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Kārtējais “Literatūras ceļveža” numurs savus adresātus sasniedz ziediem bagātākajā pavasara mēnesī, kad
uz sliekšņa jau vasara, saules, atvaļinājumu un ceļojumu sezona. Vēl nezinām, kādus pārsteigumus šis
gadalaiks mums gatavo – būsim atvērtāki dabas un piedzīvojumu baudīšanai, vai, gluži pretēji, izdosies
vairāk laika pavadīt labas grāmatas sabiedrībā. Vasaras mēnešos LNB un sadarbības partneru ieteiktās
idejas lasīšanai saņemsiet retāk, tādēļ šoreiz iepriecinām ar ieteikumiem ilgākam laikposmam, turklāt
piedāvājumā ietverti arī daži līdz šim nedzirdēti izdevumi. Ar dažiem izņēmumiem, šoreiz piedāvātā grāmatu
izlase ir ļoti “latviska”, tomēr iekļauta ne vien oriģinālliteratūra, bet arī alternatīvi skatījumi uz latviešiem (te ir
gan reti iepazīts un netipisks trimdas latviešu skatījums uz senākiem un arī gluži neseniem laikiem un
notikumiem, gan krievu un igauņu vērojumi par mums un mūsu zemi, kā arī stāsts par austrālieti, kurš,
nebūdams nekādā saistībā ar mūsu nāciju, iemīlējis to gluži vai kā savējo). Maija numurā iekļauti arī vairāki
ar latviešu folkloru un tautas tradīcijām saistīti izdevumi, bet baudījumu acīm sniegs gleznotāja Valda Līcīša
brīnišķīgais kādas mazpilsētas attēlojums – tiklīdz šo grāmatu atvērsiet… Raksturojot izdevumu žanrus,
vien piebilstams, ka šoreiz vairāki izdevumi pārstāv ne pārāk bieži sastopamo dokumentālo esejistiku, arī
dienasgrāmatas formā. Turklāt šo autoru vārdi neprasa garus pieteikumus – tie ir mūsu neatkārtojamā
Gundega Repše un beidzot latviski tulkotais izcilais Amerikā dzīvojošais literāro eseju meistars Svens
Birkerts, kura darbu izlases ilgi gaidītais latviskojums jo īpaši nozīmīgs arī visiem rakstnieka izcilā tēva
Gunāra Birkerta talanta pazinējiem un cienītājiem.
Ceram, ka ar šo ievadu esat gana ieintriģēti kārtējam ceļojumam grāmatu pasaulē!
Uz tikšanos vasaras viducī!
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Iesaka Liega Piešiņa
Judins, Vitālijs. Torņi un vīns : (ne)rīdzinieka stāsti. Redaktore Dace Sparāne-Freimane ;
māksliniece Katrīna Vasiļevska ; fotogrāfi Ojārs Millers un Matīss Purmalis ; priekšvārds: Nora
Ikstena. Rīga : Dienas grāmata, 2019. 143 lpp. ISBN 9789934546808.
Neparastā un aizraujošā Vitālija Judina grāmata “Torņi un vīns” uzmanību piesaista jau ar pirmo
acu uzmetienu. Grāmatu pārlapojot, nokļūstam nesenās vēstures, Rīgas, kā arī “dievu dzēriena” –
vīna baudījumos. Dažkārt, ikdienas rutīnas nomākti, esam pieraduši piedzīvoto uztvert kā zināmu
nastu. Vitālijam Judinam ir cita pieeja un skatījums uz lietām – viņš rosina pavērst acis uz augšu,
ieraudzīt pilsētas torņu atspulgus debesīs, apgūt vīna maģiju, stāstīt par dzīvi, cilvēkiem un
notikumiem viegli un gaiši. Ienācis stāstniecībā no skaitļu un finanšu pasaules, autors vēl un
vēlreiz pierāda – cilvēka talantam nav robežu, tas spēj uzplaukt un dāvāt “augļus” jebkurā augsnē,
ja vien “dārznieks” ir prasmīgs un neatlaidīgs. Lai Vitālija Judina “Torņi un vīns” kļūst ne vien par
aizraujošu lasīšanas un vīna baudīšanas ceļojumu, bet arī par mudinājumu atklāt un paust savus
slēptos talantus.
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/skujenieka-dzeja-levita-publicistika-un-torni-un-vins.-neridzini.a117813
http://www.mumspatik.lv/vitalijs-judins-torni-un-vins-neridzinieka-stasti

Atslēgvārdi:
latviešu autobiogrāfiskā proza; Rīgas torņi un arhitektūra; vīns un vīna darīšana

Dreimane, Inese. Vēstule ar pielikumu. R
 īga : Zvaigzne ABC, 2019. 224 lpp. ISBN
9789934080746.
Ineses Dreimanes grāmata “Vēstule ar pielikumu” ir neparasts vēsturisks romāns – vēstījums.
Latvijas Okupācijas muzeja vēsturniece Inese Dreimane, kura gadu gaitā pārliecinājusies, ka gan
propagandai, gan noklusēšanai piemīt kopīga īpašība: abas noved pie nepatiesas informācijas,
pieder pie aktīvas pozīcijas paudējām un nebaidās “čekas maisu” atvēršanas komisijas veikumu
nosaukt par haltūru. Grāmatas autore gan darba, gan brīvajā laikā jau ilgāku laiku pēta čekas
darbības pirmsākumus Latvijā 1940. gadā, kā arī turpina 1941. gadā čekā nošauto cilvēku
personību noskaidrošanu. “Vēstule ar pielikumu” balstās uz vēsturnieces zināšanām, Latvijas
vēstures izpēti, atklājumiem, kā arī – kas nav mazsvarīgi – emocionālu līdzpārdzīvojumu. Autore
atzīst, ka nav varējusi neuzrakstīt šo darbu, kurā melu un varmācības dzirnavās nokļuvušās
cilvēku dzīves un likteņus spēj glābt tikai mīlestība.
Atslēgvārdi:
Atslēgvārdi: Latvijas vēsture; čekas maisi; Valsts Drošības komiteja

Contra. Tik grūti ir būt latvietim. No igauņu val. atdzejojis Guntars Godiņš. Rīga : Pētergailis,
2019. 127 lpp. ISBN 9789984334851.
Gluži nesen – 2019. gada maijā – šī grāmata saņēmusi Dzintara Soduma balvu literatūrā par
novatorismu. Contra (Margus Konnula) uzskatāms par “dubultnovatoru”, jo ir ne vien igaunis,
kurš raksta dzeju latviešu valodā, neierasts ir arī viņa skatapunkts uz latviešu valodu un
literatūru. Contram patīk un ir drosme spēlēties ar latviešu valodu, kaut arī tā nav viņa dzimtā
valoda. Vārdu spēles autors pārvērš par izklaidi ne tikai sev, paralēli aizraujošā veidā un radoši
apgūstot latviešu valodu, – dzejas valodā viņš apliecina savu spilgto humora izjūtu. Šis “puisis
no laukiem” (kā Contra sevi nereti pozicionē) ar latviešu valodu iepazinās pirms desmit gadiem,
būdams Eduarda Veidenbauma daiļrades un dzīvesstāsta ietekmē. Contram līdzvērtīgs partneris
ir Guntars Godiņš, kurš savus tulkojumus nereti izvēlas pēc neparastības principa. Tā savulaik
Godiņš ļāva mums iemīlēt Heli Lāksonenas “Kad gos smei”, savukārt tagad palīdzējis Contram
pasmieties par dzīvi un arī latviešiem. Veselīgi.
https://www.satori.lv/article/tik-gruti-ir-latvietim
https://www.youtube.com/watch?v=reBg7LWavps
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/ironiska-un-paradoksala-dzeja-optimistikais-igauna-contras-krajums-tik-grutiir-but-latvietim.a310234

Atslēgvārdi:
igauņu dzeja; mūsdienu dzeja

Paegle, Ligita. Visas sēdvietas izpirktas : stāsti. R
 īga : Zvaigzne ABC, 2019. 240 lpp. ISBN
9789934080364.
Pēdējā laikā Latvijā populārajam stāstu grāmatu “uzvaras gājienam” pievienojusies jauna autore.
Ligita Paegle pirms pieciem gadiem bijusi arī Latvijas Rakstnieku savienības organizētās Literārās
Akadēmijas dalībniece. Taču, atšķirībā no citām stāstu radītājām, viņa ir atradusi citu – savu
individuālo daiļrades ceļu, jo raksta ironiskos un humoristiskos stāstus. Lai gan latviešu lasītājiem
un rakstītājiem ar ironiju un humoru grāmatās (un dažkārt arī dzīvē) ir īpašas, varētu pat teikt –
“vēsas” attiecības, Ligitai Paeglei jokot un ironizēt ir ierasta lieta. Stāstu rakstītāja ir filoloģe un arī
tulkotāja, kura turklāt vairākkārt ieguvusi “Kurzemes Prozas lasījumu” speciālbalvu. Pieminams, ka
pēdējā laika literāro jaunieguvumu klāstā ir viņas tulkojums – Imodžēnas Edvardsas Džonsas
“Sanktpēterburgas raganas”, kas ir smalks vēsturisks romāns ar sulīgām vēsturiskām detaļām no
Romanovu ēras.
https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/175140-visas_sedvietas_izpirktas.html

Atslēgvārdi:
latviešu stāsti; humoristiskie stāsti

Iesaka LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas mācībspēki
Ojārs Lāms:
Nesaule, Agate. Zudušie saulgrieži : stāsts par trimdu un draudzību : romāns. R
 īga : Vesta-LK,
2018. 398 lpp. ISBN 9789934511530.
Nesenajā romānu sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts” ir iztrūkusi viena tēma un radies laika robs,
proti, latviešu bēgļu gaitas pēc Otrā pasaules kara. Šīs gaitas, kas sākotnēji domātas kā īslaicīga
bēgšana no padomju okupācijas varas, pārauga svešatnes dzīvē 50 gadu garumā un ieguva
trimdas apzīmējumu. Par jauno Agates Nesaules romānu varētu teikt, ka tas godam var aizpildīt
šo robu. Romānā grodi savīts Latvijas liktenis ar dzimteni pametušo cilvēku likteņiem Amerikā.
Tiesa gan, romāns atrodas literāro tradīciju robežzonā – sākotnēji tapis angļu valodā, vēlāk to
latviskojusi Velga Polinska. Vēstījums veidots trešās personas formā. It kā neitrāls skats no
malas, tomēr vēstījuma maniere divu draudzeņu dzīves gaitu tēlojumā saliek diezgan skaidrus
akcentus. Vēstījums lielā mērā ir par divām alternatīvām. Iekļaušanās, pārtapšana, pieņemšana –
tā ir viena iespēja, ko izvēlas advancētākā draudzene Kaija, aiz kuras vaibstiem prototipiski,
vismaz karjeras aspektā, vīd pati autore. Otra iespēja – norobežošanās, iekonservēšanās,
iestigšana uz kultūru un laikmetu robežām. Romāns aptver laikposmu no 1941. gada
deportācijām līdz neatkarības atgūšanai – tātad, trimdas beigām. Kara gadu tēlojums gan ieslīgst
sakāpinātā eksaltācijā, taču Amerikas dzīves tēlojumā atrastais paņēmiens – divu draudzeņu
dzīves pavedieni – ir ārkārtīgi veiksmīgs. Pusaudžu gados dzimusī draudzība izrādās vērtīgākais
dzīves ieguvums, kad visas personiskās un sociālās dzīves drāmas jau pierimušas. Vēstījums,
kas vijas cauri gadu desmitiem, koncentrējoties uz dažu posmu detalizētu atklāsmi, atklāj plašu
raksturu, notikumu, vērtību un arī daudzu interesantu Amerikas dzīves detaļu prasmīgu savijumu
grodā teksta pasaulē. Īpaši vērtīga ir romāna noslēguma daļa. Skats uz neatkarības atgūšanu no
Amerikas puses, trimdinieku izjūtas kontaktos ar dzimteni un tās cilvēkiem ir literatūrā līdz šim
neapgūts materiāls.
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/trimdas-rakstniece-agate-nesaule-akademiska-izglitiba-man-iemacija-kanedrikstu-rakstit.a298158
https://www.youtube.com/watch?v=1aG5dFpticQ

Atslēgvārdi:
mūsdienu latviešu romāns; trimda; diaspora

Repše, Gundega. Skiču burtnīca. Simts. Rīga : Dienas Grāmata, 2019. 197 lpp. ISBN
9789934546815.
“Skiču burtnīca” ir trāpīgs nosaukums savdabīgajam tekstuālo nospiedumu kopojumam, ar kura
palīdzību rakstniece Gundega Repše iemūžina savas izjūtas un pārdomas valsts simtajā
pastāvēšanas gadā. No vienas puses, skiču burtnīca ir šķietami nepretencioza, visu atļaujoša un
pieļaujoša, bet no otras – nosaukums atgādina par Raiņa reiz paveikto skiču burtnīcu jomā.
Repšes “Skiču burtnīca” veidota dienasgrāmatas formā – tā sākas un beidzas 18. novembrī.
Dienu nospiedumos paliek gan nejaušais un pēkšņais, ko diktē sabiedrības un kultūras norises,
personīgās dzīves impresijas un pārdzīvojumi, gan arī mērķtiecīgi izdzīvotais – saskare ar
vēsturi, senču mantojumu, literatūras iespaidiem un pasaules takas, kuras tiek staigātas, veidojot
filmu par Kurtu Fridrihsonu, kā arī nesot pasaulē vēsti par romānu sēriju “Mēs. Latvija, XX
gadsimts.” Starp atsevišķu dienu īsajiem impresionistiskajiem uzplaiksnījumiem, kas reizēm
paliek enigmātiski netverami, ieaužas izvērstas esejas par laikmetu, cilvēkiem, tekstiem,
ideāliem.
Autore piedāvā interesantu un īpatnēju lasāmvielu par mums visiem tik būtisko.
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/klaja-nakusi-gundegas-repses-simtgades-skicu-burtnica.a318204

Atslēgvārdi:
mūsdienu latviešu dokumentālā proza; latviešu esejas

Māra Grudule:
Kocere, Venta. Parīzes Universitātes doktors, Austrālijas Humanitāro zinātņu akadēmijas
loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, Latvijas Universitātes Goda doktors,
Dienvidaustrālijas Flindersa Universitātes emeritētais profesors Trevors Gārts Fennels :
biobibliogrāfija =
 Doctor of the University of Paris, Fellow of the Australian Academy of the
Humanities, Foreign Member of the Latvian Academy of Sciences, Doctor Honoris Causa of the
University of Latvia, Professor Emeritus, Flinders University of South Australia Trevor Garth
Fennell : biobibliography. Rīga : Zinātne, 2018. 399 lpp. ISBN 9789934549540.
Grāmata publicēta sērijā “Latvijas zinātnieki”, kura tradicionāli veltīta valsts zinātnē nozīmīgu
personu dzīves gājumam. Šajos izdevumos parasti iekļauj zinātnieku CV vai īsbiogrāfijas, kā arī
fotomateriālus un publikāciju sarakstus. Dažkārt šīs sērijas ietvaros pirms zinātnieka bibliogrāfijas
lasāmas arī kolēģu, laikabiedru un draugu atmiņas vai zinātniskā darba vērtējums, mēdz būt arī
intervijas. Sērijas galvenais nolūks ir radīt pilnīgu priekšstatu par konkrētā zinātnieka veikumu
grāmatu un rakstu nosaukumu izteiksmē.
Izdevums par Trevoru Gārtu Fennelu ir īpašs, jo zinātnieka bibliogrāfijai un valodnieka Pētera
Vanaga priekšvārdam ir pievienota profesora autobiogrāfija, tālu atkāpjoties no tradicionālā, sausā
dzīves gājuma apraksta. Vairāk nekā 150 lappuses izlasāmas vienā elpas vilcienā un sagādā īstu
baudu. Fennels ir neparasts cilvēks – austrālietis, bez jebkādām saknēm Baltijā (tomēr Latvijas
zinātnieks, kā liecina sērijas ietvars!), un kaislīgs valodu vēstures pētnieks. “Pateicoties” Otrā
pasaules kara atnestām bēgļu straumēm, Fennels, dzīvodams Austrālijā, izdzirdējis, iemācījies un
vēlāk piedāvājis arī citiem iemācīties latviešu valodu ar paša izstrādātas pamatīga apjoma angļu
mācību grāmatas starpniecību. Vēl vairāk – Fennels ir ieniris latviešu valodas un Baltijas kultūras
vēsturē, izpētījis un publicējis vairākas vērtīgas, iepriekš vienīgi manuskriptā lasāmas, 17.
gadsimta latviešu valodas vārdnīcas. Fennela autobiogrāfija ir daudz kas vairāk par vienkārša
dzīves gājuma pārstāstu. Pirmkārt, tā bezkaislīgi iepazīstina ar latviešu lasītājam tālo Austrālijas
vēsturi un sabiedrību. Otrkārt, tā atklāj apdāvināta jauna cilvēka pārsteidzošo mērķtiecību izglītības
ieguvē, akadēmiskajā vidē un zinātnē. Treškārt, tā apliecina, ka zinātne ir pasaule bez robežām: ja
vien pētnieku vada kaislīga sava izpētes lauka izziņa, tad krīt arī politiķu un ierēdņu nospraustās
robežas, nemaz nerunājot par sarežģījumiem, kādus sagādā pārvietošanās starp attālām
pasaules daļām. Turklāt savu dzīves gājumu Fennels izklāstījis ļoti dzīvā, dzirkstošā, vietumis
jokpilnā un labsirdīgas ironijas piepildītā valodā ar cieņu un uzmanību pret draugiem, likteņa
biedriem, kolēģiem un arī lasītāju: ikvienu nodaļu ievada moto latviešu, latīņu vai dažādu laikmetu
angļu vai franču valodā – no Plūdoņa līdz Rainim, no Rablē līdz Bodlēram, no Langija līdz
Henlejam. Nevienam no citātiem nav tulkojuma ne latviešu, ne angļu versijā. Savējie sapratīs!
Paldies izdevuma sastādītājai LU Akadēmiskās bibliotēkas direktorei Ventai Kocerei, kas Fennelu
personīgi pamudinājusi uz autobiogrāfijas rakstīšanu. Fennela teksts it īpaši nozīmīgs šodien, kad
no zinātniekiem tiek paģērēti pierādījumi pētnieciskā snieguma ieguldījumam tautsaimniecībā un
pelnītspējai. Fennela rakstītais iedvesmo un stiprina pašapziņu..
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=789&Itemid=78

Atslēgvārdi:
Latvijas zinātnieki; Austrālijas zinātnieki; biogrāfijas; biobibliogrāfijas

Mārtiņš Laizāns:
Madris, Aivars. Zonas. Rīga : Neputns, 2019. 79 lpp. ISBN 9789934565601.
Dzejnieka un kritiķa Aivara Madra dzeju līdz šim esam varējuši iepazīt periodikā, portālos, kā arī
avangardizdevumos “Žoklis” un “Ķīlis”, turpat esam varējuši izlasīt arī viņa atjautīgo un asredzīgo
kritiku gan par literatūru, gan kino. Beidzot pienākusi kārta debijas krājumam, kurā apkopoti 11
gadu garumā tapuši dzejoļi – no 2008. līdz 2018. gadam. Krājums sadalīts 3 zonās: “Pilsēta, kurā
piedzimst astma”, “Celuloīda sapņi”, “Lauras grāmata”. Lasītājam, pārvietojoties šajās joslās, būs
jāsastopas ar spriedzi starp personīgo un publisko, turklāt nepārtraukti klātesoša būs arī
vēsturiskā telpa. Gan sabiedriski nozīmīgu vēsturisku pagriezienpunktu klātbūtne, gan svarīgie
personīgās biogrāfijas mirkļi ļauj ieraudzīt, kā laiks individuālā pieredzē apaug ar asociācijām, kā
atskats pagātnē veido priekšstatu par apdzīvoto, izdzīvoto un sajusto pasauli un dzīvi.
Krājuma pirmā zona ir nosacīta slavas dziesma dzimtajai pilsētai Liepājai. Nosacīta, jo tajā ne
gluži dzintara latvieši krogos sēž, taču par gluži ironisku to arī nevar dēvēt. Savukārt nepārprotams
slavinājums ir krājuma noslēdzošā zona – “Lauras grāmata”, kurā pat bez autora epigrāfiskās
palīdzības sasauces ar Frančesko Petrarku ir acīmredzamas. “Celuloīda sapņu” zona, kuras pamati
iebetonēti kustīgo attēlu tēlos (visdažādāko žanru kino, TV, video), kas virknējas arī ar citām
mākslām, pārsvarā – mūziku (autors grāmatas sākumā piedāvā paša izveidotu skaņu celiņu šim
krājumam, lai lasītājs varētu labāk izjust dzejoļu gaisotni). Kompozicionāli krājums ir viens no
majestātiski līdzsvarotākajiem (šķiet, sastatījumā ar svaigākajiem krājumiem līdzvērtīgs vēl varētu
būt Arvja Vigula krājums “Grāmata”) – tas vien rada baudu, vismaz ģeometriskiem prātiem.
Aivara Madra “Zonu” lasīšana būs gandarījums tiem, kas vēlas redzēt lielo vēsturi caur “mazā
cilvēka” emociju un asociāciju kaleidoskopu, kā arī tiem, kuri vēlas arī 21. gadsimtā lasīt mīlas
dzeju. To mūsdienās rakstīt, turklāt tā, lai nemetas šķērmi, ir gan liela drosme, gan māksla.
http://www.punctummagazine.lv/2019/03/27/turpinot-pardefinet-viriskibu/?fbclid=IwAR0u5m-LKBQ3yKYWY9SyIqVmh8th
DnQlWBsie2KeZ56NTxQua3B2cTa5v0c
https://www.satori.lv/article/liriskais-miksteips?fbclid=IwAR3WCD4YLQEN7fNMc-lsC35SXnxg24Lx58EbmmKh57IrjVyWW
hmiLjVlYKc
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/klaja-nacis-aivara-madra-pirmais-dzejolu-krajums-zonas.a116309

Atslēgvārdi:
mūsdienu latviešu dzeja

Viesturs Vecgrāvis:
Birkerts, Svens. Esejas. Sastādījis un no angļu val. tulkojis Vilis Kasims. Rīga : Neputns, 2019. 237
lpp. ISBN 9789934565632.
SVENS BIRKERTS GRĀMATĀ LATVISKI – BEIDZOT!
Apgāda “Neputns” ārzemju autoru sērijai (līdz šim izdotas F. G. Lorkas, K. Malapartes, J. Unduska
grāmatas) pievienojusies mūsu tautieša, arhitekta Gunāra Birkerta dēla, Svena Birkerta “Eseju”
grāmata teicamā Viļa Kasima tulkojumā. Svens Birkerts (dzimis ASV 1951. gadā) Latvijā kļuva
zināms 90. gadu sākumā, pateicoties Māras Zālītes vadītajam “Karogam”, kur Ingūnas Beķeres
tulkojumā tika publicētas vairākas viņa esejas. Tolaik Birkerts ASV kritikā jau bija pazīstams ar
eseju grāmatām “An Artifacial Wilderness” (“Mākslīgais vājums”, 1987) un “The Electric Life:
Essays of Modern Poetry” (“Kvēlā dzīve: esejas par moderno dzeju”, 1989). No 90. gados Latvijas
periodikā publicētajām Birkerta esejām saistošākās bija “Hamana kauls: piezīmes par dzejas
valodu”, “Dažas piezīmes par literārās biogrāfijas neiespējamību”, kā arī autobiogrāfiskā eseja
“Grāmatu medības”. Žurnālā “Karogs” tika publicēta arī šim izdevumam rakstītā “Eseja par
literatūru”, kurā tās autors raksturoja savu ceļu uz esejas žanru, sev tuvākos apcerētos autorus,
problēmas, kuras viņu kā kritisku reflektētāju saista visvairāk, kā arī uzsvēra, ka viņa saites ar
latviešu literatūru ir “visai vājas”, atturīgi piebilzdams, ka ar laiku tas varētu mainīties. Tas diemžēl
nav noticis, un latviski rakstītajai literatūrai tas, protams, ir zaudējums, uzsver trimdas
literatūrzinātnieks Juris Silenieks (“Jaunā Gaita”, 1999, Nr. 219).
“Esejas” ietver lielāko daļu no divām jaunākajām (kopskaitā desmit) Birkerta grāmatām: “The Other
Walk” (“Otrā pastaiga”, 2011) un “Changing the Subjekt” (“Mainām tēmu”, 2015), kā arī vēl trīs
minētajās grāmatās neiekļautas esejas. “Otrās pastaigas” latviskotās esejas ir atmiņu esejas gan
par ciemošanos pie radiem padomju laikos, gan pagātnes mirkļu – izjūtu un pārdomu –
izgaismojums gūtās pieredzes atskatā, meklējot notikušā dziļāko jēgu un kopsaistību ar visas
dzīves ritējumu. Pats autors tās uzskata par nosacīta pusmūža tēmām, kas vienlaikus ir arī
gatavošanās gaidāmajam nākotnes dzīves posmam. “Otrās pastaigas” esejās Birkerts uzmanību
pievērš gan ģimenes locekļu uzvārdu semantikai, gan tam, kā viņu ietekmējušas vectēva gleznas,
gan savām attiecībām ar citiem ģimenes locekļiem. Vispārinot var teikt, ka “Otrās pastaigas”
esejas ir reflektējošas esejas, kurās autors tiecas kopsaistīt dažādus laikus savā dzīvē, meklējot
tajos esenciālo, kas ir svarīgi gan viņam pašam kā indivīdam, gan cilvēka būtības izpratnei plašākā
vēsturiskā mērogā.
“Eseju” otrā daļa “Mainām tēmu” saistīta ar problēmu loku, ko Birkerts sācis izvērtēt jau 90. gados
izdotajā grāmatā “The Gutenberg Elegies” (“Gūtenberga elēģijas”). Autors akcentē sev ļoti būtisku
tēmu – pārmaiņas attieksmē pret grāmatu kā objektu, kas rodas neatvairāmās moderno
tehnoloģiju ekspansijas rezultātā, aizstāvot viedokli par grāmatu nozīmi arī digitālajā laikmetā.
Jaunā laikmeta radītās pārmaiņas Birkerts uzskata par nenovēršamām, tomēr uzsver, ka grāmatu
fenomens un lasīšana arī mūsdienās spēj veidot noturīgu cilvēka eksistences un pašrealizācijas
izpausmi, kas noteikti jāsaglabā arī modernajā kultūrā un tehnoloģiju dominēšanas apstākļos.
Grāmatas un to lasīšanu Birkerts saista ar atmiņu – tiklab personisko, tā lasīšanas, emocionālā un
estētiskā pārdzīvojuma un refleksiju rezultātā gūto jauno jēgu, cilvēkam izprotot sevi plašākā
psiholoģiskā un vēsturiskā kontekstā.
Grāmatas nobeiguma eseja veltīta autoram sāpīgu dramatisku pārdzīvojumu raksturojumam un
analīzei, reflektējot par dēla (Svena Birkerta) un tēva (Gunāra Birkerta) attiecību samezglojumiem,
uzsverot, ka, bagātinoties ar cilvēcisko pieredzi, tās kļūst tuvākas un distance starp dažādiem
dzīves un vērtību uzskatiem samazinās.
Birkerta “Esejas” ir ļoti nozīmīgs devums tulkotās literatūras ainavā, jo lietišķi un emocionāli
iespaidīgi uzsver šī žanra potenci mūsu samērā maz koptajā esejistikas laukā.

http://neputns.lv/book/esejas/#.XNUqrBQzaUk
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/pirmo-reizi-latvija-izdotas-svena-birkerta-esejas-par-literaturas-nozimi-digitalaja
-laikmeta.a314687
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/svena-birkerta-esejas-parlasam-kopa-ar-tulkotaju-vili-kasimu.a116377
https://www.delfi.lv/kultura/news/books/izdotas-latviesu-izcelsmes-amerikanu-publicista-svena-birkerta-esejas.d?id=509357

Atslēgvārdi:
biogrāfijas; publicistika; esejas; grāmatas nozīme digitālajā laikmetā; Gunārs Birkerts; Svens Birkerts

Sigita Kušnere:
Pāsilinna, Arto. Mīlīgā indes brūvētāja. No somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse. Rīga :
Pētergailis, 2019. 192 lpp. ISBN 9789984334837.
Arto Pāsilinna ir viens no pasaulē zināmākajiem somu rakstniekiem, atpazīstams arī kā melnā
humora virtuozs. Viņa darbi tulkoti 27 valodās – arī latviski. Latviešu lasītājam Pāsilinnas īpatnais
skarbā humora rokraksts jau pazīstams no vairākām grāmatām: “Desmit rīvītes” (2004), un “Zaķa
gads” (2000). Tagad latviski lasāms arī 1988. gadā pirmpublicējumu pieredzējušais romāns par
sirmo kundzīti – indes brūvētāju.
Romāns “Mīlīgā indes brūvētāja” pieredzējis tulkojumu 15 valodās un divas TV filmu ekranizācijas.
Gan izdevēju, gan dažādu grāmatu apskatnieku sniegtajās anotācijās un īsrecenzijās romāns
pieteikts kā humorpilns kriminālstāsts par cienījamu vecumu sasniegušas atraitnes likstām, ko
viņai sagādā nelaiķa vīra māsasdēls. Lasot romānu, humors, protams, ir rodams, taču krietni
spilgtāk iezīmēti tēlu portretējumi, kas patiesībā šķiet traģiski: salauzti, izpostīti, sevi pazaudējuši,
tuvu cilvēku vai dzīves prieku neatraduši gan pagātnes karu, gan modernās sabiedrības “zelta teļa”
elku un sava slinkuma vai garīgās un fiziskās nespējas dēļ mainīt dzīvi, lai tā būtu dzīvošanas
cienīga. Novecošanās, atsvešinātība, depresija – arī šie ir jautājumi, kas nodarbina gan mūsdienu
sabiedrību, gan rakstnieku. Var iesmiet tumšu smieklu par negantajiem vecās kundzes radu puiša
draugu plāniem, kā iegūt finansiālu stabilitāti uz citu rēķina, varētu arī papriecāties par tantīti, kura
veiksmīgi brūvē elles dziru, ar ko varētu nogalēt vai pusi Somu zemes iemītnieku. Tomēr neatstāj
sajūta, ka smiekli te nevietā, jo savā nežēlīgajā absurdā situācijas ir pārāk ticamas un pat
ikdienišķas.
Šarmanta ir romāna galvenā varone Linnea Ravaska, jo “pat Ellē dāma ir un paliek dāma”.
https://www.diena.lv/eveikals/prece/miliga-indes-bruvetaja/799041

Pēc romāna motīviem studentu veidota multfilma: h
 ttps://vimeo.com/21702813
Atslēgvārdi:
mūsdienu somu romāns; melnais humors

Bellova, Bianka. Ezers. N
 o čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa. Rīga : Pētergailis, 2018. 192 lpp.
ISBN 9789984334752.
Viena no skumjākajām grāmatām, ko gadījies lasīt pēdējos gados. Bez tiešas karadarbības, bet ar
smagām okupācijas seku izpausmēm saturā. Var sacīt, ka grāmata kopumā ir par sekām –
okupācijas, cilvēka pašvērtībai naidīgas ideoloģijas, ekoloģiskas katastrofas sekām. Taču visam
pāri ir mīlestības un cilvēcības zaudēšanas sekas, kas tiek pamatotas ar grūto ekonomisko,
politisko vai ekoloģisko situāciju.
Izžūst milzu ezers (ar zināmu atsauci uz Arāla jūras izzušanu), bet vienlaikus tā ir metafora
cilvēcības izžūšanai. Slimos, kroplos vai citādi nepareizos nosit vai vēl pusdzīvus atdod Ezera
Garam. Strādnieku savas lepnās dzīves apkalpošanai ārvalstu naftas kompānijas darbinieks
izvēlās kā vergu tirgū – “apskatot preci”. Un pat tad, kad it kā varētu būt cerība uz cieņpilnas
eksistences atgūšanu, cilvēki kļūst līdzīgi pērtiķim Majmunam būrī un pat nemēģina bēgt.
Apmierināt pamatvajadzības: pēc ēdiena, pēc pussagruvušas būdeles patvēruma, pēc
dzimumdziņas apmierināšanas kaut netīrākajā pažobelē, kaut ar varu, kaut bez jēgas un baudas –
tāda ir Ezera apkārtnes iedzīvotāju izdzīvošana. Šie cilvēki “pat revolūciju kārtīgi neprot uztaisīt!”.
Antiutopija, kas tomēr šķiet biedējoši iespējama. Emocionālā piesātinājuma ziņā šo romānu varētu
pielīdzināt ne vien Džordža Orvela “1984”, bet arī Mārgaretas Atvudas romānam “Kalpones stāsts”.
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/cehu-rakstniece-bianka-bellova-labam-stastam-jabut-aktualam-jebkura-laika.
a312332
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/28.02.2019-latvija-viesojas-cehu-rakstniece-bianka-bellova.id152788
https://lililasa.wordpress.com/2018/11/28/bianka-bellova-ezers

Atslēgvārdi:
čehu literatūra; antiutopijas

Kēlmans, Daniels. Tils. N
 o vācu valodas tulkojis Zigurds Skābardis. Rīga : Dienas Grāmata, 2019.
328 lpp. ISBN 9789934546778.
Izcila grāmata, kuras pamatā – senie nostāsti par Tilu Pūcesspieģeli. Bet ne pazīstamajā leģendā
slēpjas šī stāsta spēks. Sajūta, ka romānā iekodēta Lielā Atbilde uz jautājumu par dzīves jēgu –
meklēt to grāmatās vai uzticēties svešiniekam un doties pasaulē, jo māju un tā, kas tajās notur,
vairs nav. Neatlaidīgi mācīties iet pa virvi, kas nostiepta vien pāris pēdas vai daudzus metrus virs
zemes – piespiest sevi darīt to, kam it kā nav nozīmes, bet patiesībā tā arī ir lielākā jēga. Noticēt.
Jel kam. Iespējams, vienalga kam. Meklēt pūķus, kas tik lieliski slēpjas, ka nav nemaz ieraugāmi,
bet ir saredzami kādā, kurš nebūt nelīdzinās pūķim. Izrunāt vārdus, ko cilvēks vēlas saņemt kā
pareizo atbildi, pat ja tie ir pretrunā ar patiesību un pārliecību, jo vienīgi ākstam ir tiesības teikt to,
ko domā.
Karš – bez plašām batāliju ainām, bet ar mirušu bērnu līķu kaudzēm. Karalis bez valsts, galma un
pieklājīgas svītas. Karaliene, kuras vienīgā rota ir spīts un izmanība. Un Tils, kurš te ir, te pazūd un
varbūt nemaz arī nav Tils – tikai izlikšanās.
Tik daudz pārdomājamu līniju un rosinošu ideju. Spilgti tēli: cilvēki – gan dzīvi, gan miruši, gan
iedomāti. Iespējams, tie nemaz nav cilvēki, bet vilki, kas “esot iebrukuši mājās, [..] sākumā tikai
naktīs, bet drīz vien jau arī dienas laikā. [..] Kā murgs, kas pārvērties īstenībā, tie nākuši pāri
ciemiem, kā biedi no vecām pasakām.”
Grāmatai “garšīgs” tulkojums – lieliska valoda.
https://www.punctummagazine.lv/2019/04/30/skats-uz-navi-no-putna-lidojuma
http://www.kehlmann.com/buch44.html
https://lililasa.wordpress.com/2019/04/09/tils

Atslēgvārdi:
vācu romāni; dzīves jēgas meklējumi

Ieva Kalniņa:
Ķencis, Toms. Vācot padomju folkloru. R
 īga : LU LFMI, 2019, 224 lpp. (LFK krājums; 2). ISBN
9789984893402.
Latviešu kultūrā pēdējos gados tapuši vairāki pētījumi, kuros analizētas staļinisma laika kultūras
parādības. Te minams, piemēram, Ilzes Konstantes pētījums “Staļina garā ēna Latvijas tēlotājā
mākslā, 1940–1956” (Neputns, 2017), Arnolda Klotiņa monogrāfija “Mūzika pēckara staļinismā:
Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade, 1944–1953” (LU LFMI, 2018), Sergeja Kruka apcerējums “Par
mūziku skaistu un melodisku: padomju kultūras politika, 1932–1964” (Neputns, 2008) un Jāņa
Kalnača pētījums “Rīgas dzīvokļu “likumīgā” izlaupīšana, 1944–1949” (Neputns, 2017). Tagad
iznācis Toma Ķenča darbs “Vācot padomju folkloru”, kas veltīts staļinisma laika fenomenam –
padomju folklorai.
Darbs sadalīts divās daļās. Vispirms apskatīts, kā Staļina laikā mainās folkloras izpratne, kā PSRS
20. gadsimta 30. gados radītās teorētiskās nostājas, darba metodes un institucionālie
pārkārtojumi tika ieviesti latviešu folkloristikā, kā notika ievērojamu Latvijas Republikas latviešu
folkloras pētnieku (P. Birkerts, A. Bērzkalne u. c.) kritika un paškritika. Otrajā daļā analizēti astoņu
no 1947. gada līdz 1954. gadam notikušu folkloras ekspedīciju materiāli. Tajā laikā aktuāli bija
atrast jauno – padomju folkloru, kas būtu tapusi pēckara laikā un, kā 1951. gada 24. jūnijā atzina
P. Birkerts, kas “paustu padomju garu, t. i., sociālistisko, respektīvi, komunistisko ideju un centienu
pasauli” (36. lpp.).
Padomju folkloru centās definēt un raksturot gan Staļina laika pētnieki, gan vēlākā padomju laika
zinātnieki, selektīvi atlasot un grupējot dažādus tekstus pirmspadomju folklorā un jauniegūtajos
ekspedīciju u. c. materiālos. To cenšas apzināt un saprast arī mūsdienu zinātnieki.
Autors pauž viedokli, ka nozīmīgākie jauninājumi iepretim brīvajai pasaulei folkloras izpratnē ir
uzsvars “uz darba tautas masām” un folkloras attiecināšana uz “šodienu un rītdienu.”
Ekspedīcijās nozīmīga bija folkloras materiālu vākšana, tomēr reizumis arī tā radīšana, jo jauno
dziesmu bija ļoti maz, tāpēc cilvēkus nācās nedaudz apmācīt vai arī viņi paši jau saprata
folkloristu vajadzības (piemēram, 131.–133. lpp., 167. lpp. vai E. Bites gadījums). Folkloristi
padomju folkloru meklēja gan sarkano stūrīšu sienasavīzēs, gan pašdarbības kolektīvu skatēs, gan
pionieru nometnēs, salidojumos u. c.
Nedaudz no atrastā:
Saimeniece, budža sieva,
Staigāj galvu nodūrusi.
Kohoznieka līgaviņa
Brigadiere kolhozā. (LFK 1860,1387)
Tomēr ekspedīciju aprakstos labi redzams, ka folkloristus vairāk interesējusi tradīcija, ne velti
ekspedīcijas būtiski papildinājušas tieši tradicionālo žanru krājumus.
Toma Ķenča pētījums uzskatāms par aizsākumu padomju laika latviešu folkloristikas izzināšanā.
Grāmata būs saistoša visiem, kurus interesē latviešu folkloristikas un padomju kultūras vēsture.
Īpaši noderīga tā būs skolotājiem un studentiem.
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/toms-kencis-padomju-folklora-varbut-nav-skaista-bet-ir-musu-kulturasmantojuma-skautne.a311946
http://www.la.lv/iznacis-petijums-par-padomju-folkloru

Atslēgvārdi:
padomju folklora; latviešu padomju folkloristi

LNB Mākslas un mūzikas centra Mākslas lasītava
Līga Goldberga:
Vasiļevska, Katrīna, Burāne, Ingrīda. Valdis Līcītis. Kuldīga. Kurzeme. R
 īga : Lapu dizains, 2018. 158
lpp. ISBN 9789934196171.
Valdis Līcītis ir Latvijā mīlēts gleznotājs, viens no ievērojamākajiem savas paaudzes ainavistiem. Kopš
1970. gadiem strādā pasteļu un eļļas tehnikās.
Grāmatas ievadu sagatavojusi Ingrīda Burāne. Tas koncentrētā veidā sagatavo lasītāju, izskaidrojot
pasteļglezniecības nianses, kā arī tehnikas materialitāti, aicinot ieskatīties Līcīša darbos vērīgi un
padziļināti. Lasītājam tiek dots priekšstats par laiku un telpu, kurā Līcītis veidojies par mākslinieku, kā
virzījusies viņa karjera, kāda bijusi pasteļu loma Latvijas glezniecībā.
Savukārt Katrīna Vasiļevska izveidojusi baudāmu un meditatīvu albuma noformējumu. Reprodukcijas
kvalitatīvas, salikums – pārdomāts. Ne velti grāmata tika nominēta grāmatu mākslas konkursam “Zelt
ābele 2018” mākslas izdevumu kategorijā.
Albumā iekļautās gleznas radītas 40 gadu laika posmā. Darbi kārtoti sezonāli – skatītājam ļauts sajust
mazpilsētas un dabas attiecības. Ainavas papildina ziedu un klusās dabas kompozīcijas, ieturot ritmu
un paspilgtinot cikliskumu. Jaušama mākslinieka piederība Kuldīgai un Kurzemei. Albums ir
dokumentāls, tajā apkopoti pilsētas vērojumi, pagalmu, sabiedrisko ēku, cilvēku, dabas ainavu
attēlojumi. Izdevuma beigās ievietots reproducēto mākslas darbu saraksts un norāde uz to atrašanās
vietu.
http://m.kuldiga.lv/video/izdots-albums-valdis-licitis-kuldiga-kurzeme

Atslēgvārdi:
Latvijas mākslinieki; pasteļglezniecība; ainavisti; Latvijas ainava; dokumentālisms

Ingrīda Peldekse:
Dienvidkurzemes adītās jakas = South Kurzeme Knitted Jackets. Sastādītāja: Linda Rubena; teksts:
Inita Heinola. Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2018. 48 lpp. ISBN 9789934528316.
Latvijas Nacionālā Kultūras centra izdotajā grāmatā “Dienvidkurzemes adītās jakas” tiek piedāvāta
vispusīga informācija par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā glabātajām septiņām adītām
jakām no Nīcas un Rucavas – tradicionāliem latviešu lietišķās mākslas paraugiem. Tās darinātas un
valkātas godos laika periodā no 19. gadsimta otrās puses līdz 20. gadsimta sākumam. Jaku
piegriezumā un rotāšanā vērojama līdzība ar vadmalas auduma ņieburiem – par to liecina dekoratīvās
apdares veids un izvietojums, kā arī krāsu salikums un rakstu motīvi. Apdarē adījums nereti apvienots
ar izšuvumu.
Izdevums iekļauts plašā tautas amatniecības apzināšanas projektā, kura mērķis – dokumentēt
adīšanas tradīcijas Baltijas jūras reģiona valstīs. Ideja sakņojas Igaunijas tautas mākslas biedrības
rīkotajā starptautiskajā konferencē “Adītas jakas un džemperi apkārt Baltijas jūrai”, kas notika 2013.
gadā Tartu.
Izdevums tapis latviešu un angļu valodā, ir bagātīgi ilustrēts un noderīgs arī praktiskai mūsu tautas
rokdarbu tradīcijas turpināšanai.
http://lnvm.lv/?p=12186
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/tautas-maksla-un-nematerialais-mantojums/jaunumi/latvijas-nacionalais-kulturas-centrs
-izdod-gramatu-dienvidkurzemes-aditas-jakas-3338
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/tautas-maksla/nacionalais-kulturas-centrs-izdevis-gramatu-dienvidkurzemes-aditas-jakas.
a308507

Atslēgvārdi:
Latvija; Dienvidkurzeme; adīšana; adītās jakas; kultūrvēstures mantojums

Toms Herings:
Leitis, Aivars. Kārlis Jansons. R
 īga : Neputns, 2019. 107 lpp. ISBN 9789934565618.
Apgāda “Neputns” sērijā “Latvijas mākslas klasika” izdota 19. grāmata, kas ievieto līdz šim
iztrūkušu pieturzīmi Latvijas mākslas vēstures izklāstā. Šis ir pirmais izdevums, kas pilnībā veltīts
vienam no atzītākajiem latviešu tēlniekiem – Kārlim Jansonam. Lai arī grāmata ir neliela apjoma,
tā sniedz iespēju plašam lasītāju lokam iepazīt un novērtēt mākslinieka veikumu viegli uztveramā
veidā. Starp nozīmīgākajiem Jansona darbiem minami: Jāņa Čakstes memoriāls Rīgas Meža
kapos, piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem “Lāčplēsis” un par Rēzeknes simbolu dēvētā “Latgales
Māra”. Sērijas izdevumi ir bagātīgi un kvalitatīvi ilustrēti ar tekstu paralēli latviešu un angļu valodā.
http://neputns.lv/book/karlis-jansons/#.XN1stRQzaUk
https://www.jf.lu.lv/en/par-mums/ul-media/news/zina/t/48810

Atslēgvārdi:
Kārlis Jansons; Latvijas māksla; Latvijas mākslinieki; tēlniecība

Katrīna Teivāne-Korpa:
Latvijas mākslas vēsture. III, 1780–1890. I. E
 duards Kļaviņš, Elita Grosmane, Valdis Villerušs,
Imants Lancmanis, Inese Sirica; sastādītājs, priekšvārda autors un zinātniskais redaktors Eduards
Kļaviņš. Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts : Mākslas vēstures
pētījumu atbalsta fonds, 2019. 423 lpp. ISBN 9789934882401.
Latvijas mākslas vēsture. III, 1780–1890. II. Eduards Kļaviņš, Kristiāna Ābele, Valdis Villerušs,
Daina Lāce, Silvija Grosa, Inese Sirica; sastādītājs un zinātniskais redaktors Eduards Kļaviņš. Rīga :
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts : Mākslas vēstures pētījumu atbalsta
fonds, 2019. 391 lpp. ISBN 9789934882401.
Mākslas zinātnieks un Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Eduards Kļaviņš uzskatāms par
vienu no redzamākajām autoritātēm Latvijas mākslas zinātnē. Viņa vārds saistās ar augstu
kvalitātes standartu, par ko īpaši var pārliecināties, aplūkojot profesora pēdējo gadu apjomīgāko
veikumu – Latvijas Mākslas vēstures 4. un 5. sējumu, kas ir nenovērtējams zināšanu ieguves
avots ikvienam interesentam un augstvērtīgs darba instruments profesionāļiem. Abiem
izdevumiem nu ir pievienojies arī 3. sējums, kas šoreiz sadalīts divās grāmatās. Pirmā daļa vēsta
par laika posmu no 1780. līdz 1840. gadam, kas tiek apzīmēts kā klasicisma un romantisma
periods, bet otrā daļa saistīta ar reālisma un historisma virzieniem un pievēršas mākslas norisēm
no 1840. līdz 1890. gadam. Līdzīgi kā iepriekšējos divos sējumos, arī šajā izdevumā autori aptver
plašu tēmu loku, cenšoties sniegt pēc iespējas pilnīgāku vēstures ainu. Tiek pievērsta uzmanība
mākslas dzīvei, tēlotājai mākslai, grāmatu mākslai, arhitektūrai, lietišķajai un tautas mākslai,
izceļot būtiskākās nianses un personības, kā arī iezīmējot nepieciešamo kontekstu. Tekstu autori
ir Eduards Kļaviņš, Elita Grosmane, Kristiāna Ābele, Valdis Villerušs, Imants Lancmanis, Daina
Lāce, Silvija Grosa un Inese Sirica.
Izdevumi ir bagātīgi ilustrēti. Paralēli izdotas identiskas grāmatas arī angļu valodā.
http://www.lma-mvi.lv/lv/gramatas/articles/latvijas-makslas-vesture-3.html
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/155489/klaja-laists-latvijas-makslas-vestures-iii-sejums

Atslēgvārdi:
Latvijas mākslas vēsture; klasicisms; romantisms; reālisms; historisms; 18. gadsimta māksla; 19.
gadsimta māksla; Latvijas arhitektūras vēsture; lietišķā māksla; tautas māksla; grāmatu māksla

Iesaka LNB Nozaru literatūras centrs
Astra Šmite:
Endersa, Džūlija. Par zarnu šarmu : stāsts par nepietiekami novērtētu orgānu. 2
 ., papildinātais
izdevums. Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. 272 lpp. ISBN 9789934080401.
Jādomā, ka nevienam vien Džūlijas Endersas grāmatas nosaukums šķiet intriģējošs. Kāds gan
zarnām var piemist šarms? Tomēr, sākot grāmatu lasīt, grūti atrauties no autores uzburtās
pasaules, kura, izrādās, mājo katrā no mums. Apbrīnojami nepiespiestā veidā, aizrautīgi un
saprotami Endersa mums pastāsta par to, kas atrodas mūsu vēderā, ikvienam viegli saprotamā
veidā izklāsta jaunākos zinātniskos un medicīniskos atklājumus. Ne velti grāmata kļuvusi par
starptautisku bestselleru, tulkota vairāk nekā 40 valodās, bet Parīzes zinātņu un Industriju
pilsētiņā radīta izstāde “Mikrobioma, par zarnu šarmu”, kur grāmatas autore un ilustratore
uzaicinātas uz tikšanos ar franču lasītājiem.
Izdevumā uzzināsim daudz jauna par mūsu zarnu trakta uzbūvi, tā nervu sistēmu un iespaidīgo
mikrobu pasauli. Starp citu, grāmatā varam atrast izskaidrojumu arī šausmu stāstiem par
Drakulu, uzzināt, kādas ir jaunākās atziņas par saikni starp zarnām un smadzenēm un
skaidrojumu kārei pēc kaut kā skāba.
Ieteicams izlasīt visiem, kuri patiešām vēlas iepazīt sevi, iegūt jaunas zināšanas un izbaudīt
Džūlijas Endersas asprātīgo rakstības stilu.
https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/116680-par_zarnu_sarmu.html

Atslēgvārdi:
cilvēka organisms; gremošanas orgāni; zarnas; iekšķīgo orgānu slimības

