
Jānis Sīlītis no Kusas pagasta Caunēm

Latvijā ir salīdzinoši padaudz nezināmu un neiepazītu reiz arī kultūras adap-
tācijas norisēs iesaistītu cilvēku, un iemesls tam ir ne tikai valsts t.d. zinātnes 
politikas apzināta neieinteresētība fundamentālos humanitāros pētījumos, pēt-
niecības cilvēcisko un finansiālo resursu noniekošana ārišķās zinātniskumu imi-
tējošās atveidēs, bet arī izdibinājumiem nepieciešamais lielais darba un laika 
apjoms, nereti neprognozējami vai jo bieži visai pieticīgi gala rezultāti.  Piem., 
nav izslēgts, ka kāds latvju domvides pētnieks būs pievērsis uzmanību faktam, ka 
Luda Bērziņa (1870 – 1965) konsistorijas eksāmena rakstu darbu latīņu valodā 
bija sagatavojis ne Bērziņš pats, kas tajā laikā (ap 1895. gada rudens pusi) bija 
slims, bet gan viņa studiju biedrs Kristofors Ozoliņš, kas «..savas lielās valodu 
zināšanas dēļ saukts ‘Katals.’»1  Tomēr var paiet gadu desmiti minētā Ozoliņa 
meklējumos, kas tā arī neko lieti izmantojamu nespētu dot, varbūt vien to, ka 
piesauktā Bērziņa raksta tapšanas laikā Ozoliņš, varbūt, esot atradies Maskavā.  
Ozoliņš latvjiem ir zudis un mēs, šķiet, nekad neuzzināsim par to, ko vēl viņš 
ir paveicis un iecerējis.  Bet ir arī tādi, par kuru nezināšanu esam atbildīgi tikai 
un vienīgi mēs paši.  Savukārt situācija ir atveidojusies tāda, ka šobaltdien ‘lat-
zemē’ labi ja viens no mīriades zinās teikt, kas, piem., ir Gregors (ne Georgs) 
Smelters, Jānis Sirmais, Jānis Sīlītis un citi latviskā domsatvara paplašinātības 
un tās iekopes pasācēji.  Tiesa gan, ar tukšu vēderu, par kuru mūsdienās tik ļoti 
rūpējas latvju zinātnības pārraugi, drīkst arī nezināt!

1. Biogrāfiskie dati

Ar reizi jāpaskaidro, ka virsrakstā minētais ‘Kusas pagasts’ ir senāku dienu 
apzīmējums šobaltdien lietojamā ‘Aronas pagasta’ nosaukuma vietā.  Tā tās ‘lie-

1 Bērziņš, L. “No vecā skolotāja jaunības atmiņām. Jauni ceļi un neceļi, jeb kā es 
tiku par mācītāju amata kandidātu,” Burtnieks 2 (1931) 126., 127. lpp.
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tas’ viņās dienās tika sauktas.
Kas ir Jānis Sīlītis?  Jāsaka gan, ka ziņas par viņu ir ļoti skopas.  Viņš bija pa-

zīstams kā skolotājs, rakstnieks un dzejnieks, bet ne tikai.  Izrādās, ka viena no 
pirmajām vispusīgākām publikācijām latviešu valodā par jautājumu, kāds va-
rētu būt ‘dabas’ īpatnību iespaids uz seno grieķu apredzi un pat dzīvi kopumā, 
arī pieder Kusas pagasta Cauņu Jānim.

Jānis Sīlītis (Силит vai Сийлит, Иван Иванович) dzimis 1876. gadā (mē-
nesis un datums nav zināmi), Kusas pag. (tag. Aronas pag.) Caunēs.  Lai neras-
tos pārpratumi jāatzīmē, ka šobaltdien Aronas pag. Lauterē (ārpus bijušā Kusas 
pag. robežām) arī ir mājas ar nosaukumu Caunes, bet to saistība ar Sīlīšu dzimtu 
ir apšaubāma.  Acīmredzot Sīlīšu Caunes attiecas uz mūsdienu Lejas Caunēm, 
kas atrodas starp Garančiem un Liepkalniem pie ceļa, kurš no Kusas tagadējā 
centra iet gar Kaniņām.  Arī 1931. gada lauksaimnieku adresu grāmatā Mado-
nas apr. Kusas pagastā, kā liekas, jau minētas divas Caunes ar īpašniekiem – Ie-
va Kampe un Pēteris Sīlītis.2

Kā Sīlīši tikuši pie sava kaktiņa, sava stūrīša zemes?  Lodes muižai piederīgais 
zemnieks Jānis Sīle (e-vēstulē 2014. g. 3. xi, 2015. g. 6. un 14. i raksta Madonas 
novadpētniecības un mākslas muzeja vadošais pētnieks Indulis Zvirgzdiņš, dibi-
nādamies uz sarunu ar Armandu Sīlīti un paša meklējumiem), Caunes (tā laika 
nosaukums Caunes 16) iepircis no Lodes muižas dzimtkungiem Budenbrokiem 
(Buddenbrock) 1874. g. 27. xi.  Savukārt 1894. g. 24. iii Jānis Jāņa dēls Sīlis (arī 
Sīlītis) atdāvina Caunes 16 savam vecākajam dēlam Pēterim Jāņa dēlam Sīlim 
(arī Sīlītim), kas, spriežot pēc Madonas dzimtsarakstu nodaļas arhīva ieraksta, 
miris 1944. g. 10. ix.  Tātad laika posmā 1874.-1894. g. notiek arī pāreja uz uz-
vārdu ‘Sīlītis.’  Noprotams, ka Cauņu Sīlīši bijuši pareizticīgie un piederējuši pie 
Lazdonas pareizticīgo draudzes.  Tomēr minētās draudzes 1876. gada dzimušo 
reģistrs nav pieietams, tāpēc šobrīd nevar pateikt, kad (mēnesis un datums) 
un arī kur (vieta) ir dzimis Jānis Sīlītis, kur bija vecāki dzimšanas brīdī u.tml.  
Šis jautājums pagaidām jāatstāj daļēji atklāts.

Sīlītis jau agrā bērnībā zaudē māti.  Tēva Jāņa balstīts, viņš mācās pagasta 

2 Sk.: Lauksaimnieku un citu zemes īpašnieku adresu grāmata. Red. V. Salnais un 
A. Maldups. R.: Valtera un Rapas akciju sabiedrības izdevums, 1931, 228., 229. lpp.
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un Lazdonas draudzes skolā (pareizticīgo bērniem), kur sadraudzējas ar vēlāko 
rakstnieku Viktoru Eglīti (mācās Lazdonā 1887.-1889. g.), apmeklē Rīgas garī-
go skolu (beidzis 1892. g.) un semināru (beidzis 1898. g.),3 studē Pēterburgas 
Vēstures Filoloģijas institūtā (1898-1902; Императорский Санкт-Петербург-
ский историко-филологический институт {1867-1918}), 6 gadus darbojies 
kā seno (grieķu un latīņu) valodu skolotājs Margelanas ģimnāzijā4 (liekas, ka 
tā tomēr nav t.s. Vecmargelana, Старый Маргелан, bet gan Novijmargelana 
{vai Jaunmargelana}, Новый Маргелан, vēl. Skobeļeva {Скобелев}, no 1924. 
g. – Fergana {Ферган}, tag. Uzbekistānas Republikas teritorijā),5 pēcāk bijis 
skolotājs Šmithena-Bērziņa ģimnāzijā Jūrmalā.6  Eglītis gan sūkstās, ka Sīlītis 
esot saņēmis «..pilnīgi no dzīves noslēgtu birokrātisku zinātnisku izglītību», 
ka visas viņa intereses allaž esot bijušas «..vērstas nost no praktiskās dzīves, 

3 Iespējams, ka Sīlītis ir iemēģinājis roku dzeju darināšanā jau semināra laikā: 
«“Sīlīts ar’ sāk dzejot,” Z.[-ālīts] ieminējās.  “Savādi dzejoļi, kaut kas tas ir...”  Sīlīts 
ir individuālists un iekšējās dzīves novērotājs.  Sīlīts bij trešās klases audzēknis, sa-
vādnieks, noslēgts sevī.  Beidzis semināru, viņš iestājas filoloģiskā institūtā Pēterpilī, 
kur nobeidza kursu un bij par seno valodu skolotāju Samarkandas ģimnāzijā, pārnāca 
uz Rīgu un vairākus gadus bij par skolotāju Šmithena ģimnāzijā jūrmalā.  Sarakstījis 
vairākus rakstus par sengrieķu mākslu (Druvā), arī stāstus.  Kara laikos pazudis bez 
vēsts.» (Balodis, J. Jānis Zālīts: Pirmais Latvijas apsardzības ministrs. Īss dzīves un dar-
bības apraksts. R.: Zālīša fonda izdevums, 1925, 27. lpp.)  Liekas, ka Balodis šajā īsajā 
piezīmē ar vārdiem par Sīlīša grieķu mākslai veltīto apcerējumu Druvā, nav izvairījies 
no nekritiskas V. Eglīša zemāk atzīmētā materiāla (sk.: Eg.[-lītis], V. “Nozudušais 
dzejnieks Jānis Sīlīts,” Ilustrēts Žurnāls 37 {1923} 211. lpp.) nepārbaudītu ziņu izman-
tošanas.

4 Sk.: [Mīlenbahs, F.] Latvieši un latvietes Krievijas augstskolās. Jelgava: Drukāts 
H. Allunana drukātavā, 1908, 89. lpp.  Institūta audzēkņiem pēc mācību iestādes beig-
šanas nācās ne mazāk kā 6 gadus nokalpot Tautas Apgaismības ministrijas (Мини-
стерство Народного Просвещения) pārziņā esošās izglītības iestādēs.

5 Sk.: Сийлит, Иван Иванович преподаватель древних языков Маргеланской 
мужской гимназии на 1907 г. (РГИА, ф. 1349, оп. 2, д. 184, л. 23-24).

6 Sk.: Prande, A. Latvju rakstniecība portrejās. R.: Leta, 320. lpp.; Ērmanis, P. 
“Tie, kam nav grāmatu. (Beigas.),” Burtnieks 12 (1933) 944.-945. lpp.  Dubultu ģim-
nāzijā ir mācījies Rihards Rudzītis, Arvīds Peine ( Jānis Sudrabkalns), Pauls Šmits 
(profesora Šmita dēls), Andrieva Niedras dēli, Bruno Kalniņš, Uga Skulme u.c.
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kuru viņš varēja tikai ar ironiju uzlūkot, un piegriestas pašam sev, saviem sap-
ņiem un zinātniskām pārliecībam, kā arī vistuvākiem draugiem un ģimenei.»7

Eglītis arī raksta, ka 1917. gadā Sīlītis vēl bijis Bogučarā (Богучар; pilsēta 
starp Voroņežu un Lugansku) vīriešu ģimnāzijas (tag.: Богучар, ул. Шолохова, 
4) skolotāja amatā,8 bet tad ziņas par jauno klasiķi esot apsīkušas.  Šajā situāci-
jā ir līdzējis kāds ievērojamāks Bogučaras tā laika ģimnāzijas skolnieks (M. Šo-

7 Eg.[-lītis], V. “Nozudušais dzejnieks Jānis Sīlīts,” Ilustrēts Žurnāls 37 (1923) 
211. lpp.  Šajos vārdos ir izteikts arī kaut kas ļoti latvisks, kaut kas mums īpaši tuvs, 
sirdsdziļumos gadu simteņos iekrāts.  Kas tas ir?  Eglītis to ir jau nosaucis.  Tas ir prak-
tiskums, saistībā ar kuru latvietis lielu daļu no t.s. zinātnības ir gatavs iemest aizkūts 
mēslu čupā.  Eglītim kā šādi padarinātam latvietim ir tiesa, bet vai tiesa būs arī Eglītim 
kā cilvēkam, Eglītim kā...  Starp citu, kazi, to pašu jau 1901. gadā bija aprakstījis Vilis 
Plūdons savā Atraitnes dēlā, piezīmējot ko īpatu latvju virzībā uz t.d. apgaismi: proti, 
savā vairumā viņi, kā liekas, nav tiekušies un arī netiecas pēc izglītības pašas izglītības 
dēļ, viņi lielumis ir centušies un cenšas bēgt no nabadzības un viņu paprāta ‘izgais-
motne’ ir bijusi un ir tikai viens no līdzekļiem šajā bezrimtas un bezgala bēguļošanā.  
Varbūt ir vērts pār-salasīt Atraitnes dēlu.  Pietuvenas atziņas ir paudis arī U. Ģērmanis: 
«..Izglītību latvietis visumā uzskata tikai par līdzekli, nevis par mērķi un pašvērtību, 
kam nozīme personības attīstīšanā.  Nav vēl īstas izpratnes par to, ko dod garīgi piln-
vērtīga dzīve, intellektuālas intereses un garīga bauda.  Pavisam niecīga interese ir par 
teorētiskajām humanitārajām un sabiedriskajām zinātnēm.  [..]  Tāpēc latvieši vien-
mēr ir bijuši vāji minētajās zinātnēs, vāji teorētiskajā, ideoloģiskajā plāksnē.  Šim ap-
stāklim bijušas gaužām bīstamas sekas, jo tieši uz šīm zinātnēm balstās tautas nacio-
nālā kultūra un dziļāka, noturīgāka nacionāla apziņa.  [..]  Mūsu pirmie akadēmiski 
izglītotie ļaudis bija mācītāji un ārsti, tad nāca klāt inženieri un advokāti.  Studēt teo-
rētiskas disciplīnas latvietis ilgi uzskatīja par ‘plānā galdiņa urbšanu.’  Ar to gan varēja 
nodarboties delverīgie, pārsmalcinātie ‘kungi’ (vācieši, cittautieši), bet latviešu zem-
nieka dēlam bija jāskatās ‘reāli.’  Iemesls, protams, bija neziņa, neizpratne, nepamato-
tas bailes par ‘praktiskās dzīves nodrošināšanu’...» (Ģērmanis, U. “Kāpēc esam tādi, 
kā esam. {Kā vēsture mūs veidojusi.},” Ģērmanis, U. Zināšanai: Raksti par mūsu un 
padomju lietām. 3. iesp. Stokholma: Ziemeļblāzma, 1986, 18. lpp.)

8 Eg.[-lītis], V. “Nozudušais..,” 211. lpp.  Sk. arī: «..Преподавателями.. древних 
языков н.с. [надворный советник] – И.И. Сийлит...» (Адрес-календарь Воронеж-
ской губернии на 1917 год. Издание Воронежскаго Губернскаго Статистическа-
го Комитета. Воронеж: Типо-литография Губернскаго Правления, 1916, с. 114.)
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lohovs, 1915-1918), pateicoties kuram ir izdevies gūt apstiprinājumu arī viņa 
bijušā skolotāja gaitām.9  Sīlītis no 1922. g. 1. iv ir kļuvis par Bogučaras mu-
zeja (vēl. vēstures un novadpētniecības muzejs; Богучарский историко-крае-
ведческий музей) vienu no pirmajiem direktoriem (iespējams, ka ģimnāzijas 
pārveides dēļ zaudējis skolotāja vietu).  Bogučarā un tās apkaimē 20. gs. 20. 
gados ir darbojies kā meliorators (губернский мелиоратор) arī krievu rakst-
nieks Andrejs Platonovs (Платонов, Андрей Платонович, īst. vārd. Климен-
тов, Андрей Платонович; 1899-1951).10  1929. gadā viņš pabeidz darbu pie 
romāna Čevengura (Чевенгур), par kura vienu personāžu – ‘revolūcijas bruņi-
nieku’11 un revolucionārā rezervāta (революционный заповедник)12 direktoru 
Pašincevu (Пашинцев) ir izteikti pieņēmumi (autors palicis neidentificēts), ka 
viņa rakstura īpatnību atveidē varētu būt ņemtas vērā arī kaismīgā novadpēt-
niecības entuziasta un bardzīgā muzeja eksponātu glabātāja Sīlīša patēls.13  Kā 

9 Петелин, В. Михаил Шолохов в воспоминаниях, дневниках, письмах и ста-
тьях современников. Книга 1. 1905–1941 гг. М.: Шолоховский центр МГОПУ им. 
М.А. Шолохова, 2005, с. 61: «..Директором Богучарской гимназии был действи-
тельный статский советник Г.А. Новочадов, законоучителем – священник Д.И. 
Тишанский.  Русский язык и литературу преподавали Г.И. Карманов и О.П. Стра-
хова, математику и физику – А.Р. Слапчинский и Н.Л. Хохряков, древние языки 
– И.И. Сийлит, историю – П.П. Новицкий и B.C. Клепчиков, французский язык 
О.И. Вольская, немецкий – Н.П. Овчаренко, природоведение и географию – И.Н. 
Морозов, законоведение – Заборовский, гимнастику – А.В. Олейников, чистопи-
сание, рисование и лепку – М.Я. Разиньков, пение – П.М. Копасов.»

10 Sk., piem.: ‘Страна философов’ Андрея Платонова: Проблемы творчества. 
Выпуск 3. М.: Наследие, 1999, с. 488, 494, 497.

11 «Из разверзшейся двери выступил небольшой человек, весь запакованны-
й в латы и панцирь, в шлеме и с тяжким мечом, обутый в мощные металлические 
сапоги – с голенищами, сочлененными каждое из трех бронзовых труб, давивши-
ми траву до смерти.» (Платонов, Андрей. Чевенгур: путешествие с открытым 
сердцем. München: Im Werden Verlag, 2006, с. 81.)

12 «Революционный заповедник товарища Пашинцева имени всемирного 
коммунизма.  Вход друзьям и смерть врагам.» (Платонов, Андрей. Чевенгур.., 
с. 79.)

13 Sk.: Герои писателя Андрея Платонова, 110-летие которого отметили 
вчера, рождались и на богучарской земле: http://communa.ru/news/detail.php?I-

http://communa.ru/news/detail.php?ID=36043&print=Y
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daudzus jo daudzus to laiku cilvēkus arī Sīlīti arestē (1938. g. 18. ii) un t.p. ga-
da 5. x notiesā, piespriežot augstāko soda mēru.14

2. Laikabiedru vērtējumi un atmiņas

20. gadsimta sākumā Sīlītis pievērsa sev ‘latzemes’ vispārības uzmanību ar 
dažiem dzejoļiem, stāstiem un apcerējumiem.15  Acīmredzot tieši par šiem da-
žiem daiļdarbiem Eglītis krievu simbolistu žurnālā Весы viņu piemin kā otro 
pēc Fallija no jaunākiem tā laika latviešu vārdmākslas meistariem: «Из новых 
представителей слова назову.. Силита, отличного сатирика и строгово на-
родного мистика...»16  1909. gada 17. vi Zinību komisijas vasaras sapulcē Sī-
lītis sniedz priekšlasījumu par Vidzemes zemnieku aizstāvi mācītāju Eizenu.17  

D=36043&print=Y (rakstīts 29.08.2009): «Смешно описан в Чевенгуре директор 
ревзаповедника Пашинцев.  Навести Платонова на его образ вполне мог дирек-
тор Богучарского музея И.И. Сийлит, безудержный энтузиаст краеведения, ко-
торый грудью оберегал вверенные ‘2000 отдельных предметов, преимуществен-
но от эпохи Гражданской войны.’  Так вот Сийлит не пропускал никого, чтобы не 
взять подпись о необходимости образовать ‘кружок друзей Богучарского края и 
его музея.’  Едва ли минул такой участи и Платонов.»

14 Sk.: http://lists.memo.ru/index18.htm, s.v.: Сийлит Иван Иванович.  Savuties 
Latviešu literatūras kritikā (Grigulis, A.; Austrums, V. {sak.} 3. sēj. R.: LVI, 1958, 
1080. lpp.) atzīmēts kļūdains nāves gads – 1917.

15 Piem.: Nepazīstamais. [Sīlītis, J.] “Jautrās putnu dziesmas jau pamazām 
rimst,” MV Literāriskais Pielikums 46 (1900) 736. lpp.; –. “Mans vilciņš vairs nevelk,” 
MVM 12 (1900) 920. lpp.; Sīlītis, J. Sapņotājs un Ērmotais (Burtnieks. Literāriska 
gadagrāmata. Pirmā gada skaņas. Edvarda Treumaņa {Zvārguļa} vadībā. R.: P. 
Bērziņa apgādībā, 1901, 32.-41. un 105.-109. lpp.).  «[Treumaņa] krājumā piedalīju-
šies 24 rakstnieki...  [Arī] mazrakstījušais, smalki savādais modernists Jānis Sīlītis ar 
diviem prozas darbiem Sapņotājs un Ērmotais.» (Ērmanis, P. Edvards Treumanis un 
viņa dzeja. Cēsis, Rīga: O. Jēpes izdevniecība, 1924, 24.-26. lpp.)

16 Эглитс, В. “Современная латышская литература. Письмо из Риги,” Весы 7 
(1904) с. 37.

17 Sk.: Sīlītis, J. “Mācītājs Eizens – pirmais Vidzemes zemnieku aizstāvis rakstos 
un vārdos pie Krievijas troņa,” Dzimtenes Vēstnesis 150 (1909) 1.-2. lpp. (4. vii); 162, 

http://communa.ru/news/detail.php?ID=36043&print=Y
http://lists.memo.ru/index18.htm
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1910. gadā iespējams februāra mēnesī rakstnieku vakarā Ķeniņu zālē Sīlītis no-
lasa stāstu Kā Kramu Brencis tika pie otras sievas un Staņģu Tapainis pie meitieša 
(darbs, kā rādās, nav publicēts, ir laikrakstu atsauces18).  Jau pieminētais Eglī-
tis apgalvo, ka Sīlītis esot rakstījis arī krievu žurnālā Гермес (научно-популяр-
ный вестник античного мира; СПб., 1907-1917).  Liekas, ka tas tomēr nav 
tiesa.  Vienlaicīgi latvju varbūtējās renesanses ideālu meklētājs19 ir izteicies, ka 
Sīlītis esot uzstājies kādā Krievijas klasiķu saietā.  Precizitātes dēļ būtu jāpie-
bilst, ka viņš 1911. gadā tiešām ņem dalību Pirmajā Viskrievijas seno valodu 
pasniedzēju kongresā (Первый Всеросийский Съезд преподавателей древних 
языков), kurā 29. xii uzstājas ar priekšlasījumu Par seno valodu pasniegšanas uz-
labošanas jautājumu (К вопросу об улучшении преподавания древних языков), 
kura atreferējums (citu starpā) ir sniegts žurnāla Гермес pielikumā.20  Sīlītis šajā 
saietā tiek stādīts priekšā kā skolotājs no Dubultiem (Дуббельн).21  Viņa paša 
publikācijas pieminētajā žurnālā nav (no autoriem, kuriem ir kādas saiknes arī 
ar Latvijas teritoriju, krājumos rodami sekoši vārdi: E. Dīls, K. Straubergs, J. 

6. lpp. (18. vii); 168, 5. lpp. (25. vii).
18 Piem.: –e. “VI. rakstnieku vakars..,” Dzimtenes Vēstnesis 36 (1910) 3. lpp. (13. 

ii).
19 Sk.: Eglītis, V. Ceļš uz latvju renesansi: Kritikas un esejas. R.: Zeltiņa grāmatap-

gādniecībā, 1914.
20 Гермес. Третье прибавление к № 20, за 1911 год, с. 7-8.
21 Sīlītis Dubultu skolā atrodas jau kopš 1909. gada: «21. oktobrī [1909. g.] Vi-

ņa Majestātes valdīšanas sākuma dienā, sarīkojām mūsu skolā atklāšanas svētkus.  Ap-
sveicināšanas runai sekoja skolotāju J. Sīlīša un E. Pulpes referāti, pie kam pirmais ru-
nāja par klasiskās izglītības vajadzību.» (Šmithena un Bērziņa vīriešu un sieviešu ģimnā-
zijas Dubultos, Rīgas jūrmalā: 1909-1912. R.: H. Hempel un biedr., [1912], 5.-6. lpp.)  
Minēto ziņu apstiprina arī latviešu skolu vēsturnieks A. Vičs, kas bilst, ka 1909. g. 21. 
x, kad pilnībā bija sakārtotas Dubultu ģimnāzijas telpas, ir noticis svinīgs iesvētīšanas 
akts, kurā citu starpā ar runu uzstājies arī Sīlītis (Vičs, A. Latviešu skolu vēsture. Piektā 
grāmata. Laikmets no 1905.-1915. [S.l.]: RLb Derīgu grāmatu nodaļas apgāds, 1940, 
358. lpp.).  Acīmredzot Sīlīša pārraudzībā sākotnēji atradās ‘vēstures mācības’ (sk.: 
Viklands, F. “Fr. Šmithena un L. Bērziņa ģimnāzijas Dubultos,” Zvaigžņu sega: Raks-
tu krājums. Prof. Dr. Luža Bērziņa piemiņai. A. Dravnieka redakcijā. [S.l.]: Grāmatu 
Draugs, 1967, 22. lpp.).
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Mežlauks un D. Nagujevskis).
Uz šo periodu ir attiecināmas arī Dubultu bijušās ģimnāzijas audzēkņa U. 

Skulmes atmiņas: «Latīņu valodā Jirgena22 vietā nāca Sīlītis un Grīnberga vie-
tā – Andrejevs.23  Sīlītis bija mazs vīrs ar asu skatu, rakstnieks, liels Fallija un 

22 Domāts ir vēlākais LA un LU mācību spēks Rūdolfs Jirgens, kas darbojas Du-
bultu ģimnāzijā no 1909. līdz 1911. gadam.  «Skolotāju priekšgalā sastopam docentu 
Rūdolfu Jirgenu, pazīstamu jau no viņa darbības laika Vācijā.  Jirgens apveltīts bagātām 
zināšanām un tik nosvērts vārdos un darbos, ka to, ko Jirgens saka, var bez šaubīšanās 
likt arī tūliņ nodrukāt.  Jirgens māca vecās valodas un vada zēnu vingrošanu, ne jau ie-
rindai, kā tas citur parasts, bet gan veselības kopšanai, vingrībai.» (Viklands, F. “Fr. 
Šmithena un L. Bērziņa..,” 22. lpp.)

23 [Hermanis?] Grīnbergs (1888-1928) un Vjačeslavs Andrejevs: «Zīmēšanas un 
gleznošanas burvības [ģimnāzijā] atmirdz mākslinieka Jāņa Kugas vadībā.  Kad Kuga 
pāriet uz Rīgu, viņa vietā nāk mākslinieks Grīnbergs, pēc pēdējā Vjačeslavs Andrejevs, 
Pēterburgas mākslas akadēmijas absolvents.» (Viklands, F. “Fr. Šmithena un L. Bēr-
ziņa..,” 22. lpp.).  Jautājums paliek atklāts.  Vai tas varētu būt Hermanis Grīnbergs, kas 
no 1908. līdz 1910. gadam mācās Rīgas pilsētas mākslas skolā, bet 1910. gadā dodas 
uz Minheni (sk.: Latviešu tēlotāja māksla. 1860 – 1940. R.: Zinātne, 161. lpp.)?  Jā-
piebilst gan, ka nedaudzie latvju Grīnberga apcerētāji nav vienoti dažos gadu skait-
ļos: «..Amatniecības skolā mākslinieks Borherts, kas pasniedz zīmēšanu, liek pirmo 
daudzmaz stiprāko pamatu [Grīnberga] mākslinieciskai izglītībai, kura vēlāk 1908. un 
1909. gadā Rīgas pilsētas mākslas skolā pie V. Purvīša un J. Rozentāla paplašinās.  Ne 
mākslinieciskie, ne praktiskie sasniegumi, ko guvis Rīgā, neapmierina jauno māksli-
nieku – 1909. g. rudenī tas dodas uz Minheni ar nodomu papildināties dekoratīvā 
glezniecībā.» (Mednis, V. “Hermanis Grīnbergs †,” Ilustrēts Žurnāls 5/6 {1929} 113. 
lpp.)  Lai gan U. Skulme pats 1929. gadā piemin Grīnbergu kādā formālākā publikā-
cijā, tā, protams, aplūkojamā jautājumā nesniedz nedz apstiprinājumu, nedz arī kādu 
noliegumu: «Plaši pazīstamais telpu dekorātors, nelaiķis Hermanis Grīnbergs izstādī-
jis veikli gleznotas pilsētu miniatūras ainaviņas un asprātīgu, kaut paviršāku izpildīju-
mā, žanra gleznu Polītiķis.» (Skulme, U. “Latvijas 10 gadu jubilejas mākslas izstāde,” 
Daugava 1 {1929} 111. lpp.)  Skaidrs ir tikai tas, ka no visiem daudz maz pazīstamiem 
Grīnbergiem, tieši Hermanim kā to dienu Rīgas pilsētas mākslas skolas māceklim, ka-
zi, bija iespēja vienu vai varbūt divas dienas nedēļā ar ‘bānīti’ aizbraukt līdz Dubultiem 
un piepelnīt sev kādu lieku rubli iztikai un mācībām.  Bet vai tas tā arī bija, kas zin’.
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Viktora Eglīša draugs.24  Viņam bija sakari arī ar krievu dekadentiem.  Atceros, 
Ludis Bērziņš zobojās par Eglīša dzejoli, kur teikts “un pādītis aizkrāsnē šņāc.”  
Kas tas pādītis esot?  Sīlītis pateica, ka tas – nekristīts bērns.25  Kad Sīlītis uzzi-
nāja, ka kaut kur Leišmalē dabūnamas vecas latviešu kokles, viņš pameta visu, 
devās turpu un kokli nopirka.26  Pie Jirgena mēs bijām lasījuši Cēzaru, Ovīd[ij]
u, Horāc[ij]u, bet pie Sīlīša ņēmām priekšā Titu Līviju un Vergil[ij]u.  Kad pie 
viņa lasījām Vergil[ij]u, viņš lika mums Manšteina grāmatas Komentāros27 uz 
baltām malām uzrakstīt sīkāk par Vergil[ij]u.  To pašu viņš lika darīt ar Horāc[ij]
u.  Atceros, Vergil[ij]s bijis kalsns, tumšu ādas krāsu, vidēja auguma, slimojis ar 
kādu kuņģa kaiti.  Lasot Eklīdu [? Eneīdu],28 viņš sīki paskaidroja, ko nozīmē 

24 Eglītis šaubas nerada, bet vēl kādi apstiprinājumi Sīlīša un Fallija draudzībai pa-
gaidām netika atrasti.

25 Ludis Bērziņš visa cita starpā ir bijis arī folklorists.  Eglītis neidentificētā dze-
jolī lieto vārdu, ar kuru latvju folklorā tika apzīmēts bērns pirms vārda došanas: «Ci-
ti bērni vaicāja, kas pādei vārdā. | Neteikšu namā, teikšu istabā, | Istabā tur teikšu šu-
pola vietā: | Pādīti aizveda, Jānīti pārveda.» (L.t.dz. 1,1395,1; Kopenhāgena: Imanta, 
1952, 202. lpp.)

26 Norāde uz Sīlīša aizraušanos ar senlietu kolekcionēšanu.  Viņš neesot atteicies 
arī no grāmatām un gleznām.  Diemžēl viss iekrājums kopā ar māju un iedzīvi, kas at-
radās Jūrmalā, iet zudumā 1. Pasaules kara laikā.

27 Varbūt: Вергилий Марон, Публий. Энеида в сокращении. Избранные 
места из всех 12-ти песен с вводными статьями, указателем собственных имен, 
2-мя географическими картами, введением, примечаними и рисунками, преиму-
щественно для курсорного чтения. Часть 1-2. Обраб. С.А. Манштейн. С.-Петер-
бург: [С.А. Манштейн], 1896.

28 Lai gan citētajā tekstā ir pat saskatāmas apgāda Neputns klajā laistās grāmatas iz-
devuma redaktora darbības atpēdas kvadrātiekavu veidā latīņu autoru īpašvārdu atvei-
dojumos, varētu šaubīties, ka vārdu ‘Eklīdu’ (acīmredzot acc.) apzināti būtu uzrakstījis 
cilvēks, kas vēl iespēja baudīt kādas klasiskās izglītības druskas.  Savukārt šobaltdien 
atminēt ikviena latvju jaunrunas vārda inovatīvo nozīmi ne vienmēr izdodas.  Tomēr 
liekas, ka vārds nevarētu apzīmēt kādu no abiem labāk zināmiem Eukleidiem (p.f. Eik-
līdiem).  Paticamāks un arī saskanīgs ar citātā iepriekš vēstīto saturu varētu būt Vergi-
lija Aineidas (arī Eneīdas) pieminējums, piem., 1,402: dixit et avertens rosea cervice re-
fulsit, kas Ģiezena tulkojumā (1970) atveidota sekoši: «teica, un, virzoties projām, tai 
sārtums spīgoja kaklā» (38. lpp.).  Tulkotājs vārdu cervix pārceļ kā ‘kakls,’ bet pastāv 
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teicieni: “Meži mirdz” un “Venera nosarka ar pakausi.”  Blondas sievietes, lūk, 
sarkstot ar pakausi arī.  Sīlītis bija liels pedants un, kad man bija jātulko Tacitā 
[? Titā Līvijā]29 par to, kā Rea Silvija palikusi grūta, tad tas man bija tik smalki 
jāpārtulko (biedri bikstīja mani no visām pusēm), ka man tā bija liela mocība.  
Jutos neērti runāt ar pieaugušu skolotāju par grūtniecību.  Pirmā pasaules karā 
Sīlītis pazuda bez vēsts.»30

Saistībā ar skolu Dubultos, kas kara dēļ pārceļas uz Tērbatu, ir jāpiemin arī 
viena no tās iedibinātāja L. Bērziņa atceres par Sīlīti: «Ar mācības spēkiem, kā 
jau teikts, Tērbatā nebija grūtību.  Bet mēs turējām par pienākumu ap sevi pul-
cināt agrākos dubultniekus, cik vien iespējams.  Meklējām viņus tāpēc pat ar 
avīžu palīdzību, pie kam izrādījās, ka M. Rācenis (Āriņš) ir palicis aiz frontes, 
bet Sīlītis izgaisis bez vēsts, lai gan taisni par Sīlīti mums visdrīzāk vajadzēja ko 

iespēja to atprast arī kā ‘pakausis’ vai ‘galva.’  Arī pieminētie vārdi ‘meži mirdz’ rod sa-
vu latīnisko atspaidu tieši Vergilija Aineidas rindās: ..tum silvis scaena coruscis | desuper 
horrentique atrum nemus imminet umbra (1,164-165).  Tas nozīmē, ka izdevniecības 
Neputns publicētajā Skulmes Atmiņu grāmatā vārdā ‘Eklīdu’ ir kļūdaini ierakstīti vien 
divi burti – ‘k’ un ‘l,’ kuri būtu jāaizvieto ar ‘n’ un ‘e,’ lai iegūtu vienu no ieviestām Ae-
neis atveidojuma formām latviešu valodā acc.

29 Tacita un Silvijas saistīšana, kā liekas, varētu būt īpatāks pārpratums.  Lai gan 
es nebūt nepretendēju uz ikviena Tacita rakstu gabala vai kādā pasaules malas kloste-
rī nobēdzināta rokraksta pazīšanu, paticamāks šajā vietā liktos Līvijs vai vismaz Flors 
(Liv. 1,3,10-4,9; Flor. Epit. 1,1 {1,1,1}), varbūt vēl kāds cits (D.H. Ant. Rom. 1,76,1 
seqq.), jo pie Tacita ‘mežs’ (silua) gan ir pieminēts daudzkārtīgi, bet piesaukto Silvi-
ju (Siluia) šādā biežņā atrast tomēr nav izdevies.  Turklāt Tacitu arī Skulme saistībā ar 
Sīlīti iepriekš nav minējis, viņš ir nosaucis vienīgi Līvija un Vergilija vārdus.  Abu pie-
zīmēs minēto pārpratumu vai pat kļūdu autorību ar reizi noskaidrot nav izdevies.  Tā 
var būt gan paša rakstītāja misēklis, gan kļūmes rokrakstu lasījumos, gan bojājumi to 
tekstā, gan arī pārrakstītāju pārlasīšanās, visupēc tā var būt arī redaktores neuzmanība, 
paviršība vai nezināšana u.tml  Nudien nezinu, ko sacīt, tomēr uzskatu par nepiecieša-
mu vismaz uzdot retorisku jautājumu: kāpēc Latvijā un jo īpaši pēdējā laikā masu kul-
tūras izstrādājumos (bet citu šeit tikpat kā nav) tik ļoti cieš viss, kas ir saistīts ar antīko 
kultūru (sk.: ‘Skrīves’ māksla)?  Vai tas būtu saistāms ar viņdienās veiktajām izglītības 
satura pārmaiņām un to rezultātu veiksmes atspulgiem?

30 Skulme, U. Atmiņu grāmata. Sastādītāja: Slava, Laima. Literārā redaktore: 
Jansone, Ieva. Dizains: Ģibiete, Inga. R.: Neputns, 2013, 72.-73. lpp.
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zināt; jo kādu 10 dažādu iesaiņojumu viņš bija nodevis mūsu glabāšanā Tērba-
tā, pats teikdamies pēc kādām dienām braukt pie mums ar visu ģimeni.  –  Viņa 
mantas tad glabājām ar bēdām, kā jau raibos laikos, kur grūti ir paredzēt tālāko 
vēstures gaitu.  Bet Sīlīša kā nav, tā nav.  Beidzot, kad no evakuācijas pagājis vai-
rāk kā pusgads, saņēmu oficiālu rakstu no Harkovas kurātora ar pieprasījumu, 
vai nav kavēkļu Sīlīša iecelšanai Bogučaras ģimnazijā, Voroņežas guberņā.  Bet 
Sīlītis pats klusē vēl arvien.  Uzsāku sarakstīšanos no savas puses, bet mantas 
līdz 1917. g. vasarai vēl arvien palika manā ziņā, tā tad veseli 2 gadi.  Te uz vien-
reiz pasts man pienes kādu Sīlītim rakstītu vēstuli.  Nu, domāju, tad taču Sīlītis 
taisās pie mums braukt, kad ir kādam savu adresi uzdevis še.  Tā prātojot durvis 
atveras, un iekšā nāk Sīlītis.  Apgalvoju viņam, ka spriežot pēc nupat pienāku-
šās vēstules, esmu viņu jau gaidījis atbraucam.  Bet Sīlītis kategoriski izsaka, ka 
viņš nevienam par savu atbraukšanu nav ziņu devis.  Tā arī te bija tāda intere-
santa un grūti izprotama faktu koincidence, kādu man mūžā gadījusies novē-
rot diezgan bieži.  –  Tērbatā atbraucis, Sīlītis sāka ar baudu krauties gar savām 
mantām, un krāvās tik ilgi, ka viņam vairs neatlika laika aizbraukt uz Rīgu pēc 
savām klavierēm, proti, Rīgu pa to starpu ieņēma vācieši.  Kad Sīlīti šīs gausās 
rīcības dēļ jokoju, viņš it filozofiski man atbildēja, ka tā bijis labi darīts, jo ja 
viņš mantas būtu kraustījis ar lielām sekmēm, tad, protams, būtu nobraucis arī 
uz Rīgu, bet tur būtu kritis rokā vāciešiem, kamēr ģimene bija Krievijā.  –  Pēc 
atpakaļ aizbraukšanas uz Bogučaru man par Sīlīti nav nekas zināms.  Reiz paru-
nāja, ka viņš esot Maskavā muzeja darbinieks; tāds amats viņam būtu bijis pēc 
dabas; bet nezinu, vai šīm baumām bija jel kāds pamats.  No otras puses dzir-
dēju, ka taisni Bogučarā pārmaiņu laiks esot bijis savienots ar daudz upuriem.  
Varbūt arī mūsu vecais kollēga bija tai starpā?  Kas to zin!»31

31 Bērziņš, L. Mūža rīts un darba diena: Atmiņu grāmata. [Mineapole]: Sējējs, 
1954, 178.-179. lpp.  Atmiņas par ģimnāziju Dubultos ir pieglabājis arī Bruno Kal-
niņš, bet tās neskar mūs interesējošās personas (sk.: Vēl cīņa nav galā... 1. daļa: 1899 – 
1920. [Stokholma]: Memento, [1983], 41. lpp.: «Dubultu ģimnāzija bija toreiz vienī-
gā latviešu zēnu ģimnāzija cariskajā Latvijā [Ķeniņa un Maldoņa ģimnāzijas bija mei-
tenēm].  Latviskums tomēr bija ļoti ierobežots: latviešu valodu drīkstēja mācīt tikai 
vecākās klasēs vienu stundu nedēļā; bez tam latviešu valodā noritēja arī ticības mācī-
bas stundas.  Toties skolnieku un skolotāju lielākā daļa bija latvieši.  Pie ģimnāzijas bija 
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Sīlīti vairākkārtīgi savās piezīmēs ir pieminējis arī rakstnieks Kārlis Krū-
za.32  Cauņu Jānis bija precējies ar Oskara Rāviņa radinieci Murevsku, bijis di-
vu meitu (Ariadne un Mūza) tēvs.  Domājies darboties kādā augstskolā (šķiet, 
pēc pēterburdznieka Tadeuša Zeliņska {Tadeusz Stefan Zieliński} ierosmes, kas 
pasniedza senās valodas Pēterburgas Vēstures Filoloģijas institūtā no 1887. līdz 
1904. g.).  Iespējams, viņš varēja kļūt ne tikai par LU klasiskās filoloģijas no-
daļas ceturto ‘balstu,’ bet arī mest izaicinājumu augstskolas filozofijas vēstures 
‘sceptera’ vienpersoniskam pieturētājam P. Zālītem.

3. Dabas iespaidi sengrieķu kultūras gaitā

Viens no Sīlīša pēdējiem zināmiem referātiem tiek celts mazskaitliskas33 
publikas priekšā 1911. vai 1912. gada 1. ii Latviešu Izglītības biedrības priekš-
lasījumu vakarā Ķeniņu zālē.34  Iespējams tas tika atkārtots arī Dubura dramatis-
kos kursos.35  Lasījums, kas vēlāk pārtop publikācijā, bija veltīts grieķu pasaulei.  

internāts, kurā dzīvoja latviešu skolnieki no dažādiem Latvijas novadiem.  Tie bija to-
reizējās turīgās latviešu inteliģences bērni, ārstu un mācītāju dēli.  Citādi skolēnu vai-
rums bija šejienes jūrmalnieki, savā vairumā mazturīgu vecāku bērni.»); u.c.

32 Sk.: Vecvagars, M. Kārļa Krūzas ‘klasiskās’ piezīmes: Fricis Bārda un Jānis Po-
ruks. [S.l.]: Apgāds MSV, [2011], 43., 48., 64., 81. lpp. –. Kārļa Krūzas ‘klasiskās’ pie-
zīmes. [S.l.]: FSI [2007], 161. lpp.: E. Virza stāsta Krūzam, ka arī Sīlītis esot visai at-
zinīgi izteicies par viņa kritiku saistībā ar Eglīša Hipokrēnu.  Rakstīdams šo kritiku, 
Krūza esot pamatīgi iepazinies ar grieķiem (sk. recenziju: Krūza, K. “Viktors Eglīts. 
Hippokrena. Jambi un lirika in modo classico {1906. – 1912. g.},” Latvija 202 {1913} 
6. lpp. {3. ix}).

33 «..Virsskolotājs J. Sīlīts nelielas auditorijas priekšā nolasīja savu izstrādājumu 
Dabas iespaidi sengrieķu kultūras gaitā...» (K. “Dabas iespaidi sengrieķu kultūras gaitā,” 
Latvija 29 {1912} 1. lpp. {4. (17.) ii}.)

34 Mēnešraksta Druva publikācijā pieminēts 1911. gads (Druva 11 {1912} 1352. 
lpp.; 12, 1477. lpp.), savukārt attiecīgā priekšlasījuma atreferējums parādās 1912. ga-
da februāra mēnesī.  Ir maza iespēja, ka laikraksts laistu klajā gadu vecu ‘pašu jaunāko’ 
pašmāju ziņu (sk.: K. “Dabas iespaidi sengrieķu kultūras gaitā,” Latvija 29 {1912} 1., 
2., 3. lpp. {4. (17.) ii}).  Sliecos par labu 1912. gadam.

35 Sīlīša publikācijā zem virsraksta ir paskaidrojums: «Sīlīšu Jāņa priekšlasījums 
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Šajā pārspriedumā Sīlītis, būdams klasiskais filologs,36 nevis pieskaras sengrie-
ķu vārda ‘daba’ (φύσις) filoloģiskiem skaidrojumiem un izpratnes vēsturiskai 
pagaitai, bet gan vēršas pie Helladas ģeogrāfiski klimatisko apstākļu apraksta, 
to nebūt ne viennozīmīgi atprastai ietekmei uz atsevišķām grieķu dzīves un pat 
domvides īpatnībām (piem., polisu savrupības, varētu pat sacīt – savpatības, un 
atsevišķu novadu dabiskās vides noteiktām atdalītības varbūtējām saistībām 
u.tml).37  Jāatzīst, ka tas, kā Sīlītis savā apcerējumā ir priekšstatījis ‘dabu,’ fak-

Latv. Izgl. B. sarīkotā priekšlasījumu vakarā 1. febr. 1911. [?] gadā Ķeniņu zālē un vē-
lāk J.Ā. Dubura Latv. Dramatiskos Kursos.» (Druva 11 {1912} 1352. lpp.; 12, 1477. 
lpp.)  Tomēr arī te ‘zinātāju’ domas dalās.  Eglītis, kas neizceļas ar pieminēto faktu pre-
cizitāti, bilst, ka Sīlītis esot uzaicināts lasīt dramatiskajos kursos lekcijas par sengrie-
ķu teātri un šādā nolūkā krājis simtiem grāmatu par sengrieķu dzīvi un mākslu, kā arī 
sarakstījis 3-4 ievada lekcijas, kas publicētas arī Druvā (sk.: Eg.[-lītis], V. “Nozudu-
šais dzejnieks..,” 211. lpp.).  Man ir izdevies Druvā atrast vienīgi Sīlīša rakstu Dabas ie-
spaidi sengrieķu kultūras gaitā, savukārt Latvju dramatisko kursu prospekts apstiprina 
viņa saistību ar Jēkaba Dubura un Zeltmata (Ernesta Kārkliņa) Latvju dramatiskiem 
kursiem un darbu teātra vēstures tematikā (sk.: Latvju dramatisko kursu prospekts ar 
15 gadu darbības pārskatu. R., 1924, 21. lpp.), lai gan attiecīgie primārie avoti (lekciju 
konspekti, izraksti no literatūras u.tml.) acīmredzot ir gājuši bojā.  Kazi, skaidrojums 
pārpratumiem varētu būt saistīts ar kādu nelielu minētā priekšlasījuma atreferējuma 
autora piezīmi: «Aizrādījis, ka dažādu iemeslu dēļ vēl nav turējis par iespējamu nola-
sīt apsolīto priekšlasījumu par grieķu traģēdiju un brīdi uzkavējies pie mūsu, latviešu 
attiecībām pret grieķiem, lektors [Sīlītis] piegriežas savam tematam» (K. “Dabas ie-
spaidi...,” 2. lpp.).  Arī mūsu pieredzējumi no dienas dienā atkārto, ka kāda solītais ne 
vienmēr ir vai tiek izpildīts.  Minētos iemeslus Sīlītis arī pats piemin savas publikācijas 
ievadā (11, 1352.-1353. lpp.), savdabīgā veidā mēģinādams izskaidrot (varbūt arī šo-
dienas) latvjiem kaut ko mazāk atzītu un pieņemtu, proti, lai šo to uzrakstītu, ir nepie-
ciešama aplūkojamā priekšmeta ‘konģeniāla saprašana,’ ir nepieciešami ilgstoši izdibi-
nājumi un pietiekoši plaša avotu izpēte (11, 1353. lpp.).  Tāds darbs nav pielīdzināms 
trijlapu tēzīšu uzskribelēšanai kādam aizjūras izdevumam.

36 Sekmīgi beigušie institūta audzēkņi ieguva ģimnāzijas skolotāja amata nosau-
kumu, kas deva universitātes kandidāta (1. pakāpes diploms) tiesības (sk.: ЭСБЕ, s.v.: 
Историко-филологический институт в СПб, т. 13, с. 477).

37 Sk.: Sīlītis, J. “Dabas iespaidi sengrieķu kultūras gaitā,” Druva 11 (1912) 
1352.-1366. lpp.; 12, 1477.-1487. lpp.
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tiski neatšķiras no tām atsevišķām publikācijām latvju topošās valodniecības 
jomā, kuras, cenšoties nostiprināt 18. gs. G.F. Stendera iedibināto vārda jauno 
jēgumu,38 gan 19. gs. 50.-60. gados (A. Kronvalda rakstos un K. Valdemāra va-
dībā sagatavotajā 1872. g. vārdnīcā: «Природа, daba, Natur»39), gan 20. gs. 
sākumā, turpināja iesakņot veiktās atkāpes no vārda sākotnējās nozīmes attīs-
tības (‘derīgs, piemērots’ → ‘raksturīgs’), piem.: «Daba, t.i., visa apkārtējā pa-
saule (neorganiskā un organiskā), kura nav mūsu darinājums, kuru nav mūsu 
rokas veidojušas un grozījušas, bet kura pati pārgrozas pēc saviem likumiem.»40

Sīlītis saviem klausītājiem un lasītājiem atgādina, ka Helladas reljefs esot ļoti 
nevienāds, pa visu zemi ir izkaisītas lielākas un mazākas kalnu grēdas, un pat jūra 
ir viens no faktoriem, kas sadala un atdala hellēņu zemes.  Savuties līdzenumu ir 
ļoti maz, un tie neesot lieli41 (11, 1355. lpp.).  Tādējādi daba grieķus nebūt nav 
lutinājusi, bet drīzāk mudinājusi uz darbību un uzņēmību42 (11, 1357. lpp.):

38 «Vārda daba lietošanu tādā nozīmē, kas atbilst v. Natur, kr. природа, aizsāka 
G.F. Stenders...  Līdz tam daba bija tikai ‘raksturs, īpašība; paradums.’» (Stenders, 
G.F. Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas. 1796. gada izdevuma teksts ar ko-
mentāriem. R.: Liesma, 1988, 445. lpp.)

39 Русско-латышско-немецкий словарь. М.: Университетская типография 
(Катков и Ко), 1872, с. 475.

40 Konversācijas vārdnīca. 1. sēj. R.: Rīgas Latv. Biedr. Zinību komisija, 1906, 506. 
lpp.  Sk. arī: Karulis, K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. 1. sēj. R.: Avots, 1992, 193.-
194. lpp.

41 Lai gan Sīlītis savā grieķu zemju skatījumā (1, 1355. lpp.) ir iekļāvis t.s. Bizan-
tijas pilsētu (mūsd. Istambulas Eiropas daļu), tātad arī Maķedonijas un Trākes (p.f. 
Trāķijas) apgabalus, liekas, ka viņš nav uzskatījis par nepieciešamu pieminēt Maķedo-
niju ar tās salīdzinoši plašākiem līdzenumiem Botijas (vai Botiajas) un Anfaksītidas 
novados Aksijas upes iztecē pie Termu līča (pie tā paša līča atrodas arī Termes vai vēl. 
Tesalonīkes pilsēta).  Par Maķedoniju vēl turpmāk.

42 Varētu pieņemt, ka Sīlītis jautājumā par antīko grieķu darba izpratni, seko sa-
vam skolotājam Zeliņskim: «Кем-то когда-то было пущено в оборот положение, 
будто древние греки пренебрежительно и презрительно относились к физиче-
скому труду; и с тех пор эта нелепость безвозбранно гуляет по страницам руко-
водств и изложений, черпающих свои материалы из вторых и десятых рук.  Ко-
нечно, и здесь нет дыма без огня; огнем, и притом очень ярким, было мнение пи-
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1. daba nav ļāvusi ‘grieķim rokas klēpī turēt,’
2. tomēr tā viņam ir devusi ‘pietiekoši daudz laika un līdzekļus,’ atbilsto-

ši atalgodama viņa pūles, un pēdīgi,
3. daba grieķi ir ‘vilināt vilinājusi,’ «..un ne tik vien uz apdomāšanu, bet 

arī uz ko citu, ne mazāk svarīgu – uz daiļu mākslu un tādu pat reliģi-
ju»43 (11, 1358. lpp.).

Daba Grieķijā lielā mērā atšķiras no dabas austrumos vai ziemeļos.  Tajā 
nav nekā neizmērojama: «..Nav grieķu ikdienišķajā apkārtnē nekā tāda, kas 
ar savu milzīgumu un bezgalīgumu spētu mazināt grieķu cilvēcīgo pašapziņu, 
liktu viņam baidīties no nezināmiem vareniem dieviem; katrai parādībai te ir 
savs mērs.  Nav te arī nekā pamudinoša uz misticismu, uz sapņošanu un ilgām 
pēc nezināmām tālēm...» (11, 1361. lpp.)  Grieķu dabā nav nekā nospiedoša, 

сателя-аристократа Платона и некоторых других о неблагоприятном влиянии 
на умственность человека ремесленной работы, приковывающей его к станку и 
в то же время направляющей его помыслы на одну только наживу.  Но, не говоря 
уже о том, что здесь говорится не о всяком физическом и особенно не о земле-
дельческом труде – кто же позволяет нам видеть в словах Платона мнение Греции 
вообще?» (Зелинский, Ф.Ф. Древне-греческая религия. Петроград: Изд-во Ог-
ни, 1918, с. 27-28; repr.: Зелинский, Φ.Ф. История античных религий. Том 1-3. 
СПб.: Издательский проект Квадривиум; Алетейя, 2014, с. 44).  Lai gan Zeliņska 
citētais darbs Sengrieķu reliģija iznāca vien 1918. gadā, diskusijas par šo ne mazsvarīgo 
problēmu varētu būt tāds kā ikdienas rutīnas darbs Platona, Homēra, Hēsioda u.c. la-
sītājiem jebkurā augstskolā.  Tā vai citādi Hēsiods savā eposā Darbi un dienas ir strikti 
noskandinājis: «Strādāt nevienam nav negods, bet slinkums ir negods ikvienam» (Ā. 
Feldhūna red., 1998, 311).  No latvju puses par seno grieķu darba nopratni ir rakstījis, 
piem., arī P. Ķiķauka (“Uzskats par darbu grieķu laikos un mūsu dienās,” Latvijas Ka-
reivis 84 {1939} 2. lpp. {15. iv}).

43 Viena no Sīlīša apceres nepilnībām varētu būt saistīta ar sengrieķu ‘reliģijas’ at-
stāšanu tādā kā pabērna lomā.  Arī šajā jautājumā bija iespēja sekot skolotājam: «Для 
греческого сознания мертвой природы не было: она вся была жизнью, вся – ду-
хом, вся – божеством.  Не только в своих лугах и лесах, в своих родниках и реках – 
она была божественна также и в колышущейся глади своих морей, и в недвижном 
безмолвии своих горных пустынь.» (Зелинский, Ф.Ф. Древне-греческая.., с. 11.)
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neaptverama, tā cilvēkam lielumis ir labvēlīga.  Ar to, spriež Sīlītis, varētu iz-
skaidrot īpatnību, ka grieķu reliģijā nav tāda duālisma, kā austrumu reliģijās 
(11, 1361.-1362. lpp.).

Tā kā grieķi savā dabā nav saskatījušu ‘nekāda sevišķa ļaunuma,’ pie viņiem 
ir attīstījies nevis askētisms, bet gan īsts miesas kults: cilvēku jautrība, rotaļas 
un sacīkstes bija tīkamas arī dieviem.  «Miesai tādas pašas tiesības, tāds pats 
gods, kā cilvēka garam» (11, 1362. lpp.).  Arī grieķu mākslā un literatūrā valda 
miers un daiļums, skaidrība un noteiktība, kā grieķu dabā.  Ir, protams, arī dažas 
neizskaidrojamas ‘lietas,’ īpaši jau saistībā ar cilvēku un viņa dzīvi.  Tās gribot 
negribot tika nodotas Likteņa (Moiras) pārziņā, bet pret Likteni neviens neko 
nevar darīt, ‘neviens neizbēgs no tā, kas viņam mūžā lemts’ (11, 1365. lpp.).

Daba ir devusi grieķim gana laika un vaļas ieinteresēties ne tikai par to, kam 
ir praktiska nozīme, ne tikai tik tālu, cik jautājumam un atbildei ir vai būs pie-
rociska nozīme, bet arī par gluži abstraktiem prāta jautājumiem un arī dziļāk, 
nekā to prasa ikdienas dzīves vajadzības.  Ne tik daudz bija no svara grieķim 
viena vai otra jautājuma atrisināšana, kā tā prieka sajūta, kas pavadīja viņa do-
māšanu (11, 1366. lpp.).  Vai to pašu varētu sacīt arī par latvjiem?44

44 Izskatās, ka vārds ‘domāt’ dainās minēts apm. 40 reizes: 11731, 34559, 11092, 
16353, 26228, 7594, 1975, 1987, 4973, 5093, 5674, 41178, 11397, 15239, 15974, 
59807, 228961, 29791, 54812, 55898, 3257, 6562, 7595, 9569, 10054, 11224, 15293, 
43464, 43668, 16356, 24525, 55681, 15236, 52881, 13280, 15799 un dažas nenumu-
rētas (sk.: Latviešu tautas dziesmas. I–XII sēj. Redaktori: Arveds Švābe, Kārlis Strau-
bergs, Edīte Hauzenberga-Šturma. Kopenhāgena: Imanta, 1952-1956); ‘apdomāt’ – 
5 reizes: 2748, 49082, 31310, 34444, 43646.  Vismaz šāda aina atklājas, izmantojot 
vārdu meklētāju vietnē: http://latviandainas.lib.virginia.edu/.  Nav šaubu, ka tautas 
dziesmās var atrast daudz ko, tikai, kā šķiet, ne prieka sajūtu par pašu domāšanas pro-
cesu, to gan latvis nav apcerējis, un par to, jūsmas pārņemts, nav dainojis.  Gluži pretē-
ji, ir vismaz divi tautas gudrību apliecinoši vārsmojumi, kas.. mudināt mudina nedo-
māt: «Šo domāja, to domāja, | Sveši ļaudis daudz domāja; | To vis līdznedomā, | Ko 
domā sveši ļaudis» (55898).  Šo rindu interpretācija, protams, lielā mērā būs atkarā 
no tā, kā tiks izprasts apzīmējums ‘sveši ļaudis,’ proti, ja ar šiem vārdiem tika priekš-
statīti tikai un vienīgi ‘pie radu saimes nepiederīgie,’ tad tie, visa cita starpā, varēja at-
tiekties uz ikvienu ‘ne radu,’ arī uz t.d. ‘kungu’ kārtu.  Savuties otra dziesma ir daudz 
tiešāka: «Trakam naža nedodiet. | Tas staigāja graizīdams; | Gudram prāta nedodiet, 

http://latviandainas.lib.virginia.edu/
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Ēģiptieši, par piemēru, esot bijuši gana prasmīgi arhitekti, gana attapīgi ģe-
ometri, bet tikai tik tālu, cik tas esot bijis vajadzīgs, lai uzceltu negrūstošu ēku 
valdnieka atliekām,45 un lai pārmērītu Nīlas leju pēc kārtējiem plūdiem.  Tālā-
ka arhitektūras un ģeometrijas attīstība nenotika, jo nav bijusi piedabīga vaja-
dzība.  Savu uzplaukumu šī māksla un zināšana var sagaidīt vienīgi tur, kur būs 
augstākas prasības, tādējādi par tīru zinātni ģeometrija pārtaps tikai tur, kur 
ģeometrijā radīsies ne tikai praktiska, bet arī teorētiska vajadzība, kaut vai kā 
ziņkārības rezultāts.  Cik ilgi pastāvēs praktiskas vajadzības un esošās zinības šīs 
vajadzības apmierinās, tik ilgi arī tās būs tikai praktiski iemanījumi nevis teorē-
tiska zinātne zinātnes dēļ, jo tikai tad rodas ziņkārīgais jautājums: “Kapēc?,” kad 
uz to vairāk nav lietā liekamas atbildes.  Bet kamēr tā ir, tikmēr šāda jautājuma 
nebūs.  Minētais tautājums var rasties arī tad, ja kāds no svešatnes iepazīstas 
ar kādas citas tautas zināšanām, kurām šajā tautā ir lielumis vien praktiska no-
zīme, bet pie pirmās tādas nozīmes nav.  Tā tas bija arī ar ģeometriju, kura par 
tīru zinātni palika tikai tad, kad ar to no ēģiptiešiem iepazinās grieķi, kas bija 
spējīgi to saprast un tālāk attīstīt. (12, 1481. lpp.)46

| Tas staigāja domādams» (55937).  Varētu pieņemt, ka domāšana, acīmredzot abs-
traktākā nozīmē, tiek atprasta kā svešiem, īslaicīgu piemitekli guvušiem ļautiņiem (ie-
ceļotājiem, tirgoņiem, kāda mazizplatīta amata reizojošiem lietpratējiem u.tml.) un 
‘vietējiem’ svešvaras kungiem (‘svešiem ļaudīm’?) piemītoša ‘padarīšana,’ kamēr latvji 
atliku likām apmierinājās ar meitu un puišu, vīru un sievu, veiksmīgu kāzu, to drānu 
un pūra u.tml. pārlikšanu.  Bet kas tad ir tas ‘gudrais’ bez prāta?  Iespējams tas, kuram 
piemīt, dienu no dienas raušoties kādos darbos un uzkrājot veiksmīgas un mazāk sek-
mīgas darbošanās pieredzi, pietiekoši plašas un daudzpusīgas praktiskas izmaņas ap-
dzīves vietnei piederīgos nodarbos.

45 Minētais apgalvojums mūsdienās nebūt nav tik viennozīmīgs.
46 Sīlītis, bez jau pieminētā Plūdoņa, acīmredzot ir viens no pirmajiem retajiem 

latvju ziniskiem autoriem, kas ir iekustinājis arī neērto prakticisma jautājumu.  Pēc vi-
ņa var minēt tikai Līgotņu Jēkabu, kas šo problemātiku jau tiešā veidā attiecināja uz 
latvjiem savās reminiscencēs par Veco Stenderu, Kristiānu Volfu (Aleksandra Baum-
gartera pastarpinājumā) un Leibnicu (piem.: Līgotņu Jēkabs. Ernests Dīnsberģis: 
Dzīves apraksts un rakstu izlase. R.: Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības izdevums, 
1928, 58. lpp.)  Savukārt pagājušā gadu simteņa nogalē minētā problēma nodarbināja, 
kā liekas, vien Uldi Ģērmani (sk., piem.: Ģērmanis, U. Zināšanai.., 1986).
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Grieķijas orogrāfiskā47 (no gr. ὄρος ‘kalns’ + γράφω ‘rakstu,’ ‘aprakstu’ u.t-
ml.) sadalītība ir savdabīgs iemesls tam, pateicoties kuram no vienas vai vairā-
kām ciltīm, kas esot nokļuvušas līdz Balkānu kalniem, laika gaitā izveidojās ap 
divi tūkstoši mazu pilsētvalstu.48  Tādējādi arī dzimtene (dzimtā polisa) grieķim 
nebija kaut kāds nepārredzams, abstrakts priekšmets, tā bija ikdienas acīmre-
dzamība un pārskatāmība, un katrs varēja ne tik vien pielikt savus spēkus un 
apzinīgi tajā darboties, bet arī iespēja reizumis spēlēt tajā, pie attiecīgiem aps-
tākļiem, zināmā mērā pat noteicošu lomu (12, 1478. lpp.).  Pati daba ar savu 
piemīlīgo klimatu vilināja grieķi uz ielas, arā no istabas, sabiedrībā, savstarpējā 
satiksmē.  Interese par vispārēju dzīvi, politiku, kopā ar interesi par filozofiju, 
tās esot divas galvenās iezīmes, kas sķīrušas grieķi no barbara svešinieka.  Tā-
pēc no vienvaldes (monarhijas) valstīm ar patvaldniekiem priekšgalā gandrīz 
vai visas grieķu valstiņas ar laiku pārgāja sabiedriskās sakārtās ar aristokrātis-
kām49 konstitūcijām, tad republikās, sākotnēji aristokrātiskās, tad gandrīz puse 

47 Latvju padomiskā rakstība, pie kuras arī mēs esam piepaturējušies, paģēr salik-
teņa daļu -gráphō (ă) latvju mēlē atveidot ar oriģinālam neatbilstošu patskaņa kvanti-
tāti (-gráphō ‘á’ ir vienmēr īss).  Tā rezultātā dažreiz var rasties pārpratumi, piem., vai 
šajā gadījumā ir domāta kāda ‘kalnaina grāfiste,’ jebšu ‘kalnu apraksts.’  Līdzīgi tas ir arī 
ar -ād’ām, -īd’ām u.tml. (-ād’as ar ‘ā’ oriģinālvalodā ir ļoti reti izņēmumi).  Kad es lasu, 
piem., vārdu ‘Iliāda,’ tad man visupirms knieš bilst, ka šajā vārdā tomēr nav domātas 
‘ādas no Īlijas.’

48 Liekas, ka šāds skaits polisu šobaltdien vairs netiek akceptēts: «A total of 862 
poleis is a minimum figure, but the presumption is that.. the total number of poleis in 
any one year can hardly have passed 1,000, and 1,500 poleis altogether.. must be con-
sidered a maximum: i.e. the number of all poleis from the beginning of the colonial 
period in C8m [8. gs. vidus p.m.ē.] down to the death of Alexander the Great in 323.» 
(Hansen, M.H.; Nielsen, T.H. “The number of Poleis,” Hansen, M.H.; Nielsen, 
T.H. An Inventory of Archaic and Classical Poleis. An Investigation Conducted by The 
Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Foundation. New York: 
Oxford University Press, 2004, pp. 53-54.)

49 Žēl, ka Sīlītis ir jo viegli pārslīdējis jautājumam par t.d. aristo-kratiju (no gr. ἄρι-
στος + κράτος; jāpiebilst, ka arī -krat- ‘a’ oriģinālvalodā vienmēr ir īss, un tāds tas ti-
ka un tiek atveidots pirms- un ārpuspadomju latvju rakstības un izrunas iespaidu zo-
nas, savuties pretēji darinātie salikteņi latvju mēlē var radīt neskaidrības, jo to sastāv-
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no tām demokrātiskās, kur katram polītam50 bija valsts lietās tāda pati notei-
cošas balss tiesība, kā savās mājās (2, 1478. lpp.).  Pateicoties tam grieķis savu 
valsti esot mīlējis, cienījis un par to gādājis tāpat, kā par savu paša māju ar tās 
iekārtu (2, 1478.-79. lpp.).51  Līdztekus valstu tipu daudzveidībai Grieķijā bija 

daļa -krāt- grieķu mēlē norāda uz pilnīgi cita vārda celmu un, šādā atprasmē, piem., 
šobaltdien jo īpaši populārais un pārcilātais vārds ‘demokrātija’ nebūt nenozīmē iz-
daudzināto ‘tautvaru’ vai ‘dēmvaru,’ bet labākajā gadījumā vien ‘tautgalvu,’ no κράς, 
gen. κρᾱτός, piem., Il. 5,7: «Aizdedzot līdzīgu liesmu ap varoņa galvu (κρᾱτός) un ple-
ciem» (Ģiezens, 1936, 117. lpp.; sk.: LSJ s.v.: κράς).  Savuties vārda ‘aristokrātija’ sa-
stāvdaļa ἄριστος varētu būt interesanta arī no filoloģiskā un vēsturiskā viedokļa.  Sīlīša 
laikā šis jautājums (plašākā skatījumā) jau tika pārcilāts to dienu dzimtenes augstsko-
lās (sk.: Зелинский, Ф.Ф. “Фридрих Ницше и античность,” Всеобщий ежемесячник 
12 {1911} с. 13-27; repr.: Зелинский, Ф.Ф. “Фридрих Ницше и античность,” Ниц-
ше: Pro et contra. Антология. СПб.: Русский Христианский гуманитарный инсти-
тут, 2001, с. 966-980).  Problēma ir saistīta ar to, kā izprast šo vārdu (un vienlaicīgi 
arī salikteņus ar attiecīgu piedevu), kā to celt priekšā ar mūsu ‘moralizējošo’ terminu 
piepalīdzību?  Latviešu valodā, šķiet, nav atbilstoša vārda.  Tas, kas šajā vārdā (un vēl 
daudzos citos) ir ietverts, tas zināmās valodās (ieskaitot latviešu) nespēj būt pat šo va-
lodu vēlmju priekšmets (sk.: Ницше, Фридрих. “Сумерки идолов,” Ницше, Фри-
дрих. Полное собрание сочинений. Т. 6. М.: Культурная революция, 2009, с. 99).

50 T.i., πολίτης, kas parasti tiek tulkots ar vārdu ‘pilsonis,’ ar kādu jaunvārdu Kron-
valds pārcēla vācu Bürger, skaidrojot to kā atvasinājumu no verba ‘pilst’ – ‘tapt pilnī-
gam’: «Pilsonis, vāc. Bürger, gr. polītēs.  Salīdzini: pils (gr. pólis) = Burg; pilns (gr. 
pléos) – voll, ganz; pilst (gr. plēt[h]ō) = pilns jeb pilnīgs tapt, voll werden.  Pilsonis ir 
cilvēks, kam savs dzimtsmājoklis, sava pils, jeb tā tiesa tādu iegūties, un kuram pilnīga 
pavalstnieka rektes [tiesības] dāvinātas.  Mūsu laikos nevien muižniekiem un pilsēt-
niekiem brīvība un rektes, tādēļ latvietim tas vārds pilsonis būs jau saprotams, jo viņš 
pats nu pilnīgā cilvēku kārtā iestājies.  Pilsonis cēlies no vārda pilst (= pilnīgs, tapt), kā 
kustonis no kustēt, mironis no mirt v.d. citi.» (Kronvalds, A. “Kāds vārds par mūsu 
tēvu valodu,” Kronvalds, A. Kopoti raksti. 1. sēj. [S.l.]: Valtera un Rapas A/S apgāds, 
1937, 424. lpp.)  Par īpatnībām semantikā un grieķu ietapes procesu to vai citu polī-
tu kārtā sk.: Sommerstein, Alan H.; Bayliss, Andrew J. Oath and State in Ancient 
Greece. Berlin, Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2013, īpaši nodaļu Oaths and citi-
zenship, pp. 9-32.

51 Ir pagrūti no nedaudziem demokrātijai veltītajiem vārdiem atvedināt Sīlīša at-
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sastopami arī visdažādākie kultūras tipi (atiskais, arkadiskais, boiotiskais un pat 
vēl sīkāki), kam par pamatu ir tieši ģeogrāfiskā atdalītība (12, 1482. lpp.).52  To-
mēr orogrāfiskā nošķirtība nebija absolūta nedz vietējo polisu satiksmē, nedz 
to sakaros ar ‘citpasauli,’ savdabīgā veidā tā pat stimulēja svešu zemju kolonizā-
ciju53 (galvenokārt Mazāzijā, arī Melnās jūras piekrastē, Vidusjūras areālā u.c.).

Iegūdami, pateicoties tirdzniecībai ar austrumiem, materiālas bagātības, kas 
arī ir viens no kultūras pamatiem, grieķi līdztekus tām iemantoja no Ēģiptes, no 

tieksmi pret šo antīkās pasaules īslaicīgo iedibinājumu, tomēr kāda atzinības ēna, var-
būt vien šķietami un nejauši, ir pārslīdējusi arī viņa skatījumam, lai gan izdibinātājam 
pašam nāktos ieņemt neitrālu nostāju.

52 Minētā iezīme Grieķijā (un ne tikai) ir vērojama arī mūsdienās.  Kā piemēru 
var minēt pat reģionālas atšķiras Grieķijā pazīstamā ‘festivāla’ un ‘karnevāla’ kopš apm. 
19. gs. ar nosaukumu ‘Kalogers’ (jaungr. καλόγερος, ‘mūks’) norisēs, kurām varētu būt 
kādas sakarības arī ar antīkiem dionīsiskiem Antestēriju svētkiem Antestērija mēnesī 
(febr.-marts).  Kalogers pats faktiski ir lietus burvis, lietus darinātājs, kas, kā uzskata, 
simbolizē veģetācijas spēku un zemes auglību (sk.: Håland, Evy Johanne. “Rituals 
of Magical Rain-Making in Modern and Ancient Greece: A Comparative Approach,” 
Cosmos. The Journal of the Traditional Cosmology Society 17,2 {2005} pp. 197-251).

53 Polisa (kā pilsētvalsts, varbūt ne ikreiz kā pilsēta) bija kaut kas līdzīgs jo bie-
ži arī orogrāfiski ierobežotam ‘rūpnieciski lauksaimnieciskam kompleksam,’ kas bi-
ja spējīgs, nepaplašinot savu teritoriju, pabarot un nodrošināt ar darbu tikai noteiktu 
skaitu iedzīvotāju.  Nemitīgi palielinoties ļautiņu daudzumam, atsevišķās vietās varēja 
rasties bada un galēja trūkuma draudi (par Atiku un tās koloniju izveides iemesliem 
sk. arī: Th. 1,2,1-6).  Par vārda ‘polisa’ nozīmēm diskusijas nebūt nav rimušas arī šo-
baltdien: «..The term polis has more than one meaning.  In fact, it seems to have had 
four, since it is found in the senses of (1) stronghold, (2) town, (3) country and (4) 
state.  When used synonymously with akropolis the term polis denotes a stronghold 
and/or a small hill-top settlement.  When used synonymously with asty the term po-
lis denotes an urban centre.  When used synonymously with ge or chora the term po-
lis denotes the totality of town plus hinterland, and when used synonymously with a 
koinonia or a plethos politon the term polis denotes what we today call a city-state.» 
(Hansen, M.H. “The Copenhagen Inventory of poleis and the lex Hafniensis de civ-
itate,” Mitchell, L.G.; Rhodes, P.J. {edd.} The Development of the ‘polis’ in Archaic 
Greece. Taylor & Francis e-Library, 2005, p. 8 {1st. ed.: London, New York: Routledge, 
1997}.)
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foinīkiešiem un Mesopotamijas, kā arī no Mazāzijas valstīm kultūras un ideju 
‘augļus.’  Grieķiem jau tēvijā esot attīstījies stiprs pamats svešu kultūru uzņem-
šanai, grieķis bija spējīgs katrai gara barbībai.  Tapēc arī citas kultūras nenomāca 
viņu nacionālo apredzi un domvidi, bet tikai kuplināja un papildināja to.  Aus-
trumu idejas grieķi tērpa savā nacionālā ietērpā un attīstīja tās tālāk.  “Nekādas 
cilvēka mācības, lai ar diez cik gudras būdamas, nenoārdīs seno tradīciju,” sa-
ka dzejnieks Bakhilids (12, 1483. lpp.).54  Šie iespaidi nebija nāvestīgi līdz tam 
laikam, kamēr grieķi, aizņemdamies un apgūdami svešo, jaudāja ieturēt savus 
tradicionālos nacionālās kultūras pamatus.55  Tomēr tajos pašos apstākļos, kas 
veicināja intensīvu kultūras dzīvi – valstiņu aptveramajā sīkumā, to daudzumā 
un skatienā uz austrumiem – slēpās arī grieķu nacionālo pamatu nāves dīglis.  

54 Sīlītis nav sniedzis attiecīgo Bakhilida rindu atsauci.  Man savukārt nav izdevies 
atrast dzejdara teksta izdevumos piemērīgas vārsmas.  Nav izslēgta arī iespējamība, ka 
ir piesaukts kāds Bakhilidam piedēvēts izteikums no t.s. sekundārās literatūras pastās-
tu klāsta, lai gan populārākie no tiem arī tika skatīti.  Jāņem vērā, ka Sīlīša raksts iziet 
ārpus to dienu Krievijas mācību iestādēs strādājošo latviskas izcelsmes klasisko valo-
du pasniedzēju un skolotāju saimes nedaudzo rakstu darbu ierāmjiem, kas lielumis ir 
bijuši pakļauti attiecīgas mācību iestādes un (vai) Apgaismības ministrijas program-
mātiskiem priekšrakstiem.  Sīlīša rakstījums nav pieveidots ar skatu uz studentiem vai 
skolniekiem tā, lai tas iederētos atbilstošas ģimnāzijas vai augstskolas izglītības prog-
rammā, tie nav kārtējie komentāri par gallu karu vai tml.  Tādēļ arī prasījumi šādam 
rakstu darbam varētu būt nedaudz atšķirīgi.  Jāsaka, ka Sīlītis ar bezizcelsmes Bakhi-
lida rindām jo grodīgi ir piesliecies tam latvju rakstniecības pārstāvju vairumam, kuri 
par savu tādu kā misiju un aicinājumu ir stādījuši un stāda nenosakāmas cilmes pata-
pinātu apgalvojumu vairošanu latviskos rakstu darbos.  Pietuvena kustība šodienas sa-
cerējumos jau līdzinās mazizglītotības apvērsumam.

55 Šo nepārprotami svarīgāko apceres punktu autors, kā liekas, daļēji ir atstājis pa-
šu lasītāju vai klausītāju iztaujas un nopratnes ziņā.  Vai šajā jēgumā ietilpst tādas pēcāk 
piesauktas iezīmes kā: ‘neatkarība’ (ja netiek pievērsta uzmanība Spartas heilotiem, 
εἵλως vai εἱλώτης), ‘dzimtas un cilts, dievu gribas un dabas likumu principi, cienība 
pret tradīcijām un senčiem, gādība par pēcnācējiem,’ ‘mākslas audzinošais raksturs,’ 
‘dzīves pietuvinātība dabai,’ ‘vienība starp dzīvi, mākslu un filozofiju,’ u.tml. – paliek 
vien neatbildēts jautājums?  Vēl gan tiek minēta arī dalība sabiedrības politiskā dzīvē, 
tomēr atzīmētās iezīmes tradicionalitātes un vispārējības raksturs varētu būt visumā 
diskutabls.
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Pateicoties intensīviem sakariem ar ārvalstīm un iespaidiem no tām, sākās vis-
pirms Atēnu iedzīvotāju barbarizēšana ar svešiem iemājniekiem, pieņemot tos 
polītu kārtā (12, 1484. lpp.).56  Faktiski Sīlītis ir izteicis domu, ka atēnieši, šādi 
rīkodamies, šķietami labprātīgi bija spēruši soļus Baratra (Βάραϑρον) aizas vir-
zienā.57  Līdz ar to sāka barbarizēties arī domvide, ideju pasaule, un nacionālās 
tradīcijas pasāka nivelēties vai pat aizmirsties (12, 1484-5. lpp.).  Tās uzsāka 
kritizēt no sveša skatpunkta.  Pamati sāka ļodzīties un grūt.  Naivās bērnības 
vietā ausa kritizējošā jaunība.  Ticības vietu sāk ieņemt apziņa.  Radīšanas laik-
mets pāriet apskates un iztirzas laikmetā.  Ja senāk, Homēra un Sofokla laikos 
grieķi ieskatīja tikai jaunas dziesmas, jaunas drāmas, tad tagad radīšana sāk jau 
piemirsties, toties vairāk uzmanības tiek vērsta uz iedziļināšanos veco meistaru 
darbos, to apcerei un skaidrojumu izveidei.58  Poēzija paliek par prozu.59  Sīlī-
tis atzīst, ka tur, kur ir intensīva, neapmierināma apziņas darbība, tur dzīve nav 
vairs dzīves mērķis.  Dzīve attālinās no dabas, zaudē savu naivitāti, savu vien-
kāršību, vientiesību, iesprostojas apziņas rāmjos.  Ir iesākusies sholastika.  Tā 
tas notiek ar apzinīgāko tautas daļu, bet ir arī otra, neapzinīgākā, vājākā daļa, 
kas sāk saprast dzīvi ļoti vienpusīgi un nododas tikai izpriecām, tostarp tādām, 
kuras dzīvi nevis kuplina, bet gan ārda un izposta.  Grieķu tautu, kas senāk esot 
bijusi vienota nacionālām idejām, austrumu idejas sašķēla, saskaldīja divās daļās:

1. tautas masas šo ideju iespaidā paliek rupjākas, tikumiski izrvirst, kam 
piepalīdz austrumu ieražas un arī tirdzniecības rezultātā no austru-
miem ienākošā bagātība,

2. savukārt izglītotākie grieķi ir vairāk nodarbināti ar austrumu ideju 
adaptācijām un iestrādēm, pateicoties kam viņu nacionālās tēvu tēvu 

56 Tas ir apmēram tas pats, kas ir noticis un notiek ‘latzemē,’ protams, arī citās 
zemsaules malās.

57 Vieta, kur Atēnās izpildīja nāves sodu, nometot vaininiekus no klints aizā, līdzī-
ga Spartas Kaiadam (Καιάδας).

58 Tas nozīmē arī to, ka lielai daļai lasītāju senējo sacerējumi jau bija kļuvuši maz-
saprotami.

59 Process skar arī mūziku, rodas parodija (ne mūsdienu nozīmē): παρὰ τὴν ᾠ-
δήν (burt. ‘[tas, kas ir] pret dziesmu, pret dziedājumu,’ ‘[tas, kas ir] līdzās dziesmai’).
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idejas un kults zaudē savus pamatus.60

Var izturēt svešu ideju iespaidus, var ielaist organismā asinis no cita orga-
nisma, var sabojātas acs vietā ielikt aci no cita dzīvnieka, bet reizē ar to arī ra-
dīsies citādas tieksmes un pasaule iegūs citādāku nokrāsu: cīņa starp veco un 
jauno dažreiz beidzas ar organisma bojā iešanu.  Grieķi gan bojā negāja, bet 
savas pirmīpatnības zaudēja un senie pamati ira.  Persu ārējo varu grieķi atsita, 
bet savas nacionālās tradīcijas satiksmē ar austrumiem – pazaudēja (12, 1485. 
lpp.).61  Sākās iekšējās jukas, iekšējie kari pašu tautas polisu starpā par virskun-
dzību vienai pār otru, kas jau grieķu dabai pilnīgi pretīgs (12, 1485-6. lpp.).  
Kad ziemeļos – Maķedonijā pamodās jauna, spēcīga, spirgta valsts, kur daiļu-
ma vietā par simbolu bija spēks un vara, tad grieķi šai varai pretoties nespēja.62  

60 Grieķiem šādus pagrimes posmus nācās piedzīvot un ņemt tajos dalību vairāk-
kārtīgi.  Ejot bojā Romas impērijai grieķu izcelsmes romiešu vēsturnieks Ammiāns 
Marcellīns (Ammianus {Ἀμμιανός} Marcellinus; dzimis 4. gs. m.ē. grieķu ģimenē Sīri-
jas Antiohejā; sk.: Georges, Karl Ernst. LDHW, s.v.: Ammiānus Marcellīnus) savā 
darbā res gestae, no kura saglabājusies apm. puse (no 14. līdz 31. grāmatai, t.i., no 353. 
līdz 378. gadam) visa cita starpā apraksta arī impērijas ilgstošas un totālas garīgās le-
jupslīdes rezultātus: 14,6,15; 14,6,18; 14,6,19; 18,4,14: «quidam detestantes ut venena 
doctrinas...» (ko varētu izteikt aptuveni šādiem vārdiem: «Daži [cilvēki šobaltdien] 
sajūt riebumu pret mācīšanos kā no indeves...»); 18,4,15; u.c.

61 Atēnajs (12,28-31 [525e-f]) citē dzejnieku Asiju (Ἄσιος), kas, dzīvodams laikā 
vēl pirms Sapfo, rakstīja: «Viņi [Samas polīti; Σάμος, -ου {Sámos} Sama, agr. Παρϑε-
νία {Partheníā} Partenija (s.) {pie Ion. pkr.; Str. 10,457; T.: 61,D2: Samos}, t. Samos] 
pastaigājās rūpīgi sasukātiem matiem, tērpti greznās baltās, kā sniegs, drēbēs, kuru 
krokas sniedzas līdz zemei un uz kurām viņi piesprauž zelta rotas cikādas izskatā, zelta 
diadēmas satur viņu plīvojošos matus, kurus vējiņš viegli viļņo, bet uz rokām viņiem ir 
rūpīgi izstrādātas aproces.»  Piemērīgu satraukumu līdzīgās rindās pauž arī Ksenofans 
(DK B 3).  Savuties atēniešu komēdiju dzejnieks Eubūls (4. gs. p.m.ē.) kādā fragmentā 
(Ath. 13,29 {572a}) ironizē par kādu hetairu, kas «delikāti nogaršo katru šķīvi, ma-
ziem kumosiņiem ēzdama, kā mīlētiete.»  Līdzīgu piemēru netrūkst.

62 Jautājums par Maķedoniju un tās grieķiskumu nebūt nav viennozīmīgs.  Hēro-
dots savā vēsturē vietumis pārstāsta tādus nostāstus, saskaņā ar kuriem Maķedonijas 
iedzīvotāji – pretēji pastāstiem par Maķedonijas valdniekiem, kuru izcelsme esot biju-
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Tāda īslaicīga vienība, kāda bija saliedējusi grieķu polisas Trojas karā un karā 
pret persiem, vairs nebija iespējama:

1. vienoties vienas polisas virsvadībā bija kaut kas nepieņemams grieķu 
iedabai,

2. savukārt vienoties uz federatīviem pamatiem – bija kauna lieta vare-
nākām polisām.

Pat senu senās reliģiskās polisu savienības, kuru nolūks bija nacionālo svē-
tumu apsargāšana,63 zaudēja savu pirmēji iedibināto raksturu un tika izlietotas 
kā tīši strīdus iemesli dažu polisu savtīgos darījumos.  Un tā no dabas neskai-
tāmās pilsētvalstīs skaldītā grieķu tauta, pateicoties šai sadalītībai, sasniedza 
kultūrā ievērojamus augstumus, pateicoties šai sašķeltībai arī krita, zaudēdama 
savu brīvību.  Un minētā grieķu tautas diferenciācija parādījās vēl lielākā mē-
rā.  No sākuma daži patrioti šķieda savus spēkus veltīgās cīņās par neatkarību,64 

si saistīta ar Argosu – tādi barbari vien esot bijuši (Hdt. 5,22; 8,137).  Dīvaini rīkojas 
arī Strabons, kas ‘zemes apraksta’ 8. grāmatas ievadā pavēsta, ka līdz šim viņš esot ap-
lūkojis Eiropas barbaru ciltis un nelielu Helladas daļu – Maķedoniju (Str. 8,332), tā-
dējādi iekļaudams arī to barbaru tautu kopā.  Liekas, ka arī Sīlīša nostājā ir saskatāmas 
kādas grieķu un maķedoniešu pašķīruma iezīmes.  Šodienas vēsturnieki (grieķi īpaši) 
minētās antīko autoru dīvainības cenšas nepopularizēt.

63 Piem., Pilu (Πύλαι vai Θερμοπύλαι, αἱ) amfiktionija, kuras locekļi – amfiktio-
ni (Ἀμφικτίονες vai Ἀμφικτύονες, οἱ) sapulcējās rudenī apdzīvotā vietā ar nosaukumu 
Antēle (Ἀνϑήλη) pie Pilām (vai Termopilām) un pavasarī – Delfos.  Sākotnēji Pilu 
amfiktionijā ietilpa 12 polisu pārstāvji, Pausanija laikā – jau 30 (sk.: Hdt. 2,180; 5,62; 
7,200, 213, 228; Str. 9,420; Paus. 10,8,1-5; u.c.).

64 Piem., dēmēgors (δημηγόρος, politisku runu teicējs tautas sapulcē) Dēmostens 
ar domu biedriem pret Aishinu, kura īpašumu ieguve Boiotijā un, kazi, arī Maķedoni-
jā, kas, iespējams, ja ticēt Dēmostenam pašam, noritējusi ne bez Maķedonijas Filipa 
ziņas, varētu izsvērt viņa pausto atziņu un nodomu taisnumu (sk.: D. 18,41; 19,145; 
par Aishinu vispārēji: OCD, 4th. ed., 2012, pp. 24-25).  Šai mazajai Sīlīša teksta pie-
bildei par ‘velto cīņu neatkarības dēļ’ un tās nepārprotamam vēsturiskam kontekstam 
(Dēmostens un Aishins), piemīt tāds kā brīdējuma raksturs arī nākamībai, proti, ne-
iztirgot savu neatkarību un nezaudēt nacionālās vērtes dažu alkatīgu un tajā pašā lai-
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bet pēcāk bija jāapmierinās ar likteni.  No dalības politiskā vispārības dzīvē bija 
jāatsakās.  Savuties prātniekiem, dzejniekiem un māksliniekiem, pēc Sīlīša do-
mām, arvien vairāk esot atlicies laika attālināties no dzīves, nogrimt domu val-
stī, vai palikt par virtuoziem, bet tautai savus spēkus šķiest bojājošās uzdzīvēs.  
Senāk māksla esot izaugusi no dzīves un darīja uz dzīvi audzinošu iespaidu, jo 
tās tēliem ticēja kā dzīviem.  Māksla bija no dzīves un priekš dzīves.  Tagad – 
mākslā valdošo lomu bija ieņēmusi fantāzija un mākslas darbi nevis pamācīja, 
bet tikai kavēja laiku un attīstīja nevēlamus instinktus, apslāpēdami mēra sa-
jūtu.  Arī domātāji arvien vairāk attālinājās no dzīves.  Zuda organiska vienība 
starp dzīvi no vienas puses un mākslu un filozofiju no otras.  Cilvēka perso-
na palika divkosīga, domas izvirzījās tik tālu uz priekšu, ka dzīve tās nevarēja 
panākt.  Senākās ‘kalokagatijas’ (καλοκἀγαϑία) vietā sāka rasties ‘banausitāte’ 
(βαναυσία vai vēl. βαναυσουργία ‘amats;’ βάναυσος ‘amatnieks’).  Mākslinieka 
vietā – amatnieks – virtuozs, par kuru, lai gan tas bija vispusīgi izglītots dažne-
dažādās iemaņās (šobaltdien mēs sacītu kompetencēs), ļoti nelabvēlīgi atsau-
cās labākie no romiešiem, kas tos pazina, jo Romā grieķus izmantoja kā bērnu 
audzinātājus un skolotājus.

Grieķija

1. līdz 5. gadu simtenim un
2. pēc tā ir divas visumā atšķirīgas lietas.

Pirmā pusē – tūkstošu gadu audzētas kultūras auglis, otrā – seno darbu ap-
brīnošana un skaidrošana (komentāru rašanās laiks).  Pirmā – dabīga dzīve, 

kā pietiekoši ietekmīgu politisku darboņu dēļ.  Latviešu valodā Dēmostena aktivitā-
tes ir aplūkojis arī P. Ķiķauka, sk.: “Dēmostena cīņa par Atēnu neatkarību,” Sauksme 
7/8 (1947) 12.-16. lpp.  Līdzīgs raksts, bet krietni vien mazākā apjomā, 1937. gadā 
publicēts kā cita plašāka darba sadaļa, sk.: Ķiķauka, P. “Autoritāte un patriotisms se-
nās Grieķijas vēsturē,” Vēstures atziņas un tēlojumi. Vēstures skolotājiem 1936. g. lasī-
to lekciju sakopojums prof. F. Baloža redakcijā. [S.l.]: Izglītības ministrijas izdevums, 
1937, 216.-237. lpp. (atkārtots izdevums: Antīkā pasaule Latvijā. R.: FSI, [1998], 18.-
38. lpp.).



146 146

otrā – apziņa un mākslīgums.  Pirmā pusē – dzimtas un cilts, dievu gribas un 
dabas likumu principi, cienība pret tradīcijām un senčiem un gādība par pēc-
nācējiem, – otrā – izlaistas personas instinkti.  Pirmā pusē – bērnība, – otrā – 
jaunība; pirmā pusē – zelta laikmets, – otrā sudraba.  Pirmo pieņemts saukt par 
Hellēņu, otro – par hellēnistu kultūru (12, 1486. lpp.).

Kādam grieķu kultūras laikmetam tuvāk ir latvieši?  Sīlīša atbilde ir paskar-
ba, proti, hellēnistu, ne hellēņu laikmetam.65  Ja latvji kaut ko reiz gribētu no 

65 Tā vien izskatās, ka latvji jau Sīlīša dienās, raksta autora nopratnē, bija jau da-
ļēji ‘nogatavināti,’ lai, pēc varbūtējo ‘brieduma gadu’ pagaitas, uzsāktu savu ‘liktens’ 
lemto nenovēršamo ceļu Baratra aizas virzienā.  Tālāk varēja sekot vien vispārības ska-
tam pamiglota stagnācijas un lejupslīdes lēnīga eskalācija, ja vien...  Un tas viss neska-
toties uz ārēji fiksējamo labklājības pieaugumu atlikušajos gados līdz 1. Pasaules kara 
sākumam un, jāsaka, arī pretmetā vienlīdz ārišķai ‘cūku – sviesta’ un ‘sirpja – āmura’ 
apgarotai laimības atpratnei.  Sīlīša varbūtējo iedomu ‘ja vien..’ laikmets tā arī nepie-
nāca un nav pienācis.  Liekas, ka kaut ko tādu ‘latzemē’ vēl neviens nebija atdomājis.  
Ja nebūtu hronoloģisko ierobežojumu (1911. vai 1912. gads), tad varētu teikt, ka Sīlī-
tis, aprakstīdams grieķu kultūras ‘bērnību’ un ‘jaunību,’ kas kontekstuāli var paredzēt 
arī ‘briedumu’ un ‘norietu,’ iet tādās kā Osvalda Špenglera (Oswald Arnold Gottfried 
Spengler; 29. v 1880., Blankenburg am Harz – 8. v 1936., München) pēdās.  Tomēr 
Špenglera pamatsacerējums Der Untergang des Abendlandes (Vakarzemes noriets) laists 
klajā vien 1918. (1. sēj.) un 1922. gadā (2. sēj.).  Iespējams, ka te varētu būt kādas 
saiknes ar t.d. ‘norieta’ idejas priekšvēstnešiem, kuru jaunās kulturoloģiskās atskārs-
mes par tik, par cik tās varēja skart arī antīkās pasaules atrites izpratni, kazi, tika celtas 
priekšā arī Pēterburgas Vēstures filoloģijas institūta studentiem (nav izslēgts Zeliņska 
pastarpinājums, kura visnotaļ ‘viltus’ pilnais rakstības stils šķiet ļoti tuvs arī Sīlīša vei-
kumam).  Kāds no iespējamiem kandidātiem varētu būt, piem., Georgs Zimmels (Ge-
org Simmel; 1. iii 1858., Berlin – 26. ix 1918., Straßburg) un viņa ietekmju loks.  Viens 
no viņa pamatdarbiem Philosophie des Geldes (Naudas filozofija) tika publicēts 1900. 
gadā.  Šajā sacerējumā autors izsaka domas arī par to, ka tieši dzīve ir tā, kas pastāvīgi 
rada jaunas kultūras formas, kuras laika gaitā, sastingstot un kļūstot par dzīves tālākri-
tes kavēkli, tiek nomainītas ar jaunām piemērīgākām formām, kas, starp citu, lemtas 
tam pašam liktenim.  Kultūras traģēdija ir dzīves un kultūras konflikta neizbēgamības 
apzināšanās.  Tajā pašā laikā ir jāatzīst, ka par tām vai citām Sīlīša saistībām ar to dienu 
vakarzemju prātniecību materiāla nepietiekamības dēļ var izteikt vienīgi tos vai citus 
pieņēmumus.
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grieķu kultūras mantot un mācīties, tad viņiem būtu jāgriežas ne pie hellēnistu, 
bet pie hellēņu kultūras, tā būtu jāstudē, tā būtu jāizprot un jāattop.66  Tikai no 
tās, ar sarkasmu vai varbūt ilūzijām apdāvātais Kusas pagasta Cauņu Jānis raks-
ta, bagātnieks mācīsies ārzemju liķieru vietā baudīt veselīgu skaidru ūdeni no 
mūsu pašu avotiem, no tās darba cilvēks mācīsies cienīt savu personu, studēts 
mācīsies savas zināšanas piemērot tēvijas dzīves attīstībai un dziļināšanai.  No 
tās katrs latvis var mācīsies plašināt savu redzes aploku un pašaizliedzīgāk no-
doties vispārīgākām idejām, cienīt savu tautu ar tās ierīkojumiem, ar tās garīgi 
bagātām tradīcijām, ceļot uz tām augstāk tautiskas kultūras ēku.  Šīs tradīcijas 
pie mums tagad liekas aizmirstībā nogrimušas, kā aizmirsta pie mums sengrieķu 
– hellēņu kultūra.67  Vai nebūtu jau laiks nevien celt tās augšā, bet arī būvēt tālāk 
savas nacionālās kultūras ēku uz to pamatiem (12, 1487. lpp.)?

Tas nu būtu viss, ko vēl ir izdevies atrast par Kusas pagasta Cauņu Jāni Sīlīti.  
Sīlītis bija centies piedāvāt ‘latzemes’ apdzīvotājam:

1. būt ne tikai vairāk vai mazāk lietpratīgam praktiķim,
2. bet arī raudzīt vismaz netraucēt mazākumam gūt izglītību arī aizprak-

tisku mērķu dēļ.

Viņš bija lūkojis kaut vai atsevišķus sava priekšlasījuma klausītājus un kādu 
dažu labu lasītāju:

1. iepazīstināt vēsturiskā skatījumā un tajā pašā laikā arī brīdināt nezau-

66 Piebildīšu, ka līdz pirmssokratiķiem te ir atlicis viens vienīgs solis.  Un tāds, kā-
da anonīma tulkotāja personā, tika sperts.

67 Reti kurš pētnieks ‘latzemē’ ir bijis tik taisnīgs.  Vairākums tieši pretēji vērpj va-
lodas par ‘lielu interesi,’ ‘lielu ietekmi’ u.tml.  Ja latvjiem ir bijusi liela interese, tad kur 
gan ir piepalikuši šīs intereses neskaitāmie uzturētāji, kurus, atklāti sakot, tajos laikos 
uz pirkstiem var saskaitīt; ja ir bijusi liela ietekme, tad kādās jomās tā ir izpaudusies?  
Mūžam pieminētās vakarzemēs pasen par normu atzītās, bet latvjiem no vāciem ieta-
pinātās svešzemju dzejas metrikas pirmmācības te pat atgādāties negribās.
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dēt tradicionālos nacionālās kultūras pamatus un neizpūsmot to vērti 
pāri latvjiem šalcošajos zemsaules pavējos, visiem spēkiem līdzdarbo-
ties to pieglabāšanā,

2. un ar atsevišķu vēsturisku ekskursu piepalīdzību, varētu pat teikt, tādā 
kā kontekstuālā atveidā pievedināt arī latvi pie atskārtas, ka ‘latzemes’ 
lielākās baismas minēto tradīciju saglabāšanā varētu būt sagaidāmas no 
savtīgiem, ikminūtes labumus alkstošiem t.d. politiķiem,68 no visādu 
pakrāsu pērkamiem latvju un nelatvju ‘aishiniem.’

Vai autora vēlējumi kaut reizi ir ņemti vērā?  Nē, nebūt.  Pat autora apcerē-
juma beigu taujājums: “Vai ir laiks celt priekšā mūsu [latviešu] tautai sengrieķu 
klasisko kultūru?” (12, 1487. lpp.), ‘latzemē’ vēl joprojām lielumis ir un paliek 
tikai jautājums, un nu jau liekas, ka tas ir prasījums, kas atkal, kā nereti sendie-
nās, izskan tukšumā – bez nozīmes un klausītājiem...  Izskatās, ka Sīlīša piedā-
vājums ‘šaizemei’ ir bijis un būs lieks, ja vien...

68 Tas ir tikai un vienīgi Platons (un viņa ietekmju loks), kas varētu liegt bezdo-
mīgi rakstīt, teikt un atkārtot vārdu ‘politiķis’ attiecībā uz ‘latzemes’ vidusmēra mir-
stīgo bez piedevas ‘tā dēvētais.’  Atbildes, kuras pašlaik nav izvēršamas, nāktos meklēt, 
piem., dialogā Valsts, Polītiķis (atvainojos, ar garo ‘ī’) u.c.  Te jāsamierinās ar sekošu 
mazumiņu: «Vai tad pietiek paņemt vairogu vai citu kādu ieroci, lai tūlīt būtu labs cī-
nītājs smagi bruņoto kājnieku vai kādā citā kareivju ierindā?» (Valsts, Lukstiņš, 1981, 
61. lpp. {374d}).  Vai tad pietiek ar vienu vien ievēlēšanas aktu likumdošanas institū-
cijā, lai ar to vien bijušais citdarbu veicējs pārtaptu par ‘polīt-’ satvara zinātāju un īpa-
šotāju?  Acīmredzot nē un vēl reizi nē!


