
5 IESTĀDEŠ, UN
5 MEITENESi~

'1111111 iiiiiiiii111~ 1111111I1!IIi
9 771407 162004



Nezināšanas vērtība

Diez vai ko var pārmest
90. gadu politiķiem, tad
galvenais bija izdzivot, bet grūti
saprast, kāpēc 2000. gados
kādā bridi par mūsu relativo
priekšrocibu kļuva "nezināt
lietas". Nezināšana tiešām un
nopietni kļuva par, ekonomistu
terminos runājot, mūsu relativo
priekšrocību, Ši rnodeļa
priekšnoteikums ir ierēdņi,
politiķi, akadēmiskie spēki,
kuri vienkārši nezina to, kas
viņiem būtu jāzina. Pamatā jau
nezina tāpēc, ka tas ļauj kādam
pelnit. Tādā veidā, piemēram,
nezināšana par to, kur var
novest norēķinu konta divciparu
deficits, ļāva "treknajos" gados
pelnit būvniekiem, bankām
un nekustamā ipašuma
sektoriem, nezināšana par
transtaukskābēm pārtikā ļāva
pelnit pārtikas pārstrādes
sektoram, nezināšana par
2. pensiju līmeņa auqstajārn
izmaksām nesa peļņu
visam banku sektoram, bet
nezināšana par naudas
atmazgāšanu ļāva pelnit jau
citam banku sektoram.

Gundars Dāvidsons

"Vaivarējām labāk un citādi?"

Defi, 11. jūlijā

Katrs bērns atceras periodu, kad ne-
zināšana viņu nošķīra no pieaugušo
pasaules. Kad nezini, kā apieties ar na-
zi, nezini, kā braukt ar velosipēdu pa
ielu, nezini, kā parüpēties par ģimeni -
tas viss nošķīra mani no maģiskās pa-
saules, kur zinoši onkuli ar zobeniem
atvēra šampanieti, ar saviem auto trau-
cās pa bulvāriem un flirtēja ar pilnbrie-
dušām dāmām. Es arī tā gribeju, tā-
pec lieliem malkiem tveru gudnbas,
lai pec iespējas ātrāk iekļautos zinošo
klubiņā.
Pusceļā uz gudrtbu mani saka mākt
šaubas. Pirmkārt, manas zināšanas
daudzas jomas - gan matemātikā un
fizika, gan elektronika un bioloģijā -
saka pārsniegt vidusmera pieaugušo
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cilvēku varējumu. Tomer nekādas
tūlItej as priekšrocības tas man ne-
deva. Otrkārt, es uzzināju, ka es neko
nezinu, jeb, Ričarda Fainmana vār-
diem runājot, es biju kļuvis pietieka-
mi gudrs, lai zinātu, ka esmu stulbs.
Tikai vēlāk uzzināju, ka šI doma no-
teikta dzīves perioda atnāk teju kat-
ram un jau Platons Sokrata dialogos
tam velüjis daudz pārdomu, Ta sakas
manas attiecības ar nezināšanu.
Mani. vecāki - ārkārtīgi gaiši cilvēki,
kas savu mūžu bija velnjuši citu cil-
vēku izglItošanai, - bija pārliecināti
meritokrāti. Visa viņu mācība man
ka bērnam bija apkopojama tēzē, ka,
lai arī nekādas bagātības jeb stāvokli
sabiedrībā mes tev nevaram nodro-
šināt, tavas zināšanas apvienojumā
ar smagu darbu noteikti nodrošinās
tavas iespējas izdzīvot, jo tāda ir sa-
biedrība,
Nākamā fāze mana ceļā uz gudnbu
bija atklāsme, ka dzīve ir pilna ar pa-
tiesībām, "ko.skolā tev nemāca", Tās
pamata bija cilvēciskās attiecības un
sociālā hierarhija, kas veidojas no ie-
maņām pārliecināt citus par savu tais-
nību, organiz et Iīdzcilvčku darbu kāda
mērķa sasniegšanai, aizstāvēt sevi un
savu viedokli, pārstāvēr savas idejas,
būt mīlētam un picprasītam, un, sa-
skaņā ar atklāsmi, šīs sociālās inteli-
ģences iemaņas bija ne mazāk svarī-
gas kā faktiskās zināšanas. Es redzēju
desmitiem piemčru, kur akademiska
izpratne izcili gudrus un talantIgus cil-
vēkus izrīkoja apsviedigi, komunikab-
li un visu apbrīnoti priekšnieki, kuri,
stingri ņemot, neko daudz nezināja.
Es rcdzēju agrīnos biznesmeņus, kuri
pclnija lielu naudu, organizējot preču
un pakalpojumu apriti, un precīzi iz-
rīkoja savus daudz zinošākus padotos.
Labi atceros epizodi no pamatskolas,
kurviedus vārdus teicakāds mans kla-
sesbiedrs (kurš konsekventi pelnija
vieniniekus un divniekus, ceturkšņa
beigas tos retumi atšķaidot ar trijnie-
kiem): "Tu slaucīsi ielu, bet es tev
braukšu garam sava volgā!" Un pravie-
tojums patiešām piepildijās: 1988. ga-
da es no rītiern slaucīju trotuārus
Murjāņu un Brīvības ielas krustojuma
RIga, pa dienu studēju fiziku, vakara

strādāju par laborantu CFI, bet mans
klasesbiedrs lepni mani pasveicināja
pa glauna auto logu, kad šaufelēju pie-
tura nomestos izsmēķus. Šeit būtu
loti augstprātIgi notikušo skaidrot ar
mana klasesbiedra "nezināšanas vērtī-
bu". Klasesbiedra sociālās zināšanas
īstcrruiņā bija devušas atdevi; arI vēlāk
viņa dzīve ir bijusi samērā veiksmīga.
Tāpec Gundara Dāvidsona trāpīgi pa-
manītais paradokss, ka "nezināt lie-
tas" ir relatīva priekšrocība, sakņojas
tajā savdabīgajā Latvijas politiskas me-
ritokrātijas forma, kuru esam izveido-
juši, ļaujot sociālo attie cību autodidak-
tiem (daži no tiem neapšaubāmi sava
sferā ir profesori) noteikt likumdoša-
nas un tautsaimniecības vadības die-
naskārtību, Ejot pie vēlēšanu urnām,
mes visaugstāk esam vērtējuši tos, ku-
ru sociālās iemaņas izrunāties mūs
ir apbürušas un kuri ir veiklāki mūsu
nākotnes sapņu apkalpošana. Mes
esam selekcionējuši tādus politiķUs,
kuri savu partiju sapulces nejautā: "Ko
mes varam izdarīt Latvijai noderIgu?"
(jo viņi nezina), bet apspriež, ar kā-
diem paziņojumiem nakt klaja, lai at-
bildētu uz socioloģiskajās aptaujas iz-
mērītām elektorāta bažām,

Mes jau arī neesam jautājuši par poli-
tiķu zināšanām ekonomika, jurispru-
dence, starptautiskajās tiesibās, Viņi
lemj par šiem jautājumiem, taču sava
viedokļa tiem nav. Vairumam tautas
kalpu nav nevienas publikācijas nevie-
nā no zinātņu jomām, neviena viedokļ-
raksta par tautsaimniecību, Viņi
vienkārši gandrIz neko nezina. Kad
ir objektīva ncpiccicšamība kaut ko
kvalificēti lemt, ir dilemma - vai sākt
spriest, atklājot savu nekompetenci,
vai veidot darba grupas, algot konsul-
tantus, kuriem ir zināšanas (un tad vel
uzrodas citi sociālo attie cību korifeji,
kuri iernanās uzpirkt šos konsultan-
tus, lai tie sniegtu komerciāli izdevī-
gākus padomus, ko savukārt pirmie
šeftmaņi nav spējīgt saprast un atmas-
kot). To, redzot, vēlētājs izsamist un
atkarībā no izmisuma pakāpes vai nu
emigrē, vai atmet visam ar roku un ne-
piedalās vēlēšanās, vai meklē jaunus
sociālo attie cību profesorus, kuru
nākotnes konstruktam uzticēties,
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Oponenti šeit iebildis, ka, balstoties
uz Sokrata paradoksu, vēlēšanu pro-
cesā vētīt priekšstāvju zināšanas ir ne-
sasniedzams mērķis - deputāti tāpat

"neko nezinās",jo zināšanu apjoms pa-
saule pieaug eksponenciāli, viens cil-
vēks tāpat nevar visu zinat, utt., u.tml.,
taču tie ir maldi. Jo zinošāki būs poli-
tiki, jo kvalificētāki lēmumi un strau-
jaks valsts progress. Piemēram, nesen
noklausijos loti kompetentu bijušā
Igaunijas premjerministra Tāvi Reiva-
sa priekšlasijumu par e-pārvaldību un
kriptovalütām, un man nekādu jautā-
jumu par E-stonia projekta veiksmes
cēloņiem vairs nav.
Saprotams, ka politika nepastāvēs tas
anekdotiskais izklaidīgā, dīvainā un ne-
komunikablā profesora tips, ko pazīs-
tam no komiksiem. Par laimi, ir daudz
zinātņu zinātāju, kuru sociālo attiecī-
bu iemaņas ir pietiekami augsta līme-
nī, lai publiski darbotos. Var piekrist,
ka likumdošana ir izveidotas barjeras,
kas traucē zinošajiem doties politika,
sevišķi - veiksmīgiern vadītājiem un
biznesmeņiem ar labiem ienākumiem.
Var piekrist, ka zinošajiem ir ārkārtigi
pazemojoši iesaistīties diskusijas, kuras
tiek izmantoti nepatiesi un tendenciozi
argumenti, kamēr sensāciju kari žurnā-
listi sak šķetināt viņu ģimenes locekļu
privāto dzīvi un pret pagātnē pastrādā-
taj am kļüdām tiek uzstādītas lickulīgas
prasības. Tas nostiprina sociālo frikciju
meistaru monopolu politika, taču no ta
neizriet nezināšanas vērtība.
Runājot par zināšanām un mūsdienu
valsts pārvaldi Latvijā, nedrīkst nepie-
minēt vel vienus maldus, kuros esam
sapinušies. Vēlētāji, un līdz ar to žurnā-
listi, bieži taujā: kas ir tā (viena) lieta,
kas jāatrisina, lai Latvija attīstītos tik
strauji, kā visiem gribētos? Tas ir liels
sapnis par (lielu) sudraba lodi, kas
vienreiz un uz visiem laikiem nogales
visu greizo. Politiskas partijas cenšas
pārkliegt cita citu ar vienkāršiem risi-
nājumiem. Tie ir smicklīgi. Vieni grib
nolikt politikas centra cilvēku. Otri
grib pazemināt nodokļus, Trešie grib
vairāk investēt izglītībā, Citi - jau rit
izskaust korupciju. Kamēr sarežģIto
valsts pārvaldes procesu centīsies
vienkāršot līdz vienai darāmajai lietai,
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zinošie jutīsies lieki. Tas liks sarosīties
vienīgi potenciālajiem Propagandas
ministrijas darbiniekiem. Gribētu pat
apgalvot, ka visas jēdzīgas idejas pub-
liskajā telpa reiz jau ir pateiktas. Latvi-
jas nelaime nav pareizu ideju trūkums,
bet loti viduvējs to īstenojums.
Tāpčc nezināšanai nav vērtības. Vē-
letāji ir meritokrāti, viņiem tikai pie-
trūkst sapratnes, ka varai jāpieder ne-
vis tiem, kuri nodarbojas ar sociālo
vīziju konstruēšanu, bet gan tiem, ku-
riem ir nopelni ari ekonomika, me-
dicīnā, bioloģijā, inženierzinātnēs, fi-
nanses, datorikā, filozofija, maternāti-
ka, jurisprudence, vadības zinātnē un
pārējās zināšanās, kuras nenosaucu
un ncspēju nosaukt. Jo nezinu.

Gatis Kokins

Kāpēc nevarētu atlaut
"precēt" māsu? '

Ja heteroseksuāli pāri var
veidot civilas partnerattiecibas,
kāpēc nedot iespēju veidot
legālas partnerattiecibas ari
platoniskiem pāriem?

Prospect Magazine, 2. jūlijā

Iā, patiesi, un kāpēc gan ne? Džūlja-
na Badžīni provokatīvais jautājums
varētu ielīksmot dažu labu Stambu-
las konvencijas pretinieku un tikumī-
bas sargu, ļaujot iesaukties: "Redziet,
pie kā viss novedis? Es jau teicu, pa-
saules gals ir tuvāk neka jebkad!"
Tomer, izsekojot līdzi Badžīni rakstam,
top skaidrs, ka "māsas apprecēšana" ir
tikai trāpīgi izmests āķis, lai pievērstu
lasītāja uzrnanību šķietami pašsapro-
tamam faktam, ka laulība un civilas
partneratticcības ka heteroseksuāliem,
tā viendzimuma pāriem paredz mne-
tāju, tātad seksuālas attiecības.
Laulības institūcija nekad nav bijusi
sastindzis veidojums.
Antīkajā pasaule tēvs savu meitu kā
dāvanu nodeva nākamajam vīram - ar
mērķi veidot jaunu, plašaku aliansi,
kas nāktu palīgā tēvam brIdI, kad
draudētu briesmas. Laulātajiem nebi-
ja jākļūst par "dveseles draugiem". Sa-
biedrībā, kur valdija izteikta dzimumu

nošķiršana, sicvictēm esot majas, sa-
vukārt vīriešiem - agorā, tas nemaz ne-
būtu bijis iespējams. Sievas pienākums
bija nodrošināt dzimtas nepārtrauktī-
bu, dzemdējot vīram pēcnācējus. Gan
sieva, gan bērni bija vīra īpašums, un
pilsoņa privilēģijas tika pārmantotas.
Pirms laulībām līgavas tēvs ar līgavaini,
līgaval klātneesot, slēdza mutisku sade-
rināšanās Ilgumu. Līgums paredzēja
nopietnas ekonomiskas sekas ligavai-
nim gadījumā, ja laulība tomer netiktu
noslēgta, Lai ari heteroseksuāla laulī-
ba bija vicnīgā oficiālā pāru savienī-
ba Senajā Grieķijā, neviens negaidīia,
ka laulāts vīrs "būs uzticīgs". Orators
Apollodors ir izteicies, ka ikvienam
cicrūjamam arēnictim vajadzētu trīs
sievietes: sievu, kas dzemde pčcnācē-
jus un pārrauga majas soli, konkubīni,
kas ik dienu velta pienācīgu uzmanību
ķermeniskām vajadzībām, un hetēru,
kas nodrošina garigu baudijumu,
SengrieķU likumdošana paredzēja zi-
namu aizstāvību tieši laulātām sievām.
Piemčram, bija īpašs likums, kurš aiz-
sargāja sievu, ja vīrs bija to pametis
novārtā pēc mantinieka piedzimšanas.
Šis likums paredzēja, ka vīrs ir spiests
stāties seksuālā kontakta ar savu sievu
vismaz trīs reizes mēncsi. Interesanti
iztēloties, kā gan sievietes šo tik taisno
likuma pantu realizēja sadzīvē? Tiesis-
kuma bütiskākās nianses atklāj fakts,
ka tikai vīrietis varēja ierosināt un re-
alizēt lauhbas šķiršanu - ar nosacīju-.
mu, ka vinš bija spējīgs atdot atpakaļ
pūra naudu sievas iepriekšējai ģimenei,
tēvam vai brāļiem.
Un, protams, atšķirībā no kristietis-
kā pasaules skatijuma, idealā para sa-
vienība (varbūt tāpēc tai nevajadzēja
nekādus regulējošus, smagnējus liku-
mus?) bijahomoseksuāla-vīrieša un .
zēna savienība, kas Senajā Grieķijā bi-
ja cildināma un tika uzskatIta par da-
bas noteiktu. Par sieviešu homoerotis-
mu zinams loti maz. Grieķietes, kas
savu dzīvi aizvadīja majas, dzemdējot,
zīdot un audzinot bernus, Sapfo dze-
joļus, visticamāk, izlasīt nespēja, jo
gluži vienkārši nemācēja lasīt,
Viduslaikos laulības rituālu "pies avi-
nās" katoļu baznīca, ieviešot izrnaiņas,
kas saglabājušās līdz pat mūsdienām:
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