
‘Esamības’ darināšana

Zinātāji Larisas Čuhinas zinātniskās intereses vismaz kopš 1966. gada1 pa-
rasti saista ar iezīmīgiem krievu (piem., F. Dostojevska, P. Florenska, u.c.) un 
it īpaši ar Rietumeiropas domātāju (Augustīna Aurēlija, К. Barta, S. Kjerkego-
ra, Ž. Maritēna, B. Paskāla, M. Šēlera, Akvīnas Toma, u.c.) uzskatu interpre-
tāciju.  Un tas ir tiesa, tomēr tā ir tikai daļēja tiesa.  Ir vēl, nosacīti runājot, t.s. 
nerakstītā vai vien daļēji iespētā tiesa, ir vēl sirds lieta, un tā ir saistīta ar antīko 
pasauli tās klasiskā izpratnē.

Tie bija 20. gs. 80.-90. gadi, kad man t.d. ‘Kaķu’ mājā jo bieži bija izdevī-
ba pārrunāt ar Larisu dažādus antīkā domvidē dibinātus jautājumus.  Tas bija 
laiks, kad tikām iesaistīti arī filozofijas īpatības meklējumos un apcerēs.  Reiz, 
acīmredzot aizsatura valodošanas pacilātības pārņemtībā, liku priekšā uzsākt 
šo tēmu aplūkot vēsturiskā skatījumā.  Dīvainā kārtā priekšlikums, protams, 
ar attiecīgu titulatūru pastarpinātību, tika pieņemts un pasāka iemiesoties šim 
nolūkam veltītu semināru veidā.  Rezultātā Rīgā 1987. gadā tika noturēta pat 
neliela konference Antīkās filozofijas specifika, kuras materiāli pēc gada tika ap-
kopoti arī pamazā tēžu krājumā, kurā, starp citu, ir publicēts arī Larisas uzstā-
šanās kopsavilkums Специфика философского знания в учениях стоиков (Fi-
lozofisko zināšanu specifika stoiķu mācībās).2  Rīgu tajās dienās apmeklēja arī 

1 Tajā gadā iznāca grāmata Проблема ценности в философии (Vērtības problēma 
filozofijā), kurā, ja tā var izteikties, jaunos apstākļos debitē arī Larisa Čuhina ar rakstu 
Феноменологическая аксиология Макса Шелера (Maksa Šēlera fenomenoloģiskā aksio-
loģija).  Tomēr iepriekšējo gadu, īpaši pirmskara, intereses, degsmes un centieni, šo-
baltdien ir pieglabāti vien atsevišķu cilvēku atmiņās, nereti pat bez kāda materiāla pie-
seguma.  Nav saglabājies, piem., arī uzstāšanās teksts filozofijas seminārā Viļņā 6. xii 
1937. gadā ar priekšlasījumu par ‘Tālākā’ mīlu kā F. Nīčes ētikas pamatu (Miłość ‘rzeczy 
dalekich’ jako zasada etyki Fryderyka Nietzschego), u.c.

2 Античная философия: Специфические черты и современное значение. Мате-
риалы научной конференции по античной философии. Р.: Зинатне, 1988, с. 50-53.  
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dažas jau esošās vai vēl nākamās prominences, no kurām īpaši būtu jāatzīmē 
Aleksandrs Stoļarovs (Столяров, Александр Арнольдович).3  Ar to vien aizsākt-
ne nebeidzās.  Iespējams, ka notikusī konference no vienas puses bija rosinā-
jusi kādu no tās dalībniekiem maskavieti D. Džohadzi (Джохадзе, Давид Вик-
торович) ievadīt vai aktivizēt jo plašu ‘projektu’ par antīkās filozofijas izpētes 
lietu stāvokli visā tā laika dzimtenē.4  Ar šāda ‘maskaviska’ piedarba atspaidu 
tajos laikos varēja atdarīt jo daudzas durvis.  Tā arī es ne domājis, ne gaidījis 
iebridu specfonda ziniskuma un periodikas purvājā, kas rezultējās bibliogrā-
fiskā rādītājā Publikācijas par antīko filozofiju Latvijā 1917-1987.  No otras pu-
ses, vērību guvušais saiets acīmredzot tika uztverts arī kā savdabīgs garants, lai 
uzsāktu paplašināt iesākto atmatas irdni un darinātu izstrādnes arī vietējās va-
lodas izteiksmē.  1990. gadā latviešu valodā parādījās krājums Domas par antī-
ko filozofiju, kurā Larisas sākotnējās ieskices saistībā ar stoicisma īpatību tika 
stādītas priekšā plašākā apcerē par Stoicisma filozofisko mantojumu.5  Šajā laikā 
ieprasto Platona ‘plašumu,’6 kuru nereti bija stiprinājuši arī Larisas pateikumi, 
jau pasāka aizēnot pirmssokratiķu ‘dabas’ spiedīgums saistībā ar atrastajiem ro-
krakstiem P. Zālītes fondā ZA bibliotēkā.  1991. gadā tika laists klajā Hērakleita 
fragmentu pārcēluma pirmējais variants,7 kuru veidojām kopā ar Ināru Ķeme-
ri, bet kurā savu netiešu dalību todienu ‘Kaķu’ mājas nemierpilnajos kuluāros 

Šajā krājumā vairākos rakstos esošos grieķu vārdus man nācās ierakstīt ar roku.  Sanāca 
tā, kā sanāca.  Diemžēl, līdz pat šai dienai grieķu teksta atveide publikācijās Latvijā ir 
problēma, kura cilvēkiem, kas sevi uzskata par lietpratējiem jo daudzās jomās, ikreizēji 
tomēr ir jāatgādina un jāierāda.

3 Sagatavojis Augustīna darba Atzīšanās izdevumu (M., 1991), tulkojis agrīnos 
stoiķus (3 sēj., 5 grām.), speciālists patristikā utt.  Par viņu sk.: Андреева, И.С. Фи-
лософы Росии второй половины ХХ века: Портреты. М.: РАН. ИНИОН. Центр 
гуманитарных науч.-информ. исслед. Отдел философии, 2009 (nodaļa: От Гомера 
до Лютера: Александр Арнольдович Столяров, с. 267-282).  [Александр Арнольдо-
вич, спасибо за книги!]

4 Iecere gan pilnībā netika īstenota.
5 Domas par antīko filozofiju. R.: Avots, 1990, 157.-173. lpp.
6 Krājumā ir dažas piezīmes saistībā ar Filozofijas savveidību Platona skatījumā, 

80.-101. lpp.
7 Grāmata 2 (1991) 27.-35. lpp.
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ir ņēmusi arī Larisa Čuhina.
Tādējādi galvenais mūsu vien gaistošā atmiņā pieglabāto pārspriedumu prob-

lēmu un jautājumu loks sākotnēji bija saistīts galvenokārt ar Platonu.  Piem., 
īpaši ilgu apdomu prasīja mūsu mēģinājumi pārlikt vienu no dialoga Harmids 
centrāliem terminiem, vārdu σωφροσύνη latvju mēlē, tomēr piedzīvojām tādu 
kā mazveiksmi, jo neko lieti izmantojamu, salīdzinājumā ar jau priekšā likto 
рассудительность (Platona rakstu izdevumā krievu valodā), piedāvāt un tur-
klāt vēl atdarīt latvju mēlē neiespējām, lai gan krievu valoda piesacīja arī vairā-
kas tādas semantiskas iespējas, kas diemžēl latviešu valodā neizsacījās.  Tā arī 
piepalika ‘pārdomība.’

Nedaudz vēlāk pasākās pirmssokratiķu ēra, kuras sakarā arī ne mazums šķē-
pu tika lauzts.8  Tomēr šobaltdien gribētos atgādāties tieši to, kas tajos attālajos 
gados vēl likās it kā mazāk svarīgs, pazīstams vai arī savas fundamentalitātes 
dēļ bijīgi netverams.

Kā pirmo momentu gribētu atzīmēt dažas Larisas reizumis izsacītas piebil-
des saistībā ar nepilnīgi izdibinātām pirmssokratiķu varbūtējām anatoliskām 
(ἀνατολή) piesaknēm.  Tas ir bezmēra jautājums par to, cik ‘grieķiska’ ir bijusi 
grieķu pirmssokratiskā filozofija un kādas varētu būt tās saturiskās saiknes ar 
austrumu domvidi.  Tikai vēlāk, ieraugot studentes Larisas Stovbuņikas Viļņas 

8 Protams, mēs pārrunājām virkni, piem., Hērakleitam piederīgu terminu.  Neiz-
palika ne λόγος (B 1, 2, 31, 39, 45, 50, 72, 87, 115), ne ἀρετή (B 112), nedz arī ἦϑος 
(B 78, 119), u.c.  Pēdējā sakarā jābilst, ka tajās dienās iespējams kopējiem spēkiem 
iedarinājām arī kādu lielumis gan atzītu, taču no tagadnības raugoties, varbūt mazāk 
veiksmīgu ἦϑος pārcēlumu: ‘iedaba,’ ‘raksturs,’ ‘savpatība,’ u.tml.  Tomēr jau tajā laikā 
neapmierinātība pārlikumā tika atspoguļota ar jautājumzīmēt tekstā (1994. g. izd.).  
Liekas, ka šodien, atgriežoties pie ἦϑος pirmējākām nozīmēm (sk.: LSJ, s.v.: ierasta ap-
dzīvota vieta, mājvieta, miteklis, steliņģis, kūts, u. tml.), B 119 varētu atdarīt sekošā 
pieveidā: «ētoss (iemājotība [-s raisīta ierastība]) [ir] cilvēkam daimons (dievība)» 
un B 78 izteikt sekošā versijā: «cilvēka ētosam (iemājotībai [-s ierastībai]) nepiemīt 
attapes (γνώμας), bet dievu – piemīt.»  Liekas, ka arī filozofijai, līdzīgi kā dažām ci-
tām ‘mākslām,’ visa cita starpā nav sveša arī savdabīga sacelsme, ‘pólemoss’ ar un pret 
ierastības nolemtību ap-(pār-)cilvēciskotā pasaulē.
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Stefana Batorija universitātes ieskaišu grāmatiņu (1937./38. m.g.), man radās 
varbūtējs priekšstats par iespējamiem šāda īpata un pat zināmā mērā netradi-
cionāla vērsuma avotiem.  Tas varētu būt saistīts ar T. Zeliņska skolnieku Ste-
fanu Srebrniju (Stefan Srebrny; 14. i 1890., Warszawa – 12. x 1962., Toruń), 
kas universitātē vadīja nodarbības grieķu filozofijā, grieķu lirikā un, kas īpaši 
jāpasvītro, Sapfo fragmentos.  Tieši Lesba un Sapfo bez anatoliskas pieskaņas 
acīmredzot nav nedz domājama, nedz izprotama.9  Tieši Lesbā Sapfo, kā liekas, 
spēlēja līdisko pēktidu,10 kazi, arī teikdama atvadu teici savai bijušai māceklei 
nākamai Sardu iemājniecei Anaktorijai.11  Tieši Lesbā Terpandrs no Antisas 
darināja savus kitarodiskos nomus (νόμος),12 maz pamazām iesavinādams jau-
nus un atkārtodams jau ietelptus frīģiešu un līdiešu mūzikas elementus.  Un 
tieši pirmssokratiķis Ksenofans ir tas, kas ir izteicis pat savdabīgu protestu pret 
līdiešu ietekmes pārmēra izplatību grieķu kolonijās Mazāzijā (vai vismaz viņa 
dzimtajā Kolofonā).13  Jāpiebilst, ka pirmssokratiķu fragmentos ir jaušamas at-
sevišķas Sapfo dzejai ne gluži svešas patēmas.14  Austrumu ietekmes jautājumi 

9 Mitilēni, Lesbas lielāko pilsētu, no Mazāzijas piekrastes šķīra apm. 16 km garš 
jūrasceļš.

10 Pēktida vai pāktida – πηκτίς, Dor. πακτίς, -ίδος, Aeol. πᾶκτις, -ιδος, ἡ, līdiešu stī-
gu instruments (Hdt. 1,17; Sapph. 122; Pi. fr. 125; sk.: LSJ, p. 1400).

11 POxy. 1231,1.
12 Saistībā ar νόμος būtu jāatzīmē, ka latviešu valodā ir ieviests ne tikai vārds 

‘noms,’ bet arī ‘nomoss.’  Abiem latviskojumiem grieķu valodā atbilst viens un tas pats 
vārds νόμος.  Acīmredzot senējais koppriekšstats par νόμος latviešu valodā ir grūti pār-
ceļams (tas vēl nav ‘likums’): stāsta, ka Apollons ar liru (var. liras pavadījumā) esot 
ierādījis (atklājis; καταδεῖξαι) nomus, saskaņā ar kuriem cilvēkiem nāksies dzīvot.., no 
kā nomus sākuši dēvēt par kitarodiskiem (EM 607: τὸν Ἀπόλλω μετὰ τῆς λύρας κατα-
δεῖξαι τοῖς ἀνϑρώποις νόμους φασὶ καϑ’ οὓς ζήσονται.. ὅϑεν τὰ κιϑαρῳδούμενα καλοῦσι 
νόμους).  Tā ir ļoti plaša, latviešu valodā gan mazāk atvērsta tēma.

13 Xenoph. fr. 3 (DK); ko līdzīgu ir aprakstījis arī dzejnieks Asijs (Ἄσιος) no Sa-
mas (Ath. 12,30,7-15 {525f}).  Savuties Sapfo raksta nebūt ne viennozīmīgas rindas 
par ἁβροσύνη, varētu pat sacīt, vai nu bagātības, greznības u.tml., vai arī, kazi, tomēr 
maiga daiļuma mīlu (Ath. 15,35 {687b}).

14 Piem., ceļojuma motīvs, sal. Parmenida 1. fr. un Sapfo lūgsnu Afrodītei (D.H. 
Comp. 23); erebintus (ἐρέβινϑος), t.s. aunu vai turku zirņus piemin gan Ksenofans (fr. 
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rietumzemju apredzē ir ne tikai vispārim ļoti sarežģīti, bet arī, ja tā var izsacīties, 
ne vienmēr pietiekoši ērti, tomēr vēsturē to ir ne mazums.15  Piem., aplūkojot 
kristīgās baznīcas izveidi, attiecīgā vēsturē ne bieži tiek pieminēta baznīca Ede-
sā Osroēnes valdnieka Abgara (gr. Ἄβγαρος vai Αὔγαρος) Lielā valdīšanas laikā 
(177.-212. g. m.ē.),16 t.i., apm. 100 gadus pirms Konstantīns (valda: tetrarhijā 
no 306., vienpersoniski no 325.-337. g.) un Licīnijs, kā stāsta, esot laiduši kla-
jā uz 313. gadu attiecinātu ediktu par vaļībām dievu pielūgsmē impērijā.17  Bet 
varbūt arī Edesā ir meklējamas austrumu kristietības specifikas iedares atseviš-
ķas sākotnes?  Ko tik sevī neiespēj slēpt austrumi, Lesba un Sapfo!

Otrs tajos laikos mazāk ieskatīts moments ir saistīts ar to īpato vietu, ko 
grieķu domvidē ieņem vārds φύσις (no φύω) un minētā vārda pirmveidulu lik-
tenis citās ide. valodās.  Tā bija sagadījies, ka arī φύσις pasaknēs bija ietelptas tās 
pirmdares, kas vēl šobaltdien ir atbildīgas par ‘būt’ izteiksmi un saskati.  Reiz 
kādā pirmssokratiķiem veltītā pārrunā arī Larisa izteicās: “φύσις – так это ведь 
бытие.”  Un tas ir tiesa, daļēja un paradoksu pilna tiesa.  Tomēr, lai gan šiem 
vārdiem (grieķu un krievu val.) ir tāpatīgas pirmsaknes, kurām pieskanīgs ir arī 
latviešu ‘bū-t,’ Larisas viņdienu sacījuma vēlāka apdoma un problēmas plašāks 
vēsturisks izmeklējums latviskajā apredzē, skaidru un lietpratīgi formulētu at-
bilžu vietā diemžēl ir veicinājis vienu vien neatbildamu jautājumu vairotni un 
neatpratnes pilnu brīnu.  Varbūt tiešām ar reizi ir pienācis laiks uzdot arī dažus 
mazērtus taujājumus mums par mums pašiem.  Kā tad ir ar to, kas tiek dēvēts 
par ‘būt’?

22), gan Sapfo (Ath. 2,44 {54f}), diemžēl dzejnieces fr. konteksts nav zināms, u.c.
15 Interesanta ir kāda Strabona piezīme (16,757), kas, atsaukdamies uz Poseido-

niju, vēsta, ka priekšstatījumi par t.s. atomiem esot saistīti ar kādu sidonieti Mohu, kas 
dzīvojis vēl pirms Trojas kara: εἰ δὲ δεῖ Ποσειδωνίῳ πιστεῦσαι, καὶ τὸ περὶ τῶν ἀτόμων 
δόγμα παλαιόν ἐστιν ἀνδρὸς Σιδωνίου Μώχου πρὸ τῶν Τρωικῶν χρόνων γεγονότος.

16 «It cannot be proved that Abgar the Great adopted Christianity; but his friend 
Bardaišan was a heterodox Christian, and there was a church at Edessa in 201.» (En-
cyclopædia Iranica, s.v.: Abgar.)

17 Dīvainā kārtā dokuments, kura kopijas būtu bijis jāizsūta pa visu plašo impēri-
ju, neesot saglabājies; piepalikuši ir tikai pārstāsti.
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Visupirms pievērsīsim uzmanību 19. gs. beigām un kādam vīram vārdā Fri-
cis Garais,18 proti, tiem viņa pirmajiem soļiem latvju ziniskā rakstniecībā, ku-
ri vēstures tādas kā pārdomīgas ironijas atspaidā veic satikumu ar kādu latvju 
rakstos acīmredzot pirmlietotu vārdu, kas diemžēl ir guvis vien dažu vietējo 
filologu (ne filozofu) ievērību, lai gan vistiešākā veidā varētu būt saistīts ar kā-
das varbūtēji arī ‘metafiziski’ tendētas komponentes iekopes pirmējiem mēģi-
nājumiem to dienu vēl tikai topošā latviskā domvidē.  Kontekstuāli, bet tikai 
kontekstuāli, jautājums ir arī par to, vai viņdienu latviskajā apredzē bija iespē-
jama arī kāda ‘metafiziska’ pašvirze, vai latvju ‘mēlē’ un ‘prātiņā’ bez (noteik-
tu izglītošanas standartu iespaidā) saistošas (t.i., zināmā veidā pat piespiedu, 
tiesa, vēlīnas) valodošanas par filozofiju, bija iespējama arī valodas ‘dabīgajā’ 
(atvainojos!) struktūrā un vārdveidē dzimusi, sakņota un dibināta līdztece rie-
tumzemju prātniecībai?

1.  1891. gadā Pūra pirmajā laidienā parādās Garā apcere par Šekspīra 
Hamletu, jāsaka, vēl pirms lugas tulkojuma latviešu valodā.  Jaunais Maskavas 
universitāti beigušais filologs (1886-1891), nākamais Pēterburgas 2. reālsko-
las virsskolotājs Garais, jādomā, augstskolas literatūrvēsturisko kursu ietekmē 
un atbalstā, proti tad, kad, kā jau vairumam augsto skolu beidzēju, vēl liekas, 
ka visas (vai vismaz daudzas) zemsaules neskaidrības ir vien ļautiņu neziņas 
vai neatpratnes uzjundīts pamāns, jūtas jo drošs aizmiglotā angļu dramaturga 
mazatprotamās lugas Hamlets peripetiju skaidrojumos.  Šie prātojumi lai pa-
liek Garā un viņu iespaidojušo klasiskās daiļliteratūras vēsturnieku un varbūtē-
ju šekspirologu kompetencē.19  Gribētos vien pieminēt kādu momentu, kas, kā 
liekas, nākamajam Platona un Tūkīdida latviskotājam (kazi, arī viņa ietekmju 

18 Fricis Garais (ps. V. Zemcevs; В. Земцев; 1865-1936), valodnieks, publicists, 
tulkotājs.

19 Ir apgrūtinoši precīzi nosaukt to autoru vārdus, kas ir kalpojuši priekšlasījumu 
sniedzējiem kā avoti lekcijām literatūras vēsturē Garā studiju laikā Maskavas univer-
sitātē, kā arī viņa paša iespējamajā pašizglītošanās procesā.  Ar šo uzdevumu pilnībā 
neesmu ticis galā.
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avotu autoriem?), iespējams ir paslīdējis garām20 un nav pamanīts.21

Lugas pirmā cēliena otrā ainā Hamleta māte iesaka dēlam beigt skumt par 
tēva nāvi, jo dzīvo būtņu gaita šaisaulē tā vai citādi esot jau noteikta: kas dzimst, 
kas dzīvo, tas galu galā arī mirst.  Un ja tas ir tā, tad:

Queen.
 ..Why seems it so particular with thee?
Hamlet.
 Seems, madam! nay, it is; I know not ‘seems.’22

Karaliene.
 ..Kas savāds liekas tēva liktenī?
Hamlets.
 Tik liekas, kundze! Nē, tā ir, ne liekas.23

No pirmā acu uzmetiena, visnotaļ parastas rindas.  Šķiet, te vien ievārdots 

20 Pietuveni tam, kā saka Hērakleits (B 1): [..] τοὺς δὲ ἄλλους ἀνϑρώπους λανϑάνει 
ὁκόσα ἐγερϑέντες ποιοῦσιν, ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανϑάνονται.  «[..]  Bet citiem 
cilvēkiem paliek nepamanīts (vai paslīd garām, λανϑάνει; iespējams, ka šo vietu varētu 
saprast arī sekoši: «bet citiem cilvēkiem ir apslēpts...») tas, ko viņi nomodā dara, kā 
viņi aizmirst to, kas miegā [sc. darīts].»

21 Nepamanīts, piem., jādomā, ir arī lugas nosaukuma neviennozīmīgums: gan 
dēls, gan, starp citu, arī tēvs, saucas vārdā ‘Hamlets.’  Kurš no viņiem ir piesaukts lugas 
nosaukumā?  Kurš no viņiem ir dramatiskās spriedzes patiesais nesējs?  Pirmais, otrais 
vai varbūt abi?  Jebšu aiz personālijām zaigo kādas aizpersoniski personālas problēmas 
zilgme, ‘būt’ un ‘šķist’?

22 The Complete Works of William Shakespeare. The Shakespeare Head Press Edi-
tion. [Ware: Wordsworth Editions Ltd, 1994], p. 673.  Sk. arī: Shewmaker, E.F. 
Shakespeare’s Language: A Glossary of Unfamiliar Words in His Plays and Poems. 2nd 
ed. New York NY: Facts On File, Inc., 2008 (particular – p. 393; seem – p. 479; thee 
– p. 549).

23 Šekspīrs, V. Hamlets. [S.l.]: Zvaigzne ABC, [2000], 13. lpp.
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arī Garā apcerē pieminētais konflikts: «Hamlets ir ideālists, cilvēks, kas dze-
nās pēc visa krietnā, labā, daiļā, kas šo krietnumu grib atrast ikdienišķā dzīvē.  
Ja tāds cilvēks dzīvē redz ļaunumu, nekrietnību, kad domas, kādas viņam ir par 
dzīvi, patiesībā nepiepildās, tad tās grauž tāda cilvēka sirdi, viņš pazaudē tā sa-
kot dzīvesspēku, dzīveskodolu, viņa lolojums tiek iznīcināts; starp tāda cilvēka 
ideālo iekšējo dzīvi un patieso (reālo) ārienes dzīvi ceļās dziļa plaisa un ārējās 
dzīves nekrietnība posta individuālās dzīves iekšējo ideālo kodolu.»24  Varbūt 
arī tāpēc Garais savā apcerējumā šīm dažām rindām vispār nav pievērsis uzma-
nību.  Turpretim Šekspīrs gan tās ir uzrakstījis un acīmredzot ieskatījis par ne 
maznozīmīgām.  Turklāt uzrakstījis tā, ka darbības vārda ‘to be’ (‘būt’) forma 
‘is’ (‘ir’) var tikt izlasīta ne tikai nepredikatīvā, bet arī predikatīvā nozīmē, pro-
ti, verbālais izteicējs var vienlaikus tikt izprasts arī kā tāds, kas pats izsakās se-
vī esam predikatīvs, kas pats norāda uz sevi kā nominālu izteicēju izteiktu ver-
bālā formā: ir kaut kas, kas šķiet (lai kas tas arī nebūtu), un ir kaut kas, kas ir.

Mans nodoms nav ielaisties plašās diskusijās ar šekspirologu pasaimi.  To-
mēr liekas, ka tas autors, kas ir uzrakstījis Hamletu, ir guvis pietiekoši plašu 
izglītību, kādu acīmredzot iespēja sniegt varbūtēji apmeklētā Stratfordas gra-
matikas skola (King’s New School).  Kazi, rakstītājs pat ilgstoši deldējis minētās 
skolas ‘padibeni,’ klausoties aizraujošus pastāstus par sendienu prātnieku ap-
runāto ‘būt’ pasauli un tās at(-)lasījumu ‘šķitumā.’25  Runājot citiem vārdiem, 

24 Garais, Fr. “Šekspīra Hamlets,” Pūrs 1 (1891) 152. lpp.
25 «Although no records remain, William must have walked the four blocks to 

the King’s New School, a public school for merchants’ children, for his plays and po-
ems lean heavily on the lessons of grammar, rhetoric, and logic that made up gram-
mar-school curricula as well as readings of classical texts that are frequently alluded to 
in his works.  School days went from six in the morning (seven in winter) until five at 
night with a break for lunch.  They were generally conducted in Latin and Latin was 
spoken during recess.  After learning Latin grammar, the students were taught rheto-
ric by way of declamations (formal speeches such as the funeral orations of Brutus and 
Antony in Julius Caesar); debate through Latin dialogue (as in the trial scenes of Mer-
chant of Venice and Othello and The Winter’s Tale), often through the speeches in the 
essays of Cicero often playing the part of historical figures.  Besides such imitations 
– called prosopopeia – they also read (and acted) plays by Plautus (such as the Menae-
chimi used in Comedy of Errors) or Seneca (a basis for revenge tragedies like Hamlet).  
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Šekspīra Hamletu var iz(-)lasīt arī tādējādi, ka lugas tekstā tiek sazīmēti kādas 
senas un visnotaļ filozofiskas problemātikas poētiski horeogrāfiski ainojumi,26 
neskatoties pat uz to, ka ieradums liek pirmām kārtām respektēt literatūrkritiķu 
un literatūrvēsturnieku ieskatus, kas lielumis ir tikuši vērsti uz lugas dramatiskā 
konflikta sociālpolitiskām, ētiskām un psiholoģiskām problēmām.  Starp citu, 
kā gadījies, kā ne, par šo pašu tēmu, kā liekas, izsakās arī zemāk minētā Latvie-
šu draugu dziesma (tiesa gan, tikai oriģinālversijā).

Piesauktai problēmai risinājuma nav un, kā rādās, nevar būt.  Nav zināms, 
ko attiecīgajā jautājumā būtu teicis Garais, ja viņš būtu saskatījis nesaskatīto.  
Tālabapēc nozīmīgs šeit ir pats iztrūkuma fakts, tas, ka arī filozofijā sensenis 
iezīmēta ‘būt’ problemātika mūsu Hamleta apcerētājam ir ‘paslīdējusi’ garām.  
Iemesls tam var būt gan autoram pieejamo citzemju literatūrvēsturnieku attie-
cīgas ieinteresētības nepilnība, gan arī problēmas maznozīmīgums latvju topo-
šā intelektuāļa skatījumā, tās saturisko reāliju perifērs statījums latvju šķietami 
pašveidojamā domvidē un valodā kā tādā.

2.  Jau pieminētā Pūra 1. laidienā ir iekļauta vēl kāda publikācija – Jāņa Ēr-
maņa ‘pēcdarbs’27 Vai Dieva eksistence iz dabas pierādāma?,28 kura viena, kā lie-

Here Shakespeare would have read his favourite writer, Ovid (whose Amores serve as a 
model for Shakespeare’s sonnets and whose Fasti serves as a model for The Rape of Lu-
crece), whose Heroides is a model for letters in King Lear (and form a basis for female 
soliloquies of Helena, Cressida, and Cleopatra), and the whole idea of transformation, 
the subject of Metamorphoses (which appears in Merry Wives of Windsor, The Tempest, 
and, most especially, A Midsummer Night’s Dream).» (Kinney, Arthur F. “Introduc-
tion,” Kinney, Arthur F. (ed.) The Oxford Handbook of Shakespeare. Oxford: Oxford 
University Press, 2012, p. 3.)

26 Sk. šāda mēģinājuma rezultātu Šekspīra daiļradei kopumā: Zamir, Tzachi. 
“Philosophy,” Kinney, Arthur F. (ed.) The Oxford Handbook of Shakespeare.., pp. 
623-640.

27 «No Ē. [Ērmaņa] spalvas, liekas, nācis arī turpat [Pūrā] ievietotais ar ‘–r–’ pa-
rakstītais atstāstījums pēc mācītāja Lenca runas Vai Dieva eksistence iz dabas pierādā-
ma?» (Adamovičs, L. “Mācītāja Jāņa Ērmaņa piemiņai,” IMM 4 {1932} 333. lpp.).

28 29.-38. lpp.  Paraksts: «Pēc mācītāja Lenca runas –r– [ J. Ērmanis].»
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kas, pirmreizēji piesaukta vārda (‘esamība’) ievedums latviešu rakstu valodā ir 
pielīdzināms savdabīgam ‘ērmaniskam’ apvērsumam latviskās domvides tobrīd 
vēl visumā zvalstīgā veidošanās ‘pariktē,’ tās satvarā un stabilizācijas meklēju-
mu aprisēs.  Maz izteiksmīgas un nereti semantiski grūti un ne pilnīgi (pateico-
ties savai nepārprotamai izveides saistībai ar verbu ‘būt’) nosakāmas ‘būšanas’ 
vietā rakstījumā tiek likts priekšā it kā apzināti veidots jaundarinājums, tā vien 
liekas, ka acīm redzams tapinājums no lietuviešu valodas (esamybė), par kura 
darināšanas pamatotību pēcāk tika izteikti arī atsevišķi iebildumi no vietējo va-
lodnieku puses29 (Pūra 29. lpp.: «Vai Dieva eksistence {esamība} iz dabas pie-
rādāma..?» un 38. lpp.: «Priekš Dieva esamības pierādīšanas esam tikai kādus 
piemērus iz dabas smēluši...»)  Otrā Pūra izdevumā (1892) šo vārdu lieto jau 
R. Jirgens rakstā Valodas attīstīšanās (20. lpp.: «..viņš [neizglītots cilvēks] ne-
šaubas par šīs [dzīvnieku] valodas esamību...»), kā arī kāds nezināms un izde-
vēju neatzīmēts tulkotājs, veicot Eduarda Ruprehta30 grāmatas Kas ir patiesība?31 
kādas daļas32 pārcēlumu latvju mēlē (22. lpp.: «Kristum, no kā dabūta viņas 
[baznīcas] esamība…», 62. lpp.: «..no Kristus esamības un staigāšanas virs 
zemes…», «Vienkārši ir ar mūsu laiku rēķinu patieso esamību» un 88. lpp.: «Tā 
tad nevar sacīt: to tik cilvēki tā augsti iedomājas, tā tik ir fantāzija, nevis patiesa 

29 Sk. fiksāciju: Mīlenbahs, K. Latviešu valodas vārdnīca. Red., pap., turp. J. En-
dzelīns. 1. sēj. R.: Izdevusi Izglītības ministrija, 1923-1925, 571. lpp.; sk. arī attiek-
smi: «7. [jautājums.]  Vai pareizi [lietot, tulkot] – ‘esamība’ (das Sein)?  Atb.: šai nozī-
mē labāk sacīt ‘esme’ (kā lš. esmė) un ‘ira.’  Abu šo vārdu nozīmes varētu šķirt.» (“337. 
Valodniecības nodaļas sēde – 1933. g. 21. decembrī. Sēdi vada prof. J. Endzelīns,” Pro-
fesora J. Endzelīna atbildes. Rīgas Latviešu biedrības valodniecības nodaļas sēžu protoko-
li, 1933-1942. Pētera Kļaviņa priekšvārdi un rādītāji. 3. elektron. izd. [S.l.]: Eraksti, 
2008, 24. lpp.); arī: Valodas prakses jautājumi. Red. J. Endzelīns, sak. P. Ozoliņš. R.: 
Izdevusi Latv. Ū. Fil. u. filoz. stud. Ramave, 1935, 19. lpp.

30 Gottlieb Friedrich Eduard Rupprecht; 2. iii 1837., Azendorf in Oberfranken – 2. 
vii 1907., Sausenhofen in Mittelfranken, kas tagad pieder Ditenhaimas (Dittenheim) 
apgabalam.

31 Ruprehts, E. Kas ir patiesība? jeb Populāri rakstieni iz dabas un vēstures par Die-
va eksistenci. R.: Jopske un Ballods, [1892].

32 Was ist Wahrheit? Oder: Populäre Streifzüge gegen den Unglauben unserer Zeit für 
aufrichtige Seelen aus allem Volk. Nürnberg, Bd. 1, 1875; Bd. 2,1, 1876; Bd. 2,2, 1877.
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esamība.»)  ‘Esamības’ Pandoras lāde visupēc tika atdarīta arī rakstu valodā.  
Jaunieveduma izplatīšanās dīvais pastraujums un klaidums rakstu valodā,33 kā 
liekas, varētu liecināt par tā runas formas jau notvirtinājušos klātbūtni vismaz 
studējošās jaunatnes teicēs pat pirms aprobācijas rakstos.  Kas bija tās formālais 
ieviesējs Jānis Ērmanis?

Jānis Pētera dēls Ērmanis (mācītājs Lazdonā un Krimuldā) esot dzimis 1862. 
gada 10. (22. j.st.) x34 Valmieras mācītājmuižai piederošajos Ērmanēnos.  Māte 
Anna Matilde Ruģēna-Ērmane (1834-1869) nākusi no netālajiem Ruģēniem, 
tās vecākais brālis bijis Jānis Ruģēns (1817-1876), skolotājs, apriņķa tiesas ie-
rēdnis, dzejnieks35 un rakstnieks.  Jānis Ērmanis beidzis Valmieras draudzes, tad 

33 Pretēji M. Baltiņa: «Atvasinājuma esamība nostiprināšanās valodā noritēja lē-
nām» (Baltiņa, M. “Esamība, esība, esme, esotība,” Latviešu valodas kultūras jautā-
jumi 13 {1977} 46. lpp.).  Statistiski šo ‘lēnumu’ jo gausi atstiprina virkne publikāciju, 
piem.: Virszemnieks, K. “Ķildīgi kaimiņi,” MV 52 (1893) 3. lpp. (25. xii): «..[Sū-
dzību] izspriež pēc viņas esamības (по существу)»; “Par vēlēšanu reformu priekšli-
kumu Austrijā,” MV 42 (1893) 2. lpp. (16. x): «..Par savu eksistenci (esamību) jāpa-
teicas...»; Mierkalnu Fricis-Ciesa (pēc dažādiem avotiem apcerējis). “Uzmanība, 
izklaidība un ieradums,” Austrums 10 (1894) 284. lpp.: «..Daļa, kuras esamība pastāv 
tikai visumā.»; Purapuķe, J. “Griba,” Baltikas Skolotājs. Paidagoģisku rakstu krājums, 
1 (1894) 7. lpp.: «..Spriedelēja par priekšmetu būtību un vispārējiem esamības sāku-
miem...»; u.c.  1899. gadā šo vārdu var rast jau pie Poruka (Poruks, J. “Rīga,” MVM 
5 {1899} 373. lpp.: «Un Roberts sajuta, ka arī viņam nav dzīvības, ar kuru lai pielip-
tu esamībai.»).

34 Šaurums, G. Tērbatas Ūniversitāte 1632–1932. R.: Autora apgādībā, 1932, 
163. lpp. № 385.

35 Piem., Latviešu draugu dziesma:
  Kad atnāks latviešiem tie laiki,
  Ko citas tautas tagad redz?
  Kad aizies tumsība kā tvaiki,
  Kas ļaužu acis cieti sedz?
  Kad pūtīs vējš, kas spirdzina,
  Un tautas kroni mirdzina? [..]
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apriņķa skolu, bet 1879.-1882. gadā mācījies Tērbatas skolotāju seminārā, pēc 
tam turpat strādājis par mājskolotāju.  Nolicis ģimnāzijas abitūriju, viņš 1887.-
1891. gadā studējis Tērbatā teoloģiju.  Latviskās ‘esamības’ patēvs iegūla mū-
žībā 25. ii 1932. gadā.  Ērmanis piederēja pie tās Tērbatas studentu kopas, kas 
1888. g. 10. xi dibināja Literāriski-zinātnisku biedrību (tā saukto Pīpkaloniju).36  
Minētās biedrības dalībnieku svētdienu priekšlasījumi pēc klausītāju iztirzas 
lielumis veidoja arī Pūra saturu.  Tomēr biedrība ir pieļāvusi arī kādus pastar-
pinātus kontaktus (kā videnieks te reizumis ņem dalību arī Rīgas ‘atbalsta’ un 
tāda kā ‘producentu’ grupa Daugavieši) ar citu augsto skolu latviešu studen-
tiem, un šādā kārtā Pūrā parādās ne tikai ar Tērbatu saistīti vārdi (piem., mas-
kavietis F. Garais).37

Var pieņemt, ka nākamajam Lazdonas mācītājam filoloģija nav bijusi profe-
sionāli apgūstama pirmlieta.  Vēl jo vairāk, varētu domāt, ka teoloģijas fakultātē 

(Tas Latviešu Draugs 35 {1841} 188. lpp. {28. VIII}.)  Atsevišķās dzejoļa vēlākās pub-
likācijās parādās 1. panta 3. rindas izmaiņas – ‘Kad aizies tumsībā tie tvaiki’ (piem.: 
Kad atnāks latviešiem tie laiki. Jāņa Ruģēna dzīve un darbi. R.: Apgāds Grāmatu Zieds, 
1939, 38. lpp.).

36 Zvirgzdiņš, I. “1905. gads Lazdonas draudzē,” Starptautiska konference ‘Infor-
mācija, revolūcija, reakcija: 1905-2005.’ 2005. gada 23.-25. novembris Rīga (Latvija). 
Materiālu krājums. R.: LNB, 2005, 142. lpp.  (Autora piezīme t.p. lpp. № 4: Ziņas par 
Ērmaņa dzimtu sniedza Valmieras novadpētniecības muzeja galvenā vēstures speciā-
liste Ingrīda Zīriņa.)  Sk. arī: Šaurums, G. Tērbatas.., 115. lpp.

37 «..[Daugaviešu] vārdā saucās īpaša, rosīgā jaunekļu rakstnieka un krāsotāja 
Krēsliņu Jāņa nodibināta un vadīta biedrība Rīgā, kas uzņēmās Pūra apgādību, tā ie-
spiešanu un izplatīšanu tautā.  Mans [Āronu Matīsa] uzdevums Daugaviešos bija tas, 
raudzīties, ka iespiešana notiek glīti un bez kļūdām, ko man nācās izdarīt vieglā un tī-
kamā kārtā, tādēļ ka es silti simpatizēju jaunajam studentu izdevumam...  Mans no-
pelns te bija tikai izlasīt visu Pūrā ielocīto visādu zinātnisko rakstu korektūras, kuras 
citādi šādos izdevumos parasti lasa paši autori, vismaz beidzamās, bet te gulēja uz ma-
niem pleciem.  Bez tam gan vēl dažs raksts, kas pienāca ārpus Tērbatas [Pūra] galvenās 
redakcijas tieši Rīgā, piem., maskavieša F. Garaja [Garā] apcerējums Šekspīra Hamlets 
iekļuva krājumā ar manu ziņu vien.» (Ārons, M. “Satiksmē ar diviem mūsu valodnie-
kiem,” Ceļi 3 (1933) 27., 28. lpp.; –. Manas dzīves atmiņu grāmata. R.: Grāmatu apgād-
niecība A. Gulbis, 1938, 112. lpp.)
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varbūtējus kursus ide. vēsturiskajā gramatikā viņam nav nācies klausīties.  Kur 
tad, iespējams, tika nomanīta ‘esamība’?

K. Karulis raksta,38 ka vārds ‘esamība’ esot «..darināts.. no šķietamas div-
dabja formas *esams (lš. esamas ‘esošs’)...»  Tomēr jāšaubās, vai Ērmanis ko ir 
darinājis, paticamāk liktos, ja viņš šo vārdu būtu padzirdējis, iespējams kāda 
Pīpkalonijas svētdienas ‘kalpojuma’ laikā.  Sliecos par labu ne teoloģijai, bet gan 
filoloģijai, kurai tajās dienās piedienēja vismaz divi Ērmaņa studiju līdzbiedri: 
K. Kasparsons un J. Kauliņš.39  Filoloģijas students Kasparsons pēcāk pieslejas 
medicīnai un t.d. sabiedriskai darbībai (pirmais LR izglītības ministrs), savu-
kārt Kauliņš ir, ja tā varētu sacīt, tas pirmais latvju zemnieka dēls, kas «..repre-
zentējas kā valodnieks Rietumeiropas valodu zinātnieku priekšā...»40  Kas ir 
šis zemnieka dēls Kauliņš?

Jānis Kauliņš dzimis 1863. gada 26. xi Sausnējas pagasta Kalna Stauģēnos, 
rentes māju saimnieku ģimenē.  Sākotnējo izglītību viņš apgūst mājās, pēcāk 
gan apmeklē arī Vietalvas draudzes skolu, līdz iestājas Cimzes skolotāju semi-
nārā Valkā (1880).41  Pēc semināra beigšanas (1884) uzsāk mājskolotāja darbu 
Grundzālē, Valkas apriņķī (1884-1887) un, jādomā, nonākot saskarē ar Smil-
tenes Kārli Kundziņu (sen.), ņem dalību arī vietējo intelektuāļu t.s. ‘lasāmajos 
vakaros.’  Iespējams, ka tieši ar Kundziņa starpniecību Kauliņš epistulāri42 iepa-
zīstas ar vienu no43 baltu filoloģijas pamatlicējiem A. Becenbergeru (Adalbert 
Bezzenberger; 14. iv 1851., Cassel – 31. x 1922., Königsberg), kā rezultātā die-
nas gaismu piedzīvo vairākas, formas un satura ziņā unikālas (vismaz attiecībā 
pret vēl neesošās Latvijas pirmējiem aizmetņiem valodniecības jomā) Kauliņa 

38 Latviešu etimoloģijas vārdnīca. [Lev] 1. sēj. R.: Avots, 1992, 272. lpp.
39 Sk.: Šaurums, G. Tērbatas.., 162. lpp., № 377 un 163. lpp. № 397.
40 Blese, E. “Jāņa Kauliņa zinātniskā darbība,” Ceļi 3 (1933) 13. lpp.
41 Ancītis, K. “Septiņdesmit mūža gadi,” Ceļi 3 (1933) 5. lpp.
42 Ķestere, I. “LU profesors Jānis Kauliņš (1863-1940) un viņa laikabiedri,” 

LUR 716: Zinātņu vēsture un muzejniecība (2007) 54. lpp.
43 Šāda pieticība nav vispārēja, sk.: Schmalstieg, William R. “The Founder of 

Baltic Philology: Adalbert Bezzenberger,” Lituanus 2 (1974) pp. 35.-43.
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publikācijas.44  Studijas Tērbatas universitātes Filoloģijas fakultātē viņš uzsāk 
1888. gadā.  Pēc tās pabeigšanas (1891) Kauliņš, jādomā, ir spiests vairāk rū-
pēties par ‘dienišķo maizi,’ nevis, kā liekas, par sirdskāro zinātni: seko mājsko-
lotāja darbs Palsmanē, Valkas apriņķī (1892-1895), virsskolotāja darba gadi 
Pleskavas kadetu korpusā (1895-1918) un Zinātniski pedagoģiskās nodaļas 
pārziņa palīga, kā arī muzeja bibliotekāra vieta Kazaņas guberņas muzejā (1918-
1920).  Varētu domāties, ka sekošais darbs Latvijas Universitātes Filoloģijas un 
filozofijas fakultātē (1920-1940) visupēc iespēs atdarīt reiz pievērtās durvis zi-
niskuma aprūpē.  Iespēja, bet.. nedaudz, lai gan retie Kauliņa darbības apskatu 
veidotāji šādu viņa rosmes iezīmi liekas nemanām.45  Un tomēr, spīdoša debija, 
bet rezultātā apm. 34 publikācijas kādos 45 rosmes gados,46 turklāt pēdējā div-
desmitgadē tikai apm. 5 no tām varētu nosaukt par zinātniskām.47  Tiesa, ir vēl 
daži filozofiska un ‘paidagoģiska’ rakstura apcerējumi,48 kā arī atsauce par J.A. 
Studenta disertācijas iesniegto tekstu.49  Tā vien liekas, ka kaut kas ir traucējis, 

44 Kaulin, J. “Ueber die (lettische) mundart von Saussen und Fehteln (Livland),” 
Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen 12 (1887) S. 214-239; 14 (1889) 
S. 116-151; –. “Der (lettische) Dialekt von Selsau (Livland),” Beiträge zur Kunde der 
indogermanischen Sprachen 16 (1891) S. 322-338 (šo sējumu Latvijā un tās apkārtnē 
atrast nav izdevies, ko gan nevarētu teikt par atsaucēm retos pašmāju apcerējumos).

45 Piem.: Blese, E. “Profesora Jāņa Kauliņa dzīve un darbi,” IMM 12 (1933) 494.-
505. lpp.; Bērziņš, O. “Tautas gara paudējs,” Rīts 327 (1938) 6. lpp. (26. xi); u.c.

46 Straubergs, K. “Iespiestie darbi,” Ceļi 3 (1933) 6.-8. lpp.
47 “Garuma intonācijas sausnējiešu izloksnē,” FBR 3 (1923) 49.-67. lpp.; “Divē-

jāds uzsvars latviešu divdabjos,” FBR 11 (1931) 27.-35. lpp.; “Vīriešu un sieviešu kār-
tas dažādojums atgriezeniskos darbības vārdos,” FBR 12 (1932) 8.-10. lpp.; “Sistemā-
tisks pārskats par sausnējiešu izloksnes pārskaņām,” FBR 13 (1933) 11.-19. lpp.; “Ad-
jektīvi, kas beidzas ar -īns, -īna,” FBR 13 (1933) 161.-163. lpp.

48 “Herbarts,” Tautas audzināšana 2 (1924) 42.-78. lpp.; “Personālisms,” Tautas 
audzināšana 3 (1926) 123.-151. lpp.; “Vai A. Bergsons, kā apziņas filozofs, pielīdzi-
nāms G. Teihmilleram?,” Ceļi 8 (1937) 406.-415. lpp. (saistībā ar P. Jureviča publikā-
ciju “Divi apziņas filozofi: Teihmillers un Bergsons,” Ceļi 7 {1936} 21.-53. lpp.).

49 Kauliņš, J. “Piezīmes par J. Studenta rakstu: Atziņas teōrija grieķu filozofijā,” 
LUR 18 (1928, pielikums) 63.-67. lpp.  Jūlijs Aleksandrs Students (26. xii 1898., Cē-
su apr. Lubānas pag. Aizsilnieki – 24. iii 1964., Dobele).  1927. gadā viņš publicē diser-
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jaucies pa vidu Kauliņa zinātniskām cerēm.  Varbūt tā bija nevēlēšanās, neva-
rēšana?  Jāšaubās.  Drīzāk tas pats, kas, piem., P. Ķiķaukam u.c. – ‘maizes’ darbs 
Latvijas Universitātē!  Tas nav paradokss, bet gan atklāti nepausta un pieklusēta 
īstenība: Kauliņa ziniskās rosmes sparīgumu izsausnēja rutīnas nodarbes LU – 
pasniegšana, izglītošana, kā arī vairums t.s. sabiedrisko u.c. pienākumu.  Arī t.d. 
zinātniekam LU visupirms nācās domāt par ‘maizi,’50 un tad, ja to atļāva laiks un 
iespējas (kā par to izsakās, piem., G. Vlastoss,51 attaisnodams Sokrata ne reto 
pasivitāti t.d. sabiedriskās ‘lietās’) – par zinātni.  Latvju filologs, zemnieka dēls 
Jānis Kauliņš mira 1940. g. 23. x.52

Kas ir tie materiāli, kas ir ļāvuši izteikt pieņēmumu, ka vārda ‘esamība’ pir-
mējo lietojumu rakstu valodā varētu būt izrosījusi nevis tie vai citi Ērmaņa skru-
pulozi valodnieciski izmeklējumi, bet gan Mētraines studentu kādas varbūtē-
jas filoloģiska rakstura diskusijas atsevišķu (saklausītu?, atstāstītu?) fragmentu 
kazi pat pārprasts uztvērums un tā īstenotība drukātā vārdā.53  Viens no tiem, 

tāciju Atziņas teōrija grieķu filozofijā (LUR 16 {1927} 203.-415. lpp. ar kopsavilkumu 
vācu valodā un literatūras sarakstu – 416.-430. lpp., kā arī atsevišķā novilkumā (R.: 
Valstspapīru spiestuve, 1927, 1.-230. lpp.).  Gala iznākumā disertācija tomēr netiek 
aizstāvēta.

50 Lai gan LU Satversmes 1. pantā ir lasāmi vārdi, ka «Universitāte ir augstākā zi-
nātnes un izglītības iestāde valstī» (LUR 8 {1923} 3. lpp.), tomēr zinātne nebūt nav 
atradusies un neatrodas pirmajā vietā, kā tas lasāms institūcijas ierīkotības nolikumā.  
Nav arī skaidra nule dibinātas mācību iestādes pretenziju leģitimitāte uz augstākās zi-
nātnes iestādes lomu valstī.  Kāds iedibinājums to spēja izšķirt un piešķirt attiecīgu 
titulatūru?  Vai valstj bija nepieciešamie līdzekļi arī zinātnes kā zinātnes uzturēšanai?

51 Grigorijs Vlastoss (Γρηγόριος Βλαστός; 27. vi 1907., Istanbul – 12. x 1991., 
Berkeley, CA); Vlastos, G. “Socrates and Vietnam,” Vlastos, G. Socratic Studies. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p. 131.

52 Rūķe, V. “In memoriam,” Studentu Avīze 2 (1940) 2. lpp. (15. xi).
53 Situācija varētu līdzināties sekošam piemēram.  Tā kā jūtos nedaudz atbildīgs 

par vārda ‘filosofija’ lietojuma atjaunināšanu (par to gan zina tikai retais), tad dalīšos 
dažās atmiņu druskās.  ‘-Sofijas’ padzīve atsākās pēc kāda mana ziņojuma t.s. seminā-
ru laikā vēl ‘Kaķu’ mājas telpās (20. gs. 80. g.b. vai 90. gadu sāk.?), par Endzelīna un 
Felsberga attiecībām un to saasināšanos īpaši pēc pēdējā grieķu īpašvārdu vārdnīcas 
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kas šādas puisiešu pārspriedes jau tajā laikā spēja ieturēt nosacītās ziniskuma 
veidolās un kas jau bija it kā garām ejot pieskāries vārdam ‘būt’ (1887), bija 
tikai un vienīgi Kauliņš: «Dass dabīt von добыть entlehnt ist, ist meiner mei-
nung nach zu bezweifeln, erstens, da für ‘erhalten, bekommen’ im Lettischen 
kein anderes wort existirt, zweitens, weil doch wol den formen: biju, biji, bi-
ja, būt etc. die genuinität nicht abgesprochen werden kann»54  (Tas, ka dabīt 
[dabūt] ir atvasināts no [krievu] добыть, manuprāt, ir apšaubāms, pirmkārt, 
tādēļ, ka šim vārdam erhalten [‘saņemt,’ ‘dabūt,’ ‘iegūt,’ ‘saglabāt,’ ‘uzturēt’], be-
kommen [‘dabūt,’ ‘saņemt’] latviešu valodā nav cita vārda,55 otrkārt, iespējams, 
ka formām biju, biji, bija, būt u.t.t. īstenums nevar tikt apstrīdēts.)  Pietuveni 
fragmenti atkārtojas arī raksta turpinājumā 1889. gadā (sk.: dabiju un as ešu 
fleksīvo formu tabulas).56  Jāpiebilst, ka ‘būt’ 1891. gadā t.p. krājumā pēcāk 

klajā nākšanas (1922) un šo attiecību varbūtēju ietekmi uz vismaz viena vārda (‘fi-
lozofija’) rakstības likteni, kā arī par ‘s’ un ‘z’ burtu maiņas ietekmi uz attiecīgā vārda 
nozīmes pārvērtībām saistībā ar grieķu oriģināliem (to noteikti zināja arī Endzelīns 
pats).  Saieta klausītāju skaits bija neliels.  Nepagāja ilgs laiks, kad periodikā u.c. jau 
aizsākās ar minēto vārdu saistītas diskusijas, kuru raisītāji un pārspriedēji par attiecīgā 
priekšlasījuma saturu labākajā gadījumā bija padzirdējuši vien kāda pārstāsta izdomas 
pilnā patveidē, kurā tomēr iztrūka stāstījuma tāda kā otrā daļa, izteikta gan vien dažos 
vārdos, proti tas, ka Endzelīnam iespējams īpatā veidā, viņam pašam to pat neapjau-
šot, tomēr varbūt ir bijusi daļēja tiesa un kāpēc tas tā varētu būt.  Pēc tam vārds ‘filo-
sofija’ aizsāka jau patstāvīgu, dēku pilnu, ar pirmēji pausto satvaru maz saistītu dzīvi.  
Tika rakstīts (to pēc vairākiem gadiem atradu patlaban jau neesošā interneta vietnē 
ar varbūtēju nosaukumu ‘filosofijas wiki’ vai ‘wikisofija’), ka ‘s’ izvēle esot sakritusi 
«..ar Latvijas neatkarības atjaunošanu 1991. gadā..» un esot simbolizējusi «..centie-
nus atbrīvoties no 50 gadus garā svešas varas uzspiestas ideoloģijas iespaida», tostarp 
arī «vēlmi atbalstīt latviskas vides kopšanas un attīstīšanas tendenci.»  Iespējams, ka 
kaut kas līdzīgs bija atgadījies arī ar ‘esamību.’  Kazi, ir pieticis ar to, ka tika sadzirdēts 
lietuvju esamas vai esamybė (ja vien pēdējais vārds jau tad tika likts lietā, ko noskaidrot 
ar reizi nav izdevies) kādā pārrunā par būti formām (yra, būva, būna, esti, buvo) un at-
vasinājumiem pie ‘nāburgu’ tautas.

54 Kaulin, J. “Ueber die (lettische) mundart von Saussen und Fehteln (Livland),” 
Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen 12 (1887) S. 225.

55 A. Becenbergers tomēr atsevišķā piezīmē pievieno Kuršu jomā izplatīto ‘gūt.’
56 Kaulin, J. “Ueber die (lettische) mundart von Saussen und Fehteln (Livland),” 
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piemin arī J. Lautenbahs.57

Iespējams, ka notikušais ar ‘esamību’ ietapās kādā nenovēršamā sagadījumā.  
Kā tas iespējams?  Sniegšu līdzīgu piemēru.  M. Baltiņa raksta: «Atvasinājums 
esība latviešu valodā nostiprinājies kā vārda esamība otrās nozīmes – ‘pastāvē-
šana, eksistence’ sinonīms.  [..]  Trāpīgi šī atvasinājuma nozīme atklājas šādā 
kontekstā: Nevienas sāpes, nevieni biedi nevar atņemt man manas esības sajūtu...  
Latviešu valodā vārds ‘esība’ iegūst sevišķu nozīmes pastiprinājumu, jo vārda ‘būt’ 
jēga sakrīt ar vārda ‘es’ jēgu.  [..]  (Ziedonis, I. Garainis, kas veicina vārīšanos. 
R., 1976, 70. lpp.)»58

Reiz Kauliņš bija izteicies, ka «neprašanas dēļ ir arī mūsu rakstu valodā, vār-
dus atvasinot, daudz kļūdu ieviesies.»59  Kādus vārdus viņš bija domājis, nav 
zināms.  Tomēr vārda ‘esība’ nozīmes nostiprināšanas sakarā iespējams nāktos 
ņemt vērā arī to pieredzi un ziņas, kuras vismaz pagājušā gadu simteņa 60.-80. 
gadu augsto skolu beidzējiem humanitārās jomās Latvijā nevarētu būt pilnī-
gi svešas.  Un proti, par vācu klasisko filozofiju ar tās ievērojamo pārstāvi J.G. 
Fihti ar vienu no viņa apredzes pamatterminiem Ichheit.60  Lai kā mēs censtos 
ar atbilstoša vārda darināšanu, rādās, ka neko citu lieti izmantojamu, kā ‘esība’ 
vismaz pašlaik piedarināt nav iespējams.  Bet ko lai iesāk ar priekšā likto «vār-
da esamība otrās nozīmes – ‘pastāvēšana, eksistence’» sinonīmu?

Tāpatīgs misējums, liekas, varētu būt saistīts arī ar vārda ‘būtība’ mūsdienu 
nozīmes notvirtināšanos.  T.d. K. Valdemāra vārdnīcā vārds сущность tulkots 
kā būšana, būtība, īstenība (Dasein, Wesen).61  Savuties pie A. Kronvalda atrodam 

Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen 14 (1889) S. 142-143.
57 Lautenbach, J. “Der dialekt der mittleren Abau (Kurland),” Beiträge zur Kun-

de der indogermanischen Sprachen 17 (1891) S. 281: bīs › bijis; bīša › bijuša; bīse › bi-
juse; bīši › bijuši; bīšas › bijušas; S. 286: ir, ira, iraidās; S. 288: nēsmu › ne-esmu.

58 Baltiņa, M. “Esamība..,” 47. lpp.
59 Kauliņš, J. “Par nozīmes maiņu mūsu valodā,” Rakstu krājums: Izdots no Rīgas 

Latv. biedrības Zinību Komisijas 8 (1893) 71. lpp.
60 «Ichheit: der Charakter des Ich-Seins, das Für-sich-sein (vgl. J.G. Fichte, 

WW. I 2, 19 f.)» (Eisler, R. Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Bd. 1. Berlin: 
Verlegt bei Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 1910, S. 513).

61 Русско-латышско-немецкий словарь. Москва: В Университетской типогра-
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sekošo: būte – Wesen un būtība – Wesenheit.62  Iespējams, ka Valdemāram vēl ir 
bijušas šaubas par vārdu ‘būšana’ un ‘būtība’ savattiecībām ar vācu Dasein un 
Wesen: mainoties vārdu atvasināšanas paņēmieniem, iegūtie rezultāti ne vien-
mēr varētu būt ar skaidri izšķirtu un nodalītu leksisku nozīmi.  Tā vien gribas 
sacīt, ka ‘būtība,’ kā šķiet, vārdnīcas darinātāja izpratnē vēl spēja izsacīties arī 
par ‘būšanu,’ uz ko acīmredzot norāda vācu Dasein un Wesen līdzpastāve pie 
šķirkļa сущность.  Savukārt s.v.: бытие – būšana, rodams tikai Dasein.63  Runā-
jot citiem vārdiem, arī atvasinājumiem no ‘būt’ (valodās, kurās attiecīgā verba 
pamatā ir ide. bheu-, bhū-) pirmām kārtām acīmredzot būtu jāizsakās par ‘būt.’  
Bet vai ‘būtība’ izsakās par ‘būt’?  Protams, latviešu valodā tas tā ar laiku tika 
iestrādināts.  Bet citās mēlēs?

Vārds οὐσία esot «abstract formation in -ία from the ptc. [participle] ὤν, 
οὖσα, ὄν [tas, kas ir; esošs]…»64  Tā atpratnes citās valodās nereti tiek izteik-
tas ar vārdiem essentia, natura, substantia u.tml. (Wesen, Substanz, Sein, Existenz, 
Masse, u.a.).65  Tomēr minētā vārda saikne ar ‘būt’ vismaz dažās valodās (līdzīgi 
kā grieķu) nebūt nav tieša (kā tas praksē tika iedarināts latviešu valodā), tā tiek 
pastarpināta vēl ar kādu komponentu: сущность – состоянье сущаго, бытие, 
существование, tostarp сущий, прч. гл. быть – истый, истинный, подлинный, 

фии (Катков и Ко), 1872, с. 594.
62 Kronvalds, A. “Valodas kopējiem,” Kronvalds, A. Kopoti raksti. 1. sēj. [R.]: 

Valtera un Rapas A/S. apgāds, 1937, 465. lpp.
63 Русско-латышско-немецкий.., с. 30.
64 Beekes, R.; Beek, L. van. Etymological Dictionary of Greek. Vol. 2. Leiden, Bos-

ton: Brill, 2010, p. 1131 (s.v.: οὐσία).
65 Detalizētāk sk.: Powell, J. Enoch. A Lexicon to Herodotus. Cambridge: At the 

University Press, 1938, p. 278, s.v.: οὐσίη; Ast, F. Lexicon Platonicum: Sive vocum Pla-
tonicarum index. Vol. 2. Zweite Auflage. Berlin: Hermann Barsdorf Verlag, 1908, S. 
491-493 (οὐσία, ἡ, natura {vern. Wesen h.e. das wahrhaste Seyn, et die Wirklichkeit, das 
Daseyn}; res; status {S. 491}); Lexicon Gregorianum. Bearbeitet von Fridhelm Mann 
unter Mitarbeit von Volker Henning Drecoll. Leiden, Boston: Brill, 2007, S. 933-
947; u.c.  Par vēsturiskām vārdveides niansēm un salīdzinājumiem sk.: Sihler, An-
drew L. New Comparative Grammar of Greek and Latin. New York, Oxford: Oxford 
University Press, 1995 (īpaši sadaļa: The Verb ‘Be’ in Greek and Latin, pp. 491-496).
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настоящій, или весьма схожій, точный;66 vārds сущий lielumis tiek izprasts kā 
grieķu ὤν, οὖσα.67  Vēl kāds piemērs: соущие – существо, сущность, главное 
свойство, природа, совокупность свойств, самодовлеющая единица, имуще-
ство un соущъство – существо, существованіе, сущность, главное свойство, 
отличительная черта, природа, совокупность свойств.68  Tādējādi iespējams, 
ka ‘būtībai’ kā Wesen (un) vai Wesenheit arī latviešu valodā nāktos izsacīties par 
to, kas ‘ir,’ par kādu ‘esošā’ iezīmi, stāvokli u.tml., tomēr piesauktais vārds pat 
attāli nenorāda nedz uz šādu sakaru, nedz arī uz pietuvenas leksiskas nozīmes 
fiksācijas klātbūtni pašā vārdā.  Vēl jo vairāk, valodas prakse un acīmredzot daļa 
tās iesērētāju acīmredzot ir turpinājuši atsavināt ‘būtībai’ tās varbūtējo pirmējo 
piederumu – ‘būt,’ un, kā rādās, iedami tādu kā kronvaldiski jau iezīmētu ceļu, 
veidojuši pašrocīgu etimoloģiski un kultūrvēsturiski savrupu vārda nozīmes 
atdarījumu pierocīgiem avotiem krievu un vācu valodās.

Daļējs risinājums pieminētai problēmai gan tika dots, bet piepalika tāds kā 
mazievērots: tie ir jau minētais Lautenbahs un Endzelīns ar vārdiem ‘ira’ un ‘es-
me.’  Pirmais vārds (‘ira’) ir guvis iespēju tiešā veidā norādīt uz to, kas ‘ir,’ bet savā 
supletīvismā (pastarpināti) saglabāt saikni ar ‘būt.’  Liekas, ka tieši šim vārdam, 
vai kādam tā iespējamam atvasinājumam (piem., ‘irība’) bija paredzēta ‘būtī-
bas’ (Wesenheit) loma.  Otrais vārds (‘esme’) kā ‘būt’ supletīvas formas darinā-
jums ietelpj sevī kādu ide. primāru sakni *h1es-,69 kas ir pamatā arī grieķu εἰμί 
(lat. es-se, kr. ес-м).  Vairums ide. valodas (latviešu, krievu, angļu u.c.) vārdu ar 
nozīmi ‘būt’ atsevišķās gramatiskās formās (piem., nenoteiksme, pagātne, nā-
kotne, vairākas tagadnes personformas u.c.) izsaka ar dažādām saknēm, tomēr 
lielumis tā ir tāda kā bhū- un es- semantiski iespējams nebūt ne viennozīmīga 

66 Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусскаго языка. Т. 4. С.-Петер-
бург, Москва: Т-ва М.О. Вольф, 1909, col. 657.

67 Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка. Изд. 2е. Т. 3. М.: Про-
гресс, 1987, с. 814.

68 Срезневскій, И.И. Матеріалы для словаря древне-русскаго языка по пись-
менным памятникам. Т. 3. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 
1912, col. 634-635.

69 Lexikon der indogermanischen Verben. Unter Leitung von Helmut Rix. Wies-
baden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2001, S. 241.
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formu līdzpastāve, kāda savā cēloniskumā aizsapratnē slēpta pretēju iestatīju-
mu sabūšana.  Kas ir noticis un kāpēc tas ir noticis?

Ja mēs latviešu valodā liekam lietā tādus vārdus kā ‘būt’ vai ‘būšana’ (krie-
vu – быть, бытие; angļu – to be, being; u.c.), tad visupirms acīmredzot esam 
atsaukuši valodā ide. bheu-, bhū-: «ursprünglich ‘wachsen, gedeihen’ [‘augt,’ 
‘labi padoties’ (par ražu u.tml.)] (wohl = ‘schwellen’ [‘pieaugt,’ ‘briest’]) zahl-
reiche Nominalbildungen mit den Bedeutung das ‘Sein, Wesen, Wohnen, 
Wohnsitz’…»,70 kam atbilstību grieķu valodā valodnieki pirmām kārtām sa-
skata vārdā «..φύω (lesb. φυίω..), ‘zeuge’ [‘radu,’ ‘laižu pasaulē’] (Aor. ἔφυσα), 
φύομαι ‘werde, wachse’ [‘kļūstu,’ ‘topu,’ ‘augu,’ ‘pieaugu’]…»71  Savuties tad, 
kad mēs latviešu mēlē liekam lietā vārdu ‘esme’ vai ‘esamība,’ esam atsaukuši 
ide. es-: «‘sein,’ Kopula und Verbum Substantivum; bildet ursprünglich nur ein 
duratives Präsens wird daher einzelsprachlich vielfach durch die Wurzel bheūə- 
: bhū- suppliert.»72  Īpati ir tas, ka grieķu valodā izsakot to pašu ‘būt’ (εἶναι, ep. 
ἔμμεναι) un ‘esmi’ vai ‘esamību’ (τὸ εἶναι) mēs, jādomā, lielumis (izņēmumi va-
rētu būt atsevišķi specifiski aizvietojumi) piepaliekam es- satvarā (praes. εἰμί, 
inf. εἶναι; fut. ἔσομαι, inf. ἔσεσϑαι; imp. ἦ, ἦν).  Runājot citiem vārdiem, grieķu 
‘būt’ (es-) nav latviešu (krievu, angļu u.tml.) ‘būt’ (bheu-, bhū-), tas nav gluži 
tas pats ‘būt,’ ko mēs (citi, pārējie, svešie) spējam izteikt un, varbūt, arī izprast 
(bet ne tikai pielāgot, kā to redzam sekošā pielīdzinājuma piemērā: «бытиѥ... 
– τὸ εἶναι, существование...»73).  Abiem ‘būt’ (es- un bheu-, bhū-) ir veidoju-

70 Pokorny, Julius. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. Bern 
und München: Francke Verlag, 1959, S. 146.

71 Ibid., S. 147.  To arī bija pateikusi savā sacījumā Larisa vēl pagājušā gadu simta 
90. gados.

72 Ibid., S. 340.  Sal.: «eš-zi/aš-.. ‘to be (copula); to be present’ : 1 sg. pres. act. 
e-eš-mi...» un «-ant- (part. suffix) PIE *-ent-.  ..ašant- ‘being’ (from eš-zi/aš- ‘to be’...)» 
(Kloekhorst, A. Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon. Leiden, Bos-
ton: Brill, 2008, p. 250; p. 183).

73 Срезневскій, И.И. Матеріалы для словаря древне-русскаго языка по пись-
менным памятникам. Т. 1. СПб.: Типография Императорской Академии на-
ук, 1893, col. 210: «Како бо есть не премилостив (Господь) иже.. от небытіа в 
бытіе приведе всяческая. Ѳеод. Печ. 207 (Служ. Варл. XII в.).»  Sal.: «бытïє : быт-
ность...» (Памво, Бєрында. Лєксïконъ славєноросскïй. Имєнъ толъкованïє... Ти-
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sies tāda kā piespiedu kārtas atbilsme gan valodā un izpratnē, gan tulkošanas 
praksē.  Uzrādītās atšķiras varbūt nav nozīmīgas ikdienas lietojumos, t.d. darī-
jumu mēlē kārtējam pārpircējam iegalvojot ‘šeptes’ ienesīguma neizbēgamību 
nākamībā, vai tirgus placī mēģinot nokaulēt babulienes prasīto pārmēra cenu 
izbijušo dienu Auroras zeķbiksēm.  Bet vai tām ir vienlīdz maza vērte vēsturiski 
visumā gana apšaubītos centienos novest pie latvju runas un prātiņa arī filozo-
fiskas ‘lietas’ un piedevām vēl atpazīt pierunāto?

Vienu no varbūtējiem iemesliem vismaz attiecībā uz latviešu valodu piemin 
arī Karulis (atsaucoties uz Endzelīnu un Ivanovu), saistot minēto sadalījumu 
ar arhaisku pretnostādni jēgumiem par ‘pastāvēšanu, atrašanos tagadnē’ un ‘ra-
šanos neredzamā pagātnē, dzīvošanu kādreiz agrāk,’ kas ir izsacīti «..nevis ar 
viena vārda piedēkļu un galotņu maiņu, bet gan ar divu patstāvīgu vārdu pret-
nostatījumu (es- : bi-).»74  Kāpēc grieķiem vairumā75 nav šādas izšķiras, kur-

пографïи общежителнаго монастыра Кутєинскаго, [1653], s.v.: бытïє).
74 Lev, 1, 158. lpp.
75 Vairumā, ne kopumā, jo varētu būt dažas problēmas, pazīstamākā no kurām ir 

saistīta ar Hērakleita fr. 123.  [10; Marc. 8.]  Themist. Or. 5,69  φύσις δὲ καϑ’ Ἡρά-
κλειτον κρύπτεσϑαι φιλεῖ.  –  Iedaba (φύσις), pēc Hērakleita, mīl slēpties (κρύπτεσϑαι).  
Vārds κρύπτω (līdzīgs nozīmēs ar ἀποκρύπτω un καλύπτω) lietots fragmentos B 93 
(κρύπτει), B 95 (κρύπτειν), B 109 (κρύπτειν) un B 123 (κρύπτεσϑαι).  Visos šajos iz-
teikumos darbā Pirmssōkratisko domātāju darbu fragmenti tas tulkots kā ‘slēpt’ (B 93 
– ‘slēpj’, B 95 – ‘slēpt’, B 109 – ‘slēpt’ un B 123 – ‘slēpties’).  Ļ.:  (0)  Природа любит 
прятаться.  A. Ahutins domā, ka «вeздe, гдe бытиe так или иначe опрeдeляeтся, 
оно мыслится как бытиe имeнно потому, что оно ‘любит скрываться’ от мысли, 
иными словами, мыслится как ‘фюсис’» (Аxутин, А.В. Понятиe ‘природа’ в ан-
тичности и в Новое бремя (‘фюсис’ и ‘натура’). М.: Наука, 1988, с. 118).  Auls Gel-
lijs (NA XII 11, 6-7) citē Sofokla izteikumu (fr. 301) par laiku, kas atklāj (at-slēpj) vi-
su; viņš piemin arī kādu anonīmu dzejdari, kurš apgalvojis, ka patiesība esot laika mei-
ta.  Līdzīgas rindas lasāmas arī Sofokla Aiantā: ἅπανϑ’ ὁ μακρὸς κἀναρίϑμητος χρόνος 
| φαίνει (v.l. φύει) τ’ ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται (burt.: [pilnībā] visu ilgais un neiz-
skaitāmais laiks | rāda {v.l. iznes ārā, iznes [uz] āru} neskaidro un parādītu noslēpj; arī 
ilgais un neizskaitāmais laiks rāda {v.l. iznes ārā, iznes [uz] āru} [pilnībā] visu neskaid-
ro un parādītu noslēpj).
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pretim citi ide. pabērni ir tikuši iekļauti lielākā vai mazākā sašķirā,76 tā arī paliek 
tikai jautājums?  Varbūt Heidegeram saistībā ar vārda ‘būt’ un tā atvasinājumu 
nozīmi attiecībā uz grieķiem tomēr ir tiesa?77  Kas zin’?  Tajā pašā laikā šāds lie-
tu stāvoklis var mest ēnu uz spējām un varēšanu no svešatnes ar reizi ieprasties 
un atskārst grieķu pasaules ‘būt’ es- statījumu.  Iespējams es- darinājumus arī 
nāktos atprast un izteikt ar es- līdzekļiem, toties mums lielumis ir vien bi- atvie-
tojumi.  Kazi, es- nevēlas atklāties svešajiem.  Pat tad, kad ‘būšanas’ vietā tika 
iedēstīta ‘esamība,’ pat tad tas nav mainījis latviešu valodas kopējo bi- iestati.  
Tā atspaidā ģērmaniskais apvērsums, kā rādās, ir bijis vien ‘būt’ noģīmja kos-
mētiskas pielabošanas pasākums vispārējas labāka paskata vēlamības ilūzijas 
ietvaros.  Tas pats būtu jāsaka arī par ‘esmi,’ vien ar to piebildi, ka tā ir valodiski 
pareizi veidots un tālabapēc vēlamāks piemāns.

Nobeidzot šo vārdojumu par latvju ‘esamības’ dzimšanu, kādas varbūtējas 
simboliskas beigu izskaņas dēļ nākas pieminēt vēl kādu Garā 1894. gadā dari-
nātu mazdarbu.  Tas ir veltīts Blaumaņa lugas Pazudušais dēls78 izrādījumam Jel-
gavas Latviešu biedrības namā t.p. gada 18. aprīlī.  ‘Esamība’ gan šajā apcerē nav 
pārspriesta.  Tomēr tās iedibināšanas un piepaturēšanas sakarā gribot negribot 
līdzās jau minētajam Kauliņa izsacījumam piesaucas arī nedz īsti lolotā, nedz īsti 
aprūpētā Krustiņa vārdi mātei, neļaut muļķa bērnam darīt visu to, ko viņš grib...

76 Tas vērojams arī latīņu valodā: sum, esse ‘to be’ (v. irr. pr. ind.: sum, es, est, su-
mus, estis, sunt…; pf. fuī, fut. futūrus sum, inf. fore.)  Sk.: Vaan, M. de. Etymological Dic-
tionary of Latin and the other Italic Languages. Leiden, Boston: Brill, 2008, p. 599; Er-
nout, A.; Meillet, A. Dictionnaire étymologique de la langue latine: Histoire de mots. 
4e édition.. par Jacques André. Paris: Klinsksieck, 2001, p. 665-666.  Par vācu valo-
du sk.: Köbler, G. Deutsches Etymologisches Wörterbuch. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul 
Siebeck), 1995, S. 366 (s.v.: sein); lietuviešu: «būti ‘sein, werden’…» Fraenkel, E. 
Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. Heidelberg: Carl Winter, Universitäts-
verlag, 1962, S. 68.

77 Par to var lasīt arī latviešu valodā, piem.: Bičevskis, R. Dzīves un nāves herme-
neitika: Martina Heidegera agrīnie filosofiskie meklējumi. [S.l.]: FSI, 2009, 331. lpp., u.c.

78 F.[-ricis] G.[-arais] “Pazudušais dēls,” Tēvija 17 (1894) 5-6 lpp. (27. iv).
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Visupēc paldies tieši Larisai par to, ka nebūdama latviete, viņa ir stimulējusi 
vismaz mani pirmssokratiķu sakarā ieskatīties arī latviskajās ‘būt’ padarīšanās, 
un nebeigt uzdot taujājumus pat redzot to, ka ‘būtība,’ iespējams, viļ savu tei-
cēju viņam to pat nenojaušot.  Neko darīt.  Tādi tikām ieveidoti.


