.

Katrs stāsts ir patiess, taču, atsevišķi ņemts, tas nesniedz mums patiesu 
ainu par karalaiku Latvijā. Tikai aplūkojot tos reizē un konfrontējot tos ar 
savām zināšanām un savu redzējumu, mēs varam iegūt daudzmaz ticamu 
ainu. Jo jāņem vērā, ka abiem bērniem kara laikā bija 7–8 gadi, un nekas 
pasaulē nespēs šos savstarpēji izslēdzošos iespaidus mainīt. Nekas un nekad – 
tie paliek uz mūžu. Un neapzināti tie tiek vispārināti un lietoti katru reizi, 
kad mēs satiekam kādu cilvēku, kas runā tajā vai citā valodā. Satiktajam 
cilvēkam nav nekāda sakara ar pārnodarījumu, ko kāds mums ir nodarījis 
pirms vairākiem gadu desmitiem, taču mūsu atmiņu nospiedums dara mūs 
piesardzīgus attieksmē pret šo cilvēku. Turklāt cilvēkiem kā sociālām būt-
nēm ir nepieciešama kopības sajūta, tāpēc mēs simpatizējam cilvēkiem ar 
līdzīgām atmiņām un mums ir grūti atrast kopīgu valodu ar tādiem, kuru 
atmiņas konfliktē ar mūsējām. Un tā tas turpinās no paaudzes paaudzē.

Starp tiem, kas pulcējas pie pieminekļa Rīgas atbrīvotājiem, diez vai vēl 
ir kāds, kas būtu piedalījies Ķīšezera forsēšanā 1944. gada 13. oktobrī, to-
mēr 9. maija svinības katru gadu pulcē aizvien vairāk ļaužu, un tie ir cilvēki, 
kurus vieno noteikta atmiņu telpa un viena valoda. Otra, daudz mazāka 
grupa, pulcējas 16. martā pie Brīvības pieminekļa; atmiņas ir diametrāli 
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pretējas un cita ir valoda. Un iemesli 9. maija svinību daudzskaitlībai ir 
vairāki. Pirmkārt, šie cilvēki ir atraduši lielisku simbolu savā kolektīvajā at-
miņu telpā – tā ir uzvara. Tā simbolizē ļoti daudz ko: gan padomju tautu, 
pie kuras viņi jūtas piederīgi, gan ciešanas, gan upurus, gan krievu valodu, 
ko viņi lieto. Otrkārt, šo svētku popularitāti ir vairojusi mūsu pašu valsts 
tuvredzīgā integrācijas politika, jo laikā, kad notiek karš par cilvēku prātiem, 
kad citas valstis tik daudz resursu investē šajā „karadarbībā”, cerēt, ka viss 
nokārtosies pats par sevi, ir vienkārši naivi. Protams, daudz kas jau ir noka-
vēts, taču man liekas, ka arī tagad nebūtu par vēlu dažāda vecuma cilvēkiem 
piedāvāt ne tikai bezmaksas, bet pat subsidētus valodas kursus. Jo cilvēks, 
protams, ir zinātkāra būtne, tomēr, ja pilnīgi visas viņa garīgās prasības tiek 
apmierinātas viņa dzimtajā valodā, viņam nav nekādas nepieciešamības mā-
cīties citu valodu, pat ja tā ir valsts valoda. Mēs esam nonākuši paradoksālā 
situācijā, kad latviešu valoda krievvalodīgam cilvēkam izraisa nepatiku ne 
jau tāpēc, ka viņam nepatiktu latvieši vai Latvija, bet tādēļ, ka šajā valodā ar 
viņu sazinās valsts drošības orgāni, ieņēmumu dienests un citas kontrolējo-
šas iestādes. Īsāk sakot, viss nepatīkamais un sarežģītais viņa dzīvē ir latviski 
un viss jaukais un izklaidējošais – kino, televīzija, mūziķu koncerti, teātra 
izrādes, jaunākās grāmatas – krieviski. Lieki piebilst, ka šī situācija nerosina 
mācīties valodu.

Protams, viss ko es tūlīt sacīšu, ir tikai hipotēze. Iespējams, viss nav tik 
slikti. Taču man ir aizdomas, ka līdz ar Vladimira Putina nākšanu pie varas 
un intensīvu darbu, stiprinot Krievijas iedzīvotāju impērisko pašapziņu, lie-
la daļa Latvijas krievvalodīgo iedzīvotāju nolēma apmēram tā: „Negribat 
dot pilsonību? Nu un nevajag. Nu tad arī dzīvosim tāpat, neies jau lūgties. 
Būvējiet savu valsti, vēliet savas valdības, stājieties, kādās savienībās gribat 
un lieciet mūs mierā. Fiziski atrasties vienā valstī un mentāli būt otrā mums 
nav nekāda problēma. Mūsu prezidents mūs apsveic pulksten 24:00 pēc 
Maskavas laika, novēl laimīgu Jauno gadu un ar mums viss ir kārtībā. Ja kāds 
latviešu gudrinieks uzskata, ka tā ir šizofrēnija, tā ir viņa darīšana. Viņš pat 
var nolasīt lekciju par šo tēmu Žaņa Lipkes memoriālā. Vēlam veiksmi! Nu, 
un? Mums no tā ne silts, ne auksts!” Un īstenībā tā pat nav konfliktsituācija, 
tā ir situācija, kad viena sabiedrības daļa, viena atmiņu telpa gluži vienkārši 
ignorē, izslēdz otru. Un ikviens krievvalodīgs cilvēks, kas nonāk latviskajā 
kultūrtelpā un vēlas tajā piedalīties, ir spiests šo konfliktu atrisināt pats sevī. 
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Jo nav jau tā, ka visi ar šo lietu kārtību būtu apmierināti. Jebkuram domā-
jošam cilvēkam tā ir mokoša sajūta. 

  Un šis, manuprāt, arī ir galvenais iemesls, kādēļ režisors Vladislavs 
Nastavševs kopā ar mums veido izrādi Cerību ezers – saprast sevi šajā zemē. 
Vai, kā saka lugas varonis, ko darīt ar šīm no pirmā skata derdzīgajām de-
viņstāvenēm, kas personificē mūsu visu kopīgo padomju bērnību? Lēmums 
veidot izrādi krievu valodā latviešu teātrī, protams, bija riskants. Mēs ne-
zinājām, ko sacīs mūsu publika. Vai mēs to nezaudēsim, vai šādā gadījumā 
mēs iegūsim jaunu publiku? Vai tie, kas parasti iet uz Krievijas Lielā teātra 
viesizrādēm, nāks skatīties Cerību ezeru? Mums diemžēl nav drošas statisti-
kas, taču jaunieši, kas strādā biļešu kontrolē, saka, ka krievvalodīgo skatītāju 
kļūst arvien vairāk. Par ko, protams, prieks. Teātra mājaslapā ir neskaitāmi 
komplimentāri ieraksti par izrādi, taču, ko īsti domā krievvalodīgie cilvēki, 
mums vēl joprojām nebija skaidrs. Un tad mēs nolēmām aicināt skatītājus 
palikt pēc izrādes zālē un sarīkot nelielu diskusiju, mazu sarunu, mēģinot 
tikt pie kaut kāda kopsaucēja – ko tas viss nozīmē?, vai tas, ko viņi redz, 
atbilst patiesībai, vai tas ir groteski un pārspīlēti?, vai tas ir aizvainojoši?, 
vai tas vispār ir vajadzīgi vai ne?

Lūk, izrādījās, ka tie krievvalodīgie skatītāji, kas pastāvīgi nāk uz mūsu 
teātri, uztver šo izrādi līdzīgi latviešu skatītājiem – kā mākslas faktu, kā 
izrādi par dēlu un māti, un par attiecībām. Savukārt tie skatītāji, kas, pa-
teicoties subtitriem, pirmoreiz bija atnākuši uz mūsu teātri, uztvēra to kā 
politisku izrādi. Viņi bija dzīvojuši pārliecībā, ka Latvijā par to nemaz tik 
atklāti nedrīkst runāt. Un tas tikai lieku reizi atgādina, ka mēs bieži vien 
dzīvojam atšķirīgās pasaulēs un īstas diskusijas vietā izmantojam stereotipus 
viens par otru. Gluži kā gadījumā ar Neatkarības bērniem, sarunas intonācija 
bija ļoti inteliģenta un samiernieciska un lai kā mēs arī mēģinājām diskusiju 
ievirzīt provokatīvākā gultnē, nekas mums nesanāca. Varēja just, ka cilvēki 
apzināti izvairās no tādām tēmām, kas varētu aizskart citus. Un nav jau 
brīnums – galu galā darīšana ir ar inteliģentiem cilvēkiem. Cilvēki, kas nāk 
uz teātri, tomēr spēj iejusties otrā, spēj iztēloties, kā jūtas otrs un saprot, ka 
ar kādu neapdomīgu frāzi ir iespējams otram nodarīt pāri un priekš kam 
gan to darīt?

Pirmie runātāji no publikas savas replikas sāka, piesakot savu etnisko 
izcelsmi, un līdz ar to viss mūsu simpozijs pieņēma šos spēles noteikumus 
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un izrādījās, ka puse no runātājiem bija krievvalodīgie no jauktām ģimenēm. 
Visi, kas piedalījās diskusijā, teica, cik tas ir lieliski, ka kāds vispār ir sācis 
par to runāt, jo visiem ir sajūta, ka vajadzētu beidzot izrunāties, tikai kaut 
kā neērti sākt par šo tēmu runāt. Piemēram, viens skatītājs teica, ka viņš ir 
krievs, pastāvīgs mūsu teātra apmeklētājs un ka izrāde esot brīnišķīga. Viņš 
esot sevi pieķēris pie domas, ka pēc izrādes Latviešu mīlestība noskatīšanās 
viņam bija sajūta, ka viņš labprāt draudzētos ar visiem tās varoņiem. Bet 
viņam ir šaubas, vai latvieši gribētu draudzēties ar Cerību ezera tēliem. Grūti 
teikt, kāpēc viņam tā likās. 

Kāda meitene no krievu ģimenes brīnišķīgā latviešu valodā sacīja, ka 
viņas draugu loks ir ļoti plašs un ka tur nedz etniskai izcelsmei, nedz valodai 
nav nekādas nozīmes. Viņa bija atvedusi uz izrādi savus vecākus, kuri latviski 
nerunāja, taču bija ļoti saviļņoti par redzēto, jo viņi patiešām visus šos gadus 
bija svēti pārliecināti, ka šī tēma Latvijā ir tabu un ka par krievu un latviešu 
attiecībām publiski runāt nedrīkst. Diskusija beidzās tikpat jauki, kā bija 
sākusies, tikpat jaukā gaisotnē. Es jau saprotu, ka īstais izrādes adresāts nav 
šie cilvēki, kas sēdēja zālē. Jā, iespējams, viņi varēja identificēties ar dažiem 
varoņiem uz skatuves, tomēr galvenais adresāts bija tie cilvēki, kuri patiesībā 
nenojauš, ka vispār eksistē tāds Jaunais Rīgas teātris, ka tur ir izrāde Cerību 
ezers un ka tur runā par viņiem. Tie ir cilvēki, par kuriem izrādes varone Alla 
saka „потерявшиеся люди” – pazaudējušies cilvēki, kuri, sabrūkot PSRS, 
pēkšņi vairs nespēja orientēties jaunajā pasaulē un jau 25 gadus ir iestrēguši 
dīvainā starpstāvoklī. Un kā lai viņus uzrunā? Es nezinu.

Kad es jautāju sava varoņa prototipam inženierim Mišam no Novosi-
birskas, kas ir teātris?, viņš teica: „Teātrim ir jāpārsteidz. Teātrim ir tā jā-
sapurina cilvēks, lai viņš ieraudzītu pasauli citām acīm.” Man ir sajūta, ka 
mēs to arī darām: mēs purinām. Un, ja izrādīsies, ka mēs ar savām izrādēm 
esam kādu izpurinājuši ārā no šī starpstāvokļa, mēs būsim laimīgi. Paldies!
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