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Jana Dreimane

Izcils pētījums grāmatzinātnē: 
Ināras Klekeres promocijas darbs 
“Latviešu dzejas publikācijas un vienotas 
literārās telpas veidošanās: 1789–1855”

Filoloģijas doktore Ināra Klekere 
(Ineses Auziņas-Smitas foto)

2011.gada 7.jūnijā Literatūrzinātnes, folkloristi-
kas un mākslas zinātņu nozares promocijas padomes 
atklātajā sēdē promocijas darbu spoži aizstāvēja un 
�loloģijas doktora grādu ieguva Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas 
vadītāja Ināra Klekere, kas latviešu grāmatniecības 
vēstures pētniecībā un popularizēšanā, kā arī tās avo-
tu bāzes veidošanā aktīvi darbojas jau vairākus gadu 
desmitus. Viņas pētniecisko un informatīvo publi-
kāciju skaits tuvojas simtam. I.Klekere ir arī vairāku 
vērienīgu grāmatniecības vēstures izstāžu autore. 

-
ferences “Vārda brīvība, cenzūra, bibliotēkas” ietvaros 
organizētā ekspozīcija “Cenzūra Latvijā: dažādu laiku 
liecības” , kurā tika atspoguļotas spilgtākās parādības 
vārda brīvības ierobežojumu vēsturē no 18.gadsimta 
beigām līdz mūsdienām. Apjomīga un estētiski iz-
teiksmīga bija 2000.gadā veidotā izstāde  “16.gad-
simta grāmatas Latvijas Nacionālās bibliotēkas krā-
jumā” Ārzemju mākslas muzeja Velvju zālē, kas bija 
veltīta latviešu grāmatas 475 gadu atcerei. I.Klekere 
allaž enerģiski iesaistījusies arī Latvijas kultūrvēs-
turei veltīto starptautisko konferenču, piemēram, 
“Latviešu grāmata un bibliotēka” (2000), “Informācija, 
revolūcija, reakcija: 1905–2005” (2005), “Valsts nozī-

I.Klekeres un viņas vadītās nodaļas uzmanības centrā 
ir Gaismaspilī jauniekārtojamā Latvijas Grāmatniecī-

-
jā tiks atspoguļoti visi svarīgākie notikumi grāmatu 
rakstīšanā, izdošanā, izplatīšanā, lasīšanā Latvijā ap-
tuveni 500 gadus ilgā periodā.

I.Klekeres promocijas darbs “Latviešu dzejas publi-
kācijas un vienotas literārās telpas veidošanās: 1789–
1855” ir daudzējādā ziņā īpašs notikums latviešu grā-

-
šu grāmatniecības vēsturi Latvijas Universitātē tika 
aizstāvēts pēc sešu gadu pārtraukuma (2005.gadā 
aizstāvēts Līgas Krūmiņas promocijas darbs “Latviešu 
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kalendāri, 1758–1919: bibliografēšanas metodika un 
kultūrvēsturisks raksturojums”), otrkārt — šajā darbā 
pēc vairāku gadu desmitu pārtraukuma vērojama li-
teratūrkritiskās pieejas atjaunotne grāmatzinātnē, 
treškārt — pētījumā padziļināti vērtēts vācbaltiešu 
mācītāju devums latviešu literatūrā un grāmatniecī-
bā. Jāatzīmē, ka pirmās monogrā�jas, kurās sniegts 
pārskats par latviešu grāmatniecību I.Klekeres darbā 
aplūkotajā laikposmā, iznāca pirms vairākiem gadu 

desmitiem (Karulis, Konstantīns. Latviešu grāmata 

gadsimtu gaitā. Rīga, 1967. 236 lpp.; Apīnis, Alek-

sejs. Latviešu grāmatniecība no pirmsākumiem līdz 

19.gadsimta beigām. Rīga, 1977. 350 lpp.), padomju 
režīma stagnācijas laikā cenzūras dēļ latviešu grāmat-
niecības vēsturi nācās pielāgot komunistiskās ideolo-
ģijas kanoniem un brīva, faktiem pamatota vēstures 
rekonstrukcija nebija iespējama.

I.Klekeres promocijas darba metodoloģijas pama-
tā ir sistēmiska pieeja dzejas publikāciju pētniecībai 
— tiek analizēta ne tikai to jaunrade, bet arī izdošana, 
izplatība un recepcija. Šī pieeja nodrošina visaptve-
rošu temata atspoguļojumu. Autorei izdevies rekons-
truēt holistisku vēstures ainu, kurā sociālās, literatū-
ras un grāmatniecības norises parādītas savstarpējā 
mijiedarbē.

Darba vērtību nosaka I.Klekeres �lozo�skais ska-
tījums uz grāmatniecības un literatūras procesiem, 
nevairoties no neizskaidrotu parādību cēloņu meklē-

-
matu izdošanā 1807.–1812.gadā, autore norāda, ka 
“(..) cēloņi varētu būt meklējami gan vilšanās sajūtā un 

ideālu krīzē, ko intelektuāļos (un vācbaltieši nebija izņē-

mums) bija izraisījusi Francijas revolūcija, gan Napole-

ona kara radītajos satricinājumos, kas mākslinieciskos 

meklējumus un literārās aktivitātes atvirzīja vēl dziļākā 

sabiedriskās apziņas perifērijā. Iespējams, ka literatūrā 

dominējošais racionālisms, kura programmatisko uz-

stādījumu pirmreizīgums jau bija izsmelts, savu atspo-

guļojumu guva arī literārā procesa kvantitatīvā izsīku-

mā.” (25.lpp.)
Izmantojot daudzveidīgu publikāciju klāstu (grā-

matas, dzejas vienlapas, bēru un svinību sacerēju-
mus, periodiskos un turpinājumizdevumus), autore 
sniedz spilgtu, interesantu vācbaltiešu mācītāju un 
pirmo latviešu izcelsmes literātu (Neredzīgā Indriķa, 
Jāņa Ruģēna, Anša Līventāla, Ernesta Dinsberga) dze-

-
dera (1714–1796) dēla Aleksandra Johana Stendera 
(1744–1819) darbos pausta ne vien līdzcietība pret 
nabagiem un vārguļiem, mudinājums mazināt soci-
ālo nevienlīdzību, bet arī slavēta sievietes jutekliskā 
pievilcība, zemnieki aicināti uz līksmību, kopīgu sa-
ietu organizēšanu ar kaimiņiem un draugiem. “Viņš 

nevairījās gādāt par tekstiem, kas būtu iederīgi krogā 

vai dzīrēs, latviskoja muižas ļaužu iecienītās vācu ziņ-

ģes un no jaunības laika atmiņā saglabātās studentu 

galda dziesmas.” (116.lpp.) Savukārt Engures mācītājs 
-

Ināra Klekere (no labās) 2000.gada 8.novembrī demonstrē 
izstādi “16.gadsimta grāmatas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā” 
pastāvīgajai pārstāvei pie UNESCO Ainai Nagobadai-Ābolai un 
UNESCO ģenerāldirektora vietniekam Henrikam Juškēvičam 
(Henrikas Juškevičius) 

LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas darbinieki 
1985.gadā (1.rindā no kreisās: Lilija Limane, Guna 
Krūmiņa, Ināra Klekere, Silvija Šiško; 2.rindā: Andris 
Vilks, Aleksejs Apīnis)
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tika uzskatīts. I.Klekere akcentē, ka līdztekus jauna-
jam garīgajam strāvojumam latviešu dzejā joprojām 
bija konstatējamas vēlīnās apgaismības iezīmes. Daž-
kārt šo abu, parasti pretstatīto strāvojumu nostādnes 
savijās viena literāta, piemēram, vācbaltiešu publicis-
ta Garlība Merķeļa (1769–1850) daiļradē. Apcerējumā 
“Latvieši” (1796) kā īstens apgaismības pārstāvis viņš 
aizstāvēja apspiestas tautas tiesības uz brīvību un 
izglītību, savukārt darbos “Vidzemes senatne”(1798–
1799) un “Vanems Imanta” (1802) viņa skatījums uz 
latviešu senvēsturi ir mitoloģizēts un romantisks. Jā-
piemin, ka G.Merķelis asi vērsās pret vācu romantiķu 
pulciņu, saukdams to par “bēdīgi slaveno kliķi” un tā-
dējādi atbalsodams dzejas klasiķa un �lozofa Johana 
Volfganga Gētes (1749–1832) uzskatu par romantis-
mu kā slimu mākslu.

I.Klekeres promocijas darba noslēdzošā daļa vel-
tīta latviešu literārās telpas konsolidācijas proce-
sam, kura politiskie priekšnoteikumi bija Kurzemes 
hercogistes inkorporācija Krievijas impērijas sastāvā 
1795.gadā, zemnieku brīvlaišana 1817.un 1819.gadā. 
I.Klekere uzsver, ka būtiska loma konsolidācijā bija 
abu latviešu laikrakstu (“Latviešu Avīzes” Kurzemē, 
“Tas Latviešu Ļaužu Draugs” Vidzemē) redaktoru cen-
tieniem palielināt lasītāju auditoriju. Turklāt 19.gad-
simta 30.–40.gados krietni sakuplojušajam Kurzemes 
un Vidzemes dzejnieku pulkam bija nepieciešamas 
plašākas komunikācijas iespējas, nekā varēja sniegt 
viens, kaut arī demokrātisks reģiona laikraksts.

I.Klekeres promocijas darbs ir izcils grāmatzināt-
nes pētījums, pateicoties veiksmīgi aprobētajai sis-
tēmiskajai un fenomenoloģiskajai pieejai literatūras 
un grāmatniecības procesu aplūkojumā. Cerams, ka 
darbs tiks publicēts grāmatā un ar to varēs iepazīties 
plašāka sabiedrība.
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līds un atraitnis ar astoņiem 
bērniem, nebija skarbs pret 
ļaudīm, kas lielās dzīves grū-
tībās izšķiras par labprātīgu 
aiziešanu no dzīves. Cilvēka 
eksistenciālās šaubas viņš 
raksturo ar Viljama Šekspīra 
traģiskā varoņa Hamleta mo-
nologa “Voi būšu kāds, voi 
ne?” vārdiem, kas ir vecākais 
šīs runas tulkojums latviešu 
valodā (publicēts 1826.gada 
22.aprīlī laikrakstā “Latvie-
šu Avīzes”). Arī Neredzīgais 
Indriķis (1783–1828), kura 
literārā darbība ritēja Apri-
ķu mācītāja Karla Gotharda 
Elferfelda (1756–1819) aiz-
gādībā, atspoguļots kā pat-
stāvīgi domājoša personība 
— dzejā viņš neaprobežojās 
tikai ar Dieva slavinājumu un personisko pārdzīvoju-
mu atainojumu, bet apcerēja arī brīvlaišanas (1817.
gadā Kurzemē, 1819.gadā Vidzemē) divējādo ietek-
mi uz zemnieku dzīvi.

I.Klekere padziļināti pētījusi vēlīnās apgaismī-
bas un romantisma ietekmi uz latviešu sekulārās 
literatūras sākotni. Romantisms izveidojās Vācijā 
18.gadsimta izskaņā kā savdabīga reakcija uz Franci-
jas revolūciju (tās pirmais gads izvēlēts par promoci-
jas darbā aptvertā perioda sākumrobežu) un Eiropā 
valdošajiem racionālisma un klasicisma kanoniem. 
Latviešu sekulārajā dzejā tie valdīja vēl 19.gadsimta 
pirmajā desmitgadē, līdz pakāpeniski tos izkonkurēja 

laikmetam atbilstošākas romantisma nostādnes un 
kategorijas. Jau A.J.Stendera dzejolī “Meža godība” 
(cenzūras aizliegtā 
krājuma “Ziņģes un 
dziesmiņas latviešu 
meitiņām par godī-
gu izlustēšanu dā-
vātas” manuskriptā, 

Hamleta monologa 
tulkojumā I.Klekere 
konstatējusi roman-
tismam raksturīgo 
disharmonisko pa-
saules skatījumu, 
kurā cilvēks ir galīga, 
pretrunīga būtne ie-
pretim Visuma (da-
bas) bezgalībai. Tas 
nozīmē, ka roman-
tisms latviešu seku-
lārajā dzejā aprobēts 
jau 19.gadsimta sā-
kumā, nevis gadsim-
ta vidū, kā līdz šim 

Ināra Klekere lasa referātu Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju 
federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, 
IFLA) 69. ģenerālkonferencē Berlīnē 2003.gada augustā

Ināra Klekere izstādes 
“16.gadsimta grāmatas 
Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā” atklāšanā 
Ārzemju mākslas muzejā 
2000.gada 8.novembrī


