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2020. gada 12. janvārī mirušais filo-
zofs un rakstnieks Rodžers Skrūtons, kurš  
1998. ga dā saņēma Čehijas apbalvojumu — 
Nopelnu ordeni (Medaile Za zásluhyno) — no 
Vāclava Havela rokām, atsaucās uz Havela 
tekstu “Bezvarīgo vara” diskusijā par brīvī-
bas iespējām modernā pasaulē.1 Šī atsauce 
nebija nejauša vai abstrakta: Skrūtons, 
kurš 20. gadsimta 80. gados devās uz 
Čehoslovākiju un izvērsa darbu savā izprat-
nē par to, ko nozīmē “dzīve patiesībā”, tika 
toreizējā režīma izraidīts no šīs valsts. Havela 
pasniegtais ordenis nebija pirmais Skrūtona 
apbalvojums uz Austrumeiropas 20. gadsim-
ta vēstures fona un ne pēdējais. Šoreiz par 
šo britu filozofa dzīves epizodi vērts atcerē-
ties grāmatas “Bezvarīgo vara: Masariks, 
Patočka, Havels” (tālāk tekstā citēta kā BV, 
pievienojot lapaspuses numuru) sakarībā, jo 
tajā runa ir par brīvības, varas un politikas 
attiecībām. To konfigurācijas un vēsturiskais 
liktenīgums rāda, ka ne uzreiz ir skaidri re-
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dzams, kurš ir “dzīves patiesībā” (BV 170) 
“draugs” un kurš — “ienaidnieks” (K. Šmits), 
un nepavisam nav skaidrs, kādi nosacījumi 
un kādi spēki ietekmē un veicina (vai kaut 
tikai pieļauj) brīvību, kas būtu pelnījusi, lai 
tā sauktos.

Tieši par brīvību veicinošiem vai graujo-
šiem spēkiem, procesiem un nosacījumiem 
runa ir grāmatā “Bezvarīgo vara”. Grāmata ir 
par kādas tautas politisko likteni un tās do-
mātājiem, taču jau no pirmajām grāmatas 
lapaspusēm skaidrs, ka runa nav tikai par 
tiem. Grāmata nevēsta tikai par čehu politis-
ko vēsturi un to, kā tajā savu akcentu iespē-
lējuši čehi Masariks (1850–1937), Patoč
ka (1907–1977) un Havels (1936–2011). 
Pirmām kārtām grāmata ir par politisko: cik 
tālu sniedzas domas un politiskā attiecības, 
cik tālu (vai tuvu) jāmeklē iespējas aptvert un 
apzināties kādas sabiedrības pastāvēšanas  
iespējas un nosacījumus; runa te ir arī par 
“politikas subjektu”, par vēstures pavērsie-

DZĪVES PATIESĀ VARA



131

zinātnes dzīve

niem un to iespējamību, par vēstures “mustu-
riem” un par brīvību (tā izpratnēm un tās ro-
bežām). Citiem vārdiem: grāmata “Bezvarīgo 
vara” ir mēģinājums čehu (un daļēji slovāku 
un latviešu) vēstures un tagadnes prizmā filo-
zofiski (un nevis funkcionāli vai šauri politis-
ki) piekļūt fundamentāliem jautājumiem par 
varas, brīvības un vēstures attiecībām. Tas 
veikts, apvienojot 2017. gada oktobrī Rīgā, 
Latvijas Universitātē notikušās starptautis-
kās konferences (kuras patronese bija V. Vī-
ķeFreiberga) referentu rakstītus tekstus, kuri 
kolektīvās monogrāfijas formā iegūst nodaļu 
vietu. Grāmatas nosaukuma rekursam uz Ha-
vela tekstu “Moc bezmocných” (BV 11) gan 
jau ir vairāki konteksti un to var izlasīt dažādi. 
Viena norāde ir pavisam burtiska: grāmatas  
III daļā atrodami Masarika (“Pasaules revo-
lūcija. Demokrātija”), Patočkas (“Eiropa un 
pēcEiropa”) un Havela (“Bezvarīgo vara”) tek-
sti, kuri latviešu valodā pieejami pirmo reizi.

Lai arī viens grāmatas pavediens ved pie 
kādas sabiedrības marginalizētu grupu pie-
redzes (un to attiecībām ar “vairākumu”, ar 
varu), tomēr daļa apakšnodaļu veltītas vēs-
tures notikumiem un procesiem, kas skar ve-
selas Eiropas valstis un nācijas 20. gadsimtā 
gan Krievijas, gan PSRS, gan Austrumeiropas 
kontekstā. Šī grāmatas daļa (kura orientēta 
uz Masarika kā valstsvīra, politiķa un do-
mātāja laiku un mantojumu) visai organiski 
pāriet pie disidentisma, brīvības un morāles 
attiecībām. Šīs daļas fons ir Havela darbība, 
kuru ietekmējis viņa filozofiskais skolotājs 
Patočka. Būtiska tematiskā smaguma punkta 
loma šajā daļā atvēlēta demokrātijas idejai 
un tās liktenim totalitāru režīmu laikos un 
posttelpās. Runa nav tikai par demokrātijas 
ideju un tās ambivalencēm un problēmām uz 
20. gadsimta politiskās vēstures labi zināmu 
(bet tāpēc vēl nebūt ne saprastu) fenomenu 
fona; grāmatā tematizēta arī modernās patē-
rētājsabiedrības tirgus totalitārisms un poli-
tiskā konjunktūra. Grāmatā var atrast domas 
ne tikai par sabiedrībā valdošo diskursu spē-
ku un veidiem, kā to atņemt; tajā runāts par 

mītu varu un brīvības spēku, taču arī par so-
ciālas un politiskas brīvības iluzorumu; runa 
šajā sakarībā nav tikai par posttotalitārām 
sabiedrībām, bet gan par modernitāti, par 
moderno laikmetu kopumā. Te grāmatas cen-
trālās personas — Havels (un viņa skolotājs 
Patočka) — pietuvojas Heidegera Vakarze-
mes domāšanas un jaunlaiku kultūras ana-
līzes ceļam.2 Varbūt šīs filozofiskās pārmijas 
un ietekmes ir viens no retajiem tematiem, 
kura vēl plašāku un detalizētāku izvērsumu 
labprāt redzētu iespējamajā grāmatas turpi-
nājumā.

Būtisks grāmatas motīvs ir pašuzraudzī-
ba, pielāgošanās un varas īstenojums caur 
pašiem tai pakļautajiem — temati, kas šo-
dien ir kliedzoši aktuāli. Šo tematiku īpaši 
skaudri aprāda nodaļa “Bezvarīgie un bio-
politika”, kurā tās autors raksta: “Līdztekus 
tirgus fantomam visā pasaulē klīst topošais 
finanšu (digitālais) imperiālisms, digitalizēta 
panoptikona un koncentrācijas nometnes sin-
tēze ar virtuālo pašuzraudzīšanu” (BV 170).3 
Pašuzraudzīšanas fons ir ideoloģija kā noteik-
tu mākslīgu attiecību ar pasauli veids; tāds 
(tikpat lielā mērā kā 20. gadsimta totalitārie 
režīmi) ir arī neoliberālā kapitālisma patērē-
tājsabiedrības imperiālisms. Pie “pārvērsto 
formu” realitātes piederas arī ideoloģisku re-
žīmu valodas radīšana, birokrātiskā valoda, 
līdzīgi “politisko režīmu lingvistiskās apropri-
ācijas mehānismi” (BV 15)4 — acīmredzams 
ir tas, ka “arī brīvie laiki nespēj iegrožot “to-
talitāro” domāšanu, kas gribētu ar valodu iz-
rīkoties pēc savas gribas — valodu ļoti drīz 
piesavinājās jaunā politiskā reprezentācija un 
ar to saistītā žurnālistika, turklāt to saviem 
nolūkiem izmanto arī jaunizveidojusies reklā-
mas un biznesa pasaule” (BV 221).

Grāmata “Bezvarīgo vara” ir viens no spē-
cīgākajiem pēdējo gadu izdevumiem latviešu 
valodā, kas pievēršas varas, sociālo attiecību, 
brīvības un kopienas attiecību jautājumiem. 
Grāmata lieliski parāda to, ka šodien “mums 
ir vārda brīvība un mēs varam runāt gandrīz 
par visu, kas ienāk prātā, taču problēma ir 
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tā, ka mūsu apaziņā valda dziļš iztēles trū-
kums” (BV 147), jo apziņā “pēdējo divdesmit 
trīsdesmit gadu laikā postsociālisma valstīs, 
tādās kā Latvija, cilvēku iztēle ir lielākoties 
konsekventi novirzīta no publisko resursu 
bagātināšanas uz individuālas gaumes lietu” 
(turpat), un ne velti, jo “jebkuras ideoloģijas 
lielākā intelektuālā uzvara ir radīt ilūziju, ka 
citas alternatīvas nav iespējamas” (BV 148).

Noslēgumā — citāts no Havela “Bezva-
rīgo varas”, kurš labi raksturo izdevušās un 
pārdomas raisošās grāmatas kopējo noskaņu: 
“Mēs nezinām izeju no pasaules marasma, 
un būtu nepiedodamas lepnības izpausme, ja 
mēs uzskatītu, ka mūsu paveiktajā mazumā 
var pamanīt kādu principiālu izeju un ja mēs 
paši sevi, savas kopienas un savus dzīves risi-
nājumus pat piedāvātu jebkuram kā piemēru 
tam vienīgajam, ko ir jēga darīt. Bet tik un tā 
es domāju, ka [..] manis uzdotie jautājumi ir 
bijuši vietā” (BV 362). Tik tiešām, vietā ir arī 
grāmatas “Bezvarīgo vara: Masariks, Patoč-
ka, Havels” uzdotie jautājumi.
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