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Labdien, lasošie bibliotekāri un domubiedri!
Tiekamies pēc jau ierastās lietu kārtības – pašā vasaras un atvaļinājumu viducī. Kad laika un
apņēmības lasīšanai vienlaikus ir gan pietiekami (un nereti tiek pat mērķtiecīgi sakomplektētas
“atvaļinājuma grāmatu kopas”), gan, no otras puses, laika nav nemaz, jo, lai arī nevar riskēt doties uz
ārzemēm, beidzot taču jāatbalsta vietējais tūrisma bizness (neaizmirstot arī par lauku omes upeņu
krūmiem, kuri tūlīt nobirs…). Tādēļ ir prieks, ka “Literatūras ceļveža” vasaras numurs nevilšus atkal
izdevies tieši tik daudzveidīgs un košs, kā to varēja vēlēties izdevuma sagatavotāji. Pēc garšu
asociācijām tas nedaudz pat atgādina visādu garšu ogu un putukrējuma desertu… Un labi, ka mēs,
ieteikumu autori, esam tik daudzpusīgi gan savās interesēs, gan pārstāvētajās nozarēs! Īpašs ir prieks
par katru mums piepulcējušos literatūras ieteicēju – šis “Literatūras ceļvedis” ir debija LNB kolēģei ar
emocionāli piesātinātu, uzrunājošu un prātā paliekošu grāmatas stāstu. Kurš tas ir? Mēģiniet uzminēt
paši, kad pārlasīsiet ieteikumus!
Pēc pasaulei tik sarežģītā pavasara cēliena esam nedaudz nomierinājušies un arī darba jomā
cenšamies atgriezties “vecajās sliedēs”, ar dažādām metodēm atgūt nokavēto. Par vienu norisi lielākā
daļa krājuma veidošanā iesaistīto bibliotekāru jau būs informēti. Tas ir Kultūras ministrijas iniciētais
papildu finansējums, kas palīdzēs mazināt krīzes sekas gan Latvijas izdevējiem, gan publiskajām
bibliotēkām, par konkrētām summām izvēloties jaunākos vai trūkstošus pēdējo gadu literatūras
izdevumus. Arī jaunajā “Literatūras ceļveža” numurā (tāpat kā iepriekšējos) iekļauti vairāki jauni latviešu
autoru daiļliteratūras un nozaru jaundarbi – varbūt mūsu ekspertu ieteikumi jums var palīdzēt izšķirties
par kādas grāmatas iegādi bibliotēkas krājumam?
Nākamreiz “Literatūras ceļveža” lappusēs tiksimies septembrī. Lai koša vasara!
Sagatavotāji:
LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas mācībspēki: nodaļas vadītāja,
profesore Ieva Kalniņa, profesore Māra Grudule, emeritētais profesors Viesturs Vecgrāvis
LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas
ekspertes Astra Šmite un Zane Krūmiņa, galvenā bibliogrāfe Ilze Gensberga
LNB Speciālo krājumu departamenta Mākslas un mūzikas centra Mākslas lasītavas galvenās
bibliogrāfes Ingrīda Peldekse un Līga Goldberga
LNB Komunikācijas departamenta izstāžu projektu vadītāja Anda Boluža
LNB Atbalsta biedrības konsultante Dārija Juškeviča
literatūras blogere Līva Alksne
LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centra projektu koordinatore Anda Saldovere,
statistikas eksperte Diāna Rudzīte, galvenā bibliotekāre Solvita Ozola
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Iesaka LU mācībspēki
Māra Grudule:
Hanovs, Deniss, Tēraudkalns, Valdis. Francijas vēsture. 1789. gada revolūcija kā mediju
notikums. Rīga : Zinātne, 2019. 341 lpp. ISBN 9789934549878.
Revolūcija kā notikums latviešu grāmatniecībā
Par revolūcijas kā asiņainās rītausmas nesējas, postītājas, nāvētājas klātbūtni liecina jau
oriģinālais grāmatas ietērps – iedomātas giljotīnas nocirsta apakšmala un iztrūkstoša
“muguriņa”, kas parasti slēpj iesējuma diegus. Šai grāmatai – gluži kā nocirstā kakla daļā –
vietām vēl rēgojas asinsvadi un sprandas kaula fragmenti, tādējādi iesējuma pēdas ir labi
redzamas un efekts ir panākts. Vienlaikus jāatzīst, ka iesējums arī tehniski ir lielisks, ļoti
elastīgs, lappuses šķiras viegli un ļaujas starp tām ievietot zīmuli – turpinot “asiņainās
rītausmas” garā – kā galvaskausā mietu, lai atrastu, kur iepriekšējā dienā pārtraukts lasīt.
Pateicība par iesējumu un dizainu pienākas grāmatas māksliniekam Daniilam Vjatkinam.
Grāmatā ir arī daudz ilustrāciju, tomēr tās ir blāvas un – atšķirībā no bagātā un precīzi
norādītā avotu klāsta – tālākai izmantošanai fotografēšanas vai skenēšanas ceļā
nepiemērotas. Atbilstoši norādēm grāmatā vajadzības gadījumā pētnieki, visdrīzāk, var
doties uz LU Akadēmisko bibliotēku pie speciālistes Aijas Taimiņas, kur glabājas attēlu
oriģināli.
Denisa Hanova un Valža Tēraudkalna kopdarbs (starp citu, interesanti, kā tas tika veikts –
grāmatā teksts plūst līgani, nekādu pārrāvumu, nedz atšķirīgā stilistikā rakstītu nodaļu) ir
piesātināts un pamatīgs, kā arī zinātniski precīzs, ar atsaucēm lappušu apakšējā daļā, kas
rosina meklēt citātiem turpinājumu un notikumiem izvērsumu. Revolūcijas tvēruma dažādie
leņķi ielīksmo. Tā atklājas kā uzvedums jeb, kā autori raksta, – “galvu reibinoša izrāde” ar
iesaistīto aktieru tērpu un valodas analīzi, ar atšķirīgiem, savstarpēji naidīgiem un
izlīdzinošiem vērotāju viedokļiem, ar franču revolūcijas salīdzinājumu ar notikumiem pašu
mājās jeb Britu salās Kromvela diktatūras laikā, ar sievieti revolūcijā un femīno diskursu
revolūcijas laikmeta tekstos utt. Grāmatas lasīšana vedina domāt par notikumiem Baltijā
nedaudz vairāk kā 100 gadus vēlāk un, līdz ar Imanta Lancmaņa publikācijām par
bojāgājušām mākslas vērtībām, par pēdējā laikā aktualizēto “lumpeņu radītā haosa” tēmu,
par Baltijas vāciešu – tautas apgaismotāju – viedokļu maiņu un diskusijām ne tikai franču
revolūcijas, bet arī Maincas republikas un Šveices revolūcijas kontekstā.
Hanova un Tēraudkalna grāmata parādījās veikalos gandrīz vienlaikus ar m
 erķeliānu Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā – Garlībam Merķelim veltītu izstādi un to pavadošajiem citiem
notikumiem. Un – jā – te nu atklājās tas, kā lasot pietrūka: lai gan franču revolūcija ir
aplūkota no angļu un vācu skatpunkta (ļoti bagātīgi un daudzveidīgi) Baltijas vāciešu balsis
nav dzirdamas, pavisam tāli un perifēri tekstā – arī kā paralēle ar Baltijas 1905. gada
notikumiem – gan ienāk viena otra latvieša, piemēram, Roberta Pelšes viedoklis. Bet Baltijas
vācieši arī Francijā, pat Parīzē, revolūcijas dienās bija klātesoši. Un grāmatā ietvertais citāts
no “Revolūcijas almanaha” (Revolutions Almanach von 1794) vedina uzmeklēt Merķeļa
“Latviešus” (1796) un domāt par to, ka arī viņš šo avotu varētu būt lasījis.
Hanova un Tēraudkalna grāmata noteikti būs vērtīgs ieguvums lasītājam, tā ir iesakāma
ikvienam, kam interesē apgaismības gadsimts un tā noslēguma epizodes Eiropā, kā arī varas
un cilvēku attiecības cauri laikiem.
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/vesture/pasaules-vesture/asinaina-ritausma-parize-1789-gada-revolucija-kamediju-notikums.html
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/francu-revolucija-ka-eiropas-meroga-mediju-notikums-iepazistinapetnieki.a346505/

Atslēgvārdi:
Francijas vēsture
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Ieva Kalniņa:
Trumpe, Ilze. Tev viņa patiks. Ilzes Trumpes zīmējumi un teksts. Rīga : Mansards, 2019. 95 lpp.
ISBN 9789934585081.
Apgāds “Mansards” izdevis poligrāfiski spilgtu un elegantu grāmatu, kuras forma atgādina
nelielu piezīmju vai zīmējumu albumu. Vāki ir melni, pirmo vāku rotā balts, it kā ar roku
rakstītiem lielajiem burtiem veidots, darba nosaukums, uz aizmugurējā vāka balts
izdevniecības nosaukums, iekšējie vāki melni ar zvaigznītēm; izlasīto tekstu iespējams iezīmēt
ar melnu grāmatas saiti. Baltās un melnās krāsas toņi ir mierīgi, grāmatas stāsts saistīts ar
atmiņām, kurās sajūtas vairs nav tik tiešas un sakāpinātas. Grāmatas autore ir grima
māksliniece Ilze Trumpe, kaut gan uz grāmatas vāka viņas vārda nav, tas atrodams tikai
grāmatas izdošanas ziņās.
Grāmatu veido ar tušu un zīmuli veidoti zīmējumi uz baltas lapas. Autore izmanto savus
autobiogrāfiskos faktus: sieviete ir grimētāja, pirmajā zīmējumā redzam viņu darba procesā,
pie liela spoguļa pošot aktieri. Ilze Trumpe veidojusi aktieru grimu daudzsēriju filmā “Sarkanais
mežs”; izmantojot autobiogrāfiskas detaļas, zīmējumos skatāms vīrieša un sievietes attiecību
stāsts, kurš sācies filmas uzņemšanas laukumā. Grāmatas beigās, līdzīgi bērna rakstības
stilam, vienkāršos teikumos ar lielajiem burtiem un atsevišķām pareizrakstības kļūdām šis
stāsts izstāstīts vēlreiz. Darbā galvenie ir zīmējumi – tas ir attiecību stāsts pieaugušajiem.
Izdevējs Jānis Oga darbu nosaucis par grafisko romānu, zīmējums veido naratīvu, kas stāsta
par sievietes mīlestību. Mūsdienu literatūrā dažādā veidā paradās vizualitāte – ir vizuālie
dzejoļi, kur vārdi veido zīmējumu, ir kontekstuālisma dzejoļi, kur lielāka nozīme kontekstam, ir
teksta un zīmējuma saspēles prozā. Ilzes Trumpes pirmā grāmata ir nopietns pieteikums šajā
jomā.
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/klaja-nak-ilzes-trumpes-grafiskais-romans-tev-vina-patiks.a348245
https://www.youtube.com/watch?v=r_xrSjjc5qwI

Atslēgvārdi:
latviešu grafiskie romāni

Viesturs Vecgrāvis:
Ratniece, Sandra. Šķietami klusu. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. 96 lpp. ISBN 9789984238029.
Dzeja tēlaini aptver tagadnes un pagātnes lokus
Par Sandru Ratnieci kā literatūras personību mēs zinām daudz – mēnešraksta “konTEKSTS”
galvenā redaktore, literārā jūgendstila vienīgā pētniece Latvijā, ilggadēja literatūras kritiķe,
docētāja vairākās Latvijas augstskolās. Tagad – arī dzejniece ar krājumu “Šķietami klusu”.
Divas atšķirīgas poētikas baro viņas dzeju. Pirmā: raupji reālistiska, tieša, ar tiecību noslēgties
emocionāli smagā vispārinājumā (dažviet pat simbolikā) par laikmetu, dzīves un pagātnes
notikumiem. Mākslinieciski un cilvēciski visspriegāk un visdziļāk tā īstenota poēmā
“Vasjuganas plostnieces dziesmas”. Šo poēmu uzskatu par vienu no mākslinieciski
visspēcīgākajiem darbiem, kas līdz šim mūsu dzejā radīts par izsūtīto likteņiem. Tā ir
Ratnieces krājuma lielā cilvēciskā vērtība un arī vēstures atminēšanās liecība. To impulsē
savas dzimtas vēstures nežēlīgie notikumi, proti, 1949. gada deportācija. Otrā poētika: izjūtās
romantiski tendēta, tēlainībā skanīgi ornamentēta, impresionistiski valdzinoša pustoņu un
nianšu atklāsme jūgendiskā vijīgumā. Gan pašas dzejnieces, gan mūsu dzejas nākotnei
produktīvs un vēlams būtu arī šis ceļš. Tas no nesenākas pagātnes sabalsojas ar agrīnās
Laimas Līvenas smalkjūtīgi instrumentēto dzeju, īpaši krājumu “Šūpoles” (1970), kas tolaik
palika maz ievērots. Protams, kā viens no spožākajiem šī ceļa aizsācējiem minams Kārlis
Skalbe, kas arī, šķiet, devis rosinošus impulsus Ratnieces dzejai. Negribu teikt, ka jaunienācējai
dzejā būtu jāizvēlas tikai viens no šiem ceļiem, pieļauju, ka varētu būt vēl cits. Kaut vai –
liroepiskas ievirzes darbi, par kuru dabiskumu viņas dzejā liecina ne tikai Vasjuganas poēma,
bet arī cikls “Kaimiņi” (arī būtisks tiklab viņas pasaules izjūtā, tā – tēlainībā) un “Piejūras
triptihs”. Šis triptihs, tāpat kā Vasjuganas poēma un vēl daudzi dzejoļi, t. sk. jūgendiskie,
parāda Ratnieces talantu visā tā pievilcīgajā izgaismojumā: viņas dzejā dzīvo meža un upes
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balsis, jūras krasta sapņi, vasaras norieta mijkrēslis, pirtiņa Pēterupes krastā, smilšains
Kurzemes liedags, pa kuru soļo vīrs kā ozols, Līgo vakara apburtība, ikdienas glāstošais miegs
un steidzīga atmošanās – ainas, kas tiecas pasauli redzēt tās mīļajā konkrētībā, izgaismojot
šīs konkrētības dziļāko būtību un jēgu, radot katarsālu pārdzīvojumu. Noprotams, ka
dzejnieces poētiku ietekmējusi aizrautība ar jūgendstilu, kas atklājas ne vien raksturīgajā tēlu
izvēlē (upe, zāle, putni un zivis, plašākā nozīmē flora un fauna), bet vēl tiešāk – vārdiem dodot
muzikālu skanējumu ar aliterācijām, asonansēm, fonētiskiem sabalsojumiem. Pamatā šī
jūgendiskā orientācija ir tā, kas rada autores dzejas skanīgumu un melodiskumu, taču ne tikai.
Tā ir arī viņas cieņa pret valodu, bagātinot to ar senvārdiem un dialektismiem; to var vispārināt
kā dzejas valodas izkoptību.
Par raksturīgu Ratnieces poētikas ierosmi minēsim arī konkrēti ikdienišķus realitātes tēlus, kas
iezīmē urbāno telpu ar tās pretstatiem un negācijām. Pilsēta viņas dzejā ir svešatnības un
pelēcīguma caurstrāvota, tā ir nervoza kustīguma pārsātināta, kurā grūti atrast stabilus gara
piesaistes centrus. Iespējams, ka pilsētas tēlojums Ratnieces dzejā sakņojas
ekspresionistiskajā esamības uztverē. Tieši kā antiurbānisms šī dzejnieces sajūta precīzi
aizved pie viņas dzejas tēlainības pamatbāzes – dabas tēliem, kurus viņas liriskā “Es”
apglāsta, apmīļo, priecājas par to skaistumu un savdabībām. Saplūšana ar dabu panteiskā
vienotībā ir viņas pasaules izjūtas pamatā, un tā ir spilgta liecība, ka arī modernajā laikmetā
nezūd tas, kas pieder nacionālās identitātes mūžīgajām vērtībām.
Būtiska krājuma pasaules izjūtas īpatnība ir autores tieksme pasauli uztvert gan parādību un
notikumu izolētībā, gan dziļuptiecošās sakarībās. Dzejniecei tīk ne tikai apjaust to, kas ir ap
mums, bet arī pētīt un izprast kopsakarības. Kopumā tā ir sintēzes un konceptuāla skatījuma
tiecība, par ko liecina dzejoļu sasaiste ciklos un poēma, iegūstot vērienīgus vispārinājumus.
Manuprāt, tieši liroepiskajā virzienā ir dabiskākais dzejnieces talanta virzības potenciāls. Daļa
dzejoļu ir izteikti publicistiski. Minu dzejoli “Bēres”, kas ir reminiscence no 60. un 70. gadu
pirmās puses t. s. sabiedriski aktīvās dzejas, kritizējot dažādas negācijas sociumā. Būtiski, ka
mūsu publicistisko dzeju tiecas uzturēt spēkā vidējās paaudzes dzejniece – šai paaudzei ir
nozīmīga dzīves pieredze, spēcīga vēstures izjūta un, pats galvenais, strikti un skaidri ētiskie
ideāli, kas mūsu nereti disharmoniskajā laikā ir īpaši svarīgi. Lai arī man šķiet, ka vēlme
iejaukties cilvēcisko attiecību “uzlabošanā” dzeju kā mākslu spēj apaugļot reti, tomēr, oponējot
sev, jāatzīst, ka dzejai piemīt arī sabiedriski ietekmējoša funkcija, un tad publicistiskums var
būt arī pluss.
Atzinīgi vārdi jāteic par Lilijas Berzinskas radīto gaumīgo krājuma noformējumu, simbolisko
vāka vizualitāti un atturīgajām ilustrācijām tekstā, kas organiski saplūst ar dzejas tēlainību un
noskaņām.
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/klaja-nak-sandras-ratnieces-debijas-dzejas-krajums-skietami-klusu.a354042
https://www.delfi.lv/kultura/news/books/izdots-sandras-ratnieces-debijas-dzejas-krajums-skietami-klusu.d?id=52045045

Atslēgvārdi:
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Iesaka literatūras blogere Līva Alksne
Morisa, Hetere. Cilkas ceļojums. R
 īga : Zvaigzne ABC, 2020. 352 lpp. ISBN 9789934087653.
Jaunzēlandiešu izcelsmes rakstniece Hetere Morisa turpina lasītājus iepazīstināt ar ebreju
stāstiem. Pirmais romāns “Aušvicas tetovētājs” tapa, autorei uzklausot Lali Sokolova stāstu
– detalizētu, šausminošu, nedaudz kā attaisnošanos, bet būtībā – atzīšanos mīlestībā
koncentrācijas nometnē satiktajai nākamajai sievai. Otrā romāna “Cilkas ceļojums” iedvesma
Heterei Morisai radās, rakstot pirmo romānu, jo Sokolovs tika nosaucis Cilku Kleinu par
drosmīgāko jebkad pazīto cilvēku. Ebrejiete Cilka bija pusaudze, kad nonāca koncentrācijas
nometnē. Meitenes skaistums bija gan viņas glābiņš, gan posts. Šajā ziņā “Cilkas ceļojums”
sasaucas ar Ingas Gailes romānā “Skaistās” risināto tematiku. Cilkas stāsts ir unikāls ar to,
ka, izcietusi šausmas vācu ieslodzījumā, viņa tiek sodīta atkārtoti – krievi meiteni aizsūta 15
gadu izsūtījumā uz Vorkutu Sibīrijā, pamatojot, ka viņa sadarbojusies ar ienaidnieku. Lai gan
ar reālo Cilkas prototipu Morisai nav bijusi iespēja ne iepazīties, ne aprunāties, izveidotais
literārais tēls izdevies ļoti reāls. Grāmatas teksts lasītājam gar acīm vijas raiti un viegli – kā
krāsaina Holivudas filma. Daži citvalodu lasītāji savās atsauksmēs kritizē grāmatu par
šķietamo vieglumu. Tomēr vieglums ir tikai forma. Domāju, ka šis ir viens no veidiem, kā ar
emocionāli spēcīgu tematiku un sarežģītiem notikumiem iepazīstināt arī tos lasītājus, kuri
vairās no dokumentālās prozas smagnējuma. Caur Cilkas “tagadni” Vorkutas nometnē un
īsiem Aušvicas nometnes un laika “pirms” atmiņu uzplaiksnījumiem Morisa parāda, kāda bija
ikdiena šādās Sibīrijas darba nometnēs, kā pielāgojās savam liktenim, kā mēģināja sacelties
vai pretoties tam gan iekšēji, gan ārēji. Tas nav stāsts tikai par Cilku, bet arī par tūkstošiem
citu sieviešu, kuras piedzīvojušas līdzīgus dzīves notikumus.
Cilkas prototips – Cecīlija Kovačova – Vorkutā pavadīja 10 gadus sākotnēji piespriesto 15
gadu vietā. Grāmatas pēcvārdā aprakstīts, kā autore pētījusi tematu un Cecīlijas
dzīvesstāstu. Lai arī Cilka bijusi reāla persona ar pavisam reālu, sāpīgu likteni, autore ievadā
norāda, ka lielu daļu sižeta aizņem viņas literārā interpretācija. Manuprāt, šajā gadījumā
būtiska nav stāsta dokumentālā precizitāte. Tas paveic svarīgāko – neļauj aizmirst šīs
postošās vēstures epizodes, pasniedzot tās vieglā, saistošā veidā, lai uzrunātu arī vēstures
tematikā parasti neieinteresētos.
Ja nepieciešams dokumentāli precīzs darbs par cilvēkiem, kuri cietuši represijās dubultā –
gan no vāciešiem, gan krieviem, – šī nebūs īstā grāmata. Šis ir darbs, kurš varētu ieinteresēt
par vēsturiskiem un nežēlastības piesātinātiem tematiem un dokumentālo prozu kā
literatūras žanru, un tā ir šīs grāmatas vērtība.
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/latviski-izdots-ausvicas-tetovetaja-autores-morisas-romans-cilkascelojums.a365081
https://www.mammamuntetiem.lv/articles/48606/cilkas-celojums--stasts-par-jaunibu-elle

Atslēgvārdi:
ebreju holokausts; koncentrācijas nometnes; vēsturiskie romāni
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Kolinsa, Sūzena. Balāde par dziedātājputniem un čūskām. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.
560 lpp. ISBN 9789934088735.
Sūzenas Kolinsas populārā “Bada spēļu” triloģija ir lasīta, ekranizēta un varētu šķist, ka tai vairs
nav turpinājuma. Tomēr desmit gadus pēc trešās grāmatas autore radījusi ceturto stāstu par
12 apgabaliem, karā uzvarējušo Kapitoliju un nežēlīgi asiņainu izklaidi – Bada spēlēm.
Interesanti, ka autore izvēlējusies stāstu nevis turpināt no vietas, kur beigusies trešā grāmata,
bet gan pastāstīt, kā viņas izdomātā pasaule veidojusies. Grāmatā “Balāde par
dziedātājputniem un čūskām” lasītājs nokļūst laikā, kad notiek desmitās bada spēles, 64
gadus pirms notikumiem un pirms pasaulē nākuši vairums pirmajās trīs grāmatās iemīlēto
varoņu. No šāda viedokļa raugoties, Kolinsai ir vēl kur ieskrieties, atgriežoties aizvien tālākā
pagājībā. Lai kā lasītājs būtu gaidījis sīku un smalku aprakstu par to, kāpēc Amerika vispār
sadalījusies 12 (iepriekš 13) apgabalos, kādi konflikti bijuši par iemeslu karošanai, tas tomēr
arī šoreiz paliek īsti neatklāts. Kopš Kapitolija uzvaras karā pagājuši desmit gadi, taču cilvēku
atmiņa ir pagalam īsa. Tāpēc Kapitolijs aizvien atgādina apgabaliem un dumpiniekiem par
kara radīto postu. Atgādināšana notiek, rīkojot ko līdzīgu gladiatoru cīņām. Šīs spēles kļūst par
realitātes šovu: rīkotāji ievieš jaunumu – padomdevēja amatu. Katram apgabala pārstāvim tiek
piešķirts padomdevējs no Kapitolija Akadēmijas skolēnu vidus. Būt par padomdevēju nozīmē
iegūt priekšrocības mācībās un lielākas izredzes uz mācībām Universitātē. Iepriekšējās trīs
grāmatās iepazītais ļaundaris, nežēlīgais Koriolāns Snovs, ir jauns puisis, kurš dzīvē jau
paspējis daudz zaudēt. Jaunajā grāmatā Snovā vēl nav kaila un gailoša ļaunuma, viņā pa
laikam pat uzbango taisnīguma meklējuma mēģinājumi un sirdsapziņa. Visas grāmatas
garumā Kolinsa ļoti meistarīgi lasītājā iedveš žēlumu pret galveno tēlu, liek just līdzi, domāt par
to, cik netaisnīgi pret viņu ir Bada spēļu organizatori. Autore lasītāju pielabina, pieradina pie
Snova, līdz pašā pēdējā nodaļā meistarīgi iedveš riebumu un nicinājumu, parāda patieso
ļaunuma seju.
Grāmatu vērts lasīt visiem, kam patika “Bada spēles”, taču to noteikti var darīt arī tad, ja trīs
iepriekšējie romāni nav iepazīti, bet patīk fantastiski distopiski darbi ar asu sižetu un asinis
stindzinošām šausmām. Šī nav grāmata tikai jauniešiem. Arī pieaugušie var piedzīvot dažu
labu aizmiršanās stundu lappusēs starp čūskām, mutantiem un neparasti talantīgiem
cilvēkiem.
https://www.tvnet.lv/7011400/klaja-nak-bada-spelu-autores-jaunakais-romans

Atslēgvārdi:
fantāzijas literatūra; amerikāņu romāni
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Ļenasa, Anna. Krāsu mošķis. Rīga : Latvijas Mediji, 2020. 48 lpp. ISBN 9789934157462.
Katalāņu izcelsmes autores Annas Ļenasas grāmata “Krāsu mošķis” ir ļoti plāna,
piecgadniekiem piemērota izmēra un apjoma grāmatiņa, kas iepazīstina bērnus ar emocijām.
Taču šī iepazīstināšana notiek ļoti interesantā un asociatīvā veidā. Mazais krāsu mošķis ir
pavisam apjucis savās izjūtās, taču viņam jātiek ar tām galā. Labi, ka palīgā steidz mazā, vārdā
nenosauktā meitene, kura sakārto krāsu mošķa prātu pa plauktiņiem jeb, šajā gadījumā,
burciņām. Dzeltenā ir laimes un prieka krāsa. Zilās ir bēdas. Dusmas vārās sarkanas. Melnās
bailes īpaši uzmācas tumsā. Miers ir zaļš. Visbeidzot, krāsu mošķim viss ir rozā, bet šajā
niansē autore neiedziļinās. Rozā krāsu pieaugušais lasītājs ar mazo klausītāju var apspriest
pats. Autore ne tikai sasaista krāsas ar emocijām, bet arī īsi apraksta, kā cilvēks, izjūtot
konkrētās emocijas, rīkojas vai izskatās.
Ļoti lakonisks stāsts, ja vērtē pēc burtu daudzuma grāmatā. Taču vienlaikus – ļoti ietilpīgs.
Bērns var atkārtot krāsu pazīšanas prasmes, atšķirt emocijas un to izpausmes, gūt estētisku
baudījumu ar ilustrāciju starpniecību, kā arī aprunāties ar pieaugušo caur uzvedinošiem
jautājumiem, piemēram, ko darīt, ja viss šķiet sarkans un jūties dusmīgs, gribi kliegt vai, gluži
pretēji, spītīgi klusēt.
Grāmatas autore ir apguvusi mākslas psihoterapiju un psihosociālās zinības, strādā par
skolotāju un mākslas terapeiti, specializējusies emocionālajā audzināšanā. Šīs zināšanas un
prasmes ir talantīgi liktas lietā grāmatiņā “Krāsu mošķis”, kas nav tikai stāsts par emocijām,
kuras bērnam jāiemācās pazīt, bet arī par to, kā atšķetināt savu apjukumu, iemācīties kontrolēt
sajūtu izpausmes.
Īpašu uzmanību pelnījušas ilustrācijas, kuras izstrādātas neparastā tehnikā – tās ir iespiestas
plaknē uz papīra, taču izskatās telpiskas. Māksliniece izmantojusi dažādus materiālus,
acīmredzot, tos līmējusi vairākās kārtās, tādējādi radot šķietamu faktūru un trīs dimensiju
efektu. Fantastiski meistarīgs acu apmāns!
Kā iesaka LNB lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”,
grāmatiņa būs saistoša mazajiem lasītājiem ne tikai no piecu gadu vecuma, bet arī jaunākiem
bērniem. Un, iespējams, lieku reizi atgādinās arī pieaugušajiem par ieklausīšanos sevī un
savās sajūtās.
https://www.mammamuntetiem.lv/articles/47945/katalanu-autores-annas-lenasas-gramata-berniem-krasu-moskis

Atslēgvārdi:
bērnu literatūra; emociju atpazīšana
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Dmuhovskiene, Rasa. Skudriņa Kāpēcīte. 2. grāmata. R
 īga : Latvijas Mediji, 2020. 56 lpp.
ISBN 9789934757721.
Lietuviešu autore Rasa Dmuhovskiene zinātkārās skudriņas novērojumus un piedzīvojumus
ievijusi nu jau otrajā grāmatā “Skudriņa Kāpēcīte. 2. grāmata”. Kad bērnu grāmatas raksta un
ilustrē pedagogi, tas uzreiz ir pamanāms un sajūtams. Dmuhovskiene ir mākslas skolotāja
bērnudārzā un izveidojusi grāmatu, caur kuras rindām un zīmējumiem burtiski par katru cenu
saklausāms tipisks “bērndārznieks kāpēcītis”. Tajā ir saprātīgs un izglītojošs teksts bez izteikti
didaktiskām pamācībām vai u
 cināšanās caur puķītēm, apvienojumā ar piemīlīgām ilustrācijām,
kuras balansē uz robežas starp moderno Disneja studijas košumu un mūsdienu
pieaugušajiem bērnību atgādinošajām padomjlaika multfilmām. Grāmatā iekļautā informācija
uzrakstīta vienkārši, saprotami, bet atbilstoši realitātei, kāda jāiepazīst apmēram 4–5 gadu
vecumā. Lai fakti nešķistu pārāk sausi, viss iepīts stāstā, kas nav arī pārdabiski nereāls. Otrajā
grāmatā skudriņa sastop un iztaujā vīngliemezi, kurmi, slieku, vardi un biti. Katram viņa uzdod
jautājumus pēc vienas formulas – ko ēd, kur dzīvo, kādi ienaidnieki u. tml. Piemēram, stāstā
par vardi bērns uzzina visu abinieka attīstības ciklu – no kurkuļa līdz kurkstošai zaļsvārcei (bet
varbūt – princesei?). Ja pirmajos stāstos teksta ir salīdzinoši maz (proporcionāli attēlu
izmēriem), tad uz grāmatas beigām teksta vienā lappusē kļūst aizvien vairāk un vairāk. Taču
nevajadzētu bīties no teksta apjoma. Bērna interese vienalga tiek noturēta! Attēlos ir daudz
pētāmā, un arī stāsts ir aizraujošs, ja vien priekšā tiek lasīts atbilstošā intonācijā un ar
attiecīgajiem uzsvariem. Rezumējot – izdevums ir ieteicams ne tikai priekšā lasīšanai, bet arī
kā viena no pirmajām grāmatām patstāvīgai lasīšanai.
Atslēgvārdi:
lietuviešu bērnu literatūra
De Vigāna, Delfīne. Lojalitātes. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. 160 lpp. ISBN 9789984238135.
Franču rakstnieces Delfīnes de Vigānas romāns “Lojalitātes” sava nelielā apjoma dēļ izraujams
cauri g
 luži vai vienā elpas vilcienā. Taču apjoms nav vienīgais, teksta rindas aizskrien gar acīm
zibēdamas arī tāpēc, ka temats izvēlēts, šķiet, sociāli mūžam aktuāls. 160 lappuses vienlaikus
ir gan šīs grāmatas pluss, gan mīnuss. Romāns beidzas ar šķietamu atrisinājumu, tomēr
lasītājam, kurš paspējis pieķerties četriem stāstošajiem tēliem, varētu gribēties iet vēl tālāk,
sagaidīt laimīgas beigas vai vismaz visu problēmu atrisinājumu.
Teo un Matisam ir trīspadsmit gadu. Abu stāstījums romānā veidots kā trešajā personā
izklāstīts skatījums no malas. Paralēli ar savu redzējumu dalās arī abu puišu klases
audzinātāja, kā arī Matisa mamma. Pieaugušie ir savā dzīvē un problēmās – Teo vecāki jau
šķīrušies, Matisa ģimene ir uz izjukšanas robežas, bet bērni… kuļas s
 aviem spēkiem kaut kur
pa vidu. Tēlu bariņam pievienojas arī skolotāja, kuru nomoka pašas dēmoni. Tie, protams, nav
slikti, ja mudina uz cēlu rīcību: robežas tiek pārkāptas tikai tādēļ, lai nepamestu nelaimē bērnu.
Taču vienlaikus pašas pieredze kavē skolotāju saskatīt patiesos Teo dīvainību cēloņus.
Nesaprātīgie pieaugušie, paši to negribot, soda bērnus par to, kas nav izdevies viņu dzīvē.
Savukārt bērni ir gatavi darīt jebko, lai pasargātu savus vecākus no iedomātām briesmām.
Grāmata varētu patikt gan pieaugušajiem, gan jauniešiem. Jaunieši to varētu lasīt kā
pamācību, ka klusēšana ne vienmēr ir risinājums, dažreiz ir jābļauj skaļi, jo bērniem nav jācieš
par pieaugušo neveiksmēm un neizdarībām un to dēļ nav jādara pāri arī pašiem sev. Tikmēr
pieaugušajiem grāmata varētu būt atgādinājums neuzņemties vairāk, nekā spēj panest, jo
krava gāžoties var sāpīgi trāpīt tuvākajam…
https://www.janisroze.lv/lv/jana-rozes-apgads/jra/lojalitates.html

Atslēgvārdi:
franču literatūra
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Jakovļeva, Jūlija. Debesis dimantos. Rīga : Latvijas Mediji, 2020. 288 lpp. ISBN 9789934158209.
Detektīvu cienītājiem krievu rakstnieces Jūlijas Jakovļevas retro detektīvu sērija, visticamāk,
būs jau zināma. Pirmā grāmata “Mednieks tieši virsū skrien” pievilina ar to, ka paralēli detektīva
līnijai lasītājs tiek ievests mākslas pasaulē. Savukārt līdz otrajai grāmatai “Sarkanā zirga
savaldīšana” aizveda pirmā romāna atvērtās beigas. 2020. gada vasaras vidū pie lasītājiem
nonāk miltona Vasīlija Zaiceva darbu un piedzīvojumu turpinājuma tulkojums latviešu valodā –
trešā grāmata “Debesis dimantos”.
Milicijas izmeklētājs Zaicevs vēl aizvien strādā Ļeņingradā, bet ik uz soļa spiests pārdomāt, vai
tik ar saviem atklājumiem un darba metodēm nekāpj uz varžacīm GPU jeb čekai. Šoreiz
nogalināta mēmā kino zvaigzne Varja Meteļa, pēc kuras nāves uzrodas vairāki interesenti par
viņas memuāriem. Vai tie atrasti? Kur tie ir? Atšķirībā no iepriekšējiem diviem romāniem, šajā
autore ļauj “runāt” arī līķim. Proti, lasītājs ik pa laikam saņem nelielu teksta fragmentu no
mirušās Meteļas vēl neatrastajiem memuāriem, kas sarakstīti pirmajā personā. Jo tālāk, jo
labāk saprotams, ka viņas nogalināšanā varētu būt ieinteresēti pārāk daudzi cilvēki. Jakovļeva
aizvien mazliet kaitējas ar lasītāju, neatklājot Zaiceva pagātni, bet izmetot vien pa mazam
pavedienam un ļaujot nojaust, ka čekai par viņa izcelsmi būtu daudz kas sakāms. Gādīgā
sētniece, kura izstāv produktu rindas Zaiceva vietā, to nedara tikai mazas piepelnīšanās dēļ.
Sētnieces vieta viņai ir tikai labs piesegs pagātnei… Jakovļeva savos romānos izklāsta
lasītājam vairākus stāstus, tā piesaistot iespējami lielāku lasītāju loku. Kādu ieinteresēs
izmeklēšanas un noziegumu tematiskā līnija, kādu citu – noziegumu vide (pirmajā grāmatā
māksla, otrajā zirgu audzēšana un hipodroms, trešajā kino), bet vēl kādu varētu piesaistīt tas,
ka stāstījums norisinās Staļina laika Krievijā. Grāmatas tēli atceras vēl salīdzinoši neseno cara
laika Krieviju, kam pretim tiek likta “pelēkā” Padomju Krievija. Īpašas pieminēšanas vērti ir
izmeklētāja tēla novērojumi par dzīvi komunālajos dzīvokļos. Lai arī sižets ir saraustīts un
brīžiem grūti uztverams, ir vairākkārtēji darbības un laika pārrāvumi, kā arī šķietami nesakarīgi
dialogi – visam romānā ir sava vieta. Tekstā izmētātās sīkās norādes neļauj nojaust
atrisinājumu līdz pašām pēdējām romāna lappusēm, kurās tās meistarīgi savienojas un atklāj
lielo noslēpumu. Lasītājs saņem lielisku izklaidi, taču atslābināties īsti nevar, jo visu laiku
jādomā līdzi, nokļūstot azartā, kā atšķetināt neskaidros pavedienus ātrāk, nekā tas izdosies
literārajam tēlam.
Lasītāju grāmatā ierauj ne tikai noziegumi un to risināšanas gaita, Zaiceva personības
izpausmes un viņa miglainā pagātne, bet arī apraksti par to, kā sabiedrības acīs veidojusies
Padomju Savienība. Visus spēles noteikumus diktē laikmets. Izdevums varētu patikt plašam
cilvēku lokam: vēsturiskās prozas cienītājus pievilinās 20. gadsimta trīsdesmito gadu kino
aizkulises, savukārt detektīvu mīļotājus – galvenais varonis un intriģējošā izmeklēšanas līnija.
Atslēgvārdi:
krievu detektīvi
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Iesaka LNB speciālisti un eksperti
Astra Šmite:
Freibergs, Viktors. Kinomāna slimības vēsture. Rīga : Aminori, 2019. 117 lpp. ISBN
9789934884429.
Kino mīļotājiem Viktora Freiberga vārds ir labi zināms – daudzi būs lasījuši viņa recenzijas,
dzirdējuši filmu tulkojumus vai bijuši viņa lekciju klausītāji. Tomēr pieļauju, ka rakstnieka un
tulkotāja Dzintara Soduma 2020. gada balvas piešķiršana Viktora Freiberga grāmatai
“Kinomāna slimības vēsture” daudziem (starp citu, arī autoram) bija pārsteigums un, cerams,
arī dzinulis grāmatu izlasīt. Nelielā (diemžēl ar tipogrāfiski neuzunājošu vāku) izdevuma
saturs izrādās neparasti piesātināts. Ne velti grāmata ieguvusi Soduma balvu par
novatorismu literatūrā, un viens no žūrijas locekļiem – rakstnieks Roalds Dobrovenskis – par
izdevumu teicis zīmīgus vārdus: “Neatceros citu tekstu, kurš tik pārliecinoši un taustāmi
parādītu: cilvēku radīta māksla, šajā gadījumā, kinomāksla, kļuvusi jau par “otro dabu”, par
mūsu būtnes, mūsu pašu neatņemamu daļu. Freiberga grāmata ideāli atbilst Soduma balvas
priekšnoteikumiem. Tās novitātes iet tik tālu, ka šis darbs, šķiet, neietilpst neviena pazīstama
žanra rāmjos. (Bez visa cita šeit mēs atrodam veselu smalku asociāciju skolu.) Autora
personīgā drāma, lai cik tas neliktos savādi, neatstāj drūmu iespaidu, – visu pārspēj talanta
radošais spēks.” Jāatzīstas, ka grāmatu lasīju divas reizes, un šķiet, ka varētu pārlasīt vēlreiz.
Iespējams, tāpēc, ka vāji pārzinu kino vēsturi un tekstā pieminētās filmas ir būtiskas darba
uztverei un izpratnei. Taču grāmatas vēstījums arī bez filmu jomas pārzināšanas ir
nepārprotams. Sev raksturīgā manierē autors vienlaikus it kā attālināti un tomēr ļoti personīgi
stāsta par savu pieredzi vai cīņu (vārds, ko viņš labprāt nelietotu, ja varētu no tā izvairīties) ar
slimību, kuru sākumā pat nenosauc. Tieši slimība ir bijis viens no iemesliem, kāpēc Freibergs
publicējis dienasgrāmatu: “Es ļoti ceru, ka tā palīdzēs arī citiem atgūt dzīves sparu un
nejusties vientuļiem savās ciešanās.” Grāmata noteikti atgādinās, cik liela vērtība ir dzīve un
cik svarīgi, ar ko mēs to aizpildām. Un vēl – iesaku pievērst uzmanību zīmīgajiem nodaļu
virsrakstiem, piemēram, “Vilciens neapstājas”; “Ceļojums uz Mēnesi, bet ne kā Meljesa filmā”;
“Zudušais laiks”; Hičkoks ir visur” vai “Sešdesmito gadu diskrētais vilinājums”.
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/dzintara-soduma-balva-literatura-pieskirta-kinozinatniekamviktoram-freibergam.a358843
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/viktora-freiberga-gramata-kinomana-slimibas-vesture-dzils-dzivi-.a122539
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/galvenaja-loma--rezisors.-viktora-freiberga-gramatas-_kinomana
-slimibas-vesture_-recenzija-14230315
https://www.kinoraksti.lv/kadra/viktors-freibergs-kinomana-slimibas-vesture-594

Atslēgvārdi:
kino vēsture; dienasgrāmatas
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Stumbre, Lelde. Maija, Cher Ami! : tulkotāja Maija Silmale – dzīve pēc saviem noteikumiem.
Rīga : Lauku Avīze, 2017. 253 lpp. ISBN 9789934153020.
Pirms dažiem mēnešiem, kad arī līdz Latvijai nonāca bēdīgi slavenā k oronavīrusa sērga,
vairākkārt tika daudzināts Albēra Kamī romāns “Mēris”, kuru latviski tulkojusi Maija Silmale.
Viņas vārds grāmatu mīļotājiem gana pazīstams ar tulkojumiem no franču valodas, arī ar
franču dzejas izlasi “Es tevi turpinu”, kā arī saistībā ar tā dēvēto f ranču grupu, kas kļuvusi jau
par sava veida un laika leģendu.
2017. gadā klajā nākusi Leldes Stumbres grāmata, kas stāsta par Maiju Silmali – tulkotāju,
dzejnieci un ne tikai: autore tajā aprakstījusi arī veselu Latvijas vēstures periodu. Ir vērts izlasīt
šo grāmatu, lai uzzinātu ko vairāk par Silmali, kura savulaik pierādīja, ka garīgs spēks un
godīgums spēj izlauzt ceļu brīvai domai un saglabāt cilvēcību apstākļos, kad valdošais režīms
varēja sodīt par jebko, pat par mīlestību pret franču kultūru.
Kamī bija Silmales mīļākais rakstnieks, un viņa teiktie vārdi “Mēs taču esam vienas galeras
airētāji” savulaik viņai bijusi kā atklāsme. Grāmatā lasāma Silmales tulkotā Kamī 1957. gadā
Upsalas Universitātē nolasītā lekcija “Mākslinieks un laiks” (dažas dienas pēc Nobela prēmijas
saņemšanas), kuru viņa uztvērusi kā sev personīgi adresētu sveicienu tiem, kuri atradušies
padomju dzelzs būrī. Tulkojums tapis bez cerībām, ka to kādreiz publicēs – kā tā laika s amizdats.
Būdama apbrīnojami zinoša Rietumeiropas kultūrā, Silmale augstu vērtējusi savas tautas
kultūru. Neparasti aktuāli skan stāstījums par kādu vakaru, kad pie tulkotājas sapulcējušies
jaunie literāti un aizrautīgi sarunājušies par ārzemju rakstniekiem un dzejniekiem. Parasti klusā
Silmale visiem par pārsteigumu “turējusi runu”: “Pirms sākat jūsmot par ārzemju autoriem,
māksliniekiem un svešām zemēm, iepazīstiet savējos! Tas ir pamats, ar kuru jāsāk. Bez tā jūs
esat tikai zirnekļu tīkli, kurus var aizpūst vējš!” Īpaša vieta Silmales dzīvē bijusi grāmatām. Lelde
Stumbre to aprakstījusi tā, ka šķiet, to saka pati tulkotāja: “Grāmatas bija rakstnieki, domātāji,
filozofi un pētnieki, viss labais, gudrais un skaistais, ar ko šī ikdienā padrūmā pasaule tomēr
varēja lepoties. Tas rādīja, ka cilvēkam nav vajadzīgs vien ēdiens un guļvieta [..] Dzīve bez šīs
paralēlās, dziļās un biezās realitātes nebūtu paciešama. Tā būtu pārāk vienkārša, pārāk
plakana, tai zustu gan krāsas, gan dziļums un pilnīgi noteikti – jēga.”
“Maija, Cher Ami!” ir grāmata, kas padara mūsu pasauli krāsaināku un dziļāku. Visticamāk, ka
pēc tās izlasīšanas gribēsies uzzināt vēl ko vairāk par Silmali un viņas draugiem, kuri, līdzīgi kā
viņa, nespēja klusēt un samierināties, toties mācēja atbrīvoties no ikdienības, un par kuru
bohēmisko dzīvesveidu joprojām klīst leģendas.
Šajā kontekstā iesaku izlasīt arī romānu: Repše, Gundega. Ugunszīme. Rīga : Zvaigzne ABC,
2014. 160 lpp. ISBN 9789934033865.
https://satori.lv/book/maija-cher-ami
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/radio-maza-lasiitava/lelde-stumbre.-maija-cher-ami.a87071

Atslēgvārdi:
latviešu biogrāfiskā proza; latviešu tulkotāji; Maija Silmale
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Zane Krūmiņa:
Jelāgins, Juris. Latvija ceļā uz tiesiskumu : rakstu krājums. R
 īga : Tiesu namu aģentūra,
2020. 156 lpp. ISBN 9789934508776.
Tiesiskums un likuma vara pieder pie būtiskākajiem Latvijas valsts pastāvēšanas
priekšnosacījumiem. Latvijas tiesību sistēma mūsdienu izpratnē sāka veidoties 1990. gada 4.
maijā, kad Latvija formāli atjaunoja savu tiesisko neatkarību un bija gatava mainīties atbilstoši
romāņu-ģermāņu tiesību loka iezīmēm un Eiropas tiesību vienotībai.
2020. gada februārī grāmatu apgāds “Tiesu namu aģentūra” laida klajā grāmatu “Latvija ceļā uz
tiesiskumu”, kuras autors Juris Jelāgins bija viens no atjaunotās Latvijas Republikas tiesību
reformas sekmētājiem. Jelāgins ir arī vairāk nekā 20 publikāciju autors akadēmiskajā vidē
atzinīgi novērtētiem rakstiem par tiesību teorijas un konstitucionālo tiesību jautājumiem,
darbojies arī kā LU Juridiskās fakultātes pasniedzējs un vieslektors Konkordijas starptautiskajā
universitātē.
Jaunajā rakstu krājumā autors skaidro atšķirības starp padomju tiesību doktrīnā valdošo
jēdzienu “likumība” un kontinentālās Eiropas tiesību sistēmā pārstāvēto izpratni par tiesisku
valsti. Grāmata strukturēta trīs daļās. Pirmajā daļā Jelāgins apkopojis rakstus par konstitūcijas
vietu un lomu tiesiskā valstī, paužot atziņas par konstitucionālās reformas attīstības ceļiem
Latvijā. Otrajā daļā iekļauti raksti par tiesību pamatavotiem un normatīvo aktu hierarhiju.
Trešajā daļā lasāmi autora kā Satversmes tiesas tiesneša viedokļi vairākās Satversmes tiesas
lietās. Izdevums papildināts ar apjomīgu izmantoto avotu sarakstu, kur ietverta arī judikatūra,
tiesu prakse un citi juridiskās prakses materiāli. Grāmatas mērķauditorija – topošie un jau
praktizējošie juristi, tiesībnozares pētnieki.
https://tnagramatas.tna.lv/lv/product/542

Atslēgvārdi:
Satversme; konstitucionālās tiesības; Satversmes tiesa

Ilze Gensberga:
Tiesības uz taisnīgu tiesu : Latvijas Republikas Satversmes 92. pants. R
 īga : Tiesu namu
aģentūra, 2020. 124 lpp. ISBN 9789934508790.
Latvijas Republikas Satversmes 92. pants nosaka, ka: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un
likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav
atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz
atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.” Grāmatā “Tiesības uz
taisnīgu tiesu : Latvijas Republikas Satversmes 92. pants” soli pa solim tiek skatīts Satversmes
92. panta saturs un veikta detalizēta analīze. Skaidroti gan lietotie termini, gan, izmantojot
Satversmes tiesas nolēmumos ietvertās atziņas, konkrētā panta piemērošana. Nozīmīgs
izdevuma papildinājums ir apkopojumā ietvertais izmantoto nolēmumu rādītājs, kas ļauj
lasītājam viegli orientēties un ātri atrast nepieciešamo tekstā. Izdevums uzskatāms par līdz
šim aptverošāko un pilnīgāko Latvijā publicēto izdevumu, kurā skaidrotas tiesības uz taisnīgu
tiesu. Paredzētā mērķauditorija ir gan tiesību politikas veidotāji, gan personas, kas vēlas
aizstāvēt savas tiesības, kā arī jebkurš interesents. Jāpiemin, ka šis ir pirmais izdevums
plānotajā publikāciju sērijā. Paredzēts, ka Satversmes tiesas Juridiskais departaments arī
turpmāk veidos līdzīgus apkopojumus par citiem Satversmes pantiem, skaidrojot to saturu un
piemērošanu, tādējādi palīdzot veidot padziļinātu sabiedrības izpratni par šīm kategorijām.
http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/publice-pirmo-izdevumu-satversmes-tiesas-publikaciju-serija-parpamattiesibam

Atslēgvārdi:
Satversme; tiesību aizstāvība; taisnīga tiesa; likuma piemērošanas metodoloģija
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Dārija Juškeviča:
Ikstena, Nora. Runādamies. Māksliniece Aija Andžāne. Rīga : Latvijas Mediji, 2020. 187 lpp.
ISBN 9789934156953.
“Runādamies” divpadsmit Latvijā un citur pasaulē zināmas un dažas ne tik zināmas personības
īsākās vai garākās sarunās ar rakstnieci atklāj stāstus – par savu dzīvi, Latviju, likteni, izvēli,
notikumiem un cilvēkiem. “Un ļaudis nav vienkārši – katrs no viņiem izcīnījies ar radīšanas
mokām, uzvarējis un kļūdījies, bet atstājis sava laikmeta spogulī spilgtu atspīdumu,” saka
grāmatas autore. Sarunu biedri ir atpazīstamas personības: Dzintars Sodums, Imants Ziedonis,
Valentīns Jākobsons, Dagnija Dreika, Jānis Einfelds, Renāte Blumberga, Aldis Gobzems, Tīts
Reins Vītso, Daira Āboliņa, Liāna Langa, Edvīns Raups un Raimonds Tiguls. Grāmatas saturs
iegulst laika nogrieznī no 1995. līdz 2013. gadam. Tomēr īsti negribas šīs sarunas žanra
nozīmē dēvēt par intervijām – tās vairāk piedien žurnālistikai. Jo – kad sarunājas divi
intelektuāli līdzvērtīgi un spēcīgi cilvēki, kuri spēj un var viens otru īstajā brīdī saprast no
pusvārda un papildināt, tad viennozīmīgi rakstnieces izvēlētais virsraksts “Runādamies” (kuru
viņa ar Edvīna Raupa atļauju patapinājusi no dzejnieka grāmatas “Dzīvodamies”) ir
visatbilstošākais. Vēl nebiju sākusi pa īstam lasīt sarunu krājumu, kad, ieraugot ārēji it kā
pieticīgo grāmatas vāku – pelēks ar sarkanu svītru – prātā ienāca Valda Kalnrozes gleznu
pelēkie toņi un neiztrūkstošais sarkanais akcents katrā no darbiem. Manī šī asociācija
vislielākā mērā sasaucās ar grāmatas saturu un kopējo kontekstu. Katra konkrētā cilvēka un
pašas rakstnieces vieta un nozīme Latvijā un pasaulē – sarkanais akcents, bet pelēkais – kā
mūsu identitātes būtības simbols. Samērā nozīmīga vieta krājumā atvēlēta cilvēkiem, kuru
darbs un reizē sirdslieta saistīta ar lībiešiem – vēstures izpētei un mūsdienām – sarunas ar
Renāti Blumbergu, Raimondu Tigulu un igauni Tītu Reinu Vītso. Nobeiguma sarunā, kad
mūziķis Raimonds Tiguls atskaņo un dzied Ikstenai skaņdarbu “Dod, Dieviņi. Mīļi lūgt. Otram
dot”, rakstnieci pārņem “sajūta, ka pa garo pupu kāpju debesīs.” Tad nu novēlu katram
lasītājam uztvert šīs grāmatas īsto stīgu: lai arī esam dažādi, mūsu spēks ir kopīgā izpratnē par
valsti, valodu, vēsturi, dabu un kultūru.
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/piepogadamies.-noras-ikstenas-gramatas-_runadamies_-recenzija14238968
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/nora-ikstena-par-gramatu-runadamies-ar-dalu-no-siem-cilvekiem-esm
u-runajusi-visu-muzu.a361737

Atslēgvārdi:
latviešu literatūra; dokumentālā publicistika
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Anda Boluža:
Ķerus, Viesturs. Meža meitene Maija. R
 īga : liels un mazs, 2019. 94 lpp. ISBN 9789934574320.
Grāmatas sižets ir vienkāršs – tā vēsta par mazu meiteni Maiju, kas ar ģimeni dzīvo mežu
ieskautās lauku mājās. Tas ir dokumentāls stāstījums par meitenes pieredzēto, dodoties dabā
kopā ar tēti, ornitologu Viesturu Ķerus. Grāmata iedrošina vecākus un bērnus vērties dabā un
piedāvā pavedienus, kā saskatīt un novērtēt apkārtējās norises, piemēram, šķietami klusā un
vientulīgā mežā. “Nebūs nekādu melno stārķu, mazo ērgļu, medņu. Arī vilku un citu zvēru,
iespējams, nebūs. Latvijas valsts attiecības ar dabu šobrīd veidojas kā patērētājam, kurš tic, ka
produkti lielveikalā nekad nebeigsies,” savu nākotnes redzējumu žurnālam “IR” pauž Viesturs
Ķerus, kurš par grāmatu šogad saņēmis Latvijas Literatūras gada balvu. Grāmatā “Meža
meitene Maija” dzīvo radību pagaidām netrūkst. Stirnas un vāveres atstājušas pēdas sniegā,
zālē naktī mirdz jāņtārpiņš; pat zīlītes barotavā sapulcējušās daudz un dažādas – zilzīlītes,
lielās zīlītes, pelēkās zīlītes, cekulzīlītes. Ko mēs varam darīt, lai arī turpmāk mežs būtu dzīvības
pilns? Grāmatā tētis iepazīstina meitu ne tikai ar putnu sugu daudzveidību, bet arī palīdz veidot
priekšstatus par cilvēka un dabas cieņpilnu līdzāspastāvēšanu. Rūpēs par putniem Maija
logiem piestiprina papīra sniegpārsliņas, lai zīlītes neatsistos pret stikla rūtīm, papildina
barotavu ziemā, jo, kā skaidro tētis, “kad putni mostas, tie ir nosaluši un izbadējušies.” Kamēr
citi ķiršu kokus sargā no putniem, Maijas tētis aicina bērnus putnus neaizbiedēt. “Maijiņ, redzi,
cik koks ir liels? Lielākajai daļai ķiršu mēs nemaz netiekam klāt. Un mums ķirši ir tikai našķis,
bet putniem tas ir ļoti svarīgs ēdiens.” Kad vanags noķer dzeni, tētis secina: “Tā dabā ir
iekārtots, ka dzīvnieki cits citu ēd. Neviens tāpēc nav labs vai slikts.” Tie lasītāji, kam
uzturēšanās mežā šķiet garlaicīga vai neinteresanta, grāmatā var rast priekšlikumus nodarbēm
dabā. Maija sēņo un lasa ogas, ar māsu vēro skudru pūzni, spēlējas rudens lapu kaudzēs,
pievilina zivtiņas ar dīķa ūdenī iemestu maizes šķēli, ziemā ar vecākiem kurina ugunskuru
sniegotajā mežā. Līdzīgi kā dzīvības pilnais mežs viesim neatklājas uzreiz, arī stāstījums
grāmatā plūst rāmi un nesteidzīgi. Tekstu lieliski papildina Didža Upena melnbaltās,
meditatīvās ilustrācijas. Tie nav elpu aizraujoši, dinamiski notikumi, bet lēna dabas
piedzīvošana, sīku meža norišu saskatīšana un izprašana. Te noderēs vecāku un bērnu
sadarbošanās, grāmatu lasot un pārrunājot kopā. Visvēlamākie grāmatas adresāti – astoņus
līdz divpadsmit gadus veci bērni.
https://www.lielsmazs.lv/index.php/lv/gramatas/meza_meitene_maija
http://www.laligaba.lv/index.php/lv/berniem-2020/meza-meitene-maija

Atslēgvārdi:
latviešu bērnu literatūra; stāsti par dabu; Latvijas putni
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Līga Goldberga:
Balčus, Arnis. Myself, Friends, Lovers and Others. [Vācija] : Dienacht Publishing, 2020. 158
lpp. ISBN 9783946099277.
Vācu izdevniecība “Dienacht Publishing” laidusi klajā mākslinieka Arņa Balčus fotogrāfiju
albumu “Es, draugi, mīļākie un citi”. Grāmata drukāta Jelgavas tipogrāfijā. Arnis Balčus ir
fotogrāfs, festivāla “Rīgas fotomēnesis” rīkotājs un fotogrāfijas medija “FK Magazine” galvenais
redaktors. Latvijā studējis komunikācijas zinātnes, savukārt maģistra grādu ieguvis
Vestminsteras Universitātē Londonā. Balčus darbi tikuši izstādīti personālizstādēs un grupu
izstādēs Latvijā, kā arī citviet pasaulē – Bratislavā, Glāzgovā, Berlīnē, Minskā, Londonā,
Maskavā, Prāgā, Vīnē un citur. Atzinību ieguvuši autora projekti un fotogrāfiju sērijas: “Uzvaras
parks”, “Viņpus Zilupei”, “Tukuma ziņas”, “Amnēzija” u. c. Grāmatā publicētā fotogrāfiju sērija
tapusi laikā starp 2000. un 2004. gadu, attēli uzņemti gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs
ceļojumu un mākslas rezidenču laikā. Mūsdienu kultūrtelpas fotogrāfijas ainā šis bija viens no
pirmajiem foto projektiem, kas tik jutekliski un atvērti portretēja savu paaudzi un seksualitāti,
tostarp viendzimuma attiecību tēmu. Grāmata ir tieša un atklāta, fotogrāfijas dokumentējošas
un neizskaistinātas. Salikums ir pārdomāts – uzlādētos attēlus atslogo ainavu, interjeru un
priekšmetiskās vides fotogrāfijas, kas nav pašmērķīgas, drīzāk komplimentējošas. Runājot par
attēlu estētiku un foto sērijas tēmas aktualitāti šī brīža jauno fotogrāfu kontekstā, iesaku izlasīt
Santas Hiršas recenziju portālā “Satori”, kur autore izvērsti analizē Balčus darbus Latvijas
laikmetīgās fotogrāfijas paralēlēs. Arņa Balčus fotogrāmata “Es, draugi, mīļākie un citi” ir
neatsverams un nepārvērtējams izdevums Latvijas nesenās fotogrāfijas vēstures un
laikmetīgās fotogrāfijas procesu kontekstā. Grāmata būs saistoša laikmetīgās mākslas
baudītājiem, kā arī sociālo un kultūras zinātņu interesentiem.
https://satori.lv/article/skatiens-ka-antropologisks-ierocis-skupsti-sviedri-un-asinis

Atslēgvārdi:
Latvijas fotogrāfi; laikmetīgā fotogrāfija; 21. gadsimta māksla; seksualitāte un dzimte mākslā

Ingrīda Peldekse:
Putniņa, Mārīte. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Saldus un Tukuma
rajonos. R
 īga : Neputns, 2020. 344 lpp. ISBN 9789934565915.
Grāmata par vēsturisko Saldus un Tukuma rajonu dievnamiem ir desmitais sējums kultūras
mantojumam veltītajā sērijā “Mākslas pieminekļi Latvijā”, kas tapis apgādā “Neputns”.
Aplūkotajā teritorijā mūsdienās ietilpst Tukuma, Kandavas, Jaunpils, Engures, Saldus un
Brocēnu novadi. Grāmatas autore piedāvā ieskatu senākās sakrālās arhitektūras vēsturē
Kurzemes hercogistē 16. gadsimta beigās un 17. gadsimtā, aplūkojot līdz mūsdienām
saglabājušos ievērojamus manierisma un baroka koktēlniecības paraugus, kā arī glezniecības
piemērus, kas izvietoti 35 grāmatā iekļautajās baznīcās. Vairums no dievnamiem ir luterāņu
baznīcas (kopskaitā 31), kā arī divas katoļu un divas pareizticīgo baznīcas. Līdzās detalizētam
autores ieskatam baznīcu vēsturē, izdevums mākslinieces Intas Sarkanes sakārtojumā ir
bagātīgi papildināts ar ilustratīvo materiālu, kas vēsta par dievnamu pašreizējo situāciju;
grāmatā iekļauts arī vēsturisks ieskats šo sakrālo namu likteņos, kas dokumentēts melnbaltās
fotogrāfijās. Kopainu papildina baznīcu plānu zīmējumi. Grāmatas saturu bagātina materiālu
pirmpublicējumi, tostarp no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, Pieminekļu
dokumentācijas centra, Latvijas Nacionālā arhīva un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
krājumiem. Grāmatā pieejama arī terminu vārdnīca, personu rādītājs un resursu saraksts.
https://www.tvnet.lv/7008315/laista-klaja-gramata-par-sakralas-arhitekturas-mantojumu-saldus-un-tukuma-rajonos
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/serija-_makslas-pieminekli-latvija_-klaja-nakusi-gramata-par-vesturiskosaldus-un-tukuma-rajonu-dievnamiem-14243194

Atslēgvārdi:
Latvijas sakrālais mantojums; baznīcu arhitektūra; baznīcu interjers
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Diāna Rudzīte:
Lundberja, Sofija. Sarkanā adrešu grāmatiņa. N
 o zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa.
Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 286 lpp. ISBN 9789934086441.
Izrādās, ka Rīgas ielās lietus aizskalo ne tikai tveici, netīrumus un putekļus, bet arī cilvēkus.
Jūtos diezgan vientuļi, divreiz dienā minot pedāļus maršrutā “mājas–darbs”. Tā es zaudēju
uzmanību un atkal jau “aizpeldu” domās par nesen izlasīto Sofijas Lundberjas romānu “Sarkanā
adrešu grāmatiņa”. Mīties pa Rīgas ielām, bet tajā pašā laikā domās atrasties Parīzē vai
Stokholmā kopā ar romāna varoni ir diezgan bīstami gan man, gan apkārtējiem. Grāmata nelaiž
vaļā un tāpēc nolemju uzlikt domas uz papīra. Runā, ka tas palīdz.
Dorisai ir deviņdesmit seši gadi, un šobrīd viņa viena pati mīt savā dzīvoklī Stokholmā. Vienīgie
viņas apmeklētāji ir aprūpētāji, kuri ik pa laikam nomaina cits citu. Šie “viesi” pienākuma dēļ
iebrāžas viņas dzīvē uz īsu mirkli, lai pazustu līdz nākamajai reizei, nākamajām mikroviļņu
krāsnī sildītajām pusdienām. Viss, kas viņai palicis – ir māsas mazmeita Dženija ar savu
ģimeni, kura gan dzīvo Amerikā un sazināties iespējams vien caur “Skype”. Bet vēl Dorisai
pieder kāda cita unikāla bagātība – atmiņas par ilgajā mūžā pieredzēto un pārdzīvoto. Tās
apkopotas viņas tēva dāvātajā sarkanajā piezīmju grāmatiņā, kurā Dorisa ierakstījusi visus
sastaptos cilvēkus, kuri spēlējuši kādu lomu viņas garajā mūžā – kāds, kurš ir bijis ļoti svarīgs,
un arī kāds, kurš izbrāzies cauri kā viesulis, atstājot aiz sevis vien postījumus. Grāmatiņu
pāršķirstot, sirmgalve nolemj uzrakstīt atmiņas un atstāt tās Dženijai. Tās ir atmiņas visas
dzīves garumā: gan par bērnību – meiteni, kura jau kopš mazotnes domā, ka māte viņu nav
mīlējusi, nedaudz vēlāk – sievieti, kura spēj izcīnīt savu vietu šajā pasaulē, vien smagi strādājot,
gan arī par dāmu, kura iemīlas uz visu mūžu un daži viņas dzīves mēneši pārtop mūžībā… Tas ir
stāsts arī par sevi kā draugu, kurš ir atbalsts un cerības stars grūtos brīžos, un par nejauši
sastaptiem cilvēkiem, kuri atstāj neizdzēšamus nospiedumus Dorisas ilgajā mūžā.
Lai gan šī ir grāmata par mīlestību, es to neatļautos ievietot tradicionālajā “sieviešu romānu”
plauktiņā. Grāmata sniedz daudz vairāk: tajā raksturots vesels gadsimts, kurš aizved lasītāju uz
Stokholmu, Parīzi, arī uz Ameriku un Lielbritāniju. Manuprāt, Dorisas stāstu nevar tik viegli
aizmirst tieši tādēļ, ka tajā ir tik daudz dzīves, vieduma un cilvēcības. Tā ir grāmata, kura,
neskatoties uz notikumu traģiskumu, patiesi aizrauj, neatstāj vienaldzīgu un nepavisam nav
skumja. Varbūt grāmatas beigas ir mazliet paredzamas, bet šoreiz tas nav traucējoši, jo ar
citādām beigām būtu grūti samierināties. Nācās arī aizdomāties – par ko īsti vērts pastāstīt un
ko atstāt citiem atmiņās par sevi, ja cilvēka mūžs ir vesela gadsimta garumā. Kas ir cilvēka
lielais dzīves notikums – karš, pasaules kataklizmas, sociālā nevienlīdzība, karjera, attiecības?
Ko izcelt, par ko stāstīt, ja piedzīvotā ir tik daudz? Manuprāt, galvenais dzīves vadmotīvs, kurš
vijas cauri cilvēka mūžam, ir mīlestība. Mīlestība, kura nosaka izvēli, mīlestība, kura liek izturēt,
mīlestība, kura liek ienīst, atteikties, ciest. Mīlestība, kura liek piecelties pēc kritiena. Jo
mīlestība sāp, piedod un ir dziedējoša vienlaikus.
Gluži saprotams, ka katrs no mums kādu konkrētu grāmatu sastop atšķirīgos vecuma posmos
un mums ir dažāda dzīves pieredze. Līdz ar to izlasīto katrs uztveram caur savu dzīves vai
uzkrātās informācijas un pieredzes prizmu. Nezinu, vai man šī grāmata patiktu, kad man bija
astoņpadsmit. Šodien – šeit un tagad – tā mani vēl aizvien neatlaiž. Varbūt tas ir tāpēc, ka
personiski pazīstu kādu izcilu personību un dāmu, kurai šogad palika 100, un es zinu – ja vien
būtu tāda iespēja, es varētu stundām ilgi klausīties viņas stāstos. Tie iedvesmo, dod spēku,
ticību un cerību turpmākajam, kas ar mani vēl notiks.
http://sienakaudze.lv/2020/04/sofija-lundberija-sarkana-adresu-gramatina
https://austra.lv/2020/06/09/sofija-lundberja-sarkana-adresu-gramatina
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