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Par konferenci
Dzejnieces Montas Kromas (1919–1994) simtgadei veltītā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta organizētā zinātniskā konference
aktualizē vairākas mūsdienu literatūrzinātnē
nozīmīgas tēmas: femīno rakstību, modernismu
latviešu literatūrā, padomju literatūras, aukstā kara un kolaboracionisma studijas. Montas
Kromas agrīnā daiļrade ir spilgts sociālistiskā
reālisma literatūras paraugs, kura tēmas un
formu noteica padomju ideoloģijas un estētikas
prasības. Pārmaiņas viņas estētikā sākās ar
literatūras studijām Maskavā, padarot Kromu
par vienu no neparastākajām un radikālākajām
padomju dzejniecēm.
Organizē:
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Literatūras un filozofijas žurnāls Punctum
Atbalsta:
Valsts kultūrkapitāla fonds
Latvijas Mākslas akadēmija

Programma

	2019. gada 23. maijā, Latvijas
Mākslas akadēmijas Jaunajā korpusā
(Kalpaka bulvārī 13, Rīgā)

10.00	LU LFMI direktores
Daces Bulas uzruna
	Montas Kromas dzīve un
daiļrade Padomju Latvijā
Vada: Kārlis Vērdiņš
10.10	Vita Zelče. Otrais pasaules karš
dzejnieces Montas Kromas biogrāfijā
10.30	Ronalds Briedis. Lūzums Montas
Kromas daiļradē: 1956–1966
10.50	Signe Raudive. Montas Kromas
recepcija trimdas presē padomju laikā
11.10	Māra Vīksna. Jāņi Montas Kromas
daiļradē un Padomju Latvijā
11.30 Diskusija
11.40

Kafijas pauze

	Monta Kroma un
pasaules literatūra
Vada: Artis Ostups
12.00	Ivars Šteinbergs. «Personīgie zīmogi»
jeb tulkotājas redzamība Montas
Kromas atdzejojumos
12.20	Anna Kisļicina. Montas Kromas
daiļrades recepcija 21. gs. baltkrievu
dzejā (referāts krievu valodā)
12.40	Raimonds Ķirķis. Monta Kroma un
Forūgha Farohzāda — femīnās balsis
planetārā modernisma kontekstā
13.00 Diskusija
13.10

Pusdienu pārtraukums

	Pieredze un refleksija
Montas Kromas dzejā
Vada: Ivars Šteinbergs
14.10	Ilva Skulte. Monta: pirmā un pēdējā
grāmata
14.30	Artis Ostups. Pašrefleksivitātes loma
Montas Kromas vēlīnajā dzejā
14.50	Anna Auziņa. «Bērns var augt tikai
uz ceļa»: Monta Kroma un māju/ceļa
pretstats 60.–80. gadu latviešu dzejā
15.10	Kārlis Vērdiņš. Montas Kromas dzejas
«mirdzošā āda» un modernitāte
15.30 Diskusija
15.40

Kafijas pauze

	Kroma un urbānais
modernisms
Vada: Jānis Ozoliņš
16.00	Aleksandrs Zapoļs. Pagrīdes dzeja —
parindenis (referāts krievu valodā)
16.20	Agija Ābiķe-Kondrāte. «Tro-trotro. / Tu-tu-tu. / Ārs-ārs. Trotuārs»:
urbānā poētika Montas Kromas 20. gs.
60.–80. gadu dzejā
16.40	Vents Vīnbergs. «Es esmu pavisam īsta
pilsēta, tu vari manī dzīvot»: telpa un
padomju arhitektūra Montas Kromas
dzejā
17.00	Auguste Petre. Vizuālās mākslas
klātbūtne Montas Kromas dzejā un
dzīvē
17.20 Diskusija
18.00	Montas Kromas dzejas izlases
«Trotuārs» atvēršana sadarbībā ar
apgādu «Neputns». Piedalās izlases
sastādītāja un priekšvārda autore Agija
Ābiķe-Kondrāte, dzejnieces portreta
autore Helēna Heinrihsone un dizainere
Zane Ernštreite.

Tēzes

Vita Zelče

Vita Zelče, Dr. hist.
LU Sociālo zinātņu
fakultātes Komunikācijas
studiju nodaļas profesore.
Viņas pētniecisko interešu
lokā ir masu mediji, to
vēsture, sociālā vēsture,
sieviešu vēsture, kolektīvā
atmiņa, vēstures politika,
rituālkomunikācija un
komemorācija. Vairāk
nekā desmit zinātnisku
grāmatu autore, līdzautore un zinātniskā
redaktore. Jaunākais nozīmīgais darbs — kolektīvās
zinātniskās monogrāfijas
«Latvijas mediju vides
daudzveidība» (2018)
zinātniskā redakcija.

Otrais pasaules karš dzejnieces
Montas Kromas biogrāfijā
Dzejniece Monta Kroma 1941. gadā vasarā, kad padomju
okupāciju nomainīja nacistiskais režīms, kopā ar daudziem komunistiskās pārliecības Latvijas jauniešiem nonāca padomju Krievijā un iepazina tās staļinisko realitāti. Tajā valdīja ne tikai totālā padomju propaganda, bet
arī pārtikas, ikdienai nepieciešamo lietu un dzīvojamās
telpas trūkums, cilvēku savstarpējā neuzticēšanās un
aizdomīgums, padomju drošības orgānu kontrole. Šajā
situācijā par daudzu latviešu patvērumu kļuva 1941. gadā
izveidotā 201. latviešu strēlnieku divīzija (vēlāk
43. gvardes latviešu strēlnieku divīzija). Tās sastāvā bija
arī daudz sieviešu visdažādākajās profesijās — mediķes,
frontes korespondentes, tulces, snaiperes, automātistes,
satiksmes regulētājas, sakarnieces, radistes, telefonistes,
veļas mazgātājas. Divīzija piedāvāja relatīvu drošību un
iztiku, kā arī daļēji Latvijā pastāvošo cilvēku attiecību
un uzvedības normatīvu. Latviešu strēlnieku divīzijā brīvprātīgi iestājās arī Monta Kroma. Viņa ir bijusi
sanitāre un pastniece, tikusi ievainota. Žurnāliste Vera
Kacena atmiņās par viņas neiederību kara realitātē
raksta: «Bet Monta, šī poētiski noskaņotā un briesmīgi
izklaidīgā meitene ir, lūk, šeit frontē.»
Kara vēsturnieki un psihologi allaž uzsver, ka
cilvēks, kurš reiz ir bijis karā, no tā nekad savā dzīvē
nevar aizbēgt — karš paliek klātesošs visā viņa turpmākajā dzīvē. Arī Montas Kromas dzejā tā klātbūtne
ir gan tieša, gan netieša. 1950. gadā iznāca viņas dzejas
krājums «Tev, gvard!». Tajā iekļautie dzejoļi «Ierakumā», «Smēķis» un «Vēstule» apraksta atsevišķus kara
ikdienas fragmentus, savukārt citos tiek runāts par frontinieku kopību, ievainotajiem, sapni atgriezties mājās,
kā arī sievieti — dzīvības glābēju — frontē. Tēlojot bijušo
karavīru tikšanos pēc kara, Monta Kroma raksta: «Vecs
karavīrs to vienmēr atminēs, / starp visām meitenēm
mums, kara zēniem, / sirds gvardu meiteni ik reizes
pazīt spēs.» Kara iespaidi un ietekme vērojama arī vēlākajā dzejnieces daiļradē.

Ronalds Briedis

Ronalds Briedis, Mg. art.
Studējis Latvijas Kultūras
akadēmijā, strādā Latvijas Rakstnieku savienībā.
Trīs dzejoļu krājumu
autors. Akadēmiskās
intereses saistītas ar
gelotoloģiju, kultūras
vēsturi un literatūru.
Rakstījis par latviešu
dzeju, žanru literatūru,
agelasta tēlu kultūrā.

Lūzums Montas Kromas daiļradē: 1956–1966
Referātā aplūkoti notikumi un iemesli, kas noved pie
lūzuma Montas Kromas daiļradē laika periodā no 1956.
līdz 1966. gadam. Īpaša uzmanība pievērsta grāmatās
neiekļuvušo, vienīgi periodikā publicēto dzejoļu analīzei biogrāfisku faktu kontekstā, kas ļauj secināt, ka pāreja no sociālistiskā reālistiskā kanona uz dziļi personisku, intīma rakstura liriku vērojama jau 50. gadu otrajā
pusē — vēl pirms Kromas studijām Augstākajos literārajos kursos Maskavā. Šā laika dzeja būtiski atšķiras no
40. un 50. gadu pirmajā pusē rakstītā, taču vienlaicīgi
jūtamas arī autores šaubas par izraudzītā ceļa pareizību, ko apliecina viņas recenzijās par savu kolēģiju
darbiem izteiktie spriedumi. Subjektīvais šajā laikā
Kromai vēl saistās ar šauro, sīkumaino, izmisīgi tiek
meklēta aktuālāka un mūsdienīgāka dzejas valoda, kas
tiek atrasta Maskavas studiju laikā modernisma estētikā
un problemātikā — notiek pāreja uz verlibru, sākas
eksperimenti ar strofiku un stilistiskajām figūrām, parādās asociatīva tēlainība, kur laikmetīgais, urbānais un
komplicētais savienojas ar mūžīgo, instinktīvo, primitīvo un leģitimē tobrīd un arī vēlāk Montai Kromai tik
ļoti svarīgo koncentrēšanos uz pašas pārdzīvojumiem
mīlestībā. Centrālā loma Kromas 60. gadu dzejā tiek
ierādīta apziņas un zemapziņas mijiedarbībai šodienas
bezgala sarežģītajā cilvēkā. Dzejoļu sākotnējie, vēlāk
pārstrādātie varianti ļauj labāk saprast arī to skepsi, ko
šīs pārmaiņas izsauca viņas paaudzes kolēģos.
Referāta otrajā daļā izsekota krājuma «Tuvplānā» tapšanas vēsture un vairākus gadus ilgusī cīņa
par tā izdošanu. Grāmatas likteni spēcīgi ietekmē tā
laika politiskie notikumi: 1962. gada decembrī sākusies
kampaņa pret formālismu un abstrakcionismu mākslā,
Ņikitas Hruščova atcelšana no PSKP CK pirmā sekretāra posteņa 1964. gada oktobrī, Rakstnieku savienības vadības maiņa 1965. gadā. Aplūkots, kā Maskavā
iznākušais Montas Kromas krājums Глаза в полнеба
izraisa polemiku žurnālā «Karogs» un panāk, ka Valsts
izdevniecības iepriekš noraidītie dzejoļi tomēr piedzīvo
publikāciju arī Latvijā.

Signe Raudive

Signe Raudive, Mg. philol.
LU Literatūras, folkloras
un mākslas institūta
zinātniskā asistente.
Akadēmiskās intereses:
padomju literatūra
20. gs. 40. un 50. gados,
padomju literatūras
recepcija trimdā, trimdas
antikomunistisko kustību
vēsture, digitālās humanitārās zinātnes.

Montas Kromas recepcija trimdas
presē padomju laikā
Līdzīgi kā pret citiem Padomju Latvijā rakstošiem
autoriem, trimdas latviešu attieksme pret Padomju
Latvijas jaunajiem dzejniekiem atkarībā no to daiļrades
mainīgajām kvalitātēm laika gaitā varēja variēties no
absolūta nolieguma un nicinājuma līdz atturīgi paustai
interesei un atzinībai. Monta Kroma, kuras agrīnā daiļrade top sociālistiskā reālisma estētikā, pēc literatūras
studijām Augstākajos literārajos kursos Maskavā 20. gs.
60. gadu sākumā būtiski maina savas dzejas metodi
un stilu, laika gaitā kļūstot par vienu no savdabīgākajām latviešu dzejniecēm Padomju Latvijā. Vēl 50. gadu
sākumā trimdas literatūrkritikā Kroma līdz ar citiem
savas paaudzes jaunajiem autoriem zākāta par «kolhoza dzejdari» un «piektās šķiras diletanti», Kromu kritizē par «noziedzīgi naiviem, servīlas jūsmas» pilniem
aprakstiem par latviešu jauniešu dzīvi t. s. «neskartajās
zemēs» Kazahstānā 50. gadu vidū.
Trimdā attieksmes maiņa pret Kromas daiļradi
pozitīvā virzienā mainās pēc Republikas inteliģences
sanāksmes 1963. gadā, kad padomju kritika tiek vērsta pret virkni jauno Padomju Latvijas autoru, tostarp
Montu Kromu. Trimdas sabiedrībai šī vēršanās «pret
savējiem» atsedz viedokļu un estētisko ieskatu pluralitāti padomju literatūrā. Kā daudzsološi top uzteikti
jebkuri no oficiālās sociālistiskā reālisma metodes
atšķirīgi sava stila meklējumi. Trimdas literatūrkritika
atsaucīgi uztver jaunās vēsmas padomju latviešu literatūrā, tostarp Montas Kromas dzejā. Kroma, kura, līdzīgi
kā vairāki citi jaunie autori, savos agrīnajos literārajos
darbos «parādījusi gara vājumu personības kulta priekšā» (Rolfs Ekmanis, 1978), pāraug padomju simbolikas štampus un tradicionālo četrrinžu lietojumu, par
viņas dzejas galvenajām tēmām kļuva dzīve pilsētvidē,
sievietes emocionalitātes un ķermeniskuma atklāsme.
Referātā hronoloģiski aplūkoti raksturīgākie viedokļi
par Kromas dzeju un sabiedrisko darbību trimdas presē
20. gs. 50.–80. gados, Aukstā kara laikā.

Māra Vīksna

Māra (Mārīte) Vīksna,
Dr. philol. h. c. LU LFMI
Latviešu folkloras krātuves pētniece un fondu
glabātāja. Rakstījusi par
folkloras vākšanu, vācējiem, teicējiem, folkloristikas vēsturi, «Latvju
dainu» tapšanu. Pētījusi
ziņģes. Sastādījusi gan
akadēmiskus folkloras
krājumus, gan krājumus
bērniem, kā arī «Latvju
dainu» personu rādītāju
un vairāku novadu
folkloras krājumus. Kopš
1974. gada bijusi folkloras prakses vadītāja
LU Filoloģijas fakultātē,
Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mūzikas
akadēmijā un Liepājas
Valsts pedagoģiskajā
institūtā.

Jāņi Montas Kromas daiļradē
un Padomju Latvijā
«Montai Jāņa meitai» daiļradē nozīmīgi tēli bijuši Jānis
un arī Jāņu (Līgo svētku) atzīmēšana. Viņas pirmais
pozitīvais varonis ir pionieris Jānis poēmā «Svinīgais
solījums» (1947), un pēdējās grāmatas, kas izdota jau
pēc dzejnieces nāves, nosaukums ir «Jānis» (2001).
Darbs žurnālistikā radījis nepieciešamību atsaukties uz
aktuālām tā brīža tēmām — pavasaris, ziedonis, Jāņi,
rudens u. c. Mainījusies leksika, bērni pārtapuši par pionieriem, arājs nu ir kolhoznieks. 1949. gada traģiskie notikumi liek pastiprināti izcelt latviešu nacionālos svētkus
Jāņus, kas apliecina masveidīgu kolektīvu visas tautas
dalību pasākumos (Aizkrauklē, Skrīveros, Vildogā), kuros dzied jaunas dziesmas, lai pierādītu, «ka zemnieki — 
viensētnieki jau pilnībā kļuvuši par kolchozniekiem»
(LFK 1850, 258). Jāņu dienās Monta Kroma publicē
savu dzeju trijos laikrakstos — «Bērnu līgo» bērnu
laikrakstā «Pionieris», dzejojumu «Kolchoznieku Līgo
svētki» laikrakstā «Padomju Jaunatne», savukārt avīzē
«Cīņa» iepriekš minētais dzejolis pārvērsts samocītās
līgo dziesmās «Kolchoznieki ielīgo Līgo dienu», kam
trūkst Jāņu dziesmu pamatfunkcijas. Par šo publikāciju
ironiskas atskaņas trimdas presē. Tajā var lasīt, ka jau
nākamajā gadā Jāņu ugunskuri Latvijā apdzēsti. Vēl
tikai Emila Melngaiļa vārdā nosauktais Tautas mākslas
nams izdod jauno līgo dziesmu repertuāru (1955, 1956),
uzturot dzīvu padomju folkloru. Jāņu diena Padomju
Latvijā jāatstrādā tuvākajā svētdienā. 1959. gadā Žurnālistu savienība publicē Jāņu dziesmu krājumu «Līgo,
līgo!», kurā 18 latviešu dzejnieku, arī Montas Kromas,
teksti. 1961. gadā Jāņus oficiāli aizliedza. Protestētājam
Ēvaldam Sokolam jāzaudē Valodas un literatūras institūta direktora postenis. Vairākos spēcīgākajos kolhozos — 
Lielvārdes «Lāčplēsis», Codes «Draudzībā» u. c. — Jāņu
vakarā svinēja apsējības. No personīgās pieredzes — Jāņi
Rembatē bērnībā; pirmais folkloras guvums — ap 80
sacerētu Jāņu dziesmu padomju saimniecībā «Rāmava»
1968. gada ekspedīcijā; Jāņu organizēšana un norise
Lielvircavā 1972. gadā ar pāris simtu dalībnieku. Pēc šīm
Jāņu svinībām LKP CK pirmais sekretārs Augusts Voss
no VDK priekšsēdētāja Longina Avdjukeviča saņēma
slepenu dienesta ziņojumu par dažiem nacionālisma izpausmes faktoriem republikā, proti, ka jāņotāji «maskēti
uzstājās pret padomju varu Latvijā».

Ivars Šteinbergs

Ivars Šteinbergs, M. A.
2018. gadā ieguvis
maģistra grādu salīdzinošajā literatūrzinātnē
Ņujorkas štata Universitātē Bingemtonā (SUNY,
Binghamton). Pētnieciskās intereses: latviešu
atdzejas vēsture un
tulkošanas teorija, īpaši
kontinentālās filozofijas
devums tulkojumzinātnē,
filozofu Frīdriha Nīčes un
Žaka Deridā ietekme uz
tulkošanas studijām; Bībeles tulkošanas tradīcija
poststrukturālisma skatījumā; netulkojamības
un Paula Cēlana studijas.
Atdzejojis amerikāņu
autoru dzeju.

«Personīgie zīmogi» jeb tulkotājas
redzamība Montas Kromas atdzejojumos
Dzejniece Monta Kroma pazīstama kā latviešu dzejas
formu novatore, tomēr viņas literārajā darbībā iekļaujas
arī dzejas tulkošana, kas latviešu literatūras pētniecībā
kā atsevišķa teorētiska kategorija aplūkota krietni retāk.
Izvērtējot Kromas kā atdzejotājas veikumu, kā arī ieskicējot Latvijā 20. gs. 60.–80. gados izplatītākos atdzejas
teoretizācijas mēģinājumus, referāts pārvērtē noteiktus
aspektus konkrētā latviešu atdzejas vēstures posmā un
piedāvā tradicionālām nostādnēm alternatīvu literārās
tulkošanas procesu teorētisku artikulāciju. Referātā
analizētas atdzejas darbu recenzijas, tādējādi iezīmējot
attiecīgajā vēsturiskajā momentā dominējošo attieksmi
pret literārās tulkošanas praksi. Tāpat, atsaucoties uz
savās nozarēs vadošu pētnieku rakstiem, tiek aktualizēts
jautājumu par to, kādās attiecībās atrodas Kromas un
viņas laikabiedru rakstītā atdzeja, padomju ideoloģija
un mūsdienu diskusijas par tulkošanas ētiku, proti, lai
arī daudzu autoru dzejas tulkošanai bijusi nepārprotami
politiska motivācija, sociālistiskā reālisma programmatiskā literatūras teorija Kromas laika intelektuālajā
telpā kultivēja uzskatu, ka pats literārās tulkošanas
process uztverams kā ideoloģiski neitrāls estētisks akts.
Turpretim laikmetīgākas pieejas tekstam un citiem
saistītiem nojēgumiem uzskatāmi atklāj varas struktūru
un tulkojuma kā radošas institūcijas nesaraujamību. Apzinot Kromas atdzejotājas pienesumu latviešu literatūrai, pozicionējot dzejnieces darbību konkrētā padomju
atdzejas tradīcijā, kā arī piedāvājot Kromas atdzejas
interpretāciju, kas izriet no nesenākajiem literatūrzinātnes atzinumiem, referātā atklāts, kā 20. gs. 60.–80. gadu
Latvijas oficiālajā/sekulārajā režīmā rodas saspīlējums
starp pasaules uzskatu, kas balstīts materialitātē, un
ideālistiskām prasībām pret dzejas tulkotājiem.

Anna Kisļicina

Anna Kisļicina, Dr. philol.
Baltkrievijas Nacionālās
Zinātņu akadēmijas
J. Kolasa un J. Kupalas
Valodas un literatūras
institūta Baltkrievu kultūras izpētes centra literatūras teorijas un vēstures
nodaļas vadītāja. Pētījumi literatūras teorijā un
vēsturē. Izdevusi piecas
monogrāfijas: «Aļesja
Rjazanovs: mākslinieciskās apziņas problēma»
(1997), «Liriskā miniatūra
kā baltkrievu literatūras
žanrs» (2000), «Jaunā
situācija literatūrā: kultūras paradigmas maiņa»
(2006), «Postmodernais
cilvēks mūsdienu baltkrievu literatūrā» (2010),
«Kultūras gradients:
idejas, manifesti, virzieni
baltkrievu literatūrā
20./21. gs. mijā» (2015).
Literatūrkritikas raksti
un recenzijas apkopotas
krājumā Blonde attack
(2003).

Montas Kromas daiļrades recepcija
21. gs. baltkrievu dzejā

Raimonds Ķirķis

Referātā aplūkota Montas Kromas krieviski izdoto grāmatu netiešā ietekme uz baltkrievu dzejnieku darbiem,
izceļot Aļesja Rjazanova, Valentīnas Aksakas, Sabīnas
Brilo un Tatjanas Skorinkinas daiļradi. Tā izpaužas kā
radoša koncentrēšanās uz konkrētu, priekšmetiski lietisku tēlainību un demonstratīvā sillabotoniskās dzejas
noraidījumā, to aizstājot ar ritmizētu verlibru. Referāta
mērķis ir analizēt paralēles starp latviešu dzejnieces
daiļradi un mūsdienu baltkrievu literatūras avangardisko meklējumu pārstāvēm. Pētījumā atklāti iemesli,
kāpēc Montas Kromas dzeja, par spīti tās popularitātei progresīvās radošās jaunatnes vidū, tā arī netika
atdzejota baltkrievu valodā, lai arī padomju laikā Aļesja
Rjazanova regulāri atdzejoja Baltijas dzejnieku darbus,
tostarp arī latviešu dzeju.
Autore analizē arī iemeslus, kādēļ Montas Kromas
ietekmei lielākā mērā pakļāvās autori, kuri literatūrā
ienāca 21. gs. sākumā. Pētījuma pamatā ir tradicionālā
salīdzinošā metode un «lēnā lasījuma» metode. Pētījuma
gaitā autore nonākusi pie secinājuma, ka Montas Kromas daiļrades recepcija baltkrievu literatūrā daudzējādā
ziņā saistīta ar sabiedriskām un kultūras pārmaiņām
baltkrievu sabiedrībā 20. gs. beigās, kuru vidū ir: dzimtes līdzsvara pārmaiņas radošajā vidē, tajā iesaistoties
vairāk sievietēm, jauna literatūras kanona mērķtiecīga
modelēšana un neuzticēšanās metanaratīviem. Patlaban
baltkrievu komparatīvistikā nav neviena akadēmiska
darba, kurā būtu aplūkota saikne starp mūsdienu latviešu un baltkrievu literatūru, tādēļ šis referāts var kalpot
par atskaites punktu nopietnāku pētījumu veikšanai,
kuri aplūkotu līdzības abu kaimiņvalstu literatūrās.
Raimonds Ķirķis studē
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Monta Kroma un Forūgha Farohzāda — 
femīnās balsis planetārā modernisma kontekstā
Tradicionāli pieņemts modernismu iegrožot stingrā
laika posmā un ģeogrāfiskā lokācijā, tā aptverto periodu
datējot ar 19. gs. beigām un 20. gs. pirmajām desmitgadēm un nosakot to par Rietumeiropas un ASV literārās
tradīcijas produktu. Tomēr kopš 20./21. gs. mijas šāds
skatījums tiek pārvērtēts, izceļot perifērijā esošo nāciju
literārās tradīcijas kā piederīgas modernisma estētikai
un to paplašinošas. Līdzīgi kā ir marginalizētas atsevišķas nacionālās tradīcijas, arī sieviešu radīta literatūra
ir bijusi pakļauta fallocentriskam domāšanas modelim,
kurā femīnā reprezentācijai piešķirta sekundāra nozīme. Līdz ar to modernitāti pavadošā sieviešu emancipācija ir devusi iespēju veidoties sievišķajai rakstībai
ne tikai Rietumos, bet arī latviešu un persiešu valodā,
mehānisku, ģeogrāfiski determinētu nošķīrumu padarot
apšaubāmu. Lai arī persiešu dzejas tradīcija ir viena
no senākajām pasaulē, tā, līdzīgi kā latviešu literatūra, veidojusies spēcīgā citu kultūru ietekmē: sākotnēji
kultūras sakaros ar Seno Grieķiju, vēlāk arābu valodas,
tās metriskās sistēmas un islāma, bet jau 19. gs. beigās
Eiropas imperiālo valstu iespaidota. Persiešu kultūra un
literatūra attiecībās ar Rietumiem viscaur vēsturē ir bijusi citādais, eksotiskais, orientālais, kurā spoguļot savas
vājības, kaut gan savas kultūras uzplaukuma brīžos tā
allaž saglabājusi suverēno un sevišķo.
Referātā izsekots latviešu dzejnieces Montas
Kromas un irāņu dzejnieces Forūghas Farohzādas
(1935–1967) poētikas attīstībai un tās novatorismam
patriarhālā sabiedrībā un literārā tradīcijā. Par iedvesmas avotu kalpojuši vairāki salīdzinošās literatūrzinātnes pētījumi, kuros Farohzādas dzeja analizēta līdztekus
amerikāņu dzejnieces Silvijas Plātas daiļradei, izceļot
sievišķās rakstības fenomenu. Īpaša uzmanība pievērsta
abu dzejnieču poētikai pēc lūzuma punktiem viņu radošajās biogrāfijās: Montas Kromas studijām Maskavā,
un Forūghas Farohzādas iepazīšanās ar Nimas Jušidžas
iedibināto Jaunās dzejas (she'r-e now
) kustību
un angļu un franču modernismu. Zīmīga ir abu dzejnieču pāreja uz verlibru kā galveno izteiksmes formu,
asociatīvu tēlu izmantošanu sievietes iekšējo pārdzīvojumu atklāsmei.

Ilva Skulte
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Monta: pirmā un pēdējā grāmata
Gadu gaitā līdz nepazīšanai mainījies gan Montas
Kromas radītais dzejas teksts, gan sociāli politiskais
konteksts, kurā šī dzeja tapa un tika lasīta. Tomēr ir arī
iezīme, kas saglabājas visos dažādajos radošās darbības
posmos — no pirmās grāmatas (poēma bērniem «Svinīgais solījums», 1947) līdz kritiķu augstu novērtētajam
sevis lasījumam krājumā «Monta» (1985) un pēdējām
dzīves laikā iznākušajām grāmatām «Citi veidi» (1988)
un «Esmu» (1989) 20. gs. 80. gadu beigās — un ir viņas darbu ekspresivitātes pamatā, lai arī cik minimāli
nebūtu izmantotie valodas līdzekļi, skaidri mobilizēta
jūtu pasaule, atklājot kaislību un empātiju, sajūsmu un
skaudrumu, kas meklē un atrod ceļu sociālistiskā reālisma piedāvātajā estētisko noteikumu rāmī.
Referātā analizēta Montas Kromas dzeja no tās
dažādās pieredzes viedokļa, kas rezultē emocijās, sajūtās, pārdzīvojumā kā netveramā, mainīgā un vienmēr
topošā apziņas elementā un, izteikts dzejā, savā ziņā
kļūst par daļu no teksta, tā toni. Analīze balstīta uz britu
kultūras kritiķa Reimonda Viljamsa izstrādāto sajūtu
struktūru (structures of feeling) koncepciju, ko viņš
pirmoreiz minējis jau darbā Preface to Film («Priekšvārds kino», 1954), bet pilnībā attiecinājis uz literatūras
analīzi darbā Marxism and Literature («Marksisms un
literatūra», 1977). Šis koncepts pievērš uzmanību tam,
ka dažādu sociāli pieņemtu makrostruktūru veidotajos
nosacījumos, vēl pirms racionālās refleksijas un pirms
subjekta apziņas, veidojas noteiktas sajūtas, kas izriet no
teksta un vada tā uztvērēja ceļu, tomēr nav tikai šauri
individuālas pieredzes rezultāts, bet apvieno individuālās pieredzes kopīgajā. Dzejnieka ceļš šādā gadījumā ir
reģistrēt katru radušos sajūtu tekstā, pat ja tieši tajā par
to netiek runāts, un tādējādi atstāt par to liecību. Referātā analizētas šādas mainīgas sajūtu struktūras, kas
Montas Kromas tekstus padara par unikālu materiālu.

Artis Ostups

Pašrefleksivitātes loma Montas Kromas vēlīnajā dzejā
Lai gan Montas Kromas dzeju pieņemts skatīt modernisma paradigmā, viņas vēlīnie darbi nav spilgts tās
paraugs. Ja par modernisma literatūru vienojošajām
pazīmēm izraugāmies atteikšanos no mimēzē balstītas
estētikas, koncentrēšanos uz literatūras formālajiem
atribūtiem, izteiktu subjektīvismu ārpasaules uztverē un
cilvēka psihes neapzināto un mistisko slāņu izpēti, tad
Montas Kromas 80. un 90. gadu dzeja drīzāk uzrāda kavēšanos pie modernisma kā mēģinājuma definēt dzejas
lomu šeit un tagad. Kroma savos pēdējos krājumos runā
ne tikai par dzejas vietu sabiedrības līmenī, bet arī izvērtē savu daiļradi, tādējādi publicēto tekstu papildinot
ar virtuālu dimensiju, kuru veido gan neuzrakstītais un
lasītājam neatšifrētais, gan pārdomas par dzeju kā tādu.
Sarežģītās attiecības starp pateikto un nepateikto, zināmo un nezināmo, atšifrējamo un neatšifrējamo vedina
spekulēt par reprezentācijas robežu problematizēšanu
klasiskajam modernismam mazāk raksturīgā veidā — nevis formālā, bet kritiski konceptuālā aspektā. Iespējams,
turpat meklējama atbilde uz jautājumu, ko iesākt, kad
«mana ķermeņa tikpat kā nav», pieņemot, ka tieši dzejas
jutekliskumu vēlīnā Kroma apzinās kā apdraudētu.

Artis Ostups, Mg. phil.
LU Literatūras, folkloras
un mākslas institūta
zinātniskais asistents,
studē Tartu Universitātes
doktorantūras programmā Literatūras un kultūras pētniecība. Interneta
žurnāla «Punctum» un
starpdisciplinārā zinātniskā žurnāla Letonica
galvenais redaktors. Trīs
dzejoļu krājumu autors.
Pētnieciskās intereses:
mūsdienu dzeja un
proza, modernisma un
postmodernisma estētika, kā arī traumas un
atmiņas studijas. Izstrādā
disertāciju par vēsturiskā
laika heterogenitāti
postsociālisma prozā.

Anna Auziņa

«Bērns var augt tikai uz ceļa»: Monta Kroma un
māju/ceļa pretstats 60.–80. gadu latviešu dzejā

Kārlis Vērdiņš

Referātā feministiskā skatījumā aplūkota Montas Kromas, Vizmas Belševicas, Ārijas Elksnes, Ojāra Vācieša,
Imanta Ziedoņa un citu 20. gs. 60.–80. gadu autoru
poētika, analizējot dažādus māju/ceļa konflikta aspektus
un to risinājumus. Ja 60. gadu padomju latviešu dzejā
jēdzienam «mājas» piemīt drīzāk negatīva nozīme (tās
tiek asociētas ar mantu, mietpilsonību, sastingumu), kamēr par vērtību tiek uzskatīta kustība, tad 70. un 80. gados māju nozīme latviešu dzejā pieaug, tiek uzsvērta
mātes kā pavarda sargātājas loma. Vairāku dzejnieču
sieviešu dzejā māju/ceļa konflikts ir īpaši traģisks: tiek
uzsvērta neatrisināma pretruna starp nepieciešamību
kalpot ģimenei un pašizpausmi. Kroma tikmēr šo opozīciju nojauc, parādot pilnīgi atšķirīgu izpratni par bērna
tēlu, māju konceptu un sievietes lomu.
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Montas Kromas dzejas «mirdzošā āda»
un modernitāte
Referātā aplūkoti divi Montas Kromas 60. gadu dzejoļi
modernitātes kontekstā. Dzejolis «Kur tu esi, mana melnā māsa...» sarakstīts 1961. gadā Maskavā. Tas ir viens
no nozīmīgākajiem agrīnajiem Kromas modernisma
paraugiem, kura īpašo vietu savā daiļradē viņa atzinusi,
kādā no 80. gadu dzejoļiem aprakstot šī dzejoļa tapšanu.
Šis dzejolis ir nozīmīgs modernisma estētikas kontekstā,
kas sniedzas pāri apstākļiem, kuros šis dzejolis, domājams, funkcionēja tā sarakstīšanas laikā — kā emocionāla
sievietes jūtu izpausme iemīlēšanas brīdī vai arī kā
atskaņas no PSRS oficiāli propagandētās tautu draudzības un «trešās pasaules» tautu cīņas pret koloniālismu.
Anne Enlina Čenga pētījumā Second Skin: Josephine
Baker and the Modern Surface («Otrā āda: Džozefīne
Beikere un modernā virsma», 2011) salīdzina modernisma laikmetā populārās melnādainās dejotājas ikonisko
atkailināto ķermeni «banānu svārkos» ar modernisma
arhitektūras tiecību «atkailināt» ēku virsmas, atsakoties
no ornamentiem kā primitīvām pagātnes liecībām, tā
uzdodot jautājumus par ķermeņa un arhitektūras saistību modernisma estētikā. Savukārt dzejolī «Tavas brūnās
acis ir gandrīz melnas…», kas publicēts 1966. gadā
krājumā «Tuvplānā», iztirzā vīrieša ķermeni asociatīvi
saistot to ar naftu, industrializāciju un tehnisko progresu. Šāds skatījums visai tieši sasaucas ar citiem modernisma autoru dzejoļiem, kuros modernitāte izteikta
vīrieša ķermeņa metaforās, akcentējot darba un melnās
krāsas klātbūtni. Kroma reflektēja par ķermeniskuma
principu savā dzejā, citā 80. gadu dzejolī izvirzīdama
par uzdevumu «noplēst savai dzejai mirdzošo ādu», t. i.,
no ārējā, ornamentētā kailuma nokļūt līdz modernistu
postulētajai nepieciešamībai atkailināt savas iekšējās pasaules procesus, turklāt darīt to, izvairoties no jebkādām
ārišķībām.

Aleksandrs Zapoļs

Pagrīdes dzeja — parindenis

Agija ĀbiķeKondrāte

Referātā iecerēts pievērst uzmanību dzejas parindenim — burtiskam tulkojumam citā valodā, kas parasti
iecerēts kā pamats mākslinieciska atdzejojuma radīšanai. Referāta autors padziļināti pievēršas parindeņa
problemātikai, sastādīdams antoloģiju «Latviešu/krievu
dzeja», kurā tika iekļauti latviešu autoru krievu valodā
rakstītie teksti, tostarp arī Montas Kromas darbi, kas
oficiāli tika uzskatīti par viņas dzejoļu parindeņiem
krievu valodā. Referātā reflektēts par parindeņa uzdevumiem, tā funkcionēšanas mehānismiem un uztveri.
Sevišķa uzmanība pievērsta autora paša veidotajiem
parindeņiem, kā arī gadījumiem, kad autors pats atdzejo
savus darbus citā valodā, tā aktualizējot jautājumu par
oriģināla un tulkojuma robežām un īpaši pievēršoties
latviešu dzejnieku veidotajiem parindeņiem krievu valodā, tostarp Montas Kromas tekstiem.
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«Tro-tro-tro. / Tu-tu-tu. / Ārs-ārs. Trotuārs»: urbānā
poētika Montas Kromas 20. gs. 60.–80. gadu dzejā
Monta Kroma ir neparastākā un nozīmīgākā 20. gs.
urbāniste latviešu lirikā, urbānā poētika, novatoriskas
estētikas, tematikas, motīvu un formveides elementu
kopā, raksturīga autores modernistiskā posma dzejai
20. gs. 60.–80. gadu periodā. 20. gs. 60.–70. gadu dzejas
krājumos «Tuvplānā», «Lūpas. Tu. Lūpas. Es.», «Skaņas
nospiedums» un «Refrēni» reprezentēts latviešu literatūras vēsturē no iepriekšēju periodu autoriem atšķirīgs
pilsētas telpas koncepts, kurā formēta jauna urbānā
identitāte un aizsākta urbānās sabiedrības filozofija,
kurā pilsēta ir garīguma, harmonijas radītāja, dzīvības
atjaunotne un cilvēcīgu vērtību centrs. Urbānās telpas
reālijas — trotuārs, autobusi, pieturas, neonu gaismas,
mikrorajonu masīvi — Kromas dzejā rosina cilvēka
kognitīvās, jutekliskās, un garīgās pieredzes apzinātību, pieredzes paplašinājumu, aptverot noskaņu spektru
no vitālas dinamikas līdz apcerīgam meditatīvismam.
Verliba un avangardiskās formveides elementu tendences Kromas poētiskajā rakstībā tieši attiecināmas uz
pilsētas poētiku — skaņas, ritma, kinētisma, vizuālisma,
sinestēzijas, paradoksa jēdzieni pastāv ne vien tematiskā, bet arī asociatīvā formā, savstarpējās attieksmēs
starp teksta elementiem, lingvistiskām, interpunkcijas,
intonatīvām vienībām. 20. gs. 80. gadu dzejā, krājumos
«Stāvā jūrā», «Monta», un «Citi veidi», raksturīgi šā
perioda tendencei — pašreflektīvajai poētiskajai rakstībai, vērojama dzejas varones identificēšanās ar pilsētu,
pilsētas personifikācija ar cilvēka ķermeni, bioloģisku
organismu, mūsdienīgi aktuāli femīnās pieredzes konteksti, kas maina izpratni par sievietes pasauli latviešu
padomju dzejā.

Vents Vīnbergs

«Es esmu pavisam īsta pilsēta, tu vari manī dzīvot»:
telpa un padomju arhitektūra Montas Kromas dzejā

Auguste Petre

Ir nebeidzami aizraujoši pamanīt un vērot, kā arhitektūra, pilsētvide vai, plašākā nozīmē, jebkura fiziska telpa
tiek attēlota un interpretēta citos žanros — vizuālajās
mākslās, kino, teātrī un arī dzejā. Kā tā tiek «apdzīvota», glorificēta, demonizēta, mītiskota vai arī — cik lielā
mērā telpa, kas notverta neangažēta un vērīga laikabiedra mākslā, šajā gadījumā Montas Kromas dzejā, var
būt arī vēsturisks dokuments, kas spēj piedalīties jaunu
priekšstatu konstruēšanā par attiecīgā laikmeta un vietas telpisko situāciju, par sajūtām, spriedzi, drāmām un
attiecībām, ko šī telpa spēj ierosināt, un cik lielā mērā šī
māksla šodienas lasījumā spēj aizstāvēt un stiprināt tajā
dokumentētās telpas nozīmīgumu un aktualitāti.
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sastāvdaļu un interesējas
par individuālas personības lomu arhitektūras
procesos. Absolvējis
Rīgas Tehnisko universitāti, 2004. gadā kļūstot
par arhitektu, taču kopš
2007. gada profesijā
piedalās, par to rakstot
Latvijas un ārvalstu
medijos. Līdzautors
grāmatu sērijai «Process»
(2008–2013) un grāmatai «V*X: Latvijas arhitektūra kopš 1991. gada»
(2011).

Auguste Petre ieguvusi
bakalaura grādu Latvijas
Kultūras Akadēmijā, studē mākslas vēsturi Latvijas Mākslas akadēmijā.
Publicējusies Latvijas un
ārzemju kultūras periodikā, kopš 2018. gada portāla Arterritory Baltijas
redaktore. 2018. gadā izstādes «Helios» kuratore.
Pētnieciskās intereses:
dažādu laiku un reģionu
sociālās normas un to
mijiedarbība ar kultūru
un vizuālo mākslu, grafiti
māksla, propagandas
māksla un totalitārisms.

Vizuālās mākslas klātbūtne Montas
Kromas dzejā un dzīvē
Mājās atrastā Montas Kromas dzejoļu krājuma «Citi veidi» (1988) pirmajā lapā lasāms pašas Montas rokraksts:
«Baibai — / Pazūd, nozūd vārdi —  /meklēju tos dzīves
atmosfērā. / Kā ļodzas brīžam / ielas un bulvāri zem
kājām.» Ar zilo pildspalvu veiktais ieraksts ir veltījums
Helēnas Heinrihsones vecākajai māsai Baibai, taču vienlaikus tie ir atslēgas vārdi uz izpratni par mākslas nozīmi Montas Kromas dzīvē. Vārds «atmosfēra» uz pārējo
fona jo īpaši izceļas, tieši atmosfēra, gaisotne, sajūta ir
nepieciešamie dzejas un mākslas rašanās elementi.
Vizuālā māksla un tās tapšanas process Montas
Kromas dzejoļos minēts itin bieži un, ne velti — dzīvodama Rīgā, Baznīcas ielā 7, leģendārajā 10. dzīvoklī, viņa
pieredzējusi izaugam vairākas mākslinieku paaudzes.
Helēna un viņas vīrs Ivars Heinrihsons, Helēnas brālis
Sergejs Davidovs ar sievu Sarmīti Māliņu, Helēnas
un Ivara meita Anna Heinrihsone. Tie ir cilvēki, kuri
Montas Kromas dzejā kļuvuši par tēliem, un mākslinieki, kuru daiļradē nozīmīga bijusi Montas dzeja.
Īpašas attiecības viņu saistīja ar Helēnu. Pat ņemot vērā
ievērojamo vecuma starpību, abas kļuva par labākajām
draudzenēm, viena otras mākslas lielākajām kritiķēm
un atbalstītājām. Atminoties draudzeni, Helēna saka:
«Montai piemita precīzs detaļu redzējums, un no šīm
detaļām radās vispārināta dzeja. Toreiz man bija kauns
un biju dusmīga uz viņu, jo likās, ka Monta ko «zog»
no manām gleznām.» Taču tā nebija zagšana, bet gan
mijiedarbība, kas radās, sastopoties divām spēcīgām
mākslām un māksliniecēm. Vairākkārt Monta Kroma
kļuvusi par Helēnas Heinrihsones modeli, savukārt viņas dzejoļu krājumu māksliniece bijusi Helēna. Kromas
dzejoļos vizuālā māksla uzrunāta burtiski, mākslinieku
vārdus un paradumus piesaucot personiskā līmenī,
bet daudzviet šī mākslu saistība nojaušama tikai «lasot
starp rindām» un meklējot sakarības starp lasīto tekstu
un tā uzburto vizualizāciju acu priekšā. Gribot negribot
izrādās, ka Montas dzejoļi ir kādas noteiktas atmosfēras
interpretācijas vai arī mēģinājumi šo īpašo atmosfēru
uzburt, tekstā ietverot vizuālajai mākslai raksturīgus
paņēmienus. Par urbānās dzejas pārstāvi sauktā Monta
Kroma ir pilsētas māksliniece, kas aiz sevis atstājusi
sajūtu pilnus nospiedumus.
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