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2019. gada 26. un 27. aprīlī Eiropas Sa-
vienības mājā notika Latvijas Universitātes 
Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU 
LFMI) starpdisciplināra un starptautiska kon-
ference “Zināšanu ģeogrāfija un migrā cija /  
Géographie te migration du savoir”*. Tā tika 
organizēta ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas, 
Francijas Institūta Latvijā un Gētes institūta 
Latvijā atbalstu. 

Konferences iecere bija aptvert zināša-
nu pārvietošanos telpā un runāt par zināša-
nu ceļiem, to uzkrāšanas vietām, attīstību, 
pārveidošanos un pārradīšanu. Konferences 
atklāšanas runā Latvijas Universitātes Litera-
tūras, folkloras un mākslas institūta (LFMI) 
direktore Dace Bula norādīja, ka zināšanu no-
mitinājums telpā un pārvietošanās pa telpu ir 
LFMI pētniecisko interešu lokā, velkot para-
lēles ar joprojām aktuālo 20. gadsimta otra-
jā pusē radušos telpiskā pavērsiena (spatial 
turn) konceptu humanitārajās un sociālajās 
zinātnēs. Saistot šo konceptu ar Pītera Bērka 
(Peter Burke, dz. 1937) idejām par zināšanu 
simboliskajiem un ģeogrāfiskajiem centriem 
un perifērijām, par zināšanu nacionālajiem 
un reģionālajiem domāšanas modeļiem, par 
zināšanu apriti vai fragmentāciju atkarībā no 
ceļu esamības vai neesamības, Dace Bula 
uzsvēra arī franču domātāju Mišela Fuko 
(Paul-Michel Foucault, 1926–1984), Anrī 

* Konference īstenota pēcdoktorantūras projekta 
1.1.1.2/VIAA/2/18/358 “Ģeotelpiskās informācijas digi-
tāla vizualizācija un analīze: franču literatūras izplatība 
18. gadsimta bibliotēkās Kurzemes hercogistē” ietvaros.

Lefevra (Henri Lefebvre, 1901–1991) un 
Mišela Deserto (Michel de Certeau, 1925–
1986) nozīmīgo pienesumu telpas pētījumos. 
Tādējādi tika izcelta konferences saistība ar 
franču teorētisko domu, kas sabalsojās ar šī 
starptautiskā zinātniskā notikuma otro darba 
valodu — franču valodu. 

Francijas institūta direktors Žils Bonviāls 
(Gilles Bonnevialle), pārstāvot konferences 
atbalsta organizāciju, izteica gandarījumu 
par iespēju veicināt latviešu, franču un citu 
kultūru un zināšanu saikņu pētniecību. Viņš 
pasvītroja, ka Francijas institūta misija ir sek-
mēt ideju apmaiņu kultūru, zināšanu jomu, 
nozaru un paaudžu starpā un sniegt iespēju 
plašai publikai atklāt aizvien jaunus zināšanu 
apvāršņus.

Konferences darbs norisa četrās sēdēs, 
atvēlot jautājumu laiku pēc katra referāta, 
kurš tika piepildīts ar dzīvām un interesan-
tām akadēmiskām diskusijām. Pirmās refe-
rentes uzstājās par vācu, franču un latviešu 
kultūrtelpas saistību. Māra Grudule referēja 
par vācu muzikālās tradīcijas pārnesi lat-
viešu kultūrtelpā 18. gadsimta otrajā pusē. 
Stella Pelše uzstājās par franču 19. gad-
simta vēsturnieka, filozofa, literatūras un 
mākslas kritiķa Ipolita Tēna (Hippolyte Taine,  
1828–1893) ideju migrāciju latviešu kultūr-
telpā, kur viņa dabaszinātniskās pieejas sin-
tēze ar klasiskās estētikas rudimentiem guva 
gan drīzas pozitīvas atsauksmes, gan arī ie-
tonēja dažādos politiskos kontekstos paustos 
spriedumus, no literatūrzinātnes sekmīgi pār-
ceļojot arī vizuālās mākslas lauciņā.
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zinātnes dzīve

Otrā sēde sniedza ieskatu 18. gadsimta 
Latvijas teritorijas kultūrnorisēs. Pauls Dai-
ja analizēja Vidzemes un Kurzemes latviešu 
kalendāru pielikumu saturu, interpretējot šo 
materiālu kā daļu no zināšanu pārneses. Tā 
tika aplūkota gan starptautiskā perspektīvā, 
izsekojot vācvalodīgo apgaismības ideju im-
portam Baltijā, gan arī pievēršoties mediju 
studijām (kalendāra īpašajai vietai tālaika 
grāmatniecībā un popularitātei latviešu lasī-
tāju vidū) un luterāņu mācītāju — kalendāru 
sastādītāju kā kultūras starpnieku statusam. 
Viktors Dāboliņš aplūkoja uz vēstures arte-
faktu kolekcionēšanu un studijām balstītu  
zināšanu apguves metodiku, iztirzājot ar Kur-
zemes hercogisti saistītos divus senākos — 
Raneusa un fon Torka — Livonijas monētu 
sarakstus, kas paver kolekcionāru zināšanu 
pasauli. 

Plašs zināšanu loks tika aptverts treša-
jā sēdē. Par militāro zināšanu migrāciju un 
pārnesi Livonijā 13.–16. gadsimtā, no Krus-
ta kariem līdz Livonijas karam, runāja Rū-
dolfs Brūzis, īpaši pievēršoties šo zināšanu 
vēsturiskai attīstībai un ietekmei uz sabied-
risko domu. Natālijas Abrolas referātā tika 
apskatīta indisko zinātņu (jogas, ājurvēdas, 
mūzikas), literatūras, kultūras un filozofijas 
zināšanu migrācija un ietekme uz Latvijas 
kultūrtelpu, kā arī abu valstu kultūraģentu un 
ģeopolitisko procesu mijiedarbība laika pos-
mā no 1940. līdz 1970. gadam. Šai sēdē bija 
iespēja noklausīties arī divu frankofonu kolēģu 
referātus: vienu videoierakstā, otru — tulko-
tājas Esteres Braķes lasījumā. Kinšasas Uni-
versitātes (Kongo Demokrātiskā Republika) 

bibliotekāra Žana Adiata Mfum-Ekonga (Jean 
Adiate Mfum-Ekong) referātā tika iztirzāta 
izdevēja loma zināšanu migrācijā: rokrakstu 
atlase un publicēšana, kā arī piedāvājums la-
sītājiem. Jaundes Universitātes (Kamerūnas 
Republika) pētnieks Ervē Ondua (Hervé On-
doua) piedāvāja analītisku skatījumu uz Ga-
jatri Čakravorti-Spivakas darbu “Vai pakļautie 
spēj runāt?”, īpaši pievēršoties diviem aspek-
tiem — zināšanu pārnesei un pārveidei. 

Pēdējā, ceturtā sēde sākās ar Kristiā-
nas Ābeles referātu par Leopolda fon Pe-
colda (Leopold Dietrich Ernst von Pezold,  
1832–1907) Rīgas perioda (1869–1879) 
ierosmēm Baltijas mākslinieciskās kultūras 
attīstībā. Referente analizēja viņa devumu, 
19. gadsimta 70. gadu kultūras ainā atse-
dzot pārsteidzoši dinamisku un novatorisku 
estētisko ideju aprites slāni. Simona Sofija 
Valke referēja par Kurzemes hercogu bib-
liotēkas, kura veidojusies no 16. gadsimta 
otrās puses līdz 18. gadsimta sākumam, 
franču resursu izpēti. Mārtiņš Laizāns pie-
vērsās senākam Latvijas teritorijas posmam, 
stāstot par Livonijas literārās vides potenciālu  
16. gadsimtā. Konferenci noslēdza Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Grāmatniecības mu-
zeja vadītāja Inga Surgunte ar prezentāciju 
par simtgades projektu “Neredzamā biblio-
tēka”.

Konferences dalībnieku referātiem pārto-
pot zinātniskos rakstos, ir iecerēts laist kla-
jā zinātnisku rakstu krājumu, bet pašlaik ir 
iespēja noskatīties konferences videoierakstu 
LU mājaslapā. 

Simona Sofija Valke


