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Agambena biopolitikas trīs 
koncepti

“Izņēmuma stāvoklis” un “kailā dzīvība” 
ir vieni no itāļu filosofa Džordžo Agambena 
(Giorgio Agamben, dz. 1942) biopolitikas 
teorijas galvenajiem jēdzieniem, kas saistī-
bā ar to mūsdienu problēmlokiem iekļuva 
2020. gada pavasara publiskajā domapmai-

ņā, ko bija izraisījušas pētnieka filosofiskās 
apceres domnīcā “Quodlibet”1 — viņaprāt, 
izdzīvošanas vārdā cilvēki atsakās no brīvī-
bas. Filosofs pauda uzskatu, ka “cilvēki vairs 
netic nekam — izņemot kailo bioloģisko ek-
sistenci, ko vajag glābt par katru cenu”2 un 
ka cilvēki vairs nepamana acīmredzamo — 
“dzīve reducēta līdz tīri bioloģiskam stāvok-
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Paliatīvā aprūpe kā sistēma nespēj palīdzēt visiem, kuriem tas Latvijā ir nepieciešams. 
Sistēma nereti uzliek papildu ciešanu un pazemojumu slogu nedziedināmi slimajam vai 
mirstošajam cilvēkam, ietekmējot viņa attiecības ar nāvi. Cilvēks kļūst par sistēmas uzstā-
dījuma un izpildījuma pretrunu upuri. Vien 2021. gada rudenī Latvijā radīta pirmā iespēja 
valsts finansētas hospisa pilnvērtīgas aprūpes saņemšanai mājās. Raksta mērķis ir aplūkot 
Latvijas paliatīvās aprūpes problemātiku Džordžo Agambena biopolitikas teorijas kontekstā 
un izgaismot izņēmuma stāvokļa, kailās dzīvības un nometnes fenomenu klātesamību, lai 
palīdzētu izprast un tuvotos to cēloņsakarību un pretrunu apzināšanai sistēmā, kas no-
saka pacienta un tuvinieku dzīves kvalitāti un izstumj tos nenoteiktības zonā. Biopolitiku 
var skatīt kā dzīvības iekļaušanu politiskajā dimensijā. Agambena teorija piedāvā cilvēka 
dzīves filosofiskā tuvinājumā šķetināt biopolitikas procesu ietekmi uz ikdienas norisēm 
un palīdzēt izprast kopsakarības, kas lokāli ietekmē paliatīvās aprūpes sistēmu un neiz-
ārstējamu pacientu dzīvi. Apzinot un izzinot vai vismaz tuvinoties problēmu un to cēloņu 
identificēšanai, var rast konceptuālo pamatu turpmākai diskusijai un skaidrināt ceļu jaunai 
politikai, kas paliatīvajai aprūpei ļautu piepildīt tās būtību — apstiprināt cilvēka dzīves 
vērtību un rūpēties par pacienta dzīves kvalitāti līdz viņa nāvei, nepieļaujot cilvēka atcel-
šanu. Paliatīvā aprūpe ir tā dzīves teritorija, kurā padziļināts ētisks aplūkojums atbilstu 
Agambena rosinātajiem meklējumiem.
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lim”3. mirušos, kuriem bija konstatēts no-
teikta veida nāves cēlonis, tobrīd nedrīkstēja 
apbedīt konkrētai sabiedrībai ierastā sēroša-
nas praksē,4 un šo situāciju filosofs traktē-
ja lakoniski, nosakot, ka “mūsu tuvākais ir 
atcelts”.5

“tuvākais ir atcelts”, — vai šo apgalvo-
jumu, attālinoties no 2020. gada pavasara 
notikumiem, kas risinājās tiesiskā regulēju-
ma eksplicīti artikulētā izņēmuma stāvokļa6 
ēnojumā, un aplūkojot to plašākā biopolitis-
kā kopsakarā, var attiecināt uz citām proble-
mātiskām parādībām, kas saistītas ar nāvi, 
piemēram, uz cilvēka implicītu atrašanos iz-
ņēmuma stāvoklī — ne dzīvs, ne miris — pa-
liatīvajā aprūpē (rūpes par nedziedināmiem 
cilvēkiem līdz to nāves brīdim neatkarīgi no 
to atrašanās vietas — mājās vai stacionārā —  
un, nepaātrinot vai neaizkavējot nāvi)?7 uz-
dot šo jautājumu vedina biopolitikas proble-
mātika, kas atklājas šādās ikdienišķās dzī-
ves situācijās. sakritības pēc 2020. gada 
decembrī latvijā, kas, līdzīgi kā Itālija, turpi-
nāja atrasties ārkārtējā situācijā8, izpildvara 
izdevusi rīkojumu, apstiprinot konceptuālo 
ziņojumu,9 ar kuru paredzēts risināt gadu 
desmitiem ieilgušo oficiālajā komunikāci-
jā neleģitīmo, bet faktiskajā dzīvē ieilgušo 
ārkārtējo stāvokli paliatīvajā aprūpē,10 kas, 
vērtēts no pacientu interešu skatpunkta, ir 
kritiski nepietiekams un nevienlīdzīgs. Bez-
palīdzība, izmisums, neskaidrība, pazemo-
joši dzīves apstākļi, tuvinieku nespēja pa-
šiem pilnvērtīgi palīdzēt sirgstošajam un/vai 
turpināt darbu aprūpējamā dēļ, attiecīgi — 
paliekot bez iztikas līdzekļiem, pārgurums 
atbalsta trūkuma dēļ, arī pašnāvības (gan 
sirgstošo, gan tuvinieku) — šie ir tikai daži 
raksturīgākie elementi dzīves situāciju pār-
sātinātajā ciešanu diskursā.11 paliatīvā ap-
rūpe pēdējos 15 gados ir būtiski uzlaboju-
sies,12 sniedzot palīdzību lielākam skaitam 
pacientu, piemēram, valsts apmaksātos 
stacionāros (2017. gadā — 1868 pacienti, 
2018. gadā — 1903 pacienti, 2019. ga 
dā — 2054 pacienti),13 taču tā joprojām ir 

vien daļēji pieejama, jo sistēma kvalitatīvā 
sniegumā to nespēj nodrošināt visiem, kam 
tā ir nepieciešama, visā latvijas teritorijā.

līdz ar “izņēmuma stāvokli” un “kailo 
dzīvību” trešais nozīmīgais Agambena do-
mas koncepts biopolitikā ir “nometne”, kas 
reprezentē rietumu biopolitikas funkcionē-
šanas mehānismu.

raksta mērķis ir aplūkot latvijas palia-
tīvās aprūpes problemātiku Džordžo Ag-
ambena biopolitikas teorijas kontekstā un 
izgaismot izņēmuma stāvokļa, kailās dzīvī-
bas un nometnes fenomenu klātesamību, 
lai palīdzētu izprast un tuvotos to cēloņsa-
karību un pretrunu apzināšanai sistēmā, kas 
nosaka pacienta un tuvinieku dzīves kvalitāti 
un izstumj tos nenoteiktības zonā. Šajā ne-
noteiktības zonā, atsaucoties uz Agambena 
iezīmēto risku — “tuvākais ir atcelts” —, var 
runāt par cilvēka dzīves formas nozīmīguma 
izslēgšanu (cilvēka atcelšanu). kā saprast 
biopolitisko? Agambena pieejā viens no “bio-
politikas” izpratnes veidiem ir: cilvēka dzīvī-
bas iekļaušana politiskajā dimensijā.

Četrās raksta sadaļās aplūkoti Agam-
bena biopolitikas jēdzieni attiecinājumā uz 
paliatīvās aprūpes sistēmu, savukārt, noslē-
dzošā — piektā — veltīta cilvēkam paliatīva-
jā aprūpē jeb homo sacer zonā, kurā attiecī-
bas ar nāvi vairs nav paša cilvēka noteiktas. 
pēc Agambena teorijas, dzīvība un nāve,  
20. un 21. gadsimtā kā zinātniska un juri-
diska konstrukcija, mūsdienās ir kļuvuši par 
politiskiem jēdzieniem. cilvēks paliatīvās 
aprūpes sistēmā nonāk nenoteiktības zonā, 
līdz ar to — izņēmuma stāvoklī vismaz tre-
jādās nozīmēs: attiecībā pret sevi, suverēna 
attiecībā pret viņu un izrietoši — apkārtējo 
attiecībā pret viņu.

Suverēns un homo sacer
lai tuvotos Agambena biopolitikas trīs 

konceptiem, papildus nepieciešams ieskicēt 
vēl divus izšķirīgi svarīgus jēdzienus filoso-
fa pieejā — “suverēns” un “homo sacer”, 
kas domātāja biopolitikas skatījumā līdz ar  
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pārējiem trijiem minētajiem izmantoti savi-
jumā un papildinošā mijiedarbībā.

“suverēns” ir cieši saistīts ar “izņēmuma 
stāvokli”, kas nodrošina rietumu mūsdie-
nu biopolitiskās paradigmas pastāvēšanu. 
Agambens teorētiskā daudzsējumu projek-
ta “Homo sacer” pirmajā darbā “suverēna 
vara un kailā dzīvība” (izņēmuma stāvokļa 
un kailās dzīvības koncepti, iezīmēts kon-
centrācijas nometnes jēdziens un tā atskaņa 
biopolitikas izpratnē) aicina pārskatīt suve-
renitātes teorijas, kas izvirzītas “no Hobsa 
līdz ruso”14. suverēnās varas teoriju Agam-
bens balsta “izņēmuma stāvoklī” un izmanto 
perspektīvu par suverēnu kā izejas punktu, 
risinot šo konceptu ar karla Šmita (Carl Sch-
mitt, 1888–1985) pieejas palīdzību. mūs-
dienās dzīvība ir mērķtiecīgi reducēta līdz 
kailajai dzīvībai, kas ir pakļauta suverēna 
regulācijai. suverenitāte ir valsts augstākās 
varas paradokss — “suverēns vienlaikus at-
rodas ārpus juridiskās kārtības un tās iekšie-
nē”15, tas ir, viņa pilnvarās ir iedarbināt izņē-
muma stāvokli, kas skar arī paša pārvaldītās 
sviras, suverēnam atrodoties ārpus likuma, 
jeb “es, suverēns, kurš esmu ārpus likuma, 
paziņoju, ka nekas nav ārpus likuma”16. su-
verēns ir ārpus juridiskās un politiskās kār-
tības, tomēr pieder pie tiesiskās kārtības, 
jo tieši viņš izlemj, vai konstitūciju var ap-
turēt pilnībā vai nevar, tādēļ šī dualitāte ir 
izšķiroša, — esot vienkārši iekšpus likuma, 
tam nebūtu varas pār likumu, bet, esot tikai 
ārpusē, likumam nebūtu nozīmes, jo tas uz 
viņu neattiektos.17 paradoksāli, ka suverēns 
ir vienlaikus iekšpus un ārpus tiesiskās kārtī-
bas, viņa lēmumi, rīcība vai bezdarbība, kad 
būtu nepieciešama rīcība, kļūst nesodāma, 
jo viņš darbina likumu.

suverēns var pasludināt izņēmuma stā-
vokli, un tajā cilvēks ir reducēts līdz kailajai 
dzīvībai. Šīs idejas shēmas skaidrojumā Ag-
ambens izmanto vēsturisko tēlu no romiešu 
tiesībām — “homo sacer” (“svētais cilvēks”, 
“nolādētais cilvēks”) —, kas reprezentē 
cilvēku, kuru var nesodīti nogalināt, bet  

nedrīkst upurēt, proti, svētais nav ne cilvēka, 
ne Dieva jurisdikcijā, attiecīgi atrodoties di-
vējādā izslēgumā — no reliģiskā un profānā; 
tā ir dzīvība, ko drīkst atņemt, bet nedrīkst 
upurēt (“svētā dzīvība”, “sacred life”,18 “vita 
sacra”19). Homo sacer kā svētā cilvēka figū-
ra pirmajā tuvinājumā un, arī to pārdomājot, 
ir pretrunīga, un šo pretrunīguma problemā-
tiku Agambens aplūko vēsturiskā griezumā 
(romiešu tiesību uztvērumā), iezīmējot to 
kā robežjēdzienu — dubulto izņēmumu — 
toreizējā izpratnē, tomēr pamatā fokusējas 
uz tēla pārnesi mūsdienu biopolitikas kon-
tekstā. tā kā kailā dzīvība ir politikas jautā-
jums, par homo sacer var domāt kā par būt-
ni, kurai “nav tiesību uz savu nāvi”.20 caur 
homo sacer izņēmuma stāvokli iezīmējas 
kailās dzīvības nojēgums, kuras “funkcijas 
svarīgumu mūsdienu politikā mēs vēlamies 
aizstāvēt”,21 uzskata Agambens. Fokuss uz 
kailo dzīvību liedz spēju politiskā dimensijā 
domāt par cilvēka dzīvi tās veselumā. taga-
dējā izpratnē homo sacer simbolizē suverē-
na varu pār dzīvību un nāvi, kas ļauj noteikt, 
kuras dzīvības nav vērts ne nogalināt, ne 
glābt. vēsturiskā homo sacer ambivalentais 
stāvoklis ir norāde uz dzīvību, ko mūsdienās 
juridiski nedrīkst nogalināt, bet var nonāvēt.

maldīgs būtu pieņēmums, ka suverēns 
un homo sacer ir reta parādība, ekskluzīva 
situācija. proti, Agambens argumentē pre-
tējo minētajam pieņēmumam — par šādām 
figūrām var kļūt ikviens, jo abas ir strukturāli 
saistītas: suverēnam katrs cits ir potenciālais 
homo sacer, savukārt, pret homo sacer katrs 
cits var rīkoties kā suverēns.22 Ja šķietami 
skaidri nevar sazīmēt homo sacer figūru, tas, 
iespējams, nozīmē vien to, ka “mēs visi fak-
tiski esam homines sacri”.23 tādējādi politikā 
visi un katrs iekļūst abu figūru potencialitātē, 
pārstāvot radikāli atšķirīgus varas aspektus 
jeb fundamentālu dualitāti biopolitiskajā dzī-
vē. cilvēki ir pakļauti, vienlaikus viņu varā ir 
nodarīt pāri sev pakļautajiem.24 lai homo sa-
cer būtu iekļauts noteiktā sociāli politiskajā 
kārtībā, tam jābūt izslēgtam no tās.
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Sistēma kā izņēmuma stāvoklis 
un kailā dzīvība

pētot homo sacer pretrunu kā izņēmu-
ma stāvokli, Agambens to piesaka kā ie-
spēju labāk saprast mišela Fuko (Michel 
Foucault, 1926–1984) mūsdienu politiskās 
situācijas skaidrojumu: ka izmaiņas politis-
kajā stāvoklī ir priekšnosacītas. tās nosaka 
bioloģiskās dzīvības iekļāvums politiskajā di-
mensijā, kurā izņēmuma stāvoklis kļūst par 
stabilu likumu.25 kailās dzīvības (bare life, 
nuda vita) telpa iekļaujas un pakāpeniski 
saplūst ar politisko telpu. Agambens atsau-
cas uz senajiem grieķiem, kuri nošķīra divus  
vārdus — “bios” (dzīves forma) un “zoē” 
(dzīves bioloģiskais fakts) —, savukārt, pat-
laban ar vārdu “dzīve”, kurā savietotas abas 
nozīmes, politiskajā kontekstā pamatā sa-
prot bioloģisko modalitāti jeb zoē, akcentējot 
bioloģiskā fakta nozīmi kā dominējošo.

Biopolitikas vēsturi nevar raksturot pre-
cīzā laika nogrieznī, nosakot pirmsākumu, 
taču tās koncepta problematizēšanas ak-
tīvais posms aizsācies 20. gadsimtā. Ag-
ambena teorijā norādes meklē šo sākum-
punktu. tas ir neskaidrs, taču apjaušams 
kā piederīgs laikam, kad uz varas attiecību 
skatuves priekšplānā izvirzīts dzīvības jau-
tājums. turpmākie vēstures procesi un pār-
maiņas ir mainījušas uzsvarus biopolitikā un 
tās izpausmēs, turklāt šis process turpinās. 
kailā dzīvība kā politiskās kārtības nosacī-
jums balsta suverēna varu. Agambenam jau-
nās biotehnoloģijas nav lūzums rietumu po-
litikas vēsturē, drīzāk gan valsts biopolitiskā 
imperatīva paplašinājums, kailo dzīvību no 
perifērijas pārceļojot uz centrālajiem apsvē-
rumiem — “novietojot bioloģisko dzīvību 
savu aprēķinu centrā, mūsdienu valsts tā-
pēc nedara neko citu, kā vien atklāj slepeno 
saikni, kas apvieno varu un kailo dzīvību.”26 
Agambens pētījumā pievēršas šim slēptajam 
krustpunktam starp juridiski institucionālo 
un biopolitiskas varas modeli, kuru analīzi 
nevar vienu no otras atdalīt, jo kailās dzīvī-
bas iekļaušana politiskajā sfērā ir suverēnās 

varas sākotnējais slēptais kodols. suverēnas 
varas sākotnējā darbība ir biopolitiska ķer-
meņa ražošana, tāpēc šādā ziņā biopolitika 
ir vismaz tikpat sena kā suverēna izņēmums. 
Izņēmums arvien vairāk kļūst par likumu,27 
piemēram, — mūsdienu liberālās demokrā-
tijas apstākļos izņēmuma stāvoklis, kas reiz 
bija iecerēts kā likuma īslaicīga apturēšana, 
kļūst par stabilu, vispārinātu nosacījumu.

Agambens atsaucas uz Fuko un Hannu 
ārenti (Hannah Arendt, 1906–1975), kuri 
katrs savā veidā izvērsti aplūkojuši 20. gad-
simtu un tā drūmos notikumus. viņa ieskatā 
tas, ka starp abu domātāju problēmanalīzes 
autonomajiem skatījumiem nav radīts tilts, 
drīzāk ir indikators pašas problēmas sarežģī-
tībai. tai var tuvoties arī citādi, — izmantojot 
jēdzienu “kailā dzīvība” vai “svētā dzīvība” 
fokusu. kailās dzīvības jēdzienā politikas 
un dzīves savstarpējā sasaiste ir nospriego-
ta, jo mūsdienās politiskajā kontekstā vārds 
“dzīve” pamatā attiecas uz bioloģisko faktu 
(zoē) un nenozīmē rūpes par dzīves kvalitā-
ti (bios), tātad “kailā dzīvība” raksturo tādu 
dzīves koncepciju, kurā bioloģiskais dzīves 
fakts ir prioritārs attiecībā pret dzīves formu 
un tās kvalitāti. kamēr mēs neapzināmies 
“kailās dzīvības” un tās mūsdienu iemieso-
juma politisko dabu, neizdodas aptvert un 
apzināt tās slēptās izpausmes, un otrādi — 
tiklīdz mūsdienu politika nonāk intīmā sim-
biozē ar kailo dzīvību, tā pati zaudē saprota-
mību, kas joprojām šķiet raksturīga prasība 
klasiskajai politikai.28 Šāda ir Agambena 
izgaismotā likumsakarība.

Biopolitikas perspektīvā kailā dzīvība ir 
abējāda — subjekts un objekts; mūsdienu 
pretruna ir divu pretmetu sadurē — valsts 
sevi pozicionē kā kailās dzīvības aizstāvi, 
taču šajā aizstāvībā un brīvības sargāšanā 
neizbēgama kļūst pakļaušana. Biopolitikas 
dimensiju skaidrāk atspoguļo kailās dzīvības 
ciešā saikne ar suverēnu, kura paradokss 
un izņēmuma stāvoklis ir saistīts ar atraša-
nos vienlaikus likumā un ārpus likuma, jo 
suverēns pats ir tiesīgs noteikt izņēmuma 
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stāvokli. kailā dzīvība ir tā, kas veido suve-
rēna “varas sākotnējo saturu”,29 varai nosa-
kot homo sacer būšanas telpu. mūsdienās 
par homo sacer kailo dzīvību var domāt kā 
par cilvēka bioloģisko dzīvību,30 un cilvēku 
dzīvība kļuvusi par bezprecendenta vardar-
bības objektu, turklāt vardarbība kļuvusi par 
ikdienu, turpinoties būt profānai un triviālai; 
šo apgalvojumu Agambens ilustrē ar eiropas 
automaģistrāļu piemēru,31 uz kurām iet bojā 
vairāk cilvēku nekā kaujas laukā.

Bioloģiskās dzīvības vienādošana ar 
homo sacer kailo dzīvību, ko skaidrina mūs-
dienu biopolitiskā perspektīva, caurauž cil-
vēka dzīvi un attiecīgi ir klātesoša parādība 
arī paliatīvajā aprūpē, kuras mūsdienu no-
stādne formulēta kā aprūpes sistēmas pa-
matprincips, kas “nepaātrina un neaizkavē 
nāves iestāšanos”.32 cilvēks nenoteiktības 
zonā — izņēmuma stāvoklī — ir ambivalen-
tās attiecībās ar sevi, apkārtējiem un suve-
rēnu. Šis uzskaitījums ir papildināms arī ar 
nāvi, ar kuru cilvēkam būtu jābūt autonomās 
attiecībās ārpus suverēna varas, kā to dekla-
rē publiski paustais sistēmas rūpju pozicio-
nējums (nepaātrina un neaizkavē), taču im-
plicīti cilvēka izņēmuma stāvoklis atspoguļo 
citu ainu un ietekmē viņa attiecības ar nāvi. 
tā ir problēma, jo attiecības ar nāvi nav vien-
kārši neizbēgams attieksmes noformulējums 
pret dzīves noslēgumu, tās ir tik svarīgas, ka 
uzlūkojamas par dzīves nosacījumu — “kas 
negrib mirt, tas nav gribējis dzīvot, jo dzīvība 
mums dota ar nāves nosacījumu, ir ceļš uz 
nāvi”33 —, kā aicina lūcijs Annējs seneka 
(Lucius Annaeus Seneca, ap 4 p. m. ē. — 
65). Nāve ir sniegusi iespēju dzīvot, tāpēc 
attiecības ar gaidāmo nāvi ietekmē cilvēka 
attiecības ar dzīvi, vēl jo tiešāk tas izpaužas 
paliatīvās aprūpes pacientu situācijā.

trešais Agambena koncepts ir “nomet-
ne”, kas savā radikālajā izpausmē faktiski 
iemieso izņēmuma stāvokli un palīdz skaid-
rināt cilvēka novietojumu paliatīvās aprūpes 
sistēmā.

Nometnes paradigmas atskaņas
valstu transformācija 20. gadsimtā, no 

demokrātiskām kļūstot par totalitārām un 
otrādi, var šķist paradoksāla, un ātrums, ar 
kādu tas notika, — nesaprotams. tomēr to 
skaidro pavērsiens, ka bioloģiskā dzīvība un 
tās vajadzības bija kļuvušas par politiski iz-
šķirošu faktu, kompleksi līdz ar izņēmuma 
stāvokļa ideju. Agambena uzsvērumā pār-
maiņas notika kontekstā, kurā politika bija 
kļuvusi par biopolitiku; tāpēc svarīgi kļuva 
vairs tikai tādi lēmumi, ar kādiem valsts kā 
organizācijas forma spēj visefektīvāk nodro-
šināt aprūpi, kontroli pār kailo dzīvību un tās 
lietojumu.34 

mūsdienu norišu izcelsmē svarīgs vir-
zītājspēks ir koncentrācijas nometne, kas 
Agambena skatījumā kļuvusi par paradigmu 
biopolitiskajai situācijai — tā ir šodienas po-
litikas “apslēptā matrica”35, kas jāiemācās 
atpazīt visās tās metamorfozēs. Nometne, 
tiešākā liecība izņēmuma stāvoklim vai — 
faktiski tā iemiesojums, ir jaunais globālais 
biopolitiskais likums (nomos). to varētu tul-
kot kā pārspīlējumu, bet tieši nometnes kā 
“ne vietas” secēšana, izzinot tās iespējamī-
bas nosacījumus politiskajā struktūrā pagāt-
nē, identificē matricu (vismaz tās aprises) 
un attiecīgi tās darbību tagadnē, un atska-
ņas dažādās norisēs. Aplūkojot nometni vēs-
turiskā atskatā, Agambens meklē tādu pie-
eju, lai, pirmkārt, nenomaldītos mēģinājumā 
izprast tur notikušo necilvēcību un, otrkārt, 
lai atrastu jaunu perspektīvu, kādā šie ārpus 
juridiskajiem jēdzieniem esošie noziegumi 
(izņēmums) iepriekš nav skatīti. Agambena 
uzstādītais jautājums ir — “kas ir nometne, 
kāda ir tās juridiskā un politiskā struktūra, 
kas ļāva būt šādiem notikumiem?”36 Distan-
cējoties no pārsteidzīgi pieņemtā vērtējuma, 
ka nometne ir aizgājībai piederīga anomā-
lija, teorētiķa pieeja aizved pie secinājuma, 
ka nometne ir piederīga mūsdienu politiska-
jai telpai un ir tās matrica.

Analīzes izvērsumā Agambens pama-
to nometņu izveides laikaposmu ar tekto-
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niskajām izmaiņām mūsdienu nacionālajā 
valstī — tas ir brīdis, kad uzrodas cetur-
tais elements, kas izjauc nacionālās valsts 
konstrukcijas trīsvienību, ko veido iekārta 
(tiesiskā sistēma), nācija (cilvēka dzimša-
na piederībā konkrētai tautai) un teritorija.  
Nacionālā valsts kā ideja, nokļuvusi ilgstošā 
krīzē, nolēma savos tiešajos pienākumos ie-
kļaut un izvērst rūpes par nācijas bioloģisko 
dzīvību — “kailās dzīvības” nostiprināšanu. 
Ar to brīdi kaut kas pārstāja darboties nacio-
nālās valsts mehānismā, ko līdz tam veidoja 
teritorija, tiesiskā sistēma un tur dzīvojošo 
piederība kopumam. Nometne — deloka-
lizējošā lokalizācija jeb “ne vieta” — kļuva 
par šī pārrāvuma punkta acīmredzamību, 
iezīmējot jaunu pārvaldības formu. Nomet-
nes visā to plašajā spektrā suverēns izveidoja 
izņēmuma stāvoklī, faktiski tās radītas laikā, 
kad šāds stāvoklis kļūst par likumu,37 attiecī-
gi — princips, ka iespējams izņēmuma stā-
voklis kā nosacīti leģitīma situācija, atbrīvoja 
ceļu valstu transformācijai no demokrātis-
kām totalitārās un otrādi; un arī nometnēm, 
kuras kā paradigma ir “politiskajai telpai tai 
punktā, kurā politika kļūst par biopolitiku un 
homo sacer teorētiski saplūst ar pilsoni”.38 
politika sāka lemt pat nepolitisko — kailo 
dzīvību —, un tas turpinās mūsdienās.

Nometne kā izņēmuma īstenošanas vie-
ta izrietoši ir saistīta ar virkni citu atvasinā-
tu funkciju, piemēram, baismu uzturēšanu 
baiļu un draudu gaisotnē, pašuzraudzību, 
cilvēka sagraušanu, laboratoriju, nometnes 
“populācijas” pretnostatījumu ārpusē dzī-
vojošajiem. Būšana nometnē nav dzīve, un 
tomēr tā ir būšana dzīvē. tas nav jautājums 
tikai par kailo dzīvību, te klātesošs ir jautā-
jums par nāvi, tāpēc Agambena biopolitikas 
robežšķirtne ir neskaidra un mainīga, un tā 
drīzāk “būtu dēvējama par tanatopolitiku”.39 
Izņēmuma stāvoklis apaug ar jauno telpu un 
iezīmē tās kontūru, ierāmējot kailo dzīvību, 
pakļautu suverēna varai.

cilvēks izcieš vairākus posmus — apcie-
tināšanu un tās izraisīto šoku, pārvietošanu 

uz nometni, dezinfekciju, selekciju (šķiroša-
nu), adaptēšanos, būšanu “ne vieta” un (vis-
maz daļa cilvēku) arī dzīvi pēc atbrīvošanas, 
turpinot būt izņēmuma stāvoklī, tikai citā 
veidā. pārējie — “nomaitāti, viņiem liegta 
cieņpilnas nāves pieņemšana, jo pati nāve 
un tiesības uz savu nāvi ir iznīcinātas.”40 No-
metne nogalina nāvi, tā “ražo līķus”41, un, 
tā kā nav nāves, pat līķi nav līķi, bet figūras 
(Figuren), kā tos dēvēja nacistiskā nometņu 
sistēma, secina Agambens, kurš nometnes 
koncepta izvērsumu turpina darbā “Aušvicas 
paliekas: liecinieks un arhīvs”42 (nometne 
kā biopolitiskā telpa, modernitātes juridis-
ki politiskā pamatstruktūra), atgādinot, ka 
nometne ir aporija, kas ieslēgta faktu un 
patiesības nesakritībā, konstatētā un sapra-
šanas nesakritībā.43 Agambena akcentētais 
jautājums — vai ir cilvēka “cilvēciskā” daba, 
ko var nodalīt no tā bioloģiskās dabas? ko 
nozīmē “palikt cilvēkam”?44 Šo jautājumu 
filosofs uzdod nometņu specifiskā, biopoli-
tikas galējā “produkta” — muhamedāņa —  
kontekstā (apzīmējums “muhamedānis” rak-
sturīgs Aušvicai, citās nometnēs izmantoti 
vārdi, kuru faktiskā nozīme līdzīga).

muhamedānī nav nekā “dabiska”, “sa-
biedriska”, “instinktīva” vai “dzīvnieciska”, 
līdz ar saprātu izslēgts arī dzīvnieciskais, 
un, atsaucoties uz itāļu rakstnieka primo 
levi (Primo Michele Levi, 1919–1987), 
nometnē izdzīvojušā, liecību, pazemojums, 
šausmas, bailes ir atslēgušas muhamedānī 
apziņu un personību, viņš vairs nepieder cil-
vēku pasaulei, bet atrodas zonā, kurā nav ne 
atmiņu, ne līdzjūtības.45 viņš atrodas īpašā 
eksistences laukā, muhamedānis nav tikai 
robeža starp dzīvību un nāvi, tā ir “demar-
kācijas līnija starp cilvēku un ne cilvēku”.46 
taču, ja ir šāds eksistences lauks, kurā visi 
jēdzieni, piemēram, cieņa, zaudējuši nozīmi, 
tad ētiskās pamatkategorijas nav šie jēdzie-
ni. Agambens atgādina, ka ētika nedrīkst 
izslēgt no sevis to daļu, kas raksturīga cil-
vēkam, lai cik nepanesama tā būtu.47 Filo-
sofs atgādina par dokumentālajiem kadriem, 
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kas uzņemti pēc kādas nometnes atbrīvoša-
nas un kuros uz mirkli pavīd muhamedā-
ņi, — operators, kas līdz tam bija filmējis 
“figūru” kaudzes (līķus), nav spējis kamerā 
tvert “ne cilvēkus”. muhamedānis ir radi-
kāls visu noliegumu noliegums, un viņš ir 
tās dzīves robežas liecība, aiz kuras beidzas  
cieņa. Nometnē izdzīvojušo šausmu vēsts 
pasaulei — dzīvība turpinās arī pilnīgā 
degradācijas stāvoklī.48 Aušvica atspoguļo 
tās ētikas sagrāvi, kas balstīta cieņā. kailā 
dzīvība, līdz kurai nometne sarucināja cil-
vēku, kļūst par normu, kā būt cilvēkam, un 
netiešu līdzautori biopolitikas turpmākajā 
paradigmā.

kā “ne cilvēks” var liecināt par cilvēku? 
Agambens izvērš paradoksu — cilvēks ir tas, 
kas pārdzīvojis cilvēku.49 Nometnē, kas ir 
muhamedāņu — biopolitisku būtņu — ražot-
ne, “cilvēks iztur pat ne cilvēku”;50 cilvēka 
iespējas iesniegušās “ne cilvēka” eksistences 
laukā, jo varbūt pats cilvēks sevī slēpj “ne cil-
vēka” zīmogu un cilvēka būtībā ir kas tāds, 
ka tā spējīga uz visu.51 Agambens atsaucas 
uz Fuko biopolitikas vērojumu — “liek dzīvot 
un ļauj nomirt”52 —, uzsverot, ka ieslodzītais 
muhamedānis pats sev nedrīkst atņemt dzī-
vību (viņam liegta pašnāvība, tā ir sodāma 
rīcība — nonāvējot), viņa izņemšana no dzī-
ves ir nometnes kā sistēmas izvēle.

muhamedānis ir “ne vietas” simbols, 
ideālais iemītnieks, un tā nāve, ko nevar 
saukt par nāvi šī vārda ierastajā nozīmē (te 
Agambens atsaucas uz primo levi atziņu, 
ka muhamedānis ir “eksperimenta zona, 
kurā pat morāle, cilvēka pašcieņa ir palik-
ta zem jautājuma zīmes”53), arī izgaismo 
īpašās šausmas, ko nometnes “produkts” 
rada pašā nometnē un ar kurām tālāk infi-
cē pasauli. Biopolitiskās būtnes, izdalītas no 
bioloģiskā kontinuuma, ir likvidējamas (tās 
nevis nogalina, bet nonāvē — atbrīvojas no 
“atkritumiem”54).

par nometni kā telpu ir pamats runāt 
situācijā, “kad ārkārtas stāvoklis sāk pār-
vērsties par normu” un “tas tiecas saplūst ar 

normalitāti.”55 Agambena biopolitikas teo-
rijā nometnes matricas izpausmes turpinās 
mūsdienās, un nometne realizējas visur, kur 
likumā iestrādāta “rūpe” par kailo dzīvību. 
Šis modelis ir iestrādāts “dzīves iemaņās, 
eksistences tehnikās”.56 Nometni var saprast 
kā izņēmuma stāvokli, ko valsts pieņēmusi 
kā pastāvīgu — ieaustu un iestiprinātu poli-
tiskajā kārtībā. paliatīvā aprūpe kā sistēma 
ir viens no dzīves laukiem, kurā atskaņojas 
šī modeļa klātbūtne un kuru darbina kailās 
dzīvības un suverēna attiecības.

Cilvēks paliatīvajā aprūpē:  
homo sacer nāves zonā

Biopolitikas kritisks izvērtējums ir mēģi-
nājums pārdomāt citas iespējas un meklēt tai 
alternatīvu pamatu. par varbūtējo risinājumu 
Agambens secinājumos57 ir piesardzīgs, to-
mēr, atbalstot tā meklējumus un kopsavelkot 
riskus, iezīmē priekšnosacījumu — jaunā 
politika un politiskie modeļi var tikt apjaus-
ti, tikai apzinot un izzinot neskaidrās, savā 
ziņā neērtās dzīves formas (privātās dzīves, 
kurā nevar atdalīt kailo dzīvību) teritorijas. 
Šajos meklējumos ir jāpatur prātā, ka rietu-
mos “biopolitiskais ķermenis ir pēdējā homo 
sacer inkarnācija”, un tas ir slieksnis, aiz 
kura neiespējami atšķirt likumu un realitāti, 
normu un bioloģisko dzīvību, tādēļ katrs mē-
ģinājums pārskatīt rietumu politisko telpu 
jābalsta skaidrā izpratnē, ka līdzšinējā poli-
tiskā tradīcija ar klasiskajiem nošķīrumiem, 
kā domāt par cilvēku un tā būšanu politiska-
jā telpā, vairs nav piemērojami.58 Iespējams, 
transformējams pats bioloģiskais ķermenis 
un kailā dzīvība.

paliatīvā aprūpe kā neskaidra, neērta 
dzīves lauka teritorija un publiskās telpas 
šķautne implicē cilvēka kā kailās dzīvības 
būšanu izņēmuma stāvokli, kurā to ievieto 
suverēns; savukārt, pati sistēma kā “aktīva 
un visaptveroša pacientu aprūpe”59 ir mo-
delis, kuru suverēns pozicionē kā gādību 
par radikāli neizārstējamu pacientu aprūpi. 
tā ietver (ietvertu situācijā, ja būtu vienlī-
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dzīgi pieejama tiem, kam tā nepieciešama) 
sāpju un citu simptomu mazināšanu un 
sociālo, psiholoģisko un garīgo problēmu 
risinājumus, uzsverot, ka “paliatīvā aprūpe 
apstiprina dzīves vērtību, miršanu uzskatot 
par dabisku procesu. [..] nodrošina iespē-
jami labāko dzīves kvalitāti līdz pat nāves 
brīdim.”60 sistēma publiskajā solījumā ie-
drošina pacientus, tuviniekus un mediķus, 
kas arī ir tās daļa, ka “dzīves finiša taisnē 
jāpaļaujas uz profesionāļiem”61 un latvijas 
“mērķis ir radīt visaptverošu, uz cilvēku cen-
trētu paliatīvo aprūpi, kas neatkarīgi no ie-
dzīvotāju sociālekonomiskā stāvokļa nodro-
šinātu savlaicīgus, kvalitatīvus un izmaksu 
ziņā pieejamus pakalpojumus.”62 līdzšinējā 
faktiskā situācija, ko apstiprina arī sistēmas 
īstenotāji — speciālisti, ir tāda, ka parasti 
šādi pacienti ir “apzīmogoti ar vārdu slogs —  
tuviniekiem, valsts budžetam, medicīnas 
personālam”,63 un ir palikuši neatbildēti  
jautājumi, vai, kad un cik lielā mērā latvija 
sakārtos paliatīvās aprūpes sistēmu, kā to 
suverēns artikulējis 2020. gada 15. decem-
brī, izsludinot veselības un sociālās aprūpes 
nozarēs ilgi gaidīto koncepciju. līdz šim 
pacienti tiem uzliktās papildu nastas dēļ — 
citu acīs būt ar sloga zīmogu — kļuva par 
vēl smagāku apgrūtinājumu tieši sev.

Iepriekš rakstā izvirzīts pieņēmums, ka 
cilvēks paliatīvajā aprūpē nonāk nenoteik-
tības zonā un izņēmuma stāvoklī attiecībā 
pret sevi, suverēna attiecībā pret viņu un iz-
rietoši apkārtējo attiecībā pret viņu. Izņēmu-
ma stāvoklis izmaina arī attiecības ar nāvi, 
ar kuru cilvēkam būtu jāatrodas autonomās, 
brīvās attiecībās, kas neatkarīgas no suverē-
na varas (princips: nepaātrina un neaizka-
vē), taču paliatīvā aprūpe daļēji ir fikcija, kas 
nostiprināta normatīvajos aktos, sistēmai 
nespējot praksē pilnvērtīgi rūpēties par pa-
cientiem64 un iemiesojot Šveika novērojumu 
— “uzvarēja paragrāfs, žņaudza paragrāfs, 
gvelza muļķības paragrāfs, [..] ņirgājās pa-
ragrāfs, draudēja paragrāfs, nonāvēja para-
grāfs [..].”65 suverēns juridizēšanā66 deklarē 

pacienta tiesības, taču, neīstenojot veselības 
aprūpē un sociālajā atbalstā vizionētās tie-
sības, ar neefektīvo sistēmu netīši nosmacē 
cilvēka brīvību būt un dzīves iespēju. tādēļ 
praksē paliatīvās aprūpes sistēma latvijā 
nav neitrāla pret pamatprincipu “nepaātrina 
un neaizkavē”, jo tās trūkumi tieši ietekmē 
pacientu dzīves kvalitāti — nesniegta vai 
nekvalitatīva palīdzība nāvi var paātrināt, 
tā to var arī aizkavēt, neveiksmīgi pagarinot 
dzīvi bez adekvātām rūpēm par tās kvalitāti. 
piemēram, praksē atbilstoši faktiskajām ie-
spējām palīdzība bieži mērķēta tikai uz bio-
loģisko līmeni (zoē) un izslēgts pārējais, kas 
nozīmē — dzīvi. tādējādi izņēmuma stāvok-
lis, suverēna radīts, būtiski ietekmē indivīda 
attiecības ar nāvi, jo reducē indivīda dzīvi 
tikai uz vienu dzīves daļas nozīmi.

Agambena ideju kontekstā, runājot par 
dzīvi un dzīves kvalitāti, zoē nav uzlūkojama 
atsevišķi no bios kā galvenā cilvēka dzīves 
izpausme, tas ir, dzīves bioloģiskais fakts 
(zoē) nav atraujams no dzīves formas (bios), 
lai gan tieši tas ir noticis kopējā rietumu 
politiskajā telpā. latvijas paliatīvās aprū-
pes sistēmas mērķis ir nodrošināt iespējami 
labāku dzīves kvalitāti līdz pat nāves iestā-
šanās brīdim, un uzstādījums ir tieši par  
dzīvi tās nozīmju veselumā. Agambena 
perspektīvā dzīve aptver abas nozīmes, 
taču nobīde — bioloģiskā fakta nozīmes 
dominance — mūsdienās nosaka kopējos 
globālos biopolitikas procesus un izrietoši 
rezultējas arī lokāli latvijā, tajā skaitā pa-
liatīvajā aprūpē, kas pamatā ir biopolitiska 
parādība, un tās izpildījumā, kurā var palikt 
nepamanīts — rūpes par dzīvi faktiski sa-
šaurinātas uz kailo dzīvību.

rezultāts jeb paliatīvās aprūpes izpildī-
jums nonāk pretrunā ar paliatīvās aprūpes 
sistēmas uzstādījumu par kompleksu pa-
sākumu būtību, kas saskaņā ar ieceri “tā-
pat kā visa tradicionālā medicīna balstās 
uz pacientu autonomijas ievērošanu, pare-
dzot tiem tiesības noteikt visu ar viņu ķer-
meni plānoto darbību robežas”.67 cilvēkam  
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noteiktā dzīves situācijā ir nepieciešama kva-
litatīva paliatīvā aprūpe un iespēja to izvēlē-
ties, jo aprūpes trūkums vai tikai minimāla 
aprūpes programmas pieejamība ar fokusu 
uz kailo dzīvību var aktualizēt jautājumu 
par eitanāziju68 un ievieto pacientu sāpju, 
ciešanu un nerisinātu sociālo, garīgo un psi-
holoģisko problēmu bezizejā. Nedziedināmi 
slimu cilvēku sāpju un ciešanu atvieglošana 
ir viens no “svarīgākajiem uzdevumiem”,69 
taču tā ir daļa no kopējā ārstēšanas un ap-
rūpes procesa, ko, nepietiekamu iespēju un 
citu faktoru ietekmē koncentrējoties tikai uz 
svarīgāko, izpildījumā var pazaudēt. proti, 
bez rūpēm par bios paliatīvā aprūpe neīs-
teno savu būtību un nemazina ciešanas, jo 
nespēj nodrošināt iespējami labāku dzīves 
kvalitāti un praksē pret dzīvi neapjausti ne-
attiecas kā pret vērtību.

Izņēmuma stāvokli izraisa suverēns, re-
ducējot cilvēku līdz tā kailajai dzīvībai un 
ievietojot sistēmā, kura ārēji sludina rūpes, 
bet ar savu modeli — nometnes paradigmas 
stīgojumiem praksē, kas izpaužas paliatīvās 
aprūpes izpildījumā, sistēmas nodrošināta-
jās faktiskajās iespējās un kopējo biopolitis-
ko procesu noteikto fokusu uz zoē — atceļ 
cilvēku. Attiecībās ar sevi cilvēkam izņē-
muma stāvoklis liedz svarīgāko — sakārtot 
attiecības ar nāvi, jo, pirmkārt, notikušajā 
pārnesē kailā dzīvība ar nāvi nav brīvās, au-
tonomās attiecībās. kailā dzīvība ir kļuvusi 
par slogu, un sistēma, iespējams, pašai to 
neapjaušot, pacientam liek justies situācijā 
līdzvainīgam. It kā dzīvībai būtu jāturpinās 
vien tādēļ, lai par “nodarījumu” ciestu sodu, 
līdz sistēma to atlaidīs vai aizraidīs nāvē (at-
karībā no ambulatori vai stacionāri sniegtās 
vai nesniegtās palīdzības un tās kvalitātes). 
Aizbildnība par kailo dzīvību nerisina cilvē-
ka dzīves kvalitāti līdz pat nāves iestāšanās 
brīdim, tātad arī neapstiprina dzīves vērtī-
bu. otrkārt, neizārstējamais cilvēks, praksē 
atrauts no bios un sociālo, psiholoģisko un 
garīgo problēmu risinājuma, vienkārši tiek 
liegts dzīves, taču tieši par kvalitatīvu dzīvi 

līdz nāves brīdim iestājas paliatīvā aprūpe, 
ne šauri kailās dzīvības uzturēšanu.

piemēram, 2020. gada vasarā latvijā 
ārstniecības iestādēs praktizēja tikai septi-
ņi sertificēti paliatīvās aprūpes speciālisti  
(rīgā — trīs), nebija atsevišķas dienas sta-
cionāra pakalpojumu programmas, gaidī-
šanas laiks uz paliatīvās aprūpes pakalpo-
jumiem stacionāros bija vairāk par četrām 
nedēļām — divās ārstniecības iestādēs 
(kopumā rindā uz pakalpojuma saņemšanu 
gaidīja 167 pacienti, no kuriem daļa — vai-
rākās rindās) —, pastiprinot veselības ap-
rūpē sen zināmo problēmu, ka gultu skaits 
esošās paliatīvās aprūpes sistēmas ietvaros 
nav pietiekams.70 Dienu skaits stacionārā ir 
limitēts, tādēļ pēc tā pacienti arī smagākā 
stāvoklī tiek aprūpēti mājās vai tuviniekiem 
jāmeklē vieta privātā aprūpes iestādē. Ilgsto-
ši trūkst valsts apmaksātas pienācīgas ap-
rūpes mājās. Jaunā vīzija atbalsta efektīvu 
aprūpi dzīvesvietā, paredzot “uzturēšanos 
stacionārās ārstniecības iestādēs smagā-
kajos gadījumos vai nodrošināt alternatīvas 
aprūpes iespējas — dienas stacionārs, “atel-
pas brīdis”, hospiss”.71 tikai 2021. gada ok-
tobrī latvijā uzsākts pirmais izmēģinājuma 
projekts par hospisa aprūpi mājās pilnga-
dīgām personām un atbalstu viņu ģimenes 
locekļiem, kura laikā 15 mēnešus sociālais 
uzņēmums nodrošinās hospisa aprūpi vidēji 
desmit cilvēkiem mēnesī rīgā un pierīgā,72 
savukārt, decembrī līdzīgs projekts iesākts, 
lai gādātu par iedzīvotājiem kurzemē (reģio-
nā aprūpi un atbalstu 12 mēnešu laikā varēs 
saņemt ap 150 pieaugušo pacientu, kā arī 
viņu ģimenes).73 līdz šim valsts finansēta 
hospisa aprūpe mājās latvijā vispār nav bi-
jusi pieejama.74 Jaunākā informācija liecina, 
ka iecerētas arī hospisa mājas, kurā noteik-
tam skaitam pacientu ir sava telpa un piln-
vērtīga diennakts aprūpe, kas ļautu dzīves 
pēdējo posmu dzīvot iespējami pilnvērtīgi, 
satikt tuviniekus un/vai draugus, “kopā izru-
nāt savas dzīves, problēmas, sakārtot attie-
cības”.75 Šīs izmaiņas ar hospisu pirmajiem 
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izmēģinājuma projektiem iezīmē cerību, ka 
paliatīvā aprūpe kļūst nedaudz pieejamā-
ka un izpildījums meklē ceļu, kā tuvināties 
sistēmas uzstādījumam, vienlaikus — uzla-
bojumi paliatīvajā aprūpē latvijā lielā mērā 
atkarīgi no brīvprātīgo kustības.76 taču, ka-
mēr sistēma pārtop jaunā sistēmā (ar vai 
bez nometnes matricas maiņas) vai vismaz 
mēģina mainīt izpildījumu, pretrunas starp 
sistēmas teorētisko uzstādījumu un faktisko 
izpildījumu ikdienā desmitiem cilvēku rada 
ētiski sarežģītas situācijas.

Nāve ir neizbēgami tuva kā ceļa gals, 
kas vairs nesaplūst ar apvārsni, bet skaidri 
saredzams, vienlaikus — izņēmuma stāvoklī 
esošajam šo skaidrību atņem jauno rūpju un 
papildu bezjēdzīgo ciešanu loks — kā sa-
dzīvot ar sloga zīmogu, kā saprast sistēmas 
ambivalento signālu — turpināties drīkst, 
turpināties nedrīkst —, kā pieņemt nāvi, ja 
attiecībās ar to neesi viens aci pret aci (ar at-
balstu pēc nepieciešamības), bet attiecības 
iestatītas biopolitikas un politikas saplūsmes 
telpā, kas kļūst par pacienta un viņa attie-
cību ar nāvi regulatoru. kailā dzīvība šādi 
ir atstatīta no gatavošanās tam, kā sagaidīt 
nāvi77, uz ko aicina seneka, lai noslēgtu rē-
ķinu ar sevi, atbrīvojoties no nāves bailēm 
un pieņemot slēdzienu, ka mirst nevis tāpēc, 
ka ir slims, bet tāpēc, ka dzīvo.78 sistēma 
cilvēku nenogalina, tā mirstošo nonāvē,  
iespiežot pašas raisītu apstākļu ielenkumā. 
Bioloģiskais ķermenis, homo sacer inkar-
nācija, nedrīkst tikt tieši upurēts jaunajiem 
dieviem uz biopolitikas altāra — valsts dzīvā 
spēka veselībai, veselības aprūpes budže-
tam vai sistēmas ilgtspējai —, taču sistēma 
to var nonāvēt biopolitikas praksē un tehni-
kās — izslēgtais izzūd apstākļu tīklojumā, 
un šajā izzušanā (aizvākšanā) klātesošas ir 
nometnes modeļa atskaņas.

Nometnes metamorfozes caurauž palia-
tīvās aprūpes sistēmu, kas kvalitatīvi spējusi 
palīdzēt tikai daļai pacientu un kura pama-
tā ilgus gadus varējusi fokusēties uz vienu 
uzdevumu — medikamentozā sāpju rem-

dēšana79. savukārt pārējā sistēmas prakse 
un tehnika,  lai arī kā paliatīvās aprūpes 
speciālisti entuziastiski pūlas veidot kvalita-
tīvu pakalpojumu un mainīt kopējo situāci-
ju, daļēji bijusi rūpju izspēlēšana, mirstošo  
un/vai tā tuviniekus ievietojot bezjēdzīgo cie-
šanu funkcijā un pret viņiem pielietojot arī 
aizņemtības un disciplinēšanas tehniku.

Ne visi stacionāri objektīvi spēj būt lat-
vijas paliatīvās aprūpes flagmaņa — latvi-
jas onkoloģijas centra paliatīvās aprūpes 
nodaļas — pakalpojumu kvalitātes līmenī, 
taču izšķirīga ir attieksme pret pacientiem, 
no kuriem daļa tiek ievietoti sociālās aprū-
pes institūcijās. tajās nokļūst cilvēki, kuriem 
nepieciešams “turpināt ārstniecību, rehabi-
litāciju, pat diagnostiku un ārstu konsultā-
cijas”,80 jo nav cita risinājuma kur izvietot 
sirgstošo. katra no institūcijām ir sistēmas 
daļa, un dažās realitāte ir pašas diktēts re-
žīms — autiņbiksīšu maiņa nevis pēc nepie-
ciešamības, bet noteiktās stundās, ēdiena 
pasniegšana un savākšana bez adekvātas 
palīdzības, lai arī sirdzējs to patstāvīgi ne-
var uzņemt, formāla fizioterapija dažu minū-
šu garumā, jo pēc īsa mirkļa speciālistam 
jābūt pie nākamā nekustīguma pārmocītā, 
arī pavirša, pazemojoša higiēna. konveijera 
režīms ir pamatā citāda pieeja nekā, pie-
mēram, aprūpe, kas īstenojas hospisos vai 
specializētā paliatīvās aprūpes nodaļā. Šāds 
režīms neatbilst paliatīvās aprūpes būtībai 
jeb rūpēm par dzīves kvalitāti, vien īsteno 
aizbildnību pār kailo dzīvību, liedzot dzīvi 
tās veselumā.

savukārt, dzīvesvietās ir virkne citu prob-
lēmu, piemēram, pacientam nav pieejama 
ambulatorā paliatīvā aprūpe, informācijas 
trūkums par iespējām (2020. gada valsts 
komunikācijas sasniegums — informatīvais 
buklets81), nepietiekams psihoemocionā-
lais, medicīniskais, materiālais vai saistīto 
sociālo pakalpojumu atbalsts, kad tuvinieki 
ir vieni ar situāciju, kurā tie nezina, kā rī-
koties un/vai nespēj tikt galā. Daļa situāciju 
necenšas risināt, pārvirzot atbildību tikai uz 
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valsts sniegto atbalstu, izvietojot sirgstošo 
stacionārā vai sociālās aprūpes institūcijā. 
“paliatīvā aprūpe mājas aprūpes ietvaros 
tiek nodrošināta salīdzinoši nelielam pa-
cientu skaitam”, lai arī vairums “pieaugušo 
paliatīvās aprūpes pacientu vēlas saņemt 
paliatīvās aprūpes pakalpojumus, atbalstu 
vai cieņpilni nomirt savā dzīvesvietā un tikai 
daļa — specializētajās nodaļās slimnīcās, 
paliatīvās aprūpes centros, hospisos, īslai-
cīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes institū-
cijās”.82 citāta atslēgvārds ir “cieņpilni no-
mirt”, un tas ir paliatīvās aprūpes sistēmas 
transformācijas problēmjautājums — sis-
tēma ļaus, netraucēs vai palīdzēs cilvēkam 
cieņpilni nomirt (“nepaātrinot un neaizkavē-
jot” nāvi)? 

mājas aprūpe ir cieši saistīta ar konkrē-
tā cilvēka tuvinieku attieksmi, līdzcietību un 
ziedošanās gatavību, attiecīgi laba aprūpe 
var nozīmēt apvērstu izņēmuma stāvokli — 
tajā var nonākt tuvinieki, ja tie atstāti bez 
sistēmas palīdzības, bet apņēmušies mirsto-
šajam nodrošināt cieņpilnu atlikušo dzīves 
laiku. Iespējams, viņi mirst līdzi mirējam 
un šādi, pieņemot vilhelma Šmida (Wil-
helm Schmid, dz. 1953) “pēdējās dienas” 
perspektīvu kā ievingrināšanos nomiršanā, 
izmanto to “kā pārbaudes akmeni”, nonākot 
galējā parrēsijas punktā, no kura “izvērtēta 
visa dzīve — mirstošā un cita skatījumā.”83 
mirējs, tuvinieku rūpju un līdzcietības dēļ 
pasargāts no kailās dzīvības nokļūšanas ie-
slodzītā robežzonā, attiecīgi var pats veidot 
attiecības ar nāvi. mājas aprūpe nav garan-
tija tieši šādai mūža nogalei, arī tajā var tikt 
liegta cieņpilna nāves pieņemšana, iestatot 
mirēju kā ieslodzīto izņēmuma stāvoklī un 
liedzot cilvēkbūšanu, atņemot nāvi un tiesī-
bas uz savu nāvi (ar apstākļiem izdzēšot cil-
vēku un atņemot dzīvei bios). Attiecībā pret 
homo sacer katrs var rīkoties kā suverēns.

kopš pirmsākumiem 20. gadsimta  
90. gados paliatīvā aprūpe latvijā ir atra-
dusies ārkārtējā situācijā. Ja sistēmu vērtē 
atskatā uz tās pirmsākumiem, pakāpenis-

kās izmaiņas un uzlabojumi ilgajā laika 
periodā akumulējušās progresā. savukārt, 
ja mēraukla ir pacientu faktiskais vajadzību 
apjoms, paliatīvās aprūpes sistēmas izpil-
dījums ir atpalicis, joprojām pacientu ko-
pumam nedraudzīgs un pasliktina daudzu 
cilvēku dzīves kvalitāti (daļai palīdz, patei-
coties izmaiņām).

latvijā paliatīvās aprūpes attīstības sta-
diju un problemātiku galvenokārt skaidro ar 
“finansējuma piesaistes trūkumu tieši šim 
nedziedināmi slimu cilvēku aprūpes vei-
dam”,84 un jaunā koncepcija fiksējusi, ka 
iecerētās pārmaiņas un to īstenošanas plāns 
“prasīs lielus finanšu resursus un laiku”.85 
vērtējot šo perspektīvu Agambena biopoli-
tikas kontekstā, secināms, ka par galveno 
vaininieku situācijā uzdots finansējuma trū-
kumus, ignorējot suverēna patvaļību pret 
kailo dzīvību un nometnes dramaturģiju eso-
šajā sistēmā, kas liedz tai saknē mainīties 
un mainīt izpildījumu.

Noslēgums
Bioloģiskās dzīvības vienādošana ar 

homo sacer kailo dzīvību, ko skaidrina mūs-
dienu biopolitiskā perspektīva Agambena 
analīzē, caurauž cilvēka dzīvi, attiecīgi ir 
klātesoša parādība arī paliatīvajā aprūpē. 
cilvēks šajā nenoteiktības zonā — izņēmu-
ma stāvoklī — nokļūst ambivalentās attie-
cībās ar sevi, apkārtējiem un suverēnu, kas 
ietekmē un maina tā attiecības ar cilvēka 
dzīvē tik svarīgo nāvi kā dzīves priekšnotei-
kumu (nāve “dzīvi dara izjūtamu”86). No-
metni var saprast kā izņēmuma stāvokli, 
ko valsts pieņēmusi kā pastāvīgu modeli, 
iestiprinātu politiskajā kārtībā. Attiecīgi arī 
paliatīvās aprūpes sistēma ir viens no dzīves 
laukiem, kurā atskaņojas šī modeļa klātbūt-
ne (to ietekmē globālie biopolitiskie proce-
si), un sistēmas funkcionēšanu var analizēt 
Agambena biopolitikas konceptu skatījumā.

Izņēmuma stāvokļa, kailās dzīvības 
un nometnes fenomenu mijiedarbība un 
klātesamība paliatīvajā aprūpē nosaka  
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cilvēka atcelšanu, ar to šī teksta ietvaros sa-
protot cilvēka ievietošanu “ne dzīvs, ne mi-
ris” situācijā un viņa izraidīšanu no sabiedrī-
bas. Nereti šajā izraidījumā no dzīves spiesti 
doties arī tuvinieki.

paliatīvās aprūpes pacients ir izraidīts 
homo sacer zonā, kas faktiski ir iepriekš-
lemtas nonāvēšanas gaidu zona. pretruna ir 
tajā, ka šī nonāvēšanas potencialitāte aizklāj 
īsto nāvi, tāpēc izslēdz vai vismaz aizēno 
kailās dzīvības dialogu ar nāvi, kas cilvēka 
dzīvē ir nepieciešama, īpaši situācijā, kad 
dzīves pārtraukums pietuvinājies un skaid-
rinājies atšķirībā no līdzšinējās situācijas, 
kurā nāves brīža apvārsnis ir šķietami tāls. 
sistēmas izpildījuma smagie apstākļi, kuros 
atskaņojas nometnes kā izņēmuma stāvokļa 
paradigma, kailo dzīvību apjucina attiecībās 
ar nāvi — nāve tās cieņpilnā izpratnē ir at-
ņemta. tā vietā, lai mirtu savā nāvē, ir acīm-
redzama perspektīva mirt aprūpes sistēmas 
nepietiekami vai nekvalitatīvi sniegtās palī-
dzības apstākļos kā “ne cilvēkam”. sistēmas 
princips — “nepaātrina un neaizkavē” — 
praksē uz visiem nedarbojas, tas pilnvērtīgi 
īstenojas saskarē tikai ar daļu pacientu. Ar 
jauno koncepciju iecerēts mazināt spiedīgo 
nevienlīdzību un kvalitatīvas paliatīvās aprū-
pes deficītu, piedāvājot rīcības plānu, taču 
dokuments pats ir neatņemams biopoliti-
kas komponents un nometnes telpas daļa, 
tādēļ tas arī teorētiski, izpildoties visiem 
pozitīvajiem priekšnosacījumiem ieceru īs-
tenošanā, nevar pamatos mainīt cilvēka at-
celšanu, jo piedalās atcelšanas konstrukcijā.  
Ir nepieciešams alternatīvs izmaiņu palai
dējmehānisms.

Agambens paver risinājuma meklējumu 
iespējas, piedāvājot cilvēka dzīves aplūko-
jumā šķetināt biopolitikas problemātiku, 
lai, tiekot skaidrībā vai tuvinoties problēmu 
identificēšanai, rastu ceļu jaunai politikai. 
paliatīvā aprūpe ir viena no dzīves teritori-
jām, kurā padziļināts filosofisks aplūkojums 
atbilstu šiem meklējumiem. Finansējuma 
trūkums, kas iepriekš kavējis paliatīvās  

aprūpes attīstību un kura ietekme uz tempu, 
kādā pakāpeniski var īstenot turpmāko pār-
maiņu procesu, pieteikta jaunajā koncepcijā 
par nepieciešamajām izmaiņām paliatīvās 
aprūpes pakalpojumu pieejamības nodro-
šināšanā, līdz šim ir bijis un turpinās būt 
galvenais sistēmas arguments, kāpēc aprū-
pes izpildījums — kvalitātes un kvantitātes 
aspekti — nesakrīt ar iedzīvotāju vajadzī-
bām. Dokumentā, kas ietekmē un ietekmēs 
latvijas cilvēku dzīves kvalitāti, vairākkārt 
ietverta kategoriskā vēlamība — “ir jābūt ie-
spējai”, “ir nepieciešams nodrošināt”, “ir ne-
pieciešams pilnveidot” utt., dodot solījumu 
un cerību pacientiem, tuviniekiem un palia-
tīvās aprūpes speciālistu komandai. suve-
rēns dod kādam uzdevumus, bet pats paliek 
ārpus likuma un atbildības zonas. sistēmas 
uzstādījuma un izpildījuma pretrunas atklāj 
problēmu — paliatīvā aprūpe riskē pazau-
dēt būtību, ja faktiskais izpildījums neaptver 
cilvēka dzīvi tās veselumā, bet kopējo bio-
politisko procesu ietekmē reducē dzīvi (zoē 
un bios) tikai uz bioloģiskās dzīvības faktu 
(zoē).

 suverēns ir nesodāms, jo viņš darbina 
likumu. Izmaiņas paliatīvās aprūpes sistē-
mā pēc būtības ir iespējamas tikai tad, ja 
par paliatīvo aprūpi valsts sāks domāt ārpus 
nometnes paradigmas vai vismaz apzināsies 
šīs paradigmas ietekmi uz lēmumiem un 
sistēmu, jo nometnē cilvēka kailā dzīvība, 
ievietota izņēmuma stāvoklī, ir automātiski 
pakļaujama suverēna iespēju ērtībai un ma-
nipulācijai ar to.

cilvēka dzīve nav vienādojama ar kailo 
dzīvību. paliatīvā aprūpe izvirzījusi mērķi rū-
pēties par cilvēka dzīvi līdz tā miršanai. lai 
izpildījums varētu tiekties uz šo mērķi, sis-
tēmai un tās izpildījuma noteicējam — su-
verēnam — praksē cilvēka dzīve ir jāapstip-
rina kā vērtība. tas nozīmē nepieciešamību 
izkļūt no biopolitisko procesu diktētā dzīves 
sašaurinājuma uz zoē nozīmi vai vismaz pa-
lūkoties ārpus tā. pretējā gadījumā sociālo, 
psiholoģisko un garīgo problēmu risinājumi, 
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kas piederīgi paliatīvajai aprūpei un dzīves 
bios nozīmei, paliek kā frāzes bez praktis-
kas rīcības to īstenošanā un bez izpratnes 
un motivācijas tos meklēt un radīt, gluži kā 

Šveika izgaismotais paragrāfu87 bezjēdzī-
gums sistēmas uzstādījumā.
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The article is peer-reviewed.
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Summary

Keywords: biopolitics, palliative care, state of exception, bare life

In latvia, palliative care as a system is unable to help everyone who is in need of it. the 
system often imposes an additional burden of suffering and humiliation on the terminally ill 
or dying person, thus affecting his or her relationship with death. one becomes a victim of 
contradictions between the intent and realisation of the system. As late as in the autumn of 
2021, the first opportunity for statefunded fulltime care of hospice at home was created 
in latvia. the aim of the article is to look at the problems of palliative care in latvia in the 
context of Giorgio Agamben's biopolitical theory and to highlight the presence of the state of 
emergency, naked life and camp phenomena to help understand and approach their causal-
ity and contradictions in the system that determines the quality of life of the patient and his/
her relatives and pushes them into the zone of uncertainty.

Biopolitics can be seen as an inclusion of life in the political dimension. Agamben's theory 
offers a philosophical approximation of the impact of biopolitical processes and an under-
standing of the interrelationships locally affecting the palliative care system and the lives of 
incurable patients. Identifying and exploring the problems and their causes, or at least ap-
proaching identification of them, can provide a conceptual basis for further discussion and 
pave the way for a new policy that would allow palliative care to fulfill its mission of affirming 
the value of a human’s life and taking care of a patient’s quality of life until death, preventing 
the cancellation of the person. palliative care is the area of life where an indepth ethical view 
would correspond to search instigated by Agamben.


