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Amerikāņu ģeopolitikas stūrakmens – kultūras invāzija
- Kāpēc pirms sarunas uzsākšanas uzskatījāt par nepieciešamu mani brīdināt, ka
tās sekas mums varot būt arī neparedzamas, līdz pat pastiprinātai dažādu
specdienestu interesei, tamlīdzīgi?
- Redziet, saistībā ar milzīgo sadrumstalošanos sabiedrībā, ekonomikā, izglītībā,
komunikācijā, kas izraisīja dažādu subkultūru jeb minikultūru rašanos, pagājušā
gadsimta septiņdesmitajos gados Rietumu pasaulē ļoti lielu vērību sāka pievērst
identitātei. Mums šī identitātes problēma puslīdz aktuāla kļuva tikai PSRS sabrukuma
periodā astoņdesmito gadu beigās saskaņā ar nacionālās pašapziņas kārtējo „atmodu”.
Tā, piemēram, ASV visi meklēja, atrada un atcerējās savus senčus, sākot ar
prezidentiem un beidzot varbūt ar pēdējiem Amerikas klaidoņiem. Līdztekus šim
identitātes meklēšanas procesam pirmajā vietā izvirzījās kultūra kā cilvēku darbības,
uzvedības un saskarsmes pamats. Tāds pavērsiens kultūras izpratnē ir saprotams, jo
identitātes pamatā ir tādi kultūras elementi kā etniskās saknes, garīgās kultūras
tradīcijas, valodas saknes. No septiņdesmitajiem gadiem Amerikas ideologi un
ģeopolitikas veidotāji saprata, ka vissvarīgākā tomēr ir nevis tirdzniecība,
tehnoloģijas, armija, bet gan kultūra, pret kuru iepriekš viņi izturējās visnotaļ pavirši.
Amerikāņi aptvēra kultūras perspektīvas – spēju iedarboties uz cilvēku emocijām,
morāli, idejisko pārliecību. Taču faktiski Amerikā pret māksliniecisko kultūru ļoti
vērīgi sāka izturēties jau kopš divdesmitā gadsimta sākuma, jo viņi precīzi bija
novērtēts: kurš pārvaldīs kultūru, tā rokās būs arī vara attiecīgajā teritorijā. Un
amerikāņi pēc Otrā pasaules kara lielā mērā ar mākslinieciskās kultūras palīdzību sāka
iekarot Eiropu... Lūk, tāpēc šodien vērsties pret amerikāņiem no kulturoloģiskā
aspekta ir visnotaļ riskanti. Šodien manuprāt viņu speciālie dienesti un vispār viņu
ideologi pret šīm lietām izturas daudz uzmanīgāk, nekā pret kaut kādiem skaitļiem,
militāro vai ekonomisko spiegošanu. Tādēļ arī jūs aicināju, sak, runāsim tikai par
„nevainīgu kultūru”, kaut gan ir skaidrs, ka kultūra ir efektīvs ideoloģiskais un
ģeopolitiskais instruments, ar kā palīdzību Amerika jau pakļāvusi Eiropu un tagad
tiecas pakļaut Eirāzijas atlikušo daļu, un vispār visu pasauli.
- Kas ir tie avoti, kas apstiprina jūsu argumentus, ka amerikāņu kultūras – ja to
par tādu var nodēvēt – ekspansija pasaulē ir apzināts politiski ideoloģisks
process?
- Tie ir pašu amerikāņu materiāli, kuri jau sen publicēti un tagad tos var lasīt
grāmatās, arī Internetā. Jau divdesmitā gadsimta sākumā amerikāņi deklarēja savas
mesiāniskās tieksmes. Viņu valstsvīri skaidri un gaiši sludināja, ka amerikāņi ir
apdāvināti ar progresa garu, spēju pārvarēt reakciju visā pasaulē, Dievs ir licis
amerikāņiem vadīt cilvēces garīgo atdzimšanu, un tāda ir amerikāņu dievišķā misija.
Mēs līdz šim zinājām tikai divus gadījumus vēsturē, kad kāds piešķir sev tādas
globālas mesiāniskās funkcijas. Pirmā, protams, ir Bībele, kurā Dievs ebrejiem piešķir
izredzētās tautas statusu; otrie bija vācieši, kuri nāca klajā ar savu ģenētisko pārākumu
no rasu teorijas viedokļa, un trešie (faktiski hronoloģiski otrie) ir amerikāņi, kuri jau,
piemēram, 1900.gadā no Kongresa tribīnes deklarēja amerikāņiem Dieva doto prasmi
vadīt mežonīgas un pagrimumā nonākušas tautas, lai visa pasaule atkal nenonāktu
barbarisma un tumsonības laikmetā. Šī amerikāņu globālā mesiāniskā sūtība tiek

nepārtraukti akcentēta divdesmitajā gadsimtā un visā savā naivi ambiciozajā
krāšņumā turpinās arī šodien. Tas skaidri redzams, piemāram, Dallesa, Niksona,
Reigana, Klintona, abu Bušu, prezidentu padomdevēja Bzežinska izteicienos.
Neslēpšu, uz mani tas atstāj diezgan satriecošu iespaidu.
- Tad tas tomēr nav nekas sevišķi slepens! Aizvien nav saprotams, par ko tad jūs
mani sarunas sākumā brīdinājāt?
- Jā, viņi to neslēpj. Bet ir pamats pieņēmumam, ka pret šādas informācijas
aplūkojumu un traktējumu var reaģēt visnotaļ nopietni, jo runa ir par viņu
ģeopolitiskās stratēģijas un taktikas idejisko pamatbāzi. Labi ir zināms, ka bijušajās
sociālisma zemēs, kurās aktīvu darbību tūlīt legāli izvērsa dažādi specdienestu
pārraudzīti ASV fondi un organizācijas, amerikāņu ģeopolitikas kritiska analīze ne
būt nav bijusi tā apsveiktākā un visnotaļ atbalstītā nodarbošanās. Gluži pretēji, un tā
tas bija un joprojām ir arī mūsu dārgajā Latvijā. Eiropā tagad dominē gluži cita, bet
nevis katram eiropeiski izglītotam cilvēkam labi pazīstamā kristiānismā un
humānismā sakņotā eiropeiskā kultūra. Eiropā tagad galvenokārt dominē tā dēvētā
naudas un patērēšanas civilizācija jeb, vēl saka, veikala un seksa civilizācija, kurā
kultūra un šīs kultūras dzemdētā morāle ir tikai tirgus attiecību un biznesa elements.
Jau septiņdesmitajos gados es nespēju ticēt, vai patiešām šie cienīgā izskata, pusmūža
amerikāņu miljonāri ir tik kaislīgi iemīlējušies abstraktajā mākslā, ka ir gatavi par to
tērēt miljoniem dolāru? Atbildi guvu tikai vēlākajos gados. Izrādās, amerikāņu
valdība, konkrēti CIP direktora Allena Dallesa un 1953. gadā speciāli amerikāņu
dzīves veida propagandēšanai izveidotās ASV Informācijas aģentūras personā,
speciāli pierunāja visus šos ‘rokfellerus, makarturus, huhenheimus’ un citu klanu
pārstāvjus, lai viņi finansē avangarda un postmodernisma mākslu, tādējādi palīdzot
savai valstij realizēt Dieva formulēto ASV misiju uz planētas.
- Bet par ko tad viņiem būtu jāsatraucas mūsu sarunas kontekstā, ja skaidri
redzam – viņu mērķi jau ir īstenojušies un šī viņu ideoloģija droši soļo tālāk?
- Situācija pašlaik nav vienkārša. Manuprāt, amerikāņu zināmas aprindas varēja būt
apmierinātas aptuveni līdz šā gada vasaras vidum, kad jaunu savstarpēju vienošanos
noslēdza Krievija un Ķīna. Abu minēto valstu vadītāju parakstītā dokumenta
nosaukums ir „Kopīga deklarācija par starptautisko kārtību XXI gadsimtā”. Pēc PSRS
sabrukuma amerikāņu ģeopolitika saskārās ar Indijas un Ķīnas straujo uzplaukumu.
Ķīna tātad par partneri izvēlējās Krieviju, līdztekus stratēģiski ģeopolitiskajām
konsekvencēm parakstot vairākus konkrētus līgumus par Krievijas gāzes un naftas
pirkšanu. Sastopama pat informācija, ka atsevišķi Krievijas ģeopolitiķi būtu gatavi
Ķīnai „iznomāt” Sibīriju kā savdabīgu placdarmu – dabas resursu avotu, kā vietu, kur
vajadzības gadījumā pārvietot cilvēkus un tā tālāk. Amerikāņu ģeopolitikas galvenais
mērķis vienmēr ir bijis savā varā iegūt Eirāziju. Tas ir labi zināms: tas, kurš valda
Eirāzijā, valda visā pasaulē, jo Eirāzija ir septiņdesmitpieci procenti no pasaules.
Tātad – Eiropa plus Āzija. Ar Eiropu amerikāņi it kā būtu sekmīgi tikuši galā, jo viņi
neslēpj, ka Eiropas Savienības izveidošana un paplašināšana ir ASV darbības
rezultāts. Tāpēc tagad amerikāņi koncentrē savus ģeopolitiskos resursus Āzijā, lai, kā
viņi paši saka, nostiprinātu pastāvošo ģeopolitisko plurālismu un nepieļautu tādu
koalīciju izveidošanos, kuras varētu apšaubīt un izaicināt ASV hegemoniju.
Avangardistu “atbrīvošana”
- Kā tieši, jūsuprāt, Amerika “tika galā” ar Eiropu? Ar ko viņi sāka?
- Tas bija jau pirms Otrā pasaules kara, un viss sākās tieši ar kultūru. Bet vispirms
amerikāņi centās izveidot paši savu māksliniecisko kultūru. Pagājušā gadsimta

divdesmitajos gados viņi izstrādāja grandiozu tā dēvēto reģionālās kultūras
celtniecības plānu. To var salīdzināt ar savulaik Ļeņina izstrādāto monumentālās
mākslas propagandas plānu, kurā, starp citu, iesaistījās arī mūsu Kārlis Zāle, Teodors
Zaļkalns un citi latviešu mākslinieki, kuri tajā laikā bija sevišķā cieņā, īpaši tēlnieki.
Lūk, amerikāņi gribēja beidzot radīt savu mākslu, savu literatūru, visu pārējo. Taču šis
plāns viņiem neizdevās. Amerikāņu „reģionālisma” māksla diemžēl bija sentimentāla,
primitīva, un viņi konstatēja, ka tā neinteresē Eiropu un faktiski arī viņus pašus tā
nevilina. Un tad viņi izdomāja, ka jācenšas izmantot Eiropas mākslu, konkrēti –
Eiropas moderno mākslu, adaptējot to savā vidē un pamazām pārņemot savā kontrolē.
- Kāpēc tieši moderno, ne klasisko Eiropas mākslu?
- Viņi uzskatīja, ka modernā māksla visvairāk atbilst priekšstatiem par cilvēka brīvību
un daiļrades brīvību. Amerikāņiem modernā māksla, avangardisms asociējās ar
cilvēka gara brīvību, politisko brīvību, idejisko uzskatu brīvību, kā arī
demokrātiskuma līmeni sabiedrībā. Svarīgi, ka tajā laikā eksistēja divas totalitārās
valstis - PSRS un fašistiskā Vācija. Atcerēsimies, ka 1933. gadā Staļins likvidēja visu
moderno mākslu, burtiski viena dienā visu pagriežot tā dēvētā sociālistiskā reālisma
metodē. Un amerikāņiem tas bija izdevīgi, jo viņi tūlīt šo brīvo, abstrakto mākslu
ideoloģiski pretstatīja reālismam un totalitārismam vispār. Viņi uzstāja, ka
māksliniekam ir jābūt brīvam un jādzīvo demokrātiskā brīvībā, lai arī kādas
nesaprotamas abstrakcijas viņš radītu.
- Šeit gan laikam neko nevarētu pārmest amerikāņu ideologiem, vai ne?
- Protams, no vienas puses tas tā ir. Bet jāatcerās, ka šo abstrakto mākslu ļoti strauji
ievadīja izteikti komerciālā gultnē un ap to mākslīgi radīja noteiktu auru. Jau kubisma
periodā desmitajos gados amerikāņi inicēja vētrainu mākslas tirdzniecību, mākslas
darbiem uzradās ļoti augstas cenas. Amerikāņi panāca, ka avangards kļūst – kā šodien
mēdz izteikties – prestiža māksla. Daudzi saprata, ka ar to var labi pelnīt. Sākās
globāla mākslas komercializācija un abstraktās mākslas slavināšana, kas skāra ne tikai
Ameriku, bet arī Eiropu. Divdesmitajos un trīsdesmitajos gados Eiropas mākslinieku
dzīvi ļoti būtiski ietekmēja tāds veidojums kā galerijas. Tātad parādība, kura tagad arī
pie mums ir labi pazīstama. Proti, gleznu tirdzniecības vietas, kurās par galveno un it
kā vērtīgāko preci kļuva tieši šī abstraktā māksla, kas atsvešinājās no cilvēku
garīgajām vērtībām, funkcionēja bez kaut kādas dziļākas saiknes ar cilvēku
estētiskajām un morālajām prasībām un vajadzībām.
- Bet galvenais sauklis bija par mākslinieku brīvību ražot to, ko viņš vēlas. Un to
viņi ieguva, vai ne?
- Tas tomēr ir ļoti stiepjams jēdziens jeb arguments. Redziet, šie mākslinieki, it kā
brīvi radot, vienlaikus tomēr nebija brīvi. Viņi pildīja noteiktu pasūtījumu, un viņi
vislabāk dzīvoja, jo viņu darbus pirka. Patiesībā tolaik tā bija visangažētākā māksla.
Piemēram, Sellindžers, Steinbeks, Hemingvejs un citi, kuri rakstīja reālistiskā
manierē, tomēr nebija amerikāņu naudas maisu atbalstīti un uzpirkti mākslinieki, viņi
izvirzījās paši, viņus atzina paši lasītāji. Ja lietojam mūsdienu analoģijas, tad tieši šie
it kā brīvie mākslinieki bija viskorumpētākie. Viņu nosacīti radošā veiksme bija pilnā
mērā atkarīga no amerikāņu ģeopolitiskās ieinteresētības. Piemēram, sākumā
amerikāņi dedzīgi atbalstīja tos padomju modernās mākslas autorus, kurus nobīdīja
malā Staļins, kā arī tos krievu emigrantus, kuri dzīvoja Rietumos. Arī reālistiski
domājošu un strādājošu mākslinieku vidū bija disidenti, bet tos amerikāņi neatbalstīja,
viņu darbus naudas maisi nepirka.
- Bet kā tad ar Solžeņicinu?
- Ne jau amerikāņi, kā esmu sapratis, atbalstīja Solžeņicinu. Viņu vairāk izmantoja tie
cilvēki, kuri bija ieinteresēti viņu dabūt laukā no Padomju Savienības savu mērķu

realizācijai. Kā esmu ievērojis, Solžeņicins nebija amerikāņu ģeopolitikas
instruments. Un ir kāds lielisks apliecinājums iepriekš teiktajam. 1990.gada sākumā
notika kārtējā mākslas darbu izsole Londonā slavenā “Sotby’s”, kur piedāvāja krievupadomju avangardistu darbus, kuri iepriekš plūkuši pamatīgus laurus – Rodčenko,
Kļūns, Maļevičs un citi. Ne tajā, ne arī vēlākajās izsolēs viņu darbus neviens nepirka.
Acīmredzot viņi vairāk nebija aktuāli, nebija atbilstoša rīkojuma, jo PSRS jau tāpat
sabruka.
Nākamais etaps – dažādie amerikāņu fondi
- Ir nesaskaitāms daudzums dažādu amerikāņu fondu. To uzskaitījums aizņem biezas
telefongrāmatas. No fondiem vairums patiešām nodarbojas ar labdarību, vārda
vislabākajā nozīmē ir mecenāti, un uz mecenātismu lielā mērā balstās visa amerikāņu
garīgā kultūra. Šie fondi piešķir naudu, bet neko neprasa pretim, nenorāda, sak, tu
man par to uztaisīsi ‘to, to un to’. Mēs Latvijā zinām tikai vienu fondu - Sorosa fondu.
Bet faktiski arī ar to pietiek, lai saprastu, cik tam liela nozīme amerikāņu
ģeopolitiskajos plānos. Nākas atcerēties, ka ļoti krass ģeopolitiskais pavērsiens sākās
1982. gadā, ko ievadīja ASV prezidenta Ronalda Reigana runa Londonā Lielbritānijas
parlamentā. Vēl nesen to pārlasīju Internetā. Lūk, tolaik sākās mērķtiecīga darbība, lai
likvidētu Padomju Savienību un sociālisma sistēmu Eiropā, un tieši pēc tam arī sākās
dažādu fondu dibināšana un darbība. Tiem visiem ir ļoti skaisti nosaukumi un mērķi:
demokrātijas, vārda un preses brīvības, nevalstisko organizāciju attīstībai un
tamlīdzīgi. ASV vesela rinda dažādi fondi, centri, institūti ir veltīti Eirāzijas
problemātikai. Sociālisma telpā „ienāca” ļoti daudz fondu un organizāciju sevišķi pēc
1985. gada, kad Gorbačovs atļāva tiem darboties padomju teritorijā, un tie pamazām
visu pārņēma, ieskaitot politisko darbību jeb vismaz šā procesa ideoloģisko kontroli.
Izmantojot milzīgas dolāru summas, šie fondi un organizācijas nodarbojās ar ļoti
tendētu politisko izglītošanu. Patiesībā, piemēram, Kremlis tikai burtiski pirms neilga
laika ir noteicis, ka Krievijā šie fondi un organizācijas turpmāk nedrīkstēs piedalīties
politiskajos procesos. Atcerēsimies, ka tamlīdzīgai darbībai savā valstī pirmais
punktu pielika Baltkrievijas prezidents. Un es vispār esmu pārliecināts, ka mūsdienu
Baltkrievijas lomu pārejā no sociālisma uz to, kur nu mēs ejam un, teiksim, savā totāli
izsaimniekotajā Latvijā jau esam nonākuši, vēsture vēl pamatīgi un rūpīgi analizēs un
attiecīgi novērtēs. Tāpat kā Ķīnas pieredzi.
- Un kas tad, jūsuprāt, ir šo fondu galvenā iezīme?
- Amerikāņu viena daļa uzskata, ka mākslā galvenais faktors nav tavs talants, tavs
zemapziņas materiāls, bet gan tava griba un tieksme pēc radošās brīvības. Un šajās
tieksmēs tu esi tiesīgs darīt visu, kas vien tev ienāk prātā. Sorosiešu dokumentos
neesmu sastapis norādes par to, ka būtu jāmeklē talanti, ka vispār būtu orientācija uz
spējīgiem cilvēkiem. Nē, ja arī viņi meklē talantīgus cilvēkus, tad tikai karjeras
aspektā, un tajā viņus arī virza un attīsta. Katrā ziņā patiesas radošās tieksmes viņi
neatbalsta. Dominē tikai izteikti pragmatiski aspekti: vai esi gatavs par sevi cīnīties;
vai esi gatavs aizstāvēt savu darbu; vai esi gatavs cīņai par sava darba pārdošanu un
tamlīdzīgi. Tie faktiski ir tikai biznesa aspekti. Tas ir tāpēc, ka tamlīdzīgi attīstījusies
pašu amerikāņu māksla. Viņi pie tam nemaz nenoliedz, ka savā mākslā garīgumu
nepieņem, tā tur nemaz nav. Galvenie kritēriji – cena, tirāža, vizuālā uzskatāmība,
izklaidējošās un baudas iespējas.
- Tātad mēs runājam par amerikāņu kultūras ekspansionismu jeb kultūras
imperiālismu pasaulē, ko gan viņi paši sevišķi neslēpj, gan jūs spējat analizēt un
savilkt kopsakarībās, bet – kā jūs to vērtējat tā konkrētajās izpausmēs?

- Mēs to diemžēl izjūtam ik uz soļa, arī mūsu sabiedrībā. Labs piemērs ir šā gada
biennāle Venēcijā, kur latviešu mākslinieki piedalījās ar daiļdarbu, piedodiet, akciju
“Tumsa”. Kaut kas, kurā faktiski nav nekā ne sirdij, ne prātam, ir tikai kaut kāds
mākslīgi uzpūsts „koncepts”, kas varbūt ir puslīdz saprotams vienam vai diviem
cilvēkiem. Un tas, lūk, arī ir tas amerikāņu kultūras imperiālisma rezultāts
pasaulslavenā Purvīša, Rozentāla, Valtera, Matveja, Kluča, Drēviņa zemē.
Atcerēsimies, kas notika, kad svinējām Rīgas astoņsimtgadi? Jubilejas galvenais
simbols Rīgas centrā un citviet bija tikai kaut kāda instalācija. Ja palūkojamies presē
un grāmatās uz Rīgu tās septiņsimt gadu jubilejas svinībās, tad redzam, ka tā bija
krāšņi izrotāta jūgendstilā. Šodien visas profesionālās mākslas aktivitātes Rīgā pamatā
ir saistītas tikai ar abstrakto mākslu, kuru patiesībā pat negribas devēt par abstrakto
mākslu šī termina klasiskajā nozīmē, jo tās jau ir tikai instalācijas, performances,
dažādas akcijas, hepeningi. Tā faktiski ir tāda rosišanās, kurā valda tikai kaut kāds
samākslots un pārspīlēts koncepts, viena cilvēka kategorisks viedoklis, ko neviens
nedrīkst apstrīdēt vai koriģēt, un turklāt viss pārējais, kas tāds nav, pasludināts par
nekam nederīgu un mākslas kritērijiem it kā neatbilstošu. Jā, es drīkstu uzlikt uz galda
savas brilles, šķērsām vienu zīmuli un pasludināt, ka tas ir mans mākslas darbs, un, ja
jūs to nesaprotat, tad vispār neesat cienīgs manā tuvumā uzturēties. Vai atceraties
gadījumu deviņdesmito gadu beigās, kad Mākslas akadēmijas vestibilā bija it kā
pakāries viens puisis? Lūk, izrādījās, tas bija viņa kursa darbs, un pasniedzējs par to
ielika „teicami”, bet savukārt amerikāņiem konsekventi iztapīgā „Diena” šim
lieliskajam notikumam latviešu kultūras vēsturē veltīja visu pirmo lappusi ar milzīgu
„pašnāvnieka” bildi centrā. Es pakāros, un tā ir mana māksla... Mākslas darbu gluži
kā biznesā tagad sauc tikai par projektu, un galvenā persona mākslas pasākumos tagad
ir kurators, bet nevis autors. Un šie mākslinieki tagad dzīvo faktiski tikai kaut kādā
savā pasaulē, -visas tās instalācijas, performances viņi rīko tikai paši sev. Citiem tas
pat nav domāts. Bet to jau dēvē par subkultūru, un ir skaidrs, ka Rietumu pasaule un
tostarp arī Latvija turpinās attīstīties šajā virzienā.
- Tieši tas, jūsuprāt, ir tas rezultāts?
- Jā, tieši tas, ka mēs ārkārtīgi ātri atsacījāmies no visa savējā – no savas tematikas un
krāsu paletes, no saviem žanriem, no saviem klasiķiem, no savas mākslinieciskās
sejas, kas mums – īpaši tēlotājas mākslā – bija ļoti izteikta. Un mēs vairs nevaram
runāt par tādu parādību kā masu kultūra. Mūsdienu kultūra faktiski ir dažādu
minikultūru jeb subkultūru konfederācija. Tā, piemēram, šodien dzīvo mūsu
“vadošie” literāti – ‘tusējas’ tikai savā lokā, lasa viens otru, raksta viens par otru un
tamlīdzīgi. Un viņiem vairāk neko nevajag, viņi jūtas apmierināti. Jautāsiet, kāpēc tas
tā? Redziet, Rietumos jau arī tieši tā tas notiek. Jo kas tad patiesībā ir masu kultūra?
Par masu kultūru var runāt tikai tad, kad visi lasa vienu grāmatu, pērk vienu
laikrakstu, tic vienam „konceptam”. Rietumos par šādām kopīgām izdarībām jau sen
aizmirsuši, tur visi dzīvo tikai savos ‘tusiņos-burziņos’, un tā tagad dara arī mūsējie.
Tagad mēs no vienotas masu sabiedrības esam iegājuši sabiedrībā, ko veido
neskaitāmas subkultūras. Un tā ir ļoti spilgta bēdīgi slavenā postmodernisma pazīme.
- Kāpēc tas tā notika? Faktiski jājautā tā – kāpēc tik vienkārši, tik ātri?
- Tas notika, mūs uzpērkot. Ar to pašu Sorosa fondu. Mums savā laikā pietrūka
ideoloģiskās kompetences. Mums nebija cilvēku, kuri, labi zinot amerikāņu pieredzi
Eiropā, būtu gatavi mūs brīdināt – esiet uzmanīgi, rīkojieties prātīgi. Acīmredzot
mums pietrūka izglītotu specdienestu vīru, kuri apjēgtu, kas patiesībā ir šie amerikāņu
fondi un laikus brīdinātu par tiem varu, inteliģenci, kā tas acīmredzot notika
Baltkrievijā. Mēs to nezinājām, un mēs par fondu palīdzību priecājāmies. Mūsu
Multikulturālisma centram pirmais dators arī tika nopirkts par Sorosa fonda naudu!

Mēs, zinātnieki, bijām patiesi laimīgi, ka viņi piešķīra ceļa naudu braukšanai uz
konferencēm, semināriem, kursiem. Māksliniekiem finansēja katalogu, afišu
izdošanu. Vārdu sakot, mēs nebijām ideoloģiski un kulturoloģiski kompetenti, mēs
bijām akli un laimīgi. Liekas, joprojām akli un laimīgi ir arī daudzi no tiem, kuru
pienākums ir rūpēties par savas valsts kultūras suverenitāti.
- Mūsu jaunās valsts vadība jau pati faktiski uzreiz atteicās no kultūras, uzreiz
to pasludinot par tirgus ekonomikas sastāvdaļu, nemaz negaidot amerikāņu
fondu un dažādu nevalstisko organizāciju vairāk vai mazāk postošo ietekmi!
- Jā! Un atcerēsimies, ka amerikāņu ģeopolitiķu viens no galvenajiem mērķiem ir
attīstīt nevalstiskās organizācijas, piemēram, tādas “Delnas”. Sākumā apmeklēju
nevalstisko organizāciju centru, kas faktiski izveidojās salīdzinoši vēlu, laikam tikai
kādā 1993. vai 1994. gadā. Par laimi tur ļoti ātri sapratu, kas viņus interesē, un kas
neinteresē, ko viņi atbalsta, un ko nekad neatbalstīs. Sapratu, ka viņi nekad neatbalstīs
neko patiešām vērtīgu priekš mūsu kultūras. Viņu galvenais uzdevums bija stimulēt
sabiedrības aktivizēšanos, bet ne jau tāpēc, lai šī sabiedrība aizstāvētu savu nacionālo
kultūru. Viņiem bija jāpanāk, lai arī šeit amerikāņi varētu brīvi darīt to, ko viņi grib,
lai šeit sāk dominēt Rietumu māksla, tas pats postmodernisms, visas šīs instalācijas.
Lai tauta šeit kļūtu idejiski ļoti nepatstāvīga.
- Vai patiešām jūs domājat, ka tas viss bijis tik mērķtiecīgs process? Varbūt tie
amerikāņi sākumā nemaz tik ļauni nedomāja, bet – ja jau tā nejauši sanācis, sak,
tad lai tā arī paliek?
- Nedomāju gan, ka tas ir nejauši. Ja jau viņu lielākie vīri skaidri un gaiši savulaik
postulējuši kultūras svarīgo nozīmi cilvēku galviņu pārvaldīšanā, tad gan jau labi
zināja, ko dara un turpina darīt. Kas pārvalda kultūru, tas pārvalda arī visu pārējo
situāciju. Un patiesībā šajā ziņā amerikāņi vienlaikus ir arī gana naivi. Kāpēc? Es jau
teicu, ka viņi praktiski nemaz neslēpj savas mesiāniskās ambīcijas. Piemēram, ebreji
tā nedara un nekad nav darījuši, vai ne? Viņi taču paši nekad nesludina, ka ir izredzētā
tauta, kurai piešķirtas tiesības valdīt pār visu pasauli.
- ... Gan jau arī jūs zināt tā dēvētos “Cionas gudro protokolus”, kur šīs ambīcijas
tomēr nav slēptas.
- Es zinu, jā, bet svarīgi tas, ka ebreji šo sacerējumu neatzīst par oriģinālu,
norobežojas no tā, – pretēji amerikāņiem, vai ne? Viens no amerikāņu galvenajiem
ģeopolitiķiem Bzežinskis vēl gluži nesen atkal atkārtoja slavenās pamattēzes, itin
nemaz neslēpjoties. Viņš, piemēram, lieto jēdzienu „transeirāziskā sistēma”, kuras
izveidošana ir ASV mērķis.
Kāpēc tas viņiem izdodas?
- Nu labi, pieņemsim, ka mums uzspiež šo amerikāņu kultūru, atbalsta caur
saviem fondiem, tamlīdzīgi, bet tomēr paliek jautājums – vai to vispār varam
saukt par kultūru? Varbūt tas tikai kaut kāds čaukstoši spīdīgs virsslānis, zem
kā patiesā kultūra turpina savu kluso, nesatricināmo virzību, un kas – labākā
gadījumā – varbūt tikai gluži cilvēciski kaitina ar saviem komerciālajiem
panākumiem?
- Diemžēl tā tomēr ir amerikāņu valsts nacionālā kultūra. Tāda tā ir, jo citas viņiem
nav. Viņu māksla ir pēc Otrā pasaules kara nostiprinātais tā dēvētais popārts –
populārā māksla. Gan viņi paši, gan citu valstu mākslas vēsturnieki uzskata, ka
amerikāņu pašu radītais vienīgais mākslas virziens ir abstraktais ekspresionisms. Un
tas nu beidzot ir tas, kas nav nevienam citam, tas, par ko amerikāņi sapņojuši jau kopš
deviņpadsmitā gadsimta beigām. Šajā ziņā atkal nevaram nepieminēt Latviju, jo, lūk,

viens no šī abstraktā ekspresionisma pamatlicējiem ir Daugavpilī dzimušais Marks
Rotko, kuram pirms diviem gadiem nosvinēja simts gadu jubileju. Rīgā un Daugavpilī
bija viņa darbu izstāde. Lūk, sanāk, ka galvenā jeb pat vienīgā Amerikas mākslas
virziena izveidošanā liela loma bijusi arī Latvijai. Tā ir tā modernā māksla, tas popārts
– viņu nacionālā māksla. Bet tas, protams, ir atsevišķs jautājums, vai tā vispār ir
māksla.
- Jautājums bija - vai tā uzskatāma par kultūru? Māksla lai ir tāda, kādu katrs
sev grib – dies’ ar viņiem.
- Jā, bet diemžēl viena pasaules daļa, īpaši Rietumeiropa, pēc septiņdesmitajiem
gadiem tai ir pakļāvusies. Tagad izplatās koncepcija, ka kultūra vispār ir beigusies, ka
ar divdesmit pirmo gadsimtu sākas tā dēvējamā postkultūra. Kultūra vienmēr attīstās,
kultūra vienmēr ir dinamisks process, kultūra vienmēr mainās, un jautājums ir tikai
par to, cik lielā tempā tas notiek, cik lielā mērā mēs paliekam saistīti ar pagātnes
materiālu. Manuprāt, šī saistība tagad ir ļoti niecīga. Šodien mēs dzīvojam tikai
tagadnē. Parunājiet ar pirmā kursa studentiem par mūsu vēsturi, mūsu kultūras
vēsturi! Mēs nezinām un necienām savu pagātni, mēs neticam nākotnei, neveidojam
nekādus nākotnes projektus, nav utopisku „projektu”. Protams, tas ir saistīts ar to, ka
mēs neticam viens otram un neticam arī paši sev, jo redzam, cik strauji mainās dzīve.
Mēs nezinām, kas būs rīt un kas būs parīt. Pavērojiet, cik lielu lomu tagad cilvēku
dzīvē ieņem kaut vai tas pats Internets. Es to attiecinu arī uz sevi. Gluži nesen
konstatēju, ka man gandrīz vairs neinteresē nekas no tā, kas sociālajās un
humanitārajās zinātnēs uzrakstīts pirms Interneta! Respektīvi, bez Interneta mentālās
klātbūtnes dažādās teorijās. Internets radikāli izmaina mūsu dzīvi, iespējas darbā,
zinātnē. Internets šodien ļoti iespaidīgi traucē dažiem piepildīt savus mesiāniskos
sapņus. Kā zināms, antiglobālisti izmanto galvenokārt tikai Internetu un mobīlā
telefona īsziņas. Zinātnē savukārt ir parādījies jauns pētnieciskais objekts „Gudrs
pūlis” – ļaužu masu planetārs un starpkulturāls apvienojums konkrētu ideoloģisko
uzdevumu risināšanai.
- Internets kā komunikācijas līdzeklis vai kā izziņas krājums?
- Galvenokārt kā izziņas krājums. Piemēram, amerikāņu un citu valstu stratēģiskos
dokumentus lasu Internetā.
- Tomēr ir jājautā – kāpēc šī amerikāņu subkultūra, kas viņiem pašiem ir viņu
vienīgā kultūra, guva un gūst tik vieglas uzvaras visā pasaulē?
- Es līdz šim speciālajā literatūrā neesmu saskāries ar šādu oriģinālu jautājumu! Kādēļ
savulaik izdevās izmantot gan Pikaso, gan Kandinski, Modrianu, Djušanu, Polloku un
citus? Tādēļ, ka iepriekš viņus neviens tā īpaši neatbalstīja. Viņi gleznoja no sirds, bet
sabiedrībai tas nepatika un neinteresēja. Viņu darbus neviens nepirka, bet tā tomēr
bija viņu sirdslieta, viņu daiļrade. Kad viņus sāka speciāli morāli atbalstīt, finansēt,
slavēt presē, viņi ļoti ātri kļuva slaveni. Tas sekmēja it kā vieglo uzvaras gājienu. Tas
bija – mūsdienīgi izsakoties – globāls “pīārs” (sabiedriskās attiecības – red.), kas
viņus sabiedrības lielā daļā padarīja par galvenajiem varoņiem. Cilvēki sāka ticēt
avangarda it kā milzīgajai vērtībai.
- Tas arī tas jautājums – kāpēc, jūsuprāt, stabilajā vecās Eiropas kultūras
tradīciju gaisotnē audzinātais pilsonis tik apbrīnojami ātri – faktiski dažu gadu
laikā – pakļāvās amerikāņu vērtībām?
- Tomēr nav tā, ka pilnībā visi pakļaujas.
- Nomācoši lielākā daļa tomēr pakļaujas.
- Jā! Eiropā varam novērot, ka pakļāvusies nomācoši lielākā daļa. Arī Latvijā ir
nomācoši liela piekrišana. Bet tomēr ne visi, ne gluži visi.

- Nu tad kāpēc šķietami normāls cilvēks tagad saka tā – man neko nevajag, es te,
zini, visu dienu esmu nostrādājies savā bankā, esmu pārguris, tāpēc vakarā man
dodiet, lūdzu, tikai kaut kādus seriālus vai kaušļu kino ar vardarbības un
nereāla seksa elementiem? Viņš jau pats to prasa!
- Es to nezinu. Varu tikai „filosofēt”. Viens no iemesliem būs tas, ka kopš pagājušā
gadsimta septiņdesmitajiem gadiem strauji sāka veidoties jau minētās dažādās
subkultūras. Cilvēki ieraujas un dzīvo tikai savā vidē, neinteresējoties par
profesionālo mākslu un māksliniecisko kultūru vispār. No vienas puses divdesmitajā
gadsimtā cilvēki kļuva izglītotāki, taču tas ļoti savdabīgā veidā, bumeranga veidā,
atgriezās atpakaļ pie inteliģences, kura sekmēja un panāca šo vispārējo izglītotību.
Faktiski jārunā par divām kategorijām – pie mums pierasto inteliģenci un Rietumos
pazīstamajiem intelektuāļiem. Pieņemsim, ir šie deviņdesmit procenti un tie desmit
procenti. Rietumos vispār jēdzienu ‘inteliģence’ nemaz nelieto, viņi tos desmit
procentus sauc tikai par intelektuāļiem. Un viņi dabūja izjust bumeranga efektu, jo
izrādījās, ka tie deviņdesmit procenti izglītotie cilvēki tagad izvēlējās kaut ko citu, bet
nevis intelektuāļu ieteikto „augsto kultūru”. Viņi izvēlējās savu profesiju un vakarā
mākslinieciski lētās kinofilmas. Turklāt intelektuāļi ar savu „augsto kultūru” arī reāli
izvērtās par atsevišķu subkultūru.
- Tad tagad sanāk, ka amerikāņi tomēr šeit nav vainojami?
- Kādā ziņā?
- Cilvēki taču paši to izvēlējās. Izmācījās, kaut ko saprata un – izvēlējās.
- Ne gluži tā. Izvēlē joprojām būtiski līdzdarbojas tā intelektuāļu/inteliģences daļa,
kura cenšas sevi tuvināt varai un tādējādi līdzdarboties izglītības, zinātnes, mediju,
mākslinieciskās kultūras attīstībā, kas praktiski nozīmē dažādu garīgo un morālo
normu, priekštatu, izglītības standartu izstrādi un realizāciju. Viņi līdzdarbojas tajā
izglītojošajā un audzinošajā procesā, kas tieši un netieši joprojām ietekmē cilvēku
izvēli vakarā pēc darba. Ja, piemēram, intelektuāļi/inteliģence ir izskaudusi
vispārizglītojošos humanitāros priekšmetus no augstskolas un pat vidusskolas
programmām, tad tas arī būs viņu „ieguldījums” minētajā izvēlē vakarā pie
televizora. Kultūras un varas vienotības savdabīgi ideālo modeli varējām vērot
Padomju Savienībā. Tā teikt, normālā valstī tas ir abpusēji ieinteresēts process.
Protams, šodien daudzās valstīs ir izveidojusies un nostiprinājusies politiķu
subkultūra, un no tām gudrākās nebaidās piesaistīt intelektuāļus. Vai atceraties, kas
notika Latvijā pēc 1991. gada? Politiķi vietējo inteliģenci pasūtīja pie velna - paldies,
ka palīdzējāt mums izvirzīties, bet tālāk mēs iesim paši! Piemēram, es piedalījos
pirmajos divos Tautas Frontes kongresos. Pirmajā kongresā pazinu gandrīz visus zālē
sēdošos, bet otrajā kongresā zālē jau sēdēja man sveši cilvēki, un es pēc desmit
piecpatsmit minūtēm aizbraucu uz mājām.Latvijā inteliģence/intelektuāļi vairs nebija
vajadzīgi. Bet gluži bez viņiem iztikt arī nevar, un to varbūt kādreiz sapratīs arī
latviešu politiskā kliķe. Rietumos tie cilvēki, kuri palīdz propagandēt amerikānismu,
vienlaikus tiecas arī pēc varas, specdienesti daudziem palīdz iegūt varu, lai viņi
diktētu valsts kultūras politiku.
Bez fondiem klātos grūti
- Vai tas patiešām ietilpst amerikāņu ģeopolitiskajos plānos – atraisīt cilvēkos
tendenci baudīt viņu abstrakto mākslu plus vēl apzināti tiekties pēc varas, lai šo
pozīciju nostiprinātu?
- Tagad amerikāņi vairs neizmanto tikai abstrakto mākslu. Tā viņi ģeopolitikā
galvenokārt rīkojas apmēram līdz septiņdesmitajiem gadiem, kad parādījās

postmodernisms – visi šie lētie romāni, videofilmas, seriāli un tā tālāk. Domāju,
amerikāņi divdesmitā gadsimta beigās zaudēja kontroli pār „kultūras tirgu”. Reigana
sāktās ģeopolitiskās kampaņas laikā Rietumu „kultūras produkcijas” tirgoņi paši
atrada ceļu uz Austrumeiropas tirgu. Turklāt pirmajā laikā padomju cilvēki kā apmāti
pirka ilgi aizliegtās un kaitīgās Rietumu kultūras „dārgumus”,- pirka, skatījās, lasīja
visu pēc kārtas. Bijušajās sociālisma zemēs amerikāņu ģeopolitiķi tāpēc galveno
uzmanību koncentrēja nevalstisko organizāciju aktivizēšanai, jaunatnes aptveršanai,
speciāli atlasītu kadru politiskajai un profesionālajai izglītošanai „uz vietas” vai ASV,
vēlamajā konceptuālā un faktoloģiskajā garā izstrādātas mācību literatūras izdošanai
politoloģijā, visjaunāko laiku vēsturē, socioloģijā, ekonomikā, vadības zinātnē,
sociālajā psiholoģijā. Postmodernisma māksla kā ideoloģiskais instruments palika
galvenokārt tikai amerikāņu dibināto Mūsdienu mākslas centru kompetencē. Pilnībā
bez „mākslas” amerikāņi nevarēja iztikt, jo visi šīs jomas „fani” tomēr aizvien paliek
dumpinieki, nesaprastie, nepieņemtie, tie, ar kuriem var ērti manipulēt. Bet vispār
postsociālisma telpā galvenais akcents tika pārcelts uz sabiedrības politiskajām
aktivitātēm.
- Tātad savas mākslas invāzijas ideja savu funkciju ir izpildījusi?
- Pavērojiet, cik interesanta ir situācija ar Mūsdienu mākslas centru Latvijā. Atceros,
kā sākumā visi pie mums priecājās, Soross solīja uzbūvēt jaunu ēku, tūlīt iecēla
direktoru, kuratorus. Ja nemaldos, vēl tagad eksistē kaut kāda struktūrvienība, kas
darbojas un reizēm kaut ko arī organizē. Soross solīja, bet neko nav uzcēlis, lai gan
daudzviet Eiropā šādus centrus tomēr uzcēla. Tie darbojas, bet vairs nav ģeopolitikas
aktuāla sastāvdaļa. Manuprāt, gan Latvijā, gan Krievijā un visā Austrumeiropā
amerikāņiem būtu klājies nesalīdzināmi grūtāk, ja būtu jāturpina iedarboties tikai ar
abstrakto mākslu, jo šeit klasiskās mākslas garīgās tradīcijas tomēr bija daudz
spēcīgākas. Varat man nepiekrist, bet, ziniet, faktiski viss padomju periods mākslā
tomēr ir vienots ar garīgumu, vienots ar to, kas pietrūkst postmodernismam. Es
nerunāju par tiem darbiem, kuriem bija konkrēti ideoloģiskie un politiskie mērķi.
Taču kopumā šā perioda mākslai piemīt milzīgas garīgās un morālās vērtības. Tas, ko
tradicionāli saucam par vispārcilvēciskajām vērtībām, šajā mākslā ir nesalīdzināmi
augstākā līmenī nekā šodienas postmodernisma „projektos”. Tāpēc, ja būtu bijis
jāturpina tikai ar savas mākslinieciskās kultūras invāziju, amerikāņiem klātos grūti.
Tāpēc viņiem, manuprāt, vairs nekas neizdosies Krievijā. Nezinu, kā viņiem klāsies ar
saviem ģeopolitiskajiem plāniem Eirāzijas mērogā.
- Vai Āzijā jūs viņiem neko labu nesolāt?
- Arī citviet viņiem izdevies panākt pietiekami daudz. Par to liecina notikumi Gruzijā,
Ukrainā, Uzbekistānā, Kirgīzijā, Afganistānā, kur viņiem daudzviet pat izdevās
izvietot savas militārās bāzes. Viņi strādā arī Armēnijā, plaši pašlaik viņi rosās
Azerbaidžānā, kur ļoti aktīvi darbojas Sorosa fonds. Taču pēc Krievijas un Ķīnas
savstarpējās stratēģiskās vienošanās, Šanhajas sadraudzības organizācijas šā gada
jūlija apspriedes, kurā piedalījās arī Irānas, Indijas un Pakistānas valdības vadītāji, ir
izveidojies Āzijas globalizācijas modelis kā pretspēks vienpolārajai pasaulei ar ASV
centrā. Taču, saprotams, mondālisms, transatlantisms, transeirāzisms aizvien paliek kā
viens no galvenajiem amerikāņu mērķiem, proti – izveidot savdabīgu pasaules
federāciju ar vienu vadības centru, kas atrastos Amerikā.
- Jā, nu ko lai saka: tas taču allaž bijis mūžīgais visu impēriju zilais sapnītis –
iekarot visu pasauli un tur valdīt, sevi mierinot ar domu, ka “nesam taču
apgaismību, brīvību un visus pārējos civilizācijas labumus”...
- Jā, amerikāņi par to sapņo visnotaļ atklāti. Katrā ziņā no Āzijas pakļaušanas
amerikāņi tik viegli neatteiksies, tas ir skaidrs. Priekš Baltā nama prognozējot

pasaules attīstību līdz 2025. gadam, amerikāņu specdienesti vislielāko uzmanību
pievērš Ķīnai un Indijai, novērtē šo valstu milzīgo potenciālu, un, protams, aizvien
ļoti uzmanīgi skatās uz Krieviju.
Intelektuāļi – varas kalpi
- Tik daudz par politiku, jeb – precīzāk - tieši ģeopolitiku, bet, ja tomēr
atgriežamies pie kultūras, jāatzīst, man nerodas iespaids, ka amerikāņu kultūrai
austrumos kājas tik pat viegli kā Eiropā. Iespējams, man nav pietiekamas
informatīvās bāzes, lai par to spriestu...
- Kultūras jomā viņiem tur, protams, viegli neklājas, jo tur valda islams, un tā ir
pilnībā cita attieksme pret kultūru, kurā savukārt dominē reliģija, stingras tradīcijas,
noteikts izglītības un audzināšanas formāts. Taču amerikāņi ir sapratuši, ar ko jāsāk,
un galvenokārt cenšas savā postmodernistiskajā vidē ievilināt jauniešus, un – jāatzīst
– tas viņiem arī izdodas. Vēl grūti spriest, cik dedzīgi islama mākslinieki pārslēdzas
uz akcijām, instalācijām un tā tālāk, bet laikam jau gluži bez sekām tas nepaliks. Arī
Austrumu zemēs jaunieši ir nabadzīgi, uz viņiem pietiekami lielu ietekmi atstāj kino
industrija, seklie postmodernie romāni, mūzika, masu kultūras preces. Turklāt
jāatceras, ka islama zemēs ir ļoti liela dzimstība, un pēdējā laikā viņi ļoti daudz klejo
pa pasauli, dzīvo, strādā un mācās Eiropā, kur arī daudz ko pārņem. Arī musulmaņu
dzīvē viss strauji mainās. Uzskatāms un populārs piemērs ir galvassegu nēsāšana
meitenēm, sievietēm,– puse grib tās nēsāt, bet puse jau cīnās par tiesībām nenēsāt.
Katrā ziņā islama kultūras adaptācija Rietumu makdonaldiskajā kultūrā jau ir
pietiekami liela. Esmu sastapies ar pašu musulmaņu zinātnieku sagatavotām
metodiskajām rekomendācijām speciāli Eiropā izvietotajām islama izglītības
iestādēm, kas nepārprotami liecina par kultūras adaptācijas un integrācijas tendencēm.
- Vēlreiz vēlos atgriezties pie šī jautājuma – kāpēc amerikāņu subkultūru
ideoloģija tomēr tik vienkārši atnāk un uzvar? Kāpēc tradicionālās,
fundamentālās kultūras gan rietumos, gan austrumos ar savām it kā lielākajām
vērtībām tomēr nespēj ar to efektīvi konkurēt?
- Es tagad atbildēšu tā, kā pirms piecdesmit un varbūt pat pirms trīsdesmit gadiem
nevarētu atbildēt, jo to uzskatītu par nekorektu izrunāšanos. Šodien ir viennozīmīgi
skaidrs, ka cilvēks savā būtībā ir vājš un morāli nestabils. Viņš pakļaujas, nepretojas,
iet pa vieglāko ceļu, viņam interesē pat dažādas perversas lietas, amorālības,
vardarbība. Agrāk ļāvāmies ilūzijai, ka cilvēks savā būtībā ir labs, slikta var būt tikai
valsts iekārta, sociālā vide. Bet tagad redzam un nebaidāmies teikt – nē, ir tikai sekss
un tirgus.
- Esam spiesti konstatēt – tā tas ir. Bet tad nu gan tagad ieejam, manuprāt,
mazliet bīstamā fāzē. Vai tikai nav lietderīgāk sākt pārvērtēt mūsu skatījumu uz
cilvēka patieso dabu no pilnībā visiem viedokļiem, tostarp arī, runājot par
kultūru? Jo tagad sanāk, ka patiesībā cilvēks bijis apspiests, viņa īstās vēlmes
nav īstenotas, viņam uzspiežot kā mākslu baudīt to, kas viņam ir teju
pretdabīgs? Tagad atnāk amerikāņi un – tā sanāk! – patiešām atbrīvo viņu,
pasniedzot to, ko viņš patiesībā visvairāk vēlas.
- Lielās līnijās tas tā patiešām sanāk, jo būtībā jau amerikāņi arī ir tādi paši cilvēki,
kādi esam mēs visi. Šodien šis jautājums zināmā mērā ir saistīts ar to, ko tagad
dēvējam par kultūras internacionalizāciju, citkārt – kultūras globalizāciju. Tā ir
nepārprotama pasaules sadalīšanās šajos deviņdesmit un desmit procentos. Patiesībā
tie desmit procenti, zinot un izprotot visas tendences labāk par tiem deviņdesmit
procentiem, kopumā izturas ciniski. Tā ir viena no drūmākajām mūsdienu iezīmēm,

ka intelektuāļi ir totāli ciniski. Viņi uzspļauj visiem pārējiem. Vairs nav nekādas runas
par to, ka intelektuāļu sūtība ir apgaismot un audzināt, palīdzēt tiem, kuri ir vāji,
padarīt visus līdzvērtīgus un līdztiesīgus. Nē! Visas cēlās idejas ir nolīdzinātas pilnībā
līdz nullei. Šī elite tagad atklāti un ciniski nerēķinās ar pārējiem, un visi viņu pūliņi
veltīti tikai vienam mērķim, proti, lai saglabātos esošais stāvoklis, lai nekas
nemainītos, lai viņiem nezustu viņu bagātība, viņu vara un viņu ietekme.
- Vai jūs tagad runājat tikai par intelektuāļiem, vai jau par viņu un tā dēvēto
oligarhu savienību?
- Šos, saprotams, nosacīti izdalītos desmit procentus veido abi kopā – gan intelektuāļi,
gan oligarhi. Katrā ziņā intelektuāļi kalpo oligarhiem. Piemēram, tie paši kisindžeri un
bzežinski – viņi taču kalpo Amerikai, vai ne? Esmu pārliecināts, ka viņi ir ļoti gudri
cilvēki un lieliski saprot, ka kalpo un nav tā, ka viņi paši neapzinās, ko dara.
Rietumeiropā, piemēram, inženieris vai skolotājs sevi neuzskata par intelektuāli, –
viņš ir izmācījies, apguvis profesiju, strādā un viss. Bet intelektuāļu sūtība ir kalpot,
viņi ir spiesti kalpot un daudziem arī patīk kalpot. Un mēs labi redzam Latvijā, kā
rodas dažādi valdošo spēku “galmi”, ko veido mūsu intelektuāļi – dzejnieki,
mākslinieki un citi, un kā viņi kalpo sistēmai. Viņi lemj par savas valsts
kultūrpolitiku, un dara to pietiekami ciniski, un – tas ir visbēdīgākais – dara to,
faktiski neņemot vērā latviešu kultūras intereses. Viņu prāti nodarbināti tikai ar kaut
kādām ģeopolitiskajām kategorijām – ANO, NATO, ES. Amerikāņu un Eiropas
Savienības ierēdņu viedokļi viņiem ir vissvarīgākie. Drausmīgs fakts ir tas, ka Latvija
visus šos gadus pēc neatkarības atgūšanas par savu galveno valstisko mērķi bija
izvirzījusi iestāšanos atkal kādā citā savienībā. Par galveno valstisko ideālu padarīja
„stratēģisko mērķi” atkal zaudēt savu brīvību! Unikāla parādība!
- Tiesa, mazliet novēloti, bet tagad jau pamazām tomēr sāk atklāti runāt arī par
Eiropas Savienību, vairs nav tikai propagandisks medutiņš.
- Jā, kļūst skaidrs, ka Eiropas Savienība ir viena liela demagoģija. Biznesa projekts un
klaja demagoģija aizokeāna diriģenta vadībā. Šajā aspektā visbūtiskākais ir tas, ka arī
Eiropas Savienības likteni galu galā izšķirs tā pati kultūra. Bez Eiropas
kulturoloģiskās vienotības jeb visiem vienas kopīgas kultūras identitātes šī savienība
kā integrāls ekonomiski politisks veidojums nenoturēsies. Ekonomiski viss bizness ir
sakārtots, savu armiju arī var izveidot, bet ir skaidrs, ka mums nekad nebūs visiem
viena kultūras identitāte. Mums vienmēr būs katram sava kultūra un tātad arī savas
nacionālās intereses. Ne velti ES Konstitūcija par to klusē.
- Ja atkal aplūkojam amerikāņus, tad, iespējams, var izvirzīt pretargumentu:
kultūra mūsu izpratnē var arī nebūt, bet kaut kam “tam līdzīgam” ir jābūt, un
ar to varbūt arī ir gana.
- Amerikā savulaik multikulturālisma ideju sagrāva tieši šie identitātes meklētāji, kuri
bija ne tikai etniskās, reliģiskās, kultūras identitātes meklētāji. Visskaļākie identitātes
meklētāji bija dažādu subkultūru pārstāvji – geji, lesbietes, visādi transvestīti, visi tie,
par kuriem mēdzam teikt, “ar novirzēm”. Viņi pat ieviesa nievājošu apzīmējumu
„reaktīvais multikulturālisms”, jo nemaz nevēlas zaudēt savu „identitāti”, kuru tiem
multikulturālisms gribot atņemt. Šo subkultūru spēks ir pietiekami draudīgs. Tāpēc
varam uzskatīt, ka šodien kultūras internacionalizācijai efektīvs pretspēks varētu būt
šī neizbēgamā identitātes meklēšanas vitālā tieksme.

