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zinātnes dzīve

Šī grāmata ir ļoti svarīga Aleksandra 
Čaka daiļrades pētniekiem un latviešu 
literatūrpētniecībai kopumā. Tās teksti 
atklāj ne tikai Latvijas kultūras kanonā eso-

šā dzejnieka daiļrades neredzamo daļu, bet 
arī laikmeta sadursmes, kas 20. gadsimtā 
grāva un šķēla latviešu kultūru, valsti un 
tautu. Darba redaktore uzsver, ka grāmata 
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Pērnā gada nogalē apgāds “Zinātne” laida klajā pazīstamās teātra pētnieces, profeso-
res, LZA korespondētājlocekles Silvijas Radzobes (1950 -2020)  pētījumu “Čaks un laiks”. 
Darbs dienasgaismu ieraudzīja, pateicoties autores meitas apņēmībai saglabāt mammas 
veikumu nākamībai. Kā ievadā raksta Zane Radzobe (1984): “Mamma mūžībā tika aiz-
saukta 2020. gadā, ļoti strauji un negaidīti. Neilgajā slimības periodā viņa nespēja strādāt, 
bet paspēja parūpēties par to, kas viņai dzīvē bija svarīgākais — mani, Kuivižiem un Čaku. 
Šī grāmata ir tapusi tāpēc, ka es viņai apsolīju, ka manuskripts tiks pabeigts un izdots, tur-
klāt tapusi samērā ātri — tāpēc, ka mamma ilgstoši sadarbojās ar izdevniecību “Zinātne”, 
kuras redakcijai, zinu, šis arī ir mīlestības darbs.”1 
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“var šķist neviendabīga”2, jo silvija Radzo-
be sava pētījuma iespējamās nodaļas vēl 
būtu attīstījusi, papildinājusi un iespējams 
kaut ko tajās mainījusi. Tomēr jāpiebilst, 
ka grāmatai ir ārkārtīgi precīzs jēdzieniski 
ietilpīgs virsraksts — tā tiešām ir par Alek-
sandru Čaku un laiku. Turklāt pēdējais pa-
visam noteikti nav tas lineārais nogrieznis, 
kurā ietilpināta dzejnieka dzīve. Tas iekļauj 
sevī arī to laiku, kad ar Čaka tekstiem un 
izpratni par viņu esam dzīvojuši pēc dzej-
nieka aiziešanas mūžībā. Pētījuma dalījums 
(es apzināti vairos no vārda “monogrāfi-
ja” vai apzīmējuma “rakstu krājums”, jo 
darbs savas nepabeigtības dēļ pēc būtības 
īsti nav ne viens ne otrs) arī ir ļoti precīzi 
strukturēts. To veido četras plašas nodaļas:  
“ievads. saranska”, “Čaks un mīlestība”, 
“Čaks un pilsēta”, “Čaks un strēlnieki”. Tās 
aptver faktus, atradumus, stereotipus un no-
stāstus par dzejnieku, meklējot šajā biezajā 
un nereti duļķainajā kokteilī patiesības grau-
dus, kas nereti pārklājušies ar urbānajām 
leģendām, kuras ir visai tālas no patiesības. 

Jau 2017. gadā izdotajā pētījumā “”kos-
mopolītu” lieta un Aleksandrs Čaks” silvija 
Radzobe nāca pie lasītājiem ar neordināru 
pieeju zinātniska darba rakstīšanā. Pētniece 
lauza stereotipu, ka šādiem tekstiem jābūt 
sarežģītiem, garlaicīgiem un vērstiem uz 
šauru speciālistu loku. Gluži negaidot, grā-
mata, kas bija veltīta visai specifiskas sta-
ļinisma laikmeta paraugprāvas atblāzmai 
pēckara Latvijā, ieguva dižpārdokļa statusu. 
ilgu laiku tā bija lielāko Latvijas grāmatnīcu 
tīklu pārdotāko grāmatu Top 10 vadošajās 
pozīcijās. To lasīja, par to debatēja, bija arī 
viedokļi, ka autore atkāpusies no “pareizā” 
zinātniskā kanona, par ko pati silvija Radzo-
be ar vieglu ironiju stāstīja šo rindu autoram. 
Teiktais galīgi nenozīmē, ka autore paze-
mināja darba līmeni vai izdabāja publikai, 
piedāvājot lētas sensācijas. silvija Radzobe 
ļoti cilvēcīgi, saprotami un vienkāršiem vār-
diem atklāja laikmeta situācijas sarežģītību 
un reizumis nepamatotās leģendas, kas vē-

joja ap Čaka daiļradi. Viņa nebaidījās runāt 
par noklusēto, neatklāto, nojaušamo, prata 
pasmaidīt par dažādām  sazvērestības teo-
rijām un ļoti cilvēciskā gaismā atklāja virkni 
faktu, kas plašākai publikai nebija zināmi 
vai reizumis tika ignorēti.

“Čaks un laiks” savā ziņā turpina šo tra-
dīciju. Tas ļoti uzskatāmi redzams grāmatas 
pirmajā nodaļā, kas veltīta jaunā Aleksand-
ra Čadaraiņa dzīvei Padomju krievijā. Tā 
sauktais saranskas periods dzejnieka dzīvē 
ir it kā pētīts un tomēr līdz galam neizpē-
tīts. Padomju laikā tas deva iespēju runāt 
par Čaku kā par sarkanā sociālisma ideju 
atbalstītāju, kā par komunistu. Tomēr tā 
īsti līdz galam kaut kādu iemeslu dēļ nekas 
pateikts netika. Atgūstot neatkarību, efekts 
pārvērtās par defektu. būt komunistam 
vairs nebija modē. silvija Radzobe par šo 
Čaka dzīves posmu runā, izmantojot faktus, 
sasaistot kopā tos ar vēstures notikumiem 
plašākā griezumā, cenšoties analizēt jaunā 
Aleksandra Čadaraiņa motīvus, stājoties 
komunistiskajā partijā, darbojoties vietējā 
laikrakstā, cīnoties pret Antonova bandām, 
rakstot iesniegumu ar lūgumu norīkot viņu 
pagrīdes darbā uz Latviju. Autore par to 
stāsta atklāti, bet ļoti iejūtīgi. Viņai neek-
sistē tabu tēmas dzejnieka biogrāfijā, to-
mēr piemīt prasme saglabāt balansu starp 
šķietamību un to realitāti, kas ir restaurē-
jama un pierādāma ar konkrētu faktu un 
dokumentu palīdzību. kopumā ir ļoti uztei-
cami, ka latviešu literatūras pētnieki pēdē-
jos gados jaunā kvalitātē sākuši runāt par 
Aleksandra Čaka dzīvi Padomju krievijā, kā 
piemēru te varētu minēt arī Antras Mednes 
LzA Vēstu 2019. gada 3. numurā publicē-
to pētījumu  “Aleksandra Čaka laiks Rīgas 
Aleksandra ģimnāzijā (Rīga, Viru, saran
ska, 1911–1920)”.

Nodaļa “Čaks un mīlestība” ir ļoti svarīga 
dzejnieka izpratnē. Jābūt zvērinātam puritā-
nim, lai noliegtu sieviešu lielo nozīmi Čaka 
dzīvē. Tomēr, to noliedzot, nebūtu saprota-
mi daudzi pietiekami nopietni viņa daiļrades 
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fakti — un te runa nav tikai par leģendāra-
jiem dāvinājuma dzejoļiem. Uzteicama ir arī 
silvijas Radzobes spēja analītiski vērtēt Čaka 
daiļo dāmu atstātās atmiņas. Prasme kritiski 
palūkoties uz Čaka “mēnesmeitiņu” atmiņās 
saglabāto vēstījumu ir pareizā atslēga, ar ko 
atvērt dzejnieka daiļrades slēgtās un slēptās 
lappuses. Īpaši tas runājams par nodaļām, 
kas veltītas dzejnieka mūža pēdējai mūzai 
Mildai Grīnfeldei, viņas saiknei ziņotājas 
statusā ar Valsts Drošības komiteju un au-
torības noslēpumiem, kas apvij 1944. gadā 
izdoto bērnu grāmatu “Tētis — karavīrs. Vēs-
tule no Volhovas”.

Nodaļa “Čaks un pilsēta” atklāj dzejnie-
ku viņa ražīgākajā mūža posmā. Tas ir stāsts 
par viņa dzejas pasauli, par kritiķu reakci-
jām,  par pašu Aleksandru Čaku kā kritiķi. 
Īpaša apakšnodaļa “Čaks un sociāldemo-
krāti” vēsta par Čaka attiecībām ar Latvijas 
sociāldemokrātu partiju, kurā viņš politiski 
neapdomīgi iestājas 1934. gada janvārī, 
tātad dažus mēnešus pirms 15. maija ap-
vērsuma kārļa Ulmaņa vadībā. Daudz vietas 
tekstā atvēlētas Rīgas strādnieku teātrim, ar 
kuru Čakam ir ilgstoša sadarbība. Dzejnieks 
tajā uzstājas kopā ar citiem autoriem lirikas 
vakaros, bet, piemēram, 1934. gada aprīlī 
te tiek iestudēta Jūlija Vanaga un Aleksandra 
Čaka sacerētā luga “Pusnakts kuģis”, kurā 
darbojas sociāldemokrātu pionieri. Tāpat 
vispusīgi atklāti dzejnieka raksti, kuros viņš 
propagandē padomju proletāriskās mākslas 
sasniegumus.   

Čaka dzeja nav iedomājama bez kroga, 
tāpēc gluži likumsakarīga ir apakšnodaļa 
“Čaks un krogs”. Tajā autore norāda uz kro-
ga tēla dažādajām dimensijām, uzsverot, 
ka pret to nevar izturēties vienkāršotā pret-
statu shēmā: reālistiskais — simboliskais. 
krogs nav mākslīgā paradīze, kur slēpties 
no dzīves reālijām. Īpaša vērība te pievēr-
sta Čaka daiļrades apjomīgākajam dar-
bam — dramatiskajai poēmai “Matīss —  
kausu bajārs”, kas tapusi otrā pasaules 
kara gados. 

strēlnieku tēma ir vēl viens balsts, kas 
uztur Čaka dzejas pasauli. Poēma “Mūžības 
skartie” ir latviešu literatūras kanona darbs. 
Ļoti likumsakarīgi, ka silvija Radzobe pie-
vēršas šai tēmai un pēta to ar lielu rūpību. 
Šajā nodaļā lasītājs atradīs nevienu vien ro-
sinošu domu par poēmas saistību ar tautas 
epu un ekspresionisma izpausmēm litera-
tūrā, par nāves estētiku un tās glorifikāciju. 
Nodaļā aplūkota arī Čaka personiskā  sais-
tība ar strēlniekiem, intrigas ap Annas bri-
gaderes literāro prēmiju (Čaks ar “Mūžības 
skartajiem” ir otrais tās laureāts), kā arī par 
poēmas sarežģīto likteni padomju laikos.

kopumā vērtējot, silvijas Radzobes grā-
matas “Čaks un laiks” izdošana ir nozīmīgs 
notikums latviešu literatūrzinātnē. Mēs, 
protams, varam minēt, kā būtu, ja būtu, 
tomēr tajā realitātē, kura šādu teoretizēša-
nu nepieļauj, ir svarīgi saglabāt to, kas ir. 
silvijas Radzobes cienītāji zina, ka grāma-
tā piedāvātās atziņas iespējams kādreiz 
kaut kur jau ir izklaidus lasītas, redzētas 
vai dzirdētas. Autore ar tām ir dalījusies 
zinātniskos priekšlasījumos konferencēs, 
lekcijās, videolekcijās. kaut kas no grāmatā 
minētā ir izmantots LTV raidījumos Nacio-
nālie dārgumi un 100 g kultūras. kaut kas 
skanējis radio kultūras raidījumos. Grāmata, 
lai arī veclaicīgs formāts, tomēr ir visdrošā-
kā garantija tam, ka viņas veikums būs pie
ejams arī pēc gadu desmitiem. Tiem, kas 
zinātnieci pazina, tā glabā silvijas Radzobes 
vēstījuma intonāciju un tembru, viņas lielo 
pētnieces aizrautību, rūpīgi meklējot fak-
tus, kam iespējams kāds cits paietu garām. 
Īpaši jāuzteic silvijas Radzobes meita zane 
Radzobe, kura ir paveikusi to, ko līdzīgos 
gadījumos kāds sola, bet nereti tā arī ne-
kad neizdara. Jā, protams, “Čaks un laiks” 
ir nonācis pie lasītājiem tāds, kāds tas bija 
palicis pēc silvijas Radzobes aiziešanas mū-
žībā. Varbūt, ja autores rīcībā būtu vēl pieci 
vai desmit gadi, tā būtu cita grāmata, tomēr 
mēs to nekad neuzzināsim. Šā iemesla dēļ to 
būtu bezjēdzīgi kritizēt vai analizēt — teksts 
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dzīvo un savā ziņā tas var kalpot kā paraugs 
ne tikai Čaka pētniekiem, bet arī kā mācī-
bu līdzeklis aizraujošas un viegli uztveramas 
zinātniskas literatūras sarakstīšanai. Jāpie-

bilst arī, ka izdevumu ļoti bagātina plašais 
ilustratīvais materiāls: fotogrāfijas, rokraksti, 
grāmatu mākslas paraugi, citi laikmeta do-
kumenti.                   

Avoti un piezīmes
1 Radzobe s. Čaks un laiks. Rīga: zinātne, 2020, 7. lpp. 
2 ibid. 8. lpp.
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summary
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The article deals with the book Čaks and Time by silvija Radzobe (1950–2020) pub-
lished by “zinātne” at the end of 2021. it is dedicated to Aleksandrs Čaks — one of the most 
outstanding Latvian poets of all times, whose works are included in the canon of Latvian 
culture. silvija Radzobe was one of the leading researchers of Čaks’ creative work in Latvia. 
Unfortunately, her extensive work was not completed, the author passed away after a short, 
severe illness. silvia Radzobe's daughter, theatre researcher zane Radzobe (1984), who is 
the editor of the book, has great merit in publishing the book.


