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IEVADS

Dažādos veidos, bet cilvēki ir komunicējuši vienmēr, ar vārdu, žestu, vai rakstīta teksta

palīdzību. Tekstam var būt vairākas formas, taču vēstule ir viena no senākajām, kas jau izsenis

nodrošina ne vien spēju komunicēt, bet arī ļauj paust savu viedokli, uzskatus un sajūtas. 18.

gadsimts ir laiks, kad vēstule ieņem stabilu vietu literatūrā, lielākoties romānos. Tā kļūst par

spēcīgu ideoloģisko ieroci, jo nereti vairs netiek adresēta tikai vienam saņēmējam, bet jau

rakstīšanas brīdī ir paredzēta publicēšanai. Kopš popularitātes, ko 17. gadsimtā guva kādas

portugāļu mūķenes sarakstītās vēstules "Portugāļu vēstules" (Lettres d'une Religieuse

Portugaise), epistulārais žanrs kļūst par galveno līdzekli, lai izpaustu jūtas un viedokļus. Īpaši

strauji epistulārais žanrs attīstījās Francijā un Anglijā, kur cilvēki arvien vairāk pievērsās jūtu

pasaulei. 18. gadsimta literatūras mērķis ir "mācīt un izklaidēt", taču gadsimta beigās dzimst

ideja, ka literatūrai ir arī jāsaviļņo, un vēstule ir lielisks līdzeklis sentimentālu stāstu vēstīšanai,

jo tā lielākoties ir reakcijas, nevis darbības forma, kas, turklāt, ļauj detalizēti izklāstīt jūtas.

Bakalaura darbam izvēlētā tēma ir Ērika Emanuela Šmita romāna "L'Élixir d'Amour"

("Mīlas Eliksīrs", 2014) tulkojums no franču uz latviešu valodu, un ar šo tulkojumu saistītie

jautājumi. Tēma ir izvēlēta, jo iepazīstoties ar franču rakstnieku un dramaturgu Ēriku Emanuelu

Šmitu un viņa lugām trešā kursa darba laikā, bakalaura darba autore vēlējās iepazīties arī ar

kādu no daudzajiem rakstnieka daiļliteratūras darbiem, savukārt veicot daiļdarba tulkojumu tiek

īstenota vēlme nest pienesumu Francijas kultūrai Latvijā, un to popularizēt. Darba galvenie

mērķi ir iepazīties ar epistulārā žanra raksturojumu, sniegt ieskatu žanra attīstībā, izpētīt kā Ē.

E. Šmits šo žanru izmanto romānā «Mīlas Eliksīrs», kā arī noskaidrot, kāpēc forma, kas slavas

zenītā atradās 18. gadsimtā, tiek izmantota 21. gadsimta romānā. Kā darba mērķis tiek izvirzīta

arī tulkojuma izstrāde.

Tiek izvirzīti četri galvenie darba uzdevumi: 1) ievākt un izstudēt pieejamos avotus par

epistulāro žanru, 2) iepazīties ar literārās tulkošanas teoriju, 3) gūt priekšstatu par Šmita daiļradi

un tās ietekmēm, 4) veikt romāna "L'Élixir d'Amour" tulkojumu no franču uz latviešu valodu.

Bakalaura darba izstrādē tiek izmantotas divas metodes: aprakstošā metode, kas ļauj

veikt epistulārā žanra detalizētu izpēti, apkopojot informāciju un balstoties uz daudzveidīgas

literatūras apskatu, un literārā tulkošana, lai īstenotu romāna tulkojumu no franču uz latviešu

valodu.



Darbu veido divas daļas - teorētiskā un praktiskā daļa. Teorētisko daļu veido trīs nodaļas

un piecas apakšnodaļas. Pirmā nodaļa piedāvā epistulārā žanra raksturojumu, sniedz ieskatu

žanra attīstībā, kā arī analizē tā izmantojumu romānā "Mīlas Eliksīrs". Darba otrā nodaļa tiek

veltīta Ērika Emanuela Šmita biogrāfijai, tāpat tiek iekļauts arī neliels ieskats viņa daiļradē un

tās iespējamās ietekmes. Teorētiskās daļas trešā nodaļa ir veltīta romāna tulkošanas procesam.

Pirmajā apakšnodaļā tiek aprakstīta izvēlētā tulkošanas metode, savukārt otrā apakšnodaļa ir

tulkojamā materiāla analīze.

Bakalaura darbs lielākoties tiek balstīts uz ārzemju autoru darbiem. Tajā ir iekļautas

atsauces uz tādiem tulkošanas teorētiķiem un tulkotājiem kā Landers Klifords, Mona Beikere,

Filips Hārdijs, Ieva Zauberga.

Bakalaura darba praktisko daļu veido romāna "Mīlas Eliksīrs" tulkojums no franču uz

latviešu valodu. Lai veiktu tulkojumu, tika izmantota literārā tulkošana, kas ir viens no

specifiskākajiem tulkojumu veidiem, jo jāņem vērā autora īpašais rakstības stils, tēlainība, kā

arī emocionalitāte. Galvenais literārās tulkošanas uzdevums ir atrast atbilstošākos vārdus un

izteiksmes līdzekļus, lai rezultātā ne tikai precīzi pārtulkotu pašu tekstu, bet arī saglabātu

autora sākotnējo māksliniecisko ieceri.



1. EPISTULĀRAIS ŽANRS

Literatūrā vēstule parādās galvenokārt 18. gadsimtā, dažādās formās, lielākoties

romānos. Šajā laikā vēstule kļūst par spēcīgu ideoloģisko ieroci, jo nereti vairs netiek adresēta

tikai vienam saņēmējam, bet jau rakstīšanas brīdī ir paredzēta publicēšanai.1

Šajā teorētiskajā nodaļā tiek raksturots epistulārais žanrs, sniegts vispārīgs ieskats

epistulārā žanra attīstībā, un apskatīta epistulārā žanra nozīme romānā "Mīlas Eliksīrs".

1. 1. Epistulārā žanra raksturojums

Lai pilnvērtīgi raksturotu epistulāro žanru, vispirms ir nepieciešams izprast konkrēto

jēdzienu. Svešvārdu vārdnīcā jēdziens "epistulārs" tiek skaidrots kā "tāds (daiļdarbs), kas

uzrakstīts vēstuļu formā."2 Frederiks Kalā (Frédéric Calas) savā darbā "Epistulārais romāns"

("Le Roman Épistolaire") epistulāro žanru definē kā vēsturiski veidojušos formu, kas radusies

apvienojoties vienam no izteiksmes līdzekļu veidiem - vēstulei, un literāram žanram –

romānam.3 Savukārt Mirjama Luvjo (Myriam Louviot) savā kopsavilkumā par epistulāro

žanru to definē kā vēstulēs balstītu daiļdarbu apvienojumu, uzsverot, ka ne vien romāni un

noveles var tikt rakstīti vēstuļu formātā, bet arī dzejoļi un personīgās dienasgrāmatas. Tāpat

viņa norāda, ka vēstules iedalāmas autentiskās un fiktīvās vēstulēs, kas aplūko dažādas tēmas,

sākot ar personīgu un intīmu informāciju, beidzot ar politiku un filozofiju.4

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par žanru, ir nepieciešams aplūkot arī pieejamo

informāciju par vēstuli, kas ir šī žanra pamatvienība. Jēdziena "vēstule" izcelsme meklējama

Senajā Grieķijā, kur tas tika skaidrots kā rakstīta ziņa, visbiežāk privāta, kas tiek nosūtīta, lai

papildinātu vai aizstātu mutisku rīkojumu, vai privātu ziņu starp divām personām, kuras šķir

1 Benuā-Dizosuā, Annika, Gijs Fontēns. Literatūras vēsture. Eiropas hrestomātija. Jelgava: Jāņa Rozes apgāds,
2013, 467. lpp.
2 Baldunčiks, Juris. Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava, 2007., 202. lpp.
3 Calas, Frédéric. Le Roman Épistolaire. Paris: Armand Colin, 2007., 13. lpp.
4 Louviot, Myriam. Le Genre Épistolaire. Éditions Didier, 2015., 1. lpp.
Pieejams:http://www.mondesenvf.fr/wp-content/uploads/Ateliers/Nouvelles_du_monde/Fiche_de_synthese_
Le_genre_epistolaire.pdf [skatīts 2016, 14. februāris]



ģeogrāfisks attālums".5 Patrīcija Rozenmeijere (Patricia A. Rosenmeyer) pētījumā par vēstules

lomu Grieķu literatūrā iekļauj arī mūsdienām atbilstošu definīciju – "autora rakstīta un

parakstīta ziņa, ievietota aploksnē un nogādāta (personīgi, pa pastu, u. tml.) uz norādīto

adresi."6 Kā iespējamos vēstules sūtīšanas iemeslus viņa norāda mutiskas komunikācijas

neiespējamību, un rakstītāja vēlmi nodot slepenu informāciju vai atklāt emocionālus aspektus

netiešā veidā.7 Savukārt socioloģe Sāra Pustī (Sarah Poustie) savā teorētiskajā darbā par

vēstulēm piedāvā to galvenās īpašības: vēstules, kas veido sarakstes, tiek rakstītas tā, lai

notiktu savstarpēja apmaiņa; tām ir kopīgas īpašības un nodomi; vēstulēs ir atsauces uz "reālo

pasauli", kas ietekmē lasītāju, kā arī tās rada īpatnēju vidi, jo atrodas uz robežas starp

"personisko" un "bezpersonisko".8

Epistulārie romāni iedalās trīs veidos – vienbalsīgā (à une voix), divbalsīgā (à deux

voix) un polifoniskā (polyphonique) romānā. Savā grāmatā Kalā piedāvā to skaidrojumus.

Vienbalsīgā epistulārā romānā lasāmas ir tikai nosūtītāja vēstules, saņēmēja rakstītais

lasītājam paliek nezināms,9 turpretī divbalsīgā romānā notiek vēstuļu apmaiņa starp nosūtītāju

un saņēmēju, jo vēstules tiek veidotas tā, lai uz tām būtu nepieciešams atbildēt, kā arī

lasītājam šīs vēstules ir pieejamas.10 Polifonisks epistolārs romāns ir balstīts uz vēstuļu

saraksti starp vairākiem personāžiem, taču jāņem vērā, ka tie visi nespēlē galvenās lomas, un

tiek variēts arī nosūtīto vēstuļu skaits, atkarībā no tēla nozīmīguma darbā.11

Annika Benuā-Dizosuā un Gijs Fontēns grāmatā par literatūras vēsturi norāda, ka

epistulārajam žanram raksturīgi šādi elementi: emocijas ir svarīgākas par sižeta pavērsieniem,

jo pašas par sevi ir notikums; personāži ir dramatiski, jo atklājas tikai tiešajā runā, un par tēlu

personību lasītājs var spriest tikai tik daudz, cik ļauj nojaust autora rakstīšanas maniere.

Epistulārā romāna autors apzināti mulsina lasītāju, balansējot uz robežas starp izdomu un

realitāti. Šādā romānā sarakste ir pieredzes gūšanas veids – caur vēstulēm varoņi dibina tuvas

attiecības, kas ļauj lasītājam labāk analizēt pašus varoņus. Vēstuļu formā rakstītiem

sacerējumiem raksturīgo statiskumu kompensē psiholoģiskā saskarsme un attiecību

5 Rosenmeyer, Patricia A. Ancient Epistolary Fictions. The letter in Greek literature. Cambridge: Cambridge
University Press, 2001., 20. lpp.
6 Rosenmeyer, Patricia A. Ancient Epistolary Fictions. The letter in Greek literature. Cambridge: Cambridge
University Press, 2001., 20. lpp.
7 Rosenmeyer, Patricia A. Ancient Epistolary Fictions. The letter in Greek literature. Cambridge: Cambridge
University Press, 2001., 20. lpp.
8 Poustie, Sarah. Re-Theorising Letters and "Letterness". Edinburgh: University of Edinburgh, 2010., 12. lpp.
9 Calas, Frédéric. Le Roman Épistolaire. Paris: Armand Colin, 2007., 24. lpp.
10 Calas, Frédéric. Le Roman Épistolaire. Paris: Armand Colin, 2007., 29. lpp.
11 Calas, Frédéric. Le Roman Épistolaire. Paris: Armand Colin, 2007., 31. lpp.



spraigums. Šis dinamisms atšķir epistulāro romānu no dēku romāna, kura varoņi nereti ir

stereotipiski, lai gan atrodas mūžīgā kustībā.12 Savukārt Mirjama Luvjo kā galvenās epistulārā

žanra iezīmes uzskaita īpašo formu (teksts uz lapas tiek noformēts kā vēstule), hronoloģiju, ko

iezīmē "pārvietošanās" laikā, polifoniju, gadījumā, ja tiek apvienotas vairāku korespondentu

vēstules, un spēju kalpot ne tikai kā jūtu izpausmes līdzeklim, bet arī būt veidam kā atklāt un

aizstāvēt idejas un pārliecību.13 Kā vienu no specifiskākajām šī žanra īpašībām Kalā min

epistulāra teksta spēju ne vien runāt ar lasītāju, bet arī par lasītāju. Daiļdarbs "nestrādā" kamēr

nenotiek apvienošanās ar lasītāju, kurš tiek nostādīts jaunās situācijas priekšā, un ir spiests

iztēloties sevi varoņu vietā.14 Literatūras profesore Elizabete Kenela-Reno (Élisabeth Kennel-

Renaud) kā galveno epistulārā žanra iezīmi izvirza stāstītāja neesamību - atšķirībā no citiem

romāniem, epistulāra žanra romānā nav stāstītāja, kas uzņemtos sižeta vadību,15 tieši tāpēc

notiek Kalā pieminētais process – lasītājs iztēlojas sevi varoņu vietā. Tāpat epistulāru romānu

raksturo sižeta nepārtrauktība. Tas nozīmē, ka netiek apkopotas vēstules, kurām nav

savstarpējas saiknes, bet gluži pretēji, ar dažādu vēstuļu palīdzību tiek veidots stāsts ar sižetu,

notikumiem un intrigu.16 Runājot par galveno autora uzdevumu romāna tapšanā Kenela-Reno

uzsver nepieciešamību radīt sajūtu, ka pats autors neeksistē, un vēstules, kaut arī ir fiktīvas,

lasītājam šķiet pavisam reālas.17

1. 2. Ieskats epistulārā žanra attīstībā

Vēstules var uzskatīt par vienu no senākajām literatūras formām, jo epistulārā žanra

tradīcijas sākumi meklējami jau tālajā 15. gadā pirms Kristus, kad itāļu izcelsmes dzejnieks

Ovīdijs sāka darbu pie "Heroīdām" ("Les Héroïdes") – fiktīvu vēstuļu kopuma, kas stāsta par

mitoloģiskām varonēm.18 Taču augstāko popularitātes punktu žanrs sasniedza laika posmā

12 Benuā-Dizosuā, Annika, Gijs Fontēns. Literatūras vēsture. Eiropas hrestomātija. Jelgava: Jāņa Rozes apgāds,
2013, 469. lpp.
13 Louviot, Myriam. Le Genre Épistolaire. Éditions Didier, 2015., 3. lpp.
14 Calas, Frédéric. Le Roman Épistolaire. Paris: Armand Colin, 2007., 54. lpp.
15 Kennel-Renaud, Élisabeth. Le Roman Épistolaire. Pieejams: http://elisabeth.kennel.perso.neuf.fr/, [skatīts
2016, 3. maijs]
16 Kennel-Renaud, Élisabeth. Le Roman Épistolaire. Pieejams: http://elisabeth.kennel.perso.neuf.fr/, [skatīts
2016, 3. maijs]
17 Kennel-Renaud, Élisabeth. Le Roman Épistolaire. Pieejams: http://elisabeth.kennel.perso.neuf.fr/, [skatīts
2016, 3. maijs]
18 Hardie, Philip. The Cambridge companion to Ovid. Cambridge: Cambridge University Press, 2002., 13. lpp.



starp 17. un 18. gadsimtu. Kad 17. gadsimtā tika publicētas kādas portugāļu mūķenes

sarakstītās "Portugāļu vēstules" ("Lettres d'une religieuse portugaise"), epistulārais žanrs

kļuva par galveno līdzekli, lai izpaustu jūtas un viedokļus.19

Kopš tā laika īpaši strauji epistulārais žanrs attīstījās Francijā un Anglijā, kur cilvēki

arvien vairāk pievērsās jūtu pasaulei, emocijas, atklātumu un līdzjūtību skatot kā filozofiskus

un psiholoģiskus sociālpolitiskās vides nosacītus jēdzienus. Daudzi romānu autori uzdeva sevi

par "vienkāršiem" vēstuļu atklājējiem vai izdevējiem, jo iespēja radīt daiļdarbu jaunā tehnikā

ar realitātes efektu tika uztverta kā satraucošs izaicinājums. Kā īstā vēstulē var iekļaut gan

fantāzijas elementus, gan sausu analīzi, tā izdomātā vēstulē aprakstošas ainavas var apvienot ar

moralizējošām pārdomām, jo 18. gadsimtā literatūras mērķis ir "mācīt un izklaidēt". Gadsimta

beigās dzimst ideja, ka literatūrai ir arī jāsaviļņo, un vēstule ir lielisks līdzeklis sentimentālu

stāstu vēstīšanai, jo tā lielākoties ir reakcijas, nevis darbības forma, kas, turklāt, ļauj detalizēti

izklāstīt savas jūtas.20

Francijā vēstule kļūst par autonomu žanru jau 16. gadsimtā pateicoties Klemanam

Maro (Clément Marot), kuru var uzskatīt par Plejādes priekšteci. Pēc apvienības notiesāšanas,

žanrs atgriežas 17. gadsimtā ar tādiem autoriem kā Vinsentu Vuatīru (Vincent Voiture), Žanu

de Lafontēnu (Jean de La Fontaine) un Nikolā Bualo (Nicolas Boileau). 17. gadsimtā vēstule

kļūst par populāru saziņas līdzekli pateicoties pirmajiem pasta servisiem, kas sāka parādīties

ap 1650. gadu. Šis ir laiks, kad izglītība kļūst plaši izplatīta un pieejama, saloni ir populārākā

pulcēšanās vieta un politiskais stāvoklis ir visai stabils, kas nodrošina auglīgu vidi vēstuļu un

pasta servisa attīstībai.21 18. gadsimtā romāns kļūst par svarīgāko literāro žanru, tas atbrīvojas

no aizspriedumiem un ierobežojumiem, atsakās pakļauties noteiktiem likumiem, un nes

dubultu devīzi – dažādība un brīvība.22 Romānisti galvenokārt raksta par izvēli, kas jāizdara

jauniem cilvēkiem, un ierobežojumiem, ar kādiem tie saskaras. Galvenās vēstuļu tēmas ir

draudzība un mīlestība; tajās daiļliteratūras aizsegā cilvēkiem tiek norādīts, kā būtu jāizturas

un no kādas uzvedības jāizvairās.23

19 Benuā-Dizosuā, Annika, Gijs Fontēns. Literatūras vēsture. Eiropas hrestomātija. Jelgava: Jāņa Rozes apgāds,
2013, 467. lpp.
20Benuā-Dizosuā, Annika, Gijs Fontēns. Literatūras vēsture. Eiropas hrestomātija. Jelgava: Jāņa Rozes apgāds,
2013., 468. lpp.
21 Humbert, Brigitte E. De la lettre à l'écran: Les liaisons dangereuses. Amsterdam: Editions Rodopi B.V.,
2000., 31. lpp.
22 Dhifaoui, Arbi. Littérature épistolaire. Institut Superieur de l'Éducation et de la Formation Continue, 2007., 4.
lpp.
23 Benuā-Dizosuā, Annika, Gijs Fontēns. Literatūras vēsture. Eiropas hrestomātija. Jelgava: Jāņa Rozes apgāds,
2013., 469. lpp.



Elizabete Hekendorna-Kuka (Elizabeth Heckendorn-Cook) savā darbā piedāvā plašu

skaidrojumu vēstules lomai un nozīmei 18. gadsimtā. Vēstule šajā laikā nes divas pretrunīgas

papildnozīmes. No vienas puses tā tika uztverta kā tiešākais, patiesākais un atklātākais

komunikācijas veids, bet no otras puses vēstule tika atzīta arī par visrotaļīgāko un, iespējams,

maldinošāko formu. 18. gadsimtā vēstules formāts tika izmantots jebkurā rakstiskā tekstā,

sākot ar zinātniskiem traktātiem un beidzot ar novelēm, un tas liecina, ka faktiska informācija

netika nodalīta no daiļliteratūras. Respektīvi, "reālas" vēstules netika nošķirtas no fiktīvām.

Bez epistulāriem romāniem tika rakstītas arī vēstules par botāniku un periodiski izdevumi par

literatūru, modi un apstākļiem biznesā. 18. gadsimta beigās vēstules sāka identificēt ar radikāli

politiskiem izdevumiem.24

18. gadsimtā par pēdējiem epistulārā žanra pārstāvjiem uzskata Žanu Batistu Ruso

(Jean-Baptiste Rousseau), Voltēru (Voltaire) un Žanu Batistu Luiju Gresē (Jean-Baptiste

Louis Gresset).25 Pēc "Portugāļu vēstuļu" iegūtās popularitātes 17. gadsimtā, Apgaismības

laikmetā epistulārais romāns kļūst par vienu no izplatītākajām romāna formām. Šis ir laiks,

kad top tādi slaveni darbi kā Monteskjē "Persiešu vēstules" (Montesquieu, "Lettres persanes",

1721), Žana Žaka Ruso "Jūlija jeb Jaunā Eloīza" (Jean-Jacques Rousseau, "Julie ou la

Nouvelle Heloise", 1761), Šoderlo de Laklo "Bīstamie sakari" (Choderlos de Laclos,

"Liaisons Dangereuses", 1782), un daudzi citi.

Sorbonas universitātes profesors Renē Gargilo (René Garguilo) savā diskursā

"Epistulārais romāns. Pēdējās vēstules problēma" ("Le Roman Épistolaire. Le Problème de la

dernière Lettre") Ruso romānu "Jūlija jeb Jaunā Eloīza" dēvē par filozofisku epistulāro

romānu.26 Gargilo uzskata, ka šis romāns vairāk sliecas būt filozofiska grāmata, morāles

rokasgrāmata, kur netrūkst mācību.27 Laika posmā no 1761. gada līdz 1800. gadam šis romāns,

kurā ir aplūkota pavisam jauna tēma – sievietes pārziņā esošas saimniecības vadība un ģimenes

budžeta plānošana - tika izdots septiņdesmit divas reizes.28

"Persiešu vēstulēs" Monteskjē apvieno vairākas literārās formas – hronikas, ceļojumu

žurnālus, filozofiskas disertācijas, stāstus, monologus un dialogus. Ar skarbu ironiju viņš

24 Heckendorn Cook, Elizabeth. Epistolary Bodies. Gender and Genre in The Eighteenth-Century Republic of
Letters. Stanford: Stanford University Press, 1996., 17. lpp.
25 Kalo, Krisztina. Romans épistolaires de langue française depuis la fin du 19e siècle. 2008., 32. lpp.
Pieejams:https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/3173/Ertekezes_KaloKrisztina.pdf?sequence=4
[skatīts 23. marts, 2016]
26 Garguilo, René. Le Roman Épistolaire. Le Problème de la dernière Lettre. 2002., 5. lpp.
27 Garguilo, René. Le Roman Épistolaire. Le Problème de la dernière Lettre. 2002., 6. lpp.
28 Benuā-Dizosuā, Annika, Gijs Fontēns. Literatūras vēsture. Eiropas hrestomātija. Jelgava: Jāņa Rozes apgāds,
2013., 469. lpp.



anonīmi apraksta un kritizē tiesu, valsts pārvaldi, karali un pāvestu.29 Tieši "Persiešu vēstules"

ir dibinājušas sava veida paražu epistulārajā satīrā nereti izmantot svešzemnieka-vērotāja tēlu.

Tādā veidā vēstulēs var labi parādīt starp sabiedrību un personību pastāvošās pretrunas.30 Pirms

Monteskjē nāves romāns tika izdots trīsdesmit dažādos izdevumos, un Arbi Difavi (Arbi

Dhifaoui) skaidro, ka šādus panākumus romāns lielākoties guva pateicoties svešzemju vēsmai

un Austrumu tematikas klātbūtnei, kas šajā laikā bija ļoti aktuāla. Durvis, kas veda franču

apziņu un interesi pretī pavisam citādākai civilizācijai, gāja roku rokā ar Apgaismības

relatīvismu31.32

Šoderlo de Laklo "Bīstamos sakarus" Renē Gargilo dēvē par skandālu. Šī grāmata ir

apsūdzības akts, tā nosoda aristokrātijas izvirtības. Romāna pēdējā vēstulē netikums tiek

sakauts, kas arī ir visa daiļdarba morāle.33 Pats romāna autors uzskata, ka tikumība ir īpašs gara

stāvoklis, un ne jau notikumi šajā romānā ir noziedzīgi, bet gan sarežģītie raksturi. Šajā romānā

sarakste galvenokārt ir veids kā vērpt rūpīgi izplānotas intrigas, nevis iespēja dalīties

pārdomās.34

Var secināt, ka vēstuļu formātu autori ir izvēlējušies vairāku iemeslu dēļ. Tā ļauj

personāžiem atklāties pēc iespējas dramatiskākiem un akcentu liek uz emocijām, kas savukārt

lasītājam rada realitātes sajūtu. Svarīgi, ka šāda teksta forma autoram piedāvā iespēju "caur"

kādu no tēliem kritizēt sava laika sabiedrību, politiku, vai reliģiju nepārkāpjot cenzūras

uzstādītos noteikumus (ja tādi pastāv). Epistulārie romāni bieži vien arī lasītājam sniedz kādu

morāli, un vēstuļu formāts bez stāstītāja klātbūtnes ļauj lasītājam pašam apgūt un analizēt

izlasīto, un veikt atziņas.

Epistulārais žanrs 21. gadsimtā ir evolucionējis, un, pateicoties tehnoloģiju attīstībai,

ar roku rakstītas un sūtītas vēstules pamazām tiek aizstātas ar elektroniskām sarakstēm e-

pastos un īsziņām mobilajos tālruņos. Mirjama Luvjo norāda, ka 21. gadsimtā parādās pirmie

epistulārie romāni, kas balstīti uz saraksti caur īsziņām, un kā piemēru viņa min Katerīnas

Briā romānu "SMS stāsts" (Catherine Briat, "SMS Story", 2007), taču neatkarīgi no tā, vai

vēstule ir īsziņa vai e-pasts, satura ideja nemainās – autors joprojām var pieminēt elementus

29 Garguilo, René. Le Roman Épistolaire. Le Problème de la dernière Lettre. 2002., 7.lpp.
30 Benuā-Dizosuā, Annika, Gijs Fontēns. Literatūras vēsture. Eiropas hrestomātija. Jelgava: Jāņa Rozes apgāds,
2013., 469. lpp.
31 Relatīvisms – uzskats, mācība, ka visas cilvēka iegūtās atziņas neizbēgami ir relatīvas un subjektīvas.
32 Dhifaoui, Arbi. Littérature épistolaire. Institut Superieur de l'Éducation et de la Formation Continue, 2007.,
16. lpp.
33 Garguilo, René. Le Roman Épistolaire. Le Problème de la dernière Lettre. 2002., 8.lpp.
34 Benuā-Dizosuā, Annika, Gijs Fontēns. Literatūras vēsture. Eiropas hrestomātija. Jelgava: Jāņa Rozes apgāds,
2013., 470. lpp.



un faktus no savas privātās dzīves, atklāt sava laikmeta iezīmes, un paust pārdomas par

rakstīšanu. Interesanti, ka Luvjo piemin arī mūsdienās tik aktuālo "blogošanu"35 (blogging),

ko patiesībā var salīdzināt ar atvērtu vēstuli – autors to adresē plašam lasītāju lokam, un jau

rakstot ir paredzējis to publicēt.36 Ženovas Universitātes pasniedzējai Laurai Santini (Laura

Santini) ir savs viedoklis par tehnoloģiju ietekmi uz literāro žanru – viņasprāt, lasītāja pozīcija

ir kļuvusi elastīgāka un mazāk pasīva, jo Internetā arvien vairāk tiek izvietoti lietotāju radīti

materiāli, turpretī autori izmanto Internetu, lai pārveidotu attiecības ar lasītājiem, tādējādi vēl

vairāk dažādojot pašu ideju par stāstīšanu.37

1. 3. Epistulārā žanra izmantojums romānā "Mīlas Eliksīrs"

2014. gadā publicēto romānu, kas stāsta par attiecībām starp diviem cilvēkiem, Ēriks

Emanuels Šmits ir izvēlējies veidot kā epistulāru romānu. Romāns ir balstīts vēstuļu sarakstē

starp Ādamu un Luīzi, kurus kādreiz vienojušas romantiskas jūtas.

Daiļdarbā ir trīs galvenie personāži - Ādams, Luīze un Lilī, - taču kā jau tika minēts

iepriekš, sarakste notiek starp Ādamu un Luīzi, līdz ar to romāns ir klasificējams kā

"divbalsīgs" romāns. Tomēr jāatzīmē, ka romāna beigās Šmits mazliet izmaina sistēmu, jo

pašu pēdējo vēstuli Luīze sūta Lilī, nevis Ādamam, taču atbildes uz viņas nosūtīto vēstuli nav,

un kopumā skatoties šis fakts nemaina romāna "divbalsīgumu".

Kaut arī "Mīlas Eliksīrs" ir 21. gadsimta daiļdarbs, Šmits ir izvēlējies izmantot literāro

žanru, kas savu popularitāti piedzīvoja 18. gadsimtā. Intervijā ar Rišāru Buavēru (Richard

Boisvert) Ēriks Emanuels Šmits atklāj savu skatījumu uz sarakstēm. "Laklo laikmetā vēstules

rakstīšanas laiks bija pārdomu laiks. Cilvēki zināja, ka bija jāpaiet vairākām dienām, lai

saņemtu vēstuli, un kad vienu nedēļu vēlāk atbilde beidzot pienāca, saņēmējs jau bija

piedzīvojis kaut ko jaunu. Lēna sarakste ar pasta zirgu palīdzību veicināja tādu stabilu un

noturīgu jūtu veidošanos kā mīlestību, turpretī mūsdienu ātrās sarakstes vairāk veicina

35 Blogošana – mājaslapu, kuras satur autora vai autoru grupas viedokli, novērojumus, pieredzi, etc., veidošana.
36 Louviot, Myriam. Le Genre Épistolaire. Éditions Didier, 2015., 3. lpp.
37 Santini, Laura. E-pistolary novels in the 21st century we-culture: re-shaping a genre. Pieejams:
https://www.academia.edu/3551863/E-pistolary_novels_in_the_21st_century_we-culture_re-
shaping_a_genre_the_transformation_of_a_single_expressive_form_triggered_by_technological_development_,
[skatīts 2016, 18. martā]



emocijas un iekāri."38 Vēl viens pamatojums šāda formāta izvēlei ir Šmita personīgās izjūtas

un mērķi. Saskaņā ar intervijā teikto, viņš jūtās kā 18. gadsimta autors, kurš joprojām ir dzīvs.

Apgaismības laikmetā ir ideāli, kurus viņš vienmēr nes sevī – vēlmi dalīties zināšanās tik

diskrēti, cik vien iespējams, un izmantot nefilozofiskus žanrus, lai rosinātu filozofisko

domāšanu, tas ir, liktu domāt stāsta, romāna, lugas, vai mīlas sarakstes formā.39 Lasītājam

Ādama un Luīzes sarakste atklājas tāda, kā Šmits to bija iecerējis – kaislīga un emocionāla.

Sižets sīkāk tiek analizēts 3. nodaļas 2. apakšnodaļā, taču romāna pamatā ir stāsts par bijušām

un esošām saiknēm, zudušu mīlestību, pastāvošu iekāri, dusmām un aizvainojumu. Lai visas

šīs emocijas un sajūtas varētu atainot pēc iespējas reālākas, un lai tās sajustu arī lasītājs, Šmits

izmanto elektronisko saraksti. Mūsdienās joprojām notiek intensīva sarakste starp cilvēkiem,

vai tās būtu pa pastu sūtītas vēstules, īsziņas, vai elektroniskais pasts, bet šajā darbā viņš ir

izvēlējies izmantot mūsdienu piedāvātās iespējas, kad klasiskas, pareizi strukturētas vēstules

šarms tiek apvienots ar modernām tehnoloģijām, kas nodrošina tūlītēju vēstuļu apmaiņu, un

iespēju uzdot jautājumus un saņemt atbildes dažu sekunžu laikā. 40 Romāns liek domāt, ka

Ādams un Luīze sarakstās katru dienu. Vēstules ir veids, kā sazināties, dalīties iespaidos un

viedokļos, atklāt pārdzīvojumus un apmainīties jaunumiem, un vispārināti domājot par

vēstulēm, kuras draugi sūta viens otram, tās varētu šķist atklātas, balstītas uz kopīgiem

piedzīvojumiem un caurvītas ar personīgu informāciju.  Lasītājam Ādama un Luīzes sarakste

tikai daļēji varētu šķist tāda, kas pastāv starp draugiem. Tajā netrūkst nedz atsauču uz

kopīgiem piedzīvojumiem pagātnē (piemērs – kopīgs Ādama un Luīzes operas "Tristans un

Izolde" apmeklējums), nedz personīgās informācijas (piemērs – Luīze atklāj Ādamam, ka viņa

un Briss kaili skatījās hokeju), taču nezūd sajūta, ka Ādams un Luīze nav tikai draugi, kas

apmainās vienkāršām vēstulēm. Spēcīgās emocijas, kas caurstrāvo romānu, un veids kā Šmits

tās pasniedz lasītājam (valoda un literāro izteiksmes līdzekļu izmantojums sīkāk tiek

aprakstīts 3. nodaļas 2. apakšnodaļā), nepārtraukti liek Ādamu un Luīzi vienlaicīgi uzlūkot

gan kā mīļākos, gan kā sāncenšus, bet noteikti ne kā draugus.

38 Boisvert, Richard. L'élixir d'amour d'Éric Emmanuel-Schmitt: l'essence du sentiment. 11 mai 2015. Pieejams:
http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts/livres/201405/10/01-4765572-lelixir-damour-deric-emmanuel-schmitt-
lessence-du-sentiment.php [skatīts 2016, 2. maijs]
39 Boisvert, Richard. L'élixir d'amour d'Éric Emmanuel-Schmitt: l'essence du sentiment. 11 mai 2015. Pieejams:
http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts/livres/201405/10/01-4765572-lelixir-damour-deric-emmanuel-schmitt-
lessence-du-sentiment.php [skatīts 2016, 2. maijs]
40 Les éditions Albin Michel. L'élixir d'amour – Éric-Emmanuel Schmitt., 2014. gada 6. maijs. 2:29 – 2:42.
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=yWGJr-tbDKg [skatīts 2016, 19. marts]



Aplūkojot vēstuļu noformējumu "Mīlas eliksīrā", tas ievērojami atšķiras no vēstuļu

noformējuma, piemēram, Monteskjē darbā "Persiešu vēstules". Šajā romānā vēstules ir datētas,

taču tas skaidrojams ar faktu, ka 18. gadsimtā līdz vēstules nonākšanai galapunktā varēja paiet

vairākas dienas vai pat nedēļas, atkarībā no ģeogrāfiskā attāluma, kas šķīra korespondentus,

tāpēc datums ir norādīts, lai lasot vēstuli saņēmējs rēķinātos ar laika nobīdi, kas pagājusi no

vēstules izsūtīšanas brīža līdz saņemšanai. "Persiešu vēstulēs" zem katras vēstules ir redzama

arī tās izsūtīšanas vieta. Tas, savukārt, bija nepieciešams, jo šis ir polifonisks romāns, kas

nozīmē, ka ir vairāki korespondenti, un ir svarīgi norādīt ģeogrāfisko atrašanās vietu, lai būtu

zināms, kur katrs no personāžiem atrodas. Turpretī Šmits Ādama un Luīzes sūtītajās vēstulēs

izvēlas nenorādīt nedz datumu, nedz vietu. Datuma trūkumam ir vienkāršs skaidrojums – ziņas

tiek sūtītas caur elektronisko pastu, kas nozīmē, ka katru reizi kā Ādams vai Luīze savā e-pastā

saņēma jaunu vēstuli, datums uzrādījās automātiski. Personāžu sākotnējās atrašanās vietas ir

norādītas tekstā, un arī jebkādas to izmaiņas sižetam attīstoties lasītājs var atklāt pašā vēstulē,

nevis zem tās. Tas, visticamāk, skaidrojams ar Šmita uzskatu, ka vietai par tēlu ir kaut kas

jāatklāj. Parīze Ādamam ir augstprātīgas netiklības pilsēta, skaista, piemērota mačo41 tipiem,

vieta, kas ir pilnībā atvērta mīlestībai, bet tajā pašā laikā sapuvusi no iekšienes. Tā ir pilsēta ar

diviem gadalaikiem – smacējošo un stindzinošo, un tāpat ir arī ar mīlestību. Savukārt Monreāla

Luīzei ir vieta, kur atjaunot savu sievietes identitāti; tur sieviete ir pavisam savādāka, jo ir

neatkarīgāka un mazāk vērsta uz vīriešiem kā eiropietes. Monreāla ir pilsēta tuvāk dabai, kas

viņai ir reizē dziedinājums un pārmaiņas.42

Pirmās nodaļas pirmajā apakšnodaļā tiek apskatīts epistulārā žanra raksturojums, kur kā

viena no iezīmēm tiek minēta sižeta nepārtrauktība. Tā tiek panākta loģiski apvienojot vēstules,

kurām ir kopīgas saiknes un iezīmes. Romānā "Mīlas Eliksīrs" vēstules tiek veidotas tā, lai tiktu

saņemtas atbildes. Atsaucoties uz kopīgiem notikumiem un piedzīvojumiem, uzdodot

jautājumus un izklāstot pikantas savas dzīves detaļas Ādams un Luīze izprovocē viens otru

turpināt rakstīt vēstules. Lasītājs ir liecinieks apbrīnojamām manipulācijām un paņēmieniem,

kā noturēt vienam otra uzmanību. Deviņdesmit četras nosūtītas vēstules veido loģisku

stāstījumu, kurā ir ievads, sarežģījums, darbības attīstība, kulminācija un atrisinājums.

41 Mačo – pašpārliecinātu, iedomīgu vīriešu tips, kam piemīt pārspīlēta, atsevišķos gadījumos pat agresīva vēlme
dominēt un pierādīt savu spēku.
42 Boisvert, Richard. L'élixir d'amour d'Éric Emmanuel-Schmitt: l'essence du sentiment. 11 mai 2015. Pieejams:
http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts/livres/201405/10/01-4765572-lelixir-damour-deric-emmanuel-schmitt-
lessence-du-sentiment.php [skatīts 2016, 2. maijs]



Romānā "Mīlas Eliksīrs", tāpat kā jebkurā citā epistulārā romānā, stāstītājs nav

klātesošs. Par tā neesamību liecina "es" forma, kādā Šmits raksta. Pirmās personas vienskaitļa

izmantojums rada īpaši reālistisku sajūtu, jo lasītājs šķietami tiek nostādīts personāžu vietā.

Lasot vēstuli pirmajā personā lasītājs jūtas tā, it kā pats rakstītu un saņemtu vēstules, kas

nozīmē, ka notiek lasītāja identificēšanās ar romāna tēliem. Tas, savukārt, rada izteiktu

ticamības sajūtu un mudina lasītāju cītīgāk sekot līdzi pavērsieniem, kā rezultātā ir iespējams

ne tikai labāk izprast pašu romānu un padziļinātāk iepazīt tēlu personības, bet arī gūt spēcīgāku

pārdzīvojumu, kas noved pie tālākiem secinājumiem un atziņām.

Nodaļā, kurā tiek raksturots epistulārais žanrs, ir apskatīti arī tā izmantošanas nolūki, un

kā viens no tiem tiek minēts mērķis atklāt un aizstāvēt idejas, kas bija īpaši aktuāli tieši

Apgaismības laikmetā. Jau iepriekš tika noskaidrots, ka Šmitu iedvesmo šis laika periods, tāpēc

ideju paušanas un aizstāvēšanas nolūks ir izmantots arī romānā "Mīlas Eliksīrs". Jautājums, vai

pastāv kāds veids kā izraisīt mīlestību, ir viens no centrālajiem šajā daiļdarbā, un gan Ādamam,

gan Luīzei ir savs viedoklis attiecībā uz to. Šmits prasmīgi izmanto vēstules formātu, lai ļautu

personāžu vidū izcelties kaislīgai diskusijai. Lasītājs kļūst par liecinieku Ādama un Luīzes

atšķirīgajiem uzskatiem, piemēriem, un dedzīgajiem centieniem pierādīt un aizstāvēt savu

viedokli. Tādā veidā Ēriks Emanuels Šmits ne tikai piedāvā iespēju iepazīties ar abu tēlu

viedokļiem, bet arī mudina lasītāju formulēt savas personīgās domas attiecībā uz izvirzīto

jautājumu.

Tā kā vēstules ir viens no veidiem, kā cilvēki komunicē, tās ir arī veids, kā dibināt tuvas

attiecības, un tieši tas notiek šajā romānā. Ādams un Luīze ir izšķīrušies un dzīvo dažādos

kontinentos, taču šī sarakste, kas sākotnēji neveidojas tā, kā Ādams ir iecerējis, pamazām viņus

saved arvien tuvāk, līdz pašā pēdējā vēstulē lasītājam atklājas, ka Ādams un Luīze ir atjaunojuši

attiecības un dzīvo kopā. Sarunas laikā mutiski atklāt intīmākās detaļas, kvēlākās vēlmes un

patiesākos uzskatus var šķist mulsinoši, taču "uzlikt" šo visu informāciju uz papīra ir daudz

vieglāk. Rakstīšana dod laiku pārdomām kā noformulēt domas un izvēlēties atbilstošākus

vārdus, lai vēstules saņēmējam nodotu precīzu ziņu. Vēstules ir impulsīvas, emocionālas,

slepenu nodomu, vēlmju un metaforu caurstrāvotas. Taču tas Ādamam un Luīzei netraucē, viņi

viens otru lieliski saprot. Ar vēstuļu palīdzību viņi atklājas viens otram, jo var dalīties uzskatos

un pārdzīvojumos, uzdot jautājumus, saņemt atbildes, atklāt slepenas fantāzijas un pikantas

detaļas. Ādamu un Luīzi šķir okeāns, bet vēstules viņus satuvina.



2. ĒRIKA EMANUELA ŠMITA BIOGRĀFIJA UN DAIĻRADES IETEKMES

Ēriks Emanuels Šmits ir 1960. gada 28. martā Sentfualelionā (Sainte-Foy-lès-Lyon),

Francijā dzimis rakstnieks, dramaturgs, scenārists un Parīzes Kreisā krasta Teātra (Théâtre

Rive Gauche) mākslinieciskais vadītājs.43 Dzimis un uzaudzis netālu no Lionas, viņš par sevi

saka: "Esmu īstens lionietis – ārēji savaldīgs un nosvērts, taču iekšēji sapņotājs, kas tic, ka

visas fantāzijas un sapņi ir īstenojami".44 Ēriks Emanuels Šmits raksturo Lionu kā

daudzveidīgu pilsētu, kurā vienlaicīgi jūtami dažādi laikmeti – gan mūsdienas, gan viduslaiki.

Senā un modernā sintēze ļauj autoram viegli un dabiski iejusties dažādos laikos, kas pierādās

arī viņa darbos – Ērika Emanuela Šmita sižetos veiksmīgi atainotas gan mūsdienas

(piemēram, romāns "Mīlas Eliksīrs"/"L'Élixir d'Amour"), gan 18. gadsimts (luga

"Izvirtulis"/"Le Libertin"). Dzimtās pilsētas Selestīna laukums (Place des Célestins) ar tajā

esošo Selestīna Teātri (Théâtre des Célestins) iezīmē svarīgu punktu Šmita bērnībā – šajā

teātrī Ēriks Emanuels Šmits apmeklēja pirmo izrādi savā dzīvē – Edmonda Rostāna (Edmond

Rostand) "Sirano de Beržeraks" (Cyrano de Bergerac) – kas ļāva viņam atklāt savu īsto

aicinājumu.45

Par Ērika Emanuela Šmita ģimeni nav pieejama plaša informācija, zināms vien, ka

viņa tēvs bijis Francijas čempions boksā, savukārt māte – čempione skriešanā. Neskatoties uz

sportiskajiem vecākiem, Šmits nebija fiziski aktīvs. Sports viņu garlaikoja un viņam labāk

patika palikt mājās, savā istabā un gulēt. Tas joprojām ir svarīgs posms Šmita darbu tapšanā.

Guļot ar aizvērtām acīm, autors rada savus varoņus, viņu raksturus, sižetus, un izdzīvo stāstu

vēl pirms to ir uzlicis uz papīra. Šmits ir mēģinājis nodarboties ar paukošanu, taču šo nodarbi

nācās pamest, jo sporta veids neatbilda viņa mierīgajam temperamentam un nosvērtajam

raksturam – Ēriks spēja veiksmīgi aizstāvēties, taču viņam nekādi nepadevās uzbrukumi.

Mājai, kurā Šmits dzīvoja ar savu ģimeni, ir svarīga loma viņa tālākās dzīves un karjeras

izveidē, konkrētāk – mājas balkonam. "No tā pavērās skats uz visu Ronas ieleju un Lionu, kas

ļāva man justies kā uz teātra skatuves ar visu pasauli pie manām kājām".46 Pats autors uzskata,

43 Theatre Rive Gauche. History. Pieejams: http://www.theatre-rive gauche.com/theaterhistory.cfm [skatīts 2015,
5. febr.]
44 Barba, Dorothee. Le matin du depart. 3 mai 2014, 3:16 – 3:22. Pieejams:
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=892852 [skatīts 2015, 22. apr.]
45 Barba, Dorothee. Le matin du depart. 3 mai 2014, 05:24 – 05:52. Pieejams:
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=892852 [skatīts 2015, 22. apr.]

46 Dancourt, Emmanuelle. VIP (Visages Inattendus de Personnalités), 26 décembre 2004, 10:51 – 11:43



ka balkons ar plašo skatu padarīja viņu gan par dramaturgu, gan filozofu. Runājot par Šmita

karjeru, mazsvarīgs nav fakts, ka būdams mazs, viņš gribēja kļūt par Voltu Disneju, proti, viņš

gribēja stāstīt stāstus. To arī viņš darīja, un turpina darīt vēl šodien, neskatoties uz to, ka

vecmāmiņa viņam mēdza teikt, ka izaugot, viņš pazaudēs savu iztēli. Tas viņu biedēja, jo

iztēle viņam bija ļoti svarīga. Šmita plašais darbu klāsts liecina, ka savu iztēli viņam ir

izdevies saglabāt. Pēc boksa Šmita tēvs pievērsās fizioterapijai, un uz slimnīcu ņēma līdzi arī

mazo Ēriku, lai viņš palīdzētu un redzētu, kā ārstē sasirgušos bērnus. Tēva dīvainā vēlme

Ērikā sākotnēji izraisīja bailes, taču tās ar laiku pārgāja – viņam vairs nebija bail no slimībām

un bērniem, kas bija savādāki. "Es biju spiests uzturēties vidē, kurā slimība bija norma, un

veselība – kaut kas neparasts; vidē, kurā dzīvības aplis ir skaidri redzams".47 Viņš zināja, kas

ir nāve, un saprata, kāpēc dažiem bērniem nācās aiziet no šīs pasaules. Šī savdabīgā un smagā

pieredze neļāva Ērikam, mazam esot, fantazēt par nemirstību. Viņš jau agrā bērnībā bija

spiests saprast, ka nemirstība nepastāv, un tas viņā raisīja dzīvības trausluma apziņu, un

milzīgu respektu pret dzīvi un dzīvību. Par šo pieredzi Šmits ir tēvam ļoti pateicīgs, un iegūtās

pieredzes iespaidā tapa viens no viņa zināmākajiem darbiem – romāns "Oskars un Rozā

dāma" (Oscar et la Dame Rose, 2009), ko autors arī ir pārveidojis scenārijā lugai ar tādu pašu

nosaukumu.48

Vidusskolas gadus Šmits aizvadīja pildot skolai nepieciešamos darbus vienkārši

vajadzības pēc, jo viņa interesēs ietilpa kas pavisam cits – mūzika, klavieres, filozofija un

literatūra. Kā Šmits pats saka: "Nedēļu pirms vidusskolas eksāmeniem es attapos, ka ir

jāiegūst diploms, un mani pārņēma nepārvaramas bailes - vai es veiksmīgi pabeigšu?".49 Viņš

ieslēdzās istabā, aizvēra aizkarus, un aizbildinoties ar gatavošanos eksāmeniem, dienām un

naktīm sēdēja istabā un nenāca ārā. Eksāmenu kārtošanu Šmits uzņēma ar lielu satraukumu un

svīstošām rokām, un, tiklīdz pēdējais eksāmens bija beidzies, viņš vairs neko par tiem

nevēlējās zināt. Šis bija laiks, kad Šmits atklāja Marsela Prusta darbu "Zudušo laiku

meklējot", un aizmirsās tajā. Pēc pāris nedēļām atklājās, ka Šmits eksāmenus ir nokārtojis ļoti

labi, taču prieku apslāpēja atklāsme, cik viņš ir vientuļš – "neviens no skolas biedriem man

nepiezvanīja, lai pateiktu par rezultātiem; tos es uzzināju no saviem vecvecākiem, kas bija

Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=IGHQPb7Jd_A&spfreload=10 [skatīts 2015, 5. febr.]
47 Dancourt, Emmanuelle. VIP (Visages Inattendus de Personnalités), 26 décembre 2004, 29:40 – 31:02
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=IGHQPb7Jd_A&spfreload=10 [skatīts 2015, 5. febr.]
48 Dancourt, Emmanuelle. VIP (Visages Inattendus de Personnalités), 26 décembre 2004, 10:48 – 11:41; 28:58 -
31:11. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=IGHQPb7Jd_A&spfreload=10 [skatīts 2015, 5. febr.]
49 Anonīms. Un souvenir de grande solitude. Le monde de l'éducation. 2008. Pieejams: http://www.eric-
emmanuel-schmitt.com/Portrait-presse.html [skatīts 2015, 23. febr.]



lasījuši Lionas vietējo avīzi "Le Progrès". Šajā momentā es sapratu atšķirību starp draudzību

un vienkāršu biedriskumu.50" Šīs atziņas un Prusta dēļ Šmits kļuva par morālistu. "Es uzskatu,

ka māksla, īsta draudzība, un reizēm arī patiesa mīlestība ir tās lietas, kas ārstē vientulību"51,

saka autors.

Jau jaunības gados iepazinies ar filozofiju, Ēriks Emanuels Šmits 1986. gadā

Pedagoģijas augstskolā Parīzē (École Normale Supérieure) aizstāvēja promocijas darbu

"Didro un metafizika" ("Diderot et Métaphysique"), un ieguva doktora grādu filozofijā.52 Denī

Didro ir ietekmējis Ērika Emanuela Šmita dzīvi – viņš to dēvē par savu mīļāko filozofu53, - un

arī daiļradi – 1997. gadā top gan luga "Izvirtulis" ("Le Libertin"), balstīta uz Didro dzīvi, gan

eseja "Didro jeb pavedināšanas filozofija" ("Diderot ou la Philosophie de la Séduction").

"Didro ir viena no manām kaislībām. Es viņu esmu lasījis, pārlasījis un analizējis, un es sev

apsolīju, ka kādu dienu es viņam veltīšu savu darbu", tā saka autors.54 "Mani uzrunā tas, ka

Didro liek cilvēkam domāt, lai varētu viņu iesaistīt dialogā. Tieši to pašu es cenšos panākt ar

saviem darbiem. Es klasificēju Didro kā vienu no visatklātākajiem intelektuāļiem", saka

Šmits.55

Pēc doktora grāda iegūšanas nākamais svarīgais punkts autora dzīvē ir ekspedīcija pa

Ahagara tuksnesi Sahārā, Alžīrijā, kas izmainīja visu Šmita dzīvi. Līdz šim brīdim paralēli

interesei par literatūru un teātri, Šmitu aizrāva arī mūzika, un ja skolotāji un vecāki nebūtu

Šmitu ievirzījuši literārā gultnē, iespējams, viņš savu izglītību un karjeru saistītu ar mūziku.

Ekspedīcijā Ēriks devās ar dažiem draugiem, taču viņš apmaldījās, noklīda no draugiem un

bija spiests nakti pavadīt vienatnē un aukstumā. "Es ierakos smiltīs, lai nenosaltu, taču tā

vietā, lai būtu satraucies un nobijies, es izbaudīju šo zvaigžņoto nakti"56. Kā stāsta Šmits, viņš

esot piedzīvojis Visuma sajūtu, viņu pārņēmusi pārliecība, ka "viss šajā dzīvē ir pamatots57",

50 Anonīms. Un souvenir de grande solitude. Le monde de l'éducation. 2008. Pieejams: http://www.eric-
emmanuel-schmitt.com/Portrait-presse.html [skatīts 2015, 23. febr.]
51 Anonīms. Un souvenir de grande solitude. Le monde de l'éducation. 2008. Pieejams: http://www.eric-
emmanuel-schmitt.com/Portrait-presse.html [skatīts 2015, 23. febr.]
52 Camargo, Igor de. Ils sont devenus belges. 14 juin 2008. Pieejams: http://www.dhnet.be/actu/belgique/ils-sont-
devenus-belges-51b7ba2fe4b0de6db98a3fd4 [skatīts 2015, 23. febr.]
53 Lesegretain, A. Ce que j'écris me dépasse. La Croix, 7 octobre 2000. Pieejams: http://www.eric-emmanuel-
schmitt.com/Portrait-presse.html [skatīts 2015, 23. febr.]
54 Schmitt, Éric Emmanuel. Libertin. Commentaires. 4 juillet 2000. Pieejams: http://www.eric-emmanuel-
schmitt.com/Theatre-le-libertin.html [skatīts 2015, 17. apr.]
55 Lesegretain, A. Ce que j'écris me dépasse. La Croix. 7 octobre 2000. Pieejams: http://www.eric-emmanuel-
schmitt.com/Portrait-presse.html [skatīts 2015, 23. febr.]
56 Dancourt, Emmanuelle.VIP (Visages Inattendus de Personalites)., 2004. gada 26. decembris. 20:04 – 20:28
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=IGHQPb7Jd_A&spfreload=10 [skatīts 2015, 5. febr.]
57 Lesegretain, A. Ce que j'écris me dépasse. La Croix, 7 octobre 2000.
Pieejams: http://www.eric-emmanuel-schmitt.com/Portrait-presse.html [skatīts 2015, 23. febr.]



un kopš šī notikuma 1989. gada 4. februārī Šmits nopietni pievērsās rakstīšanai.58 Savu pirmo

darbu - satīrisku darbu par seksuālo audzināšanu un izglītību "Greguārs jeb kāpēc zirnīši ir

zaļi?" ("Grégoire ou Pourquoi les Petits Pois sont-ils Verts?") Ēriks Emanuels Šmits

sarakstīja jau 16 gadu vecumā59, taču pasaulei viņš kļuva pazīstams ar lugu "Valoņas nakts"

("La Nuit de Valognes", 1991), kurai sekoja tādi zināmi darbi kā "Apmeklētājs" ("Le

Visiteur", 1993), "Ibrahima kungs un Korāna ziedi" ("Monsieur Ibrahim et les fleurs du

Coran", 2001), "Odete Tulemonde un citi stāsti" ("Odette Toulemonde et autres histoires",

2006), "Divi kungi no Briseles" ("Les Deux Messieurs de Bruxelles", 2012), u. tml.60 Ērika

Emanuela Šmita karjeras laikā ir iznākuši un turpina iznākt arī citi romāni, lugas un noveles

Albēna Mišela (Albin Michel) apgādā.61 Šmita karjeras kontekstā jāpiemin arī viņa daudzie

apbalvojumi, kas ir vēl viens pierādījums tam, ka šis autors spēj uzrunāt plašu publiku gan ar

lugām, gan grāmatām. Dzīves laikā Šmits ir saņēmis 30 apbalvojumus, taču ievērības

cienīgākie ir 2010. gadā saņemtā Gonkūra balva (Prix Goncourt) par stāstu krājumu

"Koncerts eņģeļa piemiņai" ("Concerto à la mémoire d'un ange", 2010), kā arī divas Moljēra

balvas (Prix de Molière) – 2005. gadā par darbu "Pilāta Evaņģēlijs" ("L'Évangile Selon

Pilate", 2000) nominācijā "Labākais autors", un 1993. gadā par lugu "Apmeklētājs" ("Le

Visiteur", 1993) trīs nominācijās – "Teātra novitāte", "Labākais autors" un "Labākā izrāde

privātajā teātrī".62

Kaut arī audzis ateistu ģimenē, 11 gadu vecumā Šmits tika aizsūtīts uz Svētdienas

skolu, lai "iepazītu kristietības stāstu".63 Svētdienas skolā viņš sajuta, ka pieaugušie respektē

un uzklausa viņa viedokli, un šeit parādījās pirmā interese par filozofiskiem dialogiem.64

Filozofija un reliģija lielākā vai mazākā mērā ir klātesošas visos Šmita darbos, arī mīlestība,

kaislība un emocijas kopumā ir vienas no darbu aktuālākajām tēmām. Ērika Emanuela Šmita

stilu ir ārkārtīgi grūti definēt – viņš pats sevi dēvē par morālistu un ideālistu, viņš savos

58 Lesegretain, A. Ce que j'écris me dépasse. La Croix, 7 octobre 2000. Pieejams: http://www.eric-emmanuel-
schmitt.com/Portrait-presse.html [skatīts 2015, 23. febr.]
59 Liard, Johann. Qui est... Éric Emmanuel Schmitt. Septembre 2005. Pieejams:
http://www.linternaute.com/sortir/auteurs/schmitt.shtml [skatīts 2015, 23. febr.]
60 Schmitt, Éric Emmanuel. Biographie. Pieejams: Pieejams: http://www.eric-emmanuel-schmitt.com/portrait-
short-biography.html [skatīts 2015, 5. febr.]
61 Editions Albin Michel. Éric Emmanuel Schmitt. Pieejams: Pieejams: http://www.albin-michel.fr/auteur-Eric-
Emmanuel-Schmitt-16374 [skatīts 2015, 16. marts]
62 Schmitt, Éric Emmanuel. Prix. Pieejams: http://www.eric-emmanuel-schmitt.com/Portrait-prix.html [skatīts
2015, 5. febr.]
63 Lesegretain, A. Ce que j'écris me dépasse. La Croix, 7 octobre 2000. Pieejams: http://www.eric-emmanuel-
schmitt.com/Portrait-presse.html [skatīts 2015, 23. febr.]
64 Lesegretain, A. Ce que j'écris me dépasse. La Croix, 7 octobre 2000. Pieejams: http://www.eric-emmanuel-
schmitt.com/Portrait-presse.html [skatīts 2015, 23. febr.]



darbos meklē katarsi65, kā arī cenšas parādīt, ka dzīve ir daudz bagātāka, kā mūsu iztēle. "Es

rakstu par cilvēkiem, kuriem šķiet, ka viņi kaut ko zina un kaut ko saprot, bet darbā lieku

dzīvei varoņiem parādīt, ka viss nav tik vienkārši."66 Ērika Emanuela Šmita darbos jūtama

viņa paša interese par varoņu savstarpējām attiecībām un katra individuālajām sajūtām.

Šmitam tuvs ir postmodernisms. Tas noraida robežas starp zemās un augstās mākslas formām,

noraida stingru žanru nošķirtību, uzsverot stilizāciju, ironiju, parodiju un rotaļīgumu.67

Postmodernisms izmanto no dažādiem laikmetiem patapinātus un dažādiem stiliem un

mākslinieciskajām izpausmēm piederīgus ornamentus,68 kā tas redzams tieši romānā "Mīlas

Eliksīrs", kur, piemēram, vēstuļu formāts ir aizgūts no 18. gadsimta romāniem. Mākslai

piemīt neierobežotas iespējas izmantot visus estētiskos un stilistiskos paņēmienus, un tā kļūst

par semantisku spēli.69 Šmita darbos klātesošs ir arī reālisms – tam ir raksturīgs patiess

īstenības atspoguļojums. Visi varoņu tēli un to savstarpējās attiecības, kā arī darbības vide un

laiks ir pilnīgi reāli un neidealizēti. Autors neizskaistina mīlnieku attiecības, bet gluži pretēji,

pietuvina tās ikdienai, ieviešot problēmas, kuras var piemeklēt ikvienas attiecības.

Šodien Ēriks Emanuels Šmits ir Beļģijas Karaliskās zinātņu literatūras un mākslas

akadēmijas loceklis, kur tika iecelts 2012. gadā. Viņš dzīvo Briselē jau kopš 2002. gada, un

2008. gadā ieguva Beļģijas pilsonību.70 Autors savus darbus raksta franciski, bet tie ir tulkoti

43 valodās vairāk kā 50 valstīs visā pasaulē. Franču žurnāla "Le Figaro" izdevumos veiktie

statistikas pētījumi 2007., 2009., 2010., 2011. un 2013. gada janvārī apstiprina, ka Ēriks

Emanuels Šmits nemainīgi ir viens no lasītākajiem un pirktākajiem autoriem pēdējo gadu

laikā.71 Kopš 2012. gada janvāra sadarbībā ar Bruno Mecžē (Bruno Metzger) Ēriks Emanuels

Šmits vada Parīzes Kreisā krasta Teātri, kur pilda mākslinieciskā vadītāja pienākumus.72

65 Fnac Live. La tectonique des sentiments. 8 avril 2008, 3:10. Pieejams:
https://www.youtube.com/watch?v=m2peOK7miq0&spfreload=10 [skatīts 2015, 17. apr.]
66 Климова, Маруся. За Границей. ТОПОС, 22 ноябрь 2005. Pieejams: http://www.topos.ru/article/4206
[skatīts 2015, 23. febr.]
67 Klages, Mary. Postmodernism.
Pieejams: http://www.bdavetian.com/Postmodernism.html [skatīts 2015, 5. maijs]
68 Benuā-Dizosuā, Annika, Gijs Fontēns. Literatūras vēsture. Eiropas hrestomātija. Jelgava: Jāņa Rozes apgāds,
2013., 835. lpp.
69 Benuā-Dizosuā, Annika, Gijs Fontēns. Literatūras vēsture. Eiropas hrestomātija. Jelgava: Jāņa Rozes apgāds,
2013., 835. lpp.
70 Camargo, Igor de. Ils sont devenus belges. 14 juin 2008. Pieejams: http://www.dhnet.be/actu/belgique/ils-sont-
devenus-belges-51b7ba2fe4b0de6db98a3fd4 [skatīts 2015, 23. febr.]
71 Schmitt, Éric Emmanuel. Statistiques. Pieejams: http://www.eric-emmanuel-schmitt.com/Portrait-
statistiques.html [skatīts 2015, 17. apr.]
72 Theatre Rive Gauche. History. Pieejams: http://www.theatre-rive-gauche.com/theaterhistory.cfm [skatīts 2015,
5. febr.]



3. Ē. E. ŠMITA ROMĀNA "MĪLAS ELIKSĪRS" TULKOŠANAS PROCESS

Bakalaura darba teorētiskās daļas trešā nodaļa sevī iekļauj divas apakšnodaļas. Pirmajā

apakšnodaļā tiek sniegts īss, teorētisks tulkošanas metožu pārskats, un detalizētāk tiek

aprakstīta izvēlētā tulkošanas metode, sniedzot piemērus. Otrā apakšnodaļa tiek veltīta

tulkojamā materiāla analīzei. Šajā nodaļā tiek apskatīta sižeta līnija un valoda.

3. 1. Izvēlētā tulkošanas metode

Tulkojumzinātne kā patstāvīga akadēmiskā disciplīna izveidojās 20. gs. 80. gados, bet

līdz pat 20. gs. otrajai pusei tulkojums lielākoties tika uzskatīts par avotteksta kopiju.

Tulkojuma vienīgā vērtība bija saikne ar oriģinālu, un pats tulkošanas process izpaudās kā

mēģinājums atveidot oriģinālā teksta iezīmes tik tuvu, cik iespējams.73

Līdz mūsdienām tulkojumzinātne ir attīstījusies kā pilnvērtīga zinātniskā sfēra,

izstrādājot teorētiskos pamatus un tulkošanas metodes. Džefrijs Semjuelsons-Brauns

(Geoffrey Samuelsson-Brown) savā grāmatā "Praktisks ceļvedis tulkotājiem" ("A Practical

Guide for Translators") izdala četras tulkošanas pamatkategorijas – literārā tulkošana,

mutvārdu tulkošana, zinātniskā/tehniskā tulkošana un komerciālā/biznesa tulkošana.74

Savukārt Aiga Dukāte grāmatā "Tulkošana, manipulācija un interpretēšana" ("Translation,

Manipulation and Intepreting") izdala vien divas grupas – literāro un neliterāro tulkošanu.75

Šī bakalaura darba praktiskajā daļā iekļautā romāna tulkojuma tapšanā tika izmantota literārā

tulkošana, lai ne tikai precīzi pārtulkotu tekstu atrodot atbilstošākos vārdus un izteiksmes

līdzekļus, bet arī saglabātu autora sākotnējo māksliniecisko ieceri. Semjuelsons-Brauns

norāda, ka ar literārās tulkošanas palīdzību tiek tulkoti literāri darbi, pie kuriem pieder visa

veida grāmatas, lugas,  dzejoļi, noveles, arī anekdotes, dokumentālo filmu scenāriji, ceļveži,

zinātniskas mācību grāmatas un operu libreti.76

73 Zauberga, Ieva. Tulkošanas teorija profesionāliem tulkiem un tulkotājiem. 4. lpp.
Pieejams:http://www.rakstiskatulkosana.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/rakstiskatulkosana/Ieva_
Zauberga.pdf [skatīts 2016, 25. februāris]
74 Samuelsson-Brown, Geoffrey. A Practical Guide for Translators. Clevedon: Multilingual Matters Ltd, 1998.,
3. lpp.
75 Dukāte, Aiga. Translation, Manipulation and Interpreting. Frankfurt: Peter Lang, 2009., 19. lpp.
76 Samuelsson-Brown, Geoffrey. A Practical Guide for Translators. Clevedon: Multilingual Matters Ltd, 1998.,
3. lpp



Iepazīstoties ar literārās tulkošanas īpatnībām Kliforda Landera (Clifford E. Landers)

grāmatā "Literārā tulkošana. Praktisks ceļvedis" ("Literary translation. A practical guide"),

tiek noskaidrots, ka viens no šīs tulkošanas sarežģītākajiem konceptiem ir fakts, ka tas "kā

kaut kas tiek pateikts" ir tik pat svarīgi, vai reizēm pat svarīgāk par to, "kas ir pateikts".

Tehniskajā tulkošanā, piemēram, stils netiek ņemts vērā kamēr vien informatīvais saturs tiek

nogādāts no avota valodas uz mērķa valodu. Šeit tulkotājs un grāmatas autors Landers min

piemēru: "Tehniskajā tulkošanā automašīnu secība ir mazsvarīga, ja visa krava tiek piegādāta

neskarta. Turpretī, literārajā tulkošanā automašīnu secība – kas ir stils šajā gadījumā – rada

atšķirību starp dzīvīgu, viegli lasāmu tulkojumu un samākslotu, stīvu atveidojumu, kas atņem

oriģinālam tā māksliniecisko un estētisko būtību, pat tā dvēseli."77

Kā vienu no galvenajām literārās tulkošanas problēmām Landers norāda teksta

plūstamību un caurspīdīgumu. Literārajam tulkojumam mērķa valodā ir jāizraisa tāda pati

emocionālā un psiholoģiskā reakcija kāda tiek izraisīta oriģinālajā valodā - ja avota valodas

teksta lasītājs izjūt šausmas, interesi vai aizrautību, tas pats būtu jāizjūt arī mērķa valodas

teksta lasītājam. Mērķis ir valodu A pārvērst uz valodu B pēc iespējas nemanāmāk. Lai arī

vairums lasītāju šo kritēriju, iespējams, uzskata par vienu no svarīgākajiem, kas nosaka, vai

tulkojums ir labs, paši tulkotāji šajā jautājumā nav vienisprātis.78

Literārās tulkošanas sakarā bieži tiek runāts par tulkotāja saikni ar teksta autoru un

teksta tulkojumu. Ideālā variantā tulkotājs saglabā vienlīdzīgu tuvību gan autoram, gan

lasītājam, taču realitātē saglabāt balansu ir visai grūti un izaicinoši. Šajā gadījumā atkal var

atsaukties uz tulkošanas teorētiķi Landersu - viņs aicina lūkoties uz tulkotāju kā starpnieku,

bez kura palīdzības autors nespētu uzrunāt mērķa valodas publiku.79 Arī tulkotāja un

tulkošanas teorētiķe Aiga Dukāte norāda, ka tulkotājs ir tas, kurš teksta oriģinālam piešķir

dzīvību. Bez tulkotāja šis teksts paliktu "nedzīvs" un jaunai publikai nepieejams.80

Tomēr visbiežāk tulkotāji saskaras ar jautājumu, vai ir jāpārtulko vārdi, vai doma.

Landers apgalvo, ka pirms ķerties klāt tulkošanai, tulkotājam ir jānosaka, kas kalpos par

tulkojuma vienību – vai tas būs vārds, teikums, vai paragrāfs? Jebkurā no šiem gadījumiem,

tulkojuma vienībai ir jābūt pietiekami elastīgai, lai tā varētu pielāgoties dažādiem tulkojamā

77 Clifford E. Landers. Literary Translation. A Practical Guide. Trowbridge: Cromwell Press Group Ltd, 2001.,
7. lpp.
78 Clifford E. Landers. Literary Translation. A Practical Guide. Trowbridge: Cromwell Press Group Ltd, 2001.,
49. lpp.
79 Clifford E. Landers. Literary Translation. A Practical Guide. Trowbridge: Cromwell Press Group Ltd, 2001.,
50. lpp.
80 Dukāte, Aiga. Translation, Manipulation and Interpreting. Frankfurt: Peter Lang, 2009., 25. lpp.



teksta apstākļiem.81 Arī tulkošanas studiju profesore Mona Beikere (Mona Baker) norāda, ka

svarīgi ir sākt ar nozīmi nesošu vienību un struktūru atkodēšanu. Viņasprāt, daudzi uzskata, ka

vārds ir valodas pamatelements, lai gan nereti nozīme var slēpties pat daudz mazākās valodas

vienībās, taču visbiežāk nozīmi nes lingvistiskas struktūras, kas ir daudz plašākas un

sarežģītākas par vienu vārdu.82 Kā vienu no galvenajām tulkotāju kļūdām Landers min

centienus izspiest katru pēdējo nozīmes pilienu no avota valodas teksta. Parasti šādas kļūdas

tiek pieļautas tad, ja tulkotājs ir centies būt pārāk "uzticīgs" oriģinālam. Rezultātā ir radīta

dīvaina, nelabskanīga mērķa valodas teksta versija, kas ne tuvu neatbilst autora iecerei.

Mērķis ir nevis pārtulkot to, ko avota valodas autors ir teicis, bet to, ko viņš ir domājis ar savu

sacīto, un, lai sasniegtu šo mērķi, idejas nevis vārda pārtulkošana ir daudz labāks

instruments.83 Par "uzticību" oriģinālajam tekstam runā arī čehu literatūras un tulkošanas

teorētiķis Jižī Lavī (Jiří Levý) darbā "Tulkošanas māksla" ("The Art of Translation"). Saskaņā

ar viņa teikto, pretruna starp adaptīvās tulkošanas klasicistu teoriju un literārās tulkošanas

romantistu teoriju pastāv joprojām, un patiesībā ir viens no dzinējspēkiem, kas nodrošina

nepārtrauktu tulkošanas metožu pieslīpēšanu. Viņš apgalvo, ka lai arī uzticība oriģinālam tiek

atzīta par programmatisku principu, prasība pēc uzticības avota valodas tekstam nav definēta

vai analizēta.84 Arī Aigai Dukātei ir savs viedoklis par uzticību oriģinālam. Viņa raksta, ka

uzticība, kas ir viens no centrālajiem tulkošanas teorijas jēdzieniem, patiesībā ir metafora.

Uzticības jēdziens tulkošanas studijās ir aizgūts no mūsu ikdienas, konkrētāk, attiecībām starp

vīrieti un sievieti. Dukāte apgalvo, ka Rietumu un Austrumeiropas tradīcijā tulkojums tiek

uztverts kā sieviete, savukārt oriģināls - kā vīrietis, no kā arī izriet uzskats, ka tulkojumam ir

jābūt uzticīgam oriģinālam.85 Oriģinālam uzticīgs tulkojums koncentrējas uz to, kas ir

specifisks, pieļaujot vienīgi verbālā materiāla apmaiņu un saglabājot visus citus elementus,

kas veicina darba unikalitāti, bieži vien kaitējot sākotnējai teksta nozīmei. "Neuzticīgais"

tulkojums, turpretī, saglabā galveno saturu un formu, uzņemoties specifisko elementu

aizstāšanu. Avota kultūras un vēsturiskās īpatnības tiek aizstātas ar mērķa kultūras un

vēsturiskajām īpatnībām. Šīs pieejas galējā forma noved pie avota teksta lokalizēšanas un

piemērošanas mērķa kultūras laikmeta iezīmēm.86

81 Clifford E. Landers. Literary Translation. A Practical Guide. Trowbridge: Cromwell Press Group Ltd, 2001.,
55. lpp.
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Tulkojot konkrēto Ērika Emanuela Šmita romānu "Mīlas Eliksīrs" par galveno vērtību

tiek izvirzīta atziņa, ka daudz veiksmīgāks tulkojums izdodas, ja tiek pārtulkota ideja, nevis

vārds.

Tulkošanas procesā bakalaura darba autore vairrākkārt sastapās ar oriģinālteksta

īpatnībām, kas lika izvērtēt un pielietot piemērotākos paņēmienus, lai padarītu tekstu

labskanīgāku un saprotamāku mērķa valodas lasītājam. Tālāk tiks minēti vairāki piemēri:

1) Oriģināltekstā, vienpadsmitajā vēstulē ir frāze – "Toi,  tu mords toujours. [...]

Exerce donc tes crocs sur moi."87 Franču valodas darbības vārds "mordre" latviski nozīmē

"kost", savukārt lietvārds "crocs" apzīmē ilkņus. Burtiski iztulkojot avota teksta autora teikto

tiek iegūta frāze "Tu vienmēr kod. Pielieto savus ilkņus pret mani."

Burtisks šīs frāzes tulkojums mērķa valodas (šeit – latviešu valoda) lasītājam nešķitīs līdz

galam saprotams, tāpēc šajā gadījumā bakalaura darba autorei avota teksta īpatnības ir

jāaizstāj ar mērķa valodas īpatnībām. Saprotot, ko avota teksta autors ir vēlējies pateikt, un

orientējoties mērķa valodā, ir iespējams piemeklēt ekvivalentu šai frāzei. Latviešu valodā

gadījumos, kad viena persona vārdiski aizvaino vai norāda uz otras personas nepilnībām,

nemēdz teikt, ka cilvēki "kož", šādos gadījumos tiek izmantots darbības vārds "dzelt". Līdz ar

to, piedāvātā versija ir šāda – "Tu vienmēr iedzel. [...] Izmanto savu dzeloni pret mani."

Iespējams, ka otrā teikuma konstrukcija joprojām šķiet nelatviska, un ir jūtams, ka tas ir

tulkojums, taču frāze ir adaptēta un padarīta saprotamāka mērķa valodas auditorijai.

2) Apskatītā tulkošanas teorija kā vienu no aspektiem min mērķa teksta caurspīdīgumu

jeb to, cik ļoti ir jūtams, ka teksts ir tulkojums no svešvalodas. Savā teorijā Landers Klifords

akcentē, ka avota teksts jāpārveido mērķa tekstā pēc iespējas nejūtamāk, taču tulkojot romānu

bakalaura darba autore sastapās ar situāciju, kad, viņasprāt, ir nepieciešams saglabāt

atsevišķus oriģinālteksta elementus, lai mērķa teksta lasītājs justu, ka viņš iepazīstas ar citu

kultūru, vidi un personāžiem. "Mīlas eliksīrā" ir rodams konkrēts piemērs. Romānā ir trīs

darbojošās personas – Ādams, Luīze un Lilī. Ir iespējams latviskot Lilī vārdu un romānā viņu

dēvēt par Liliju, taču tas neatbilstu oriģinālteksta autora iecerei, un lasītājam zustu sajūta, ka

teksts, ko viņš lasa, nāk no citas kultūras. Ja lasītājs ir nolēmis iepazīties ar tulkotu svešzemju

tekstu, viņš ir ieinteresēts un rēķinās sastapties ar avota kultūras vai avota teksta īpatnībām,

līdz ar to bakalaura darba autore uzskata, ka šajā gadījumā ir svarīgi saglabāt autentiskumu un

nelatviskot Lilī vārdu.

87 Schmitt, Éric Emmanuel. L'élixir d'amour. Éditions Albin Michel, 2014., 14. lpp.



3) Sakāmvārdi kalpo kā vēl viens piemērs. Arī šis ir tas gadījums, kad ir jāpārtulko

ideja, nevis vārdi. Tulkotājam vispirms ir jānoskaidro, kāda ir konkrētā sakāmvārda nozīme

avota valodā, lai pēc tam varētu piemeklēt ekvivalentu mērķa valodā. Konkrētā tulkojamā

materiāla gadījumā bakalaura darba autore sastapās ar franču sakāmvārdu "Tel est pris qui

croyait prendre".88 Burtiski šo sakāmvārdu var iztulkot aptuveni šādi: "Saņemts ir tas, kurš

domāja saņemt". Tas nešķiet loģisks un nenes sevī nekādu domu, un tā ir ar vairumu

sakāmvārdu, ja tos iztulko burtiski, tieši tāpēc ir svarīgi saprast galveno ideju, nevis katru

vārdu atsevišķi. Šo sakāmvārdu izmanto gadījumos, kad cilvēks vēlas kādam izlikt lamatas,

bet beigās pats ir savu nekrietnību upuris. Latviešu valodā, kas ir bagāta ar dažādiem

sakāmvārdiem, ir atrodams lielisks aizvietotājs, kas saglabā un lasītājam nodod avota

sakāmvārda esenci, kuru darba autore arī ir iekļāvusi tulkojumā uz latviešu valodu – "kas

citam bedri rok, pats tajā iekrīt".

4) Jižī Lavī raksta, ka avota kultūras un vēsturiskās īpatnības tiek aizstātas ar mērķa

kultūras un vēsturiskajām īpatnībām, kas noved pie avota teksta lokalizēšanas, tomēr ne visas

kultūru vai vēsturiskās īpatnības ir iespējams aizstāt. Nereti tulkojot tekstu, kura avota kultūra

ir pavisam citādāka kā mērķa kultūra, nākas sastapties ar īpatnībām, kurām nav iespējams

atrast aizstājējus. Tās sauc par reālijām, un vienkāršākais veids kā atrisināt šo problēmu, ir

veikt vārda fonētisko tulkojumu, un ievietot tā skaidrojumu zemsvītras atsaucē. Reālija, kas

atrodama romānā "Mīlas Eliksīrs", nāk no Kanādas kultūras, un oriģinālvalodā tas rakstās šādi

– "poutine". Tas ir ēdiens, kas sastāv no frī kartupeļiem, kas pārklāti ar siera gabaliņiem un

liesu, gaiši brūnu mērci, kuru parasti gatavo no vistas vai liellopa buljona, pievienojot piparus,

sāli un etiķi. Tā kā latviešu virtuvē šāds ēdiens nav atrodams, nav izstrādāta arī tā nosaukuma

latviskā versija vai aizvietotājs, tāpēc šī romāna ietvaros ēdiena nosaukums tiek fonētiski

iztulkots kā "putīns", pievienojot skaidrojumu zemsvītras atsaucē.

5) Romāna oriģinālvaloda ir franču valoda, tomēr dažās vietās Šmits ir iekļāvis

fragmentus vācu un latīņu valodās (12. lpp., 56. lpp., un 63. lpp.). Pieļaujams, ka lielai daļai

latviešu lasītāju šie fragmenti paliktu nesaprotami, un praktiskāk būtu, ja tie tiktu pārtulkoti,

tomēr šie fragmenti kalpo kā vistiešākās norādes uz atsaucēm no citiem darbiem, kas lasītājam

palīdz labāk saprast konkrēto situāciju. Turklāt, lai uz latviešu lasītāju panāktu tādu pašu vai

līdzvērtīgu efektu, kādu Šmits ir centies panākt uz franču lasītāju, latviskajā tulkojumā šie

fragmenti netiks tulkoti uz latviešu valodu.

88 Schmitt, Éric Emmanuel. L'Élixir d'Amour. Éditions Albin Michel, 2014., 92. lpp.



6) Problēmas rada arī leksika, kas saistīta ar iemīlēšanos un mīlestību. Franču valodā

tiek lietots izteiciens "tomber amoureaux", ko burtiski var tulkot kā "krišanu mīlestībā", taču

latviešu valodā šādu izteikumu neizmanto, un tas apgrūtina mēģinājumus pārtulkot tekstu,

nezaudējot domu. Šī mīlestības un iemīlēšanas leksika tekstā tiek apspēlēta vairākās vietās,

kas rada problēmas teksta atveidošanā. Piemēram, septiņdesmit septītajā vēstulē franciski tiek

izmantots izteiciens "coup de foudre", ko burtiski var iztulkot kā "zibens spērienu". Latviešu

valodā, runājot par iemīlēšanos, šādu vārdu salikumu nelieto, tāpēc šajā gadījumā, pārtulkojot

tekstu, netiek veikts tiešs franču valodas izteikuma atveidojums, bet piemeklēts atbilstošs

izteikums latviešu valodā – "mīlestība no pirmā acu skatiena".

3. 2. Tulkojamā materiāla analīze

Bakalaura darba praktiskās daļas ietvarots tika tulkots Ērika Emanuela Šmita romāns

"Mīlas Eliksīrs" ("L'Élixir d'Amour", 2014) no franču valodas uz latviešu valodu.

Daiļdarba sižets ir balstīts uz divu cilvēku saraksti elektroniskajā pastā. Psihoanalītiķis

Ādams un advokāte Luīze ir bijuši kopā piecus gadus, taču atklājot, ka Ādams ir viņu krāpis,

un saņemot labāku darba piedāvājumu, Luīze nolemj pārcelties uz Monreālu, mīļoto atstājot

Parīzē. Kādu laiku pēc šķiršanās Luīze Ādamam nosūta vēstuli, kurā atzīst, ka joprojām

iekāro viņu. Romāns sākas ar Ādama atbildes vēstuli Luīzei, kurā viņš paziņo, ka nevēlas

veidot fiziskas attiecības, taču piedāvā mīlestību, kas reiz ir bijusi viņu starpā, pārveidot

draudzībā. Sākotnēji Luīzes attieksme ir noraidoša, un viņas atbildes Ādamam - atturīgas un

dzēlīgas, - taču sarakstes laikā viņa pamazām atmaigst, un piekrīt Ādama piedāvājumam

uzsākt draudzīgas attiecības. Tādas tās pamazām tiek nodibinātas caur vēstulēm, kurās viņi

interesējas viens par otru, par privāto dzīvi, dalās pārdomās, stāsta par ikdienas notikumiem

un darbu, neiztrūkstot arī atmiņām par kopīgi piedzīvoto un spēcīgajām jūtām, kas viņus

agrāk vienoja. Jo vairāk viņi runā par pagātni, jo skaidrāks lasītājam top fakts, ka jūtas nav

pilnībā izplēnējušas, un tā nav tikai draudzība, kas šobrīd viņus vieno. Kaut arī lasītājam

vēstules rada iespaidu, ka Ādams ar šķiršanos tiek galā labāk kā Luīze, ir redzams, ka viņš

nevar atturēties viņai nerakstīt katru dienu. Kādā no vēstulēm, ko Luīze raksta Ādamam, viņa

uzstāda šī romāna galveno jautājumu – vai pastāv veids kā izraisīt mīlestību? Vai ir iespējams

likt otram Tevī iemīlēties? Turpmākajās vēstulēs starp abiem personāžiem izceļas aktīva

diskusija šī jautājuma sakarā. Sākotnēji Ādams noraida mīlas eliksīra eksistenci, taču kādu



dienu Luīzei paziņo, ka ir to atklājis. Tajā pašā laikā Luīze uzzina, ka viņas kolēģe Lilī, kas

plāno pāris dienas pavadīt Parīzē, meklē naktsmājas un viņa nolemj sazināties ar Ādamu, tā kā

viņa radinieks izīrē studio tipa dzīvokļus. Ādams piedāvājas sagaidīt Lilī un nogādāt viņu līdz

naktsmājām, bet jaunā sieviete viņam ļoti iepatīkas, tāpēc viņš nolemj izveidot ar viņu

attiecības. Ādams apņemas Luīzei pierādīt, ka ir atradis mīlas eliksīru, veidu, kā jebkurai

sievieti likt viņā iemīlēties. Lai to izdarītu, viņš piekrīt kļūt par Lilī terapeitu. Kādu dienu, kad

Luīzi ir nokaitinājuši Ādama stāsti par veiksmi attiecībās ar sievietēm, viņa nolemj samelot un

paziņo viņam, ka ir iepazinusies ar kādu pievilcīgu vīrieti vārdā Briss. Neskatoties uz to, ka

gan Ādamam, gan Luīzei ir attiecības, viņi turpina sarakstīties, un vēstulēs stāsta viens otram

par savām attiecībām. Šķiet, ka starp abiem ir izveidojusies sava veida sacensība. Viss neiet

tik gludi, kā Ādams bija ieplānojis, un Lilī viņu pamet karjeras izaugsmes vārdā. Luīze kļūst

par viņa uzticības personu, plecu, uz kura paraudāt, un kādā no vēstulēm Ādams atzīst, ka

Luīze ir viņa mierinājums, bet cik žēl, ka viņa ir laimīga kopā ar Brisu. Šajā brīdī Luīze

nolemj Ādamam atklāt, ka Briss neeksistē, un aicina viņu pie sevis uz Monreālu. Pēdējo

vēstuli šajā romānā Luīze raksta Lilī, un tajā lasītājs uzzina, ka Ādams ir atgriezies pie Luīzes.

Pēc tam, kad ir iepazīts sižets, tālāk var spriest par pašu romāna nosaukumu. Sākotnēji

tas varētu šķist mistisks un intriģējošs, taču romāna lasīšanas laikā kļūst skaidrs, ka precīzāku

nosaukumu būtu grūti iedomāties. Mīlas eliksīrs ir visa šī romāna būtība; lai vai ko Ādams un

Luīze savās vēstulēs nerakstītu, galvenais, ko viņi cenšās noskaidrot ir, vai pastāv kāds veids

kā izraisīt mīlestību. Pirmo reizi romānā šis eliksīrs tiek pieminēts vienpadsmitajā vēstulē,

kurā Luīze Ādamam raksta par operas "Tristans un Izolde" apmeklējumu, kas licis viņai sākt

domāt, vai pastāv tāds burvju dzēriens, ar kura palīdzību iespējams pieburt mīlestību. Tajā

pašā vēstulē viņa nekavējoties paskaidro, ka nemeklē eliksīru, lai slepus to kādam ielietu

glāzē, viņai eliksīrs simbolizē veidu, kā izlobīt jūtu esenci. Luīze grib uzzināt, kas veido

mīlestību – fiziski un ķīmiski procesi, kurus iespējams atkārtot ar zinātnes palīdzību, vai, gluži

otrādi, garīgs brīnums. Ar Ādamu ir sarežģītāk, jo sākotnēji viņš noraida tādas vielas

iespējamo eksistenci. Viņš uzskata, ka mīlestības rašanās ir mistērija, kuru nav iespējams

izsaukt ar burvju dzērieniem vai īpašiem paņēmieniem, taču kādā dienā viņš Luīzei pēkšņi

paziņo, ka viņai ir taisnība, jo tāds eliksīrs tomēr pastāv. Ādams, būdams psihoanalītiķis,

uzskata, ka šī maģiskā dzira slēpjas Zigmunda Freida teorijā par transferenci jeb pārnesi,  ar

kuras palīdzību pacients visas savas neīstenotās vēlmes un fantāzijas "pārnes" uz savu

terapeitu, kas pamazām pacientā liek iemājot kvēlām jūtām pret savu ārstu. Lai Luīzei to

pierādītu, Ādams nolemj piekrist Lilī lūgumam kļūt par viņas terapeitu, neskatoties uz to, ka



viņam vairs nav vietas jauniem pacientiem. Viss turpmākais, kas notiek Ādama un Luīzes

starpā, kļūst par lielu manipulēšanu vienam ar otru. Tikai romāna beigās kļūst skaidrs, ka tieši

šīs manipulācijas ir tās, kas atkārtoti izraisīja mīlestību Ādama un Luīzes starpā. Luīze lika

lietā visas savas sievišķīgās viltības, lai atgūtu Ādamu, ļaujot viņam noticēt, ka viņš ir tas,

kurš atklāja eliksīru, un kuram tas arī piemīt, jo Lilī taču atzinās mīlestībā. Patiesībā Luīze jau

no paša sākuma visu bija izplānojusi – pirms Lilī došanās uz Parīzi, Luīze viņai uzdāvināja

tādas pašas smaržas kādas lieto viņa pati, lai Lilī aromāts Ādamam atgādinātu Luīzi. Pēc tam

viņa parūpējās, ka Ādams iepazīstās ar Lilī, un, lai soli pa solim īstenotu savu mērķi, slēpa no

Ādama faktu, ka Lilī dosies tālāk uz Sidneju, ļaujot viņu starpā dzimt jūtām, kas vēlāk

Ādamam ir īpaši sāpīgi, jo Lilī viņu pamet. Luīze ir sieviete, kas zina, ko vēlas, un prot

izmantot visus sievišķos ieročus, lai to dabūtu. Viņa zināja, ka vienkāršākais veids, kā

Ādamam likt pēc viņas ilgoties un atkal sākt viņu novērtēt, ir "piespēlēt" Lilī, kura viņu

sāpinās un izrādīsies neīstā, lai pati tikmēr kļūtu par uzticības personu, un sevi parādītu no

labās puses. Luīzes taktika strādāja lieliski, ne velti vēstulē Lilī viņa atzīst, ka beidzot ir

atradusi mīlas eliksīru.

Tekstu Šmits ir veidojis tā, lai tas šķistu vienkāršs un plūstošs, kaut patiesībā tas ir

ārkārtīgi sarežģīts un daudzslāņains. Šis ir romāns, kuru jāpārlasa vairākas reizes, un katrā no

tām atklāsies kas jauns. Kā jau iepriekš ir ticis minēts, viens no Ērika Emanuela Šmita

mērķiem radot darbu, ir rosināt lasītāju uz pārdomām, un "Mīlas Eliksīrs" nav izņēmums.

Teksts ir bagāts ar atsaucēm uz citiem darbiem, teorijām un idejām. Kā dažus no piemēriem

var minēt Šoderlo de Laklo "Bīstamos sakarus", operu "Tristans un Izolde", un arī

psihoanalītiķa Freida transferences teoriju. Lasītājam jāpiemīt augstam erudīcijas un intelekta

līmenim, lai pamanītu un saprastu visas romānā iekļautās atsauces. Šmits izmanto "français

soutenu" – reģistru, kas ir sarežģītākais un izmeklētākais franču valodas reģistrs, taču latviešu

valodā tāds nepastāv. Burtiski to varētu tulkot kā "piepacelto franču valodu", un, lai arī

literārā valoda varētu būt aptuvens ekvivalents, latviski nav iespējams sasniegt tādu teksta

izsmalcinātības līmeni. Tieši valodā arī slēpjas šī daiļdarba netulkojamā specifika. Frančiem ir

raksturīgi saviem sarunu vai vēstuļu biedriem, kā tas ir šajā gadījumā, demonstrēt savu

intelekta līmeni, izmantojot īpaši atlasītus vārdus, rūpīgi izvēlētas stilistiskās figūras, vai

izsmalcinātas frāzes un komplicētas teikumu uzbūves. Šis romāns ir sarakstīts ārkārtīgi bagātā

valodā, Šmits to ir piesātinājis ar neskaitāmiem īpašības un darbības vārdiem, kādi ikdienā

parasti netiek lietoti. Neskatoties uz to, ka e-pastu apmaiņa ir visai ātra, Šmits saviem

varoņiem dod laiku īpaši rūpīgi izvēlēties vārdus. Diemžēl, bet latviešu valodā nav šāda vārdu



krājuma, kas ļautu pārtulkot romānu, nezaudējot efektu, kāds tiek radīts franču valodā.

Īpatnējais un bagātais īpašības vārdu lietojums tulkojumu padara smagu un brīžiem pat

nelasāmu. Paralēli "piepaceltajai franču valodai" mazākos apjomos tiek lietota arī franču

sarunvaloda, kas turpina radīt zināmas problēmas, jo saprast izteikumus sarunvalodā reizēm

var būt tik pat sarežģīti, kā saprast smalkas frāzes. Teksts sastāv no gariem teikumiem, taču

netrūkst arī īsu, aprautu frāžu; tekstam dzīvīgumu un raitumu piešķir gan izsaukumi, gan

jautājumi, neizpaliek arī literārajai franču valodai tik raksturīgās inversijas89.

Epistulārā romānā nav stāstīja, jo tēli ir tie, kam ir jāraksturo vide un ar dažādiem

paņēmieniem lasītājam jāatklāj gan savas ārējās, gan rakstura iezīmes, kā arī attiecības vienam

ar otru. Šādu smalku detaļu norādīšana lasītājam ļauj veidot lielāku kopainu gan par vidi, kādā

risinās notikumi, gan par pašiem varoņiem, tādējādi arvien vairāk iesaistot lasītāju un liekot

viņam emocionāli izdzīvot to pašu, ko personāži.

Pirmajā vēstulē ko Ādams raksta Luīzei, Šmits ir iekļāvis elementu, ko no franču

valodas burtiski varētu tulkot kā "atgriešanos atpakaļ" (la retour en arrière), kas parasti tiek

izmantota, lai īsi pārtrauktu notikumu hronoloģiju, pastāstot par kādu notikumu pagātnē.

Pirmā Ādama rakstītā vēstule Luīzei patiesībā ir atbilde uz ziņu, kuru viņa ir nosūtījusi pirms

vēl ir "sācies" romāns. Ar šo kaislīgo vēstuli, kura aizsāk visu saraksti, lasītājs netiek

iepazīstināts, taču pēc Ādama atbildes var gūt priekšstatu par to, ko Luīze ir rakstījusi un

piedāvājusi.

Plašajā interneta telpā meklējot francūžu viedokļus par Ērika Emanuela Šmita romānu

"Mīlas Eliksīrs", kādā mājaslapā90, kas veltīta tieši grāmatu "gardēžiem", atsauksmes ir ļoti

dažādas. Daļa romānu uztver ļoti pozitīvi, novērtējot gan pikanto saturu, gan Šmita

rakstīšanas stilu, daļai sižets šķiet neoriģināls, un sieviete un vīrietis liekas pārāk

stereotipizēti, vēl kādu neapmierina, ka romāns beidzas pārāk ātri. Neliels skaits lasītāju

atklāj, ka "Mīlas Eliksīrs" tiešām vedina uz pārdomām par attiecībām, iekāri un mīlestību,

savukārt citi nekautrējas pārmest autoram, ka grāmata ir bez satura, un tās izlasīšana nesniedz

nekādu baudījumu. Pēc mājaslapā publicētajiem sižeta pārstāstiem redzams arī, ka ne visi

lasītāji ir pilnībā sapratuši romānu - daļai šķiet, ka Ādams ir tas, kurš ir uzsācis saraksti,

visticamāk tāpēc, ka pirmā romānā publicētā vēstule ir viņa rakstīta, bet citi lietotāji raksta, ka

viņus nepamet sajūta, ka nav izdevies romānu "atkodēt" līdz galam.

89 Inversija – apvērsts stāvoklis. Piemērs franču valodā: Tu vas où?/ Où vas-Tu?
90 www.babelio.com



Tulkojamā materiāla analīze ļauj labāk izprast Šmita rakstības stilu, kuram ir jāpaliek

uzticīgam tulkošanas laikā. Bagātīgais īpašības vārdu un tēlaino izteiksmes līdzekļu lietojums

ir jāsaglabā, lai nezustu teksta daudzslāņainība, un varētu nodot lasītājam to, ko Šmits ir

vēlējies.



4. Ē. E. ŠMITA ROMĀNA "L'ÉLIXIR D'AMOUR" TULKOJUMS

1

Luīze,

Ja tu mani klausies, sveicināta.

Ja tu mani nedzirdi, ar dievu.

Atkarībā no tavas reakcijas šī vēstule būs mūsu sarakstes sākums vai beigas.

Manā priekšā aust nokaltusi saule, un es vēroju Parīzi, kurai oktobris piešķir kritušo lapu

nomocīta un trokšņainās satiksmes saindēta, sasirguša zvēra bālumu, kurš kāro pēc miera, kas

kavējas. Es nevaru vien sagaidīt ziemu. Vasaras gurdums izzūd un galvaspilsēta ar

nepacietību gaida kļūt auksta, sausa un skaidra. Pilsētai pietiek ar diviem gadalaikiem,

smacējošo un stindzinošo.

Luīze, pārvērtīsim mūsu ievainoto kaisli rāmā maigumā. Tici man, šo pēdējo gadu laikā es

novērtēju ne tikai tavu ādu, gurnus vai mūsu apskāvienus. Es arī apbrīnoju to sievieti, kas tu

esi, tavu aso prātu, atjautību, zobgalības, aizrautību. Kāpēc lai attālums man liegtu šo

brīnumu? Vai esmu nolemts tevi zaudēt? Vai sekss bija vienīgā ieejas biļete?

Es, turpretī, nepieņemu nevienu neapmierinātībā pilošu vēsti, apziestu ar pieprasījumu pēc

maiguma vai ģenitāliem uzplūdiem, kā šo miklo, histērisko, vaginālo lupatu, kas šorīt

pārņēma manu ekrānu un kuru es iebāzu dziļi miskastē, nospiežot uz pogas "Izdzēst". Mūsu

attiecības beidzas, Luīze, apzinies, nenoliedz to. Mēs vairs negulēsim kopā un turpmāk

dzīvosim tūkstošiem kilometru attālumā viens no otra.

Kad viens ceļš beidzas, otrs parādās. No mīļākajiem kļūstam par draugiem. Kāpēc gan ne?

Starp mums draudzība vēl nekad nav pastāvējusi.

Lūdzu, nesabojā mūsu jaukās atmiņas vēloties, kaut mums tādu nebūtu.

Ādams

2

Ādam,

Ja draudzība ir mīlestības hospitālis, tad es ienīstu draudzību.

Luīze



3

Dārgā Luīze,

Mīlestību no draudzības šķir tikai āda. Tā ir plāna...

Ādams

4

Tā tev šķiet plāna? Man tā atgādina mūri.

Luīze

5

Luīze,

Āda nogurst, prāts ne. Kaut arī mūsu ķermeņi viens pie otra tiecas mazāk, mūsu gurni izjūt

niecīgāku vajadzību sakļauties, un mans falls atpūšas blakus tavam klēpim nemeklējot to tik

ļoti, kā pirmajos gados, tas nenozīmē, ka savās domās es tevi atvairīju, ne tuvu. Piemēram,

šodien es sapņoju tev izstāstīt komiskos notikumus, kas ar mani atgadījās, es vēlējos dalīties

ar jaunatklātu grāmatu, filmu vai mūziku, es tev uzdevu jautājumus, atbildēju, veltīju tev

smaidus, nopūtas, izsaucienus; īsāk sakot, mēs nepavisam neesam izšķīrušies.

Patiesībā es domāju, ka jutekliskums ir tik pat virspusējs kā āda, ko tas izmanto. Tu valdi pār

orgasma spazmām. Pilnībā iespiedusies manī, vairāk kā spētu tīkama fiziskā tuvība, tu esi

iegravēta manā iztēlē, nākotnē, atmiņās.

Jā, ja āda noveco, sakrunkojas un izkalst, prāts stiprinās. Draudzība veido loģisku patiesas

mīlestības turpinājumu. Es nebiju domājis tevi aizvainot to piedāvājot.

Ādams

6

Ādam,

Jebkura piekāpšanās ir smaga. Draudzība pēc mīlestības mani pazemotu. Iekārtot milzīgu

kaisli mazā, sirsnīgā studio tipa dzīvoklītī mani nevilina, es labāk atrodos pilnīgi uz ielas.



Atā.

Luīze

7

Luīze, Luīze, Luīze...

Mana mežonīgā, mana dedzīgā, tu spītējies! Tātad visu vai neko? Luīze visā pilnībā vai

Luīzes nav? Uguns vai pelni, tu atsakies no kvēlojošām oglēm...

Kāda skaista muļķība!

Tomēr muļķība...

Tu tiecies pēc pilnības, bet šis ideālisms ved uz nelaimi. Tavas prasības baros tavu vilšanos.

Jo vairāk tu ēdīsi, jo vairāk tu siekalosies. Ja tam, ko tu dzīvo, ir jābūt perfektam un reizē

īpašam un pilnīgam, labāk atsakies dzīvot. Nevienas attiecības nepacelsies tavu vēlmju

augstumos; tu gaidīsi izsapņotu mīlestību, bet nekad ne patiesu.

Ak, tu mani satrauc, Luīze... Izskatās, ka tu aizej no mūsu mīlasstāsta kā atraitne, kas ar

skumjām cer paildzināt attiecības. Vai tu uzskati, ka sāpes ir kaisles aizstājējs? Vai tu plāno

tērpt savu eksistenci melnā? Es tevi neatpazīstu.

Tavs bijušais mīļotais un tomēr draugs,

Ādams

8

Luīze,

Tu esi apvainojusies uz mani?

Tu mani ienīsti?

Tu mani aizmirsti?

Tavs Ādams

9

Luīze,

Es tevi lūdzu man atbildēt, arī ar skarbiem vārdiem tajā skaitā.



Ja tu nereaģēsi, es rīt kāpju lidmašīnā.

Ādams

10

Dārgais Ādam,

Kā tava vēstule mani uzjautrināja!

Tātad es noliedzu mūsu šķiršanos? Lepnums tevi padara aklu... Atceries, ka tā biju es, kas

aizgāja.

Pēc pašas vēlmes es starp mums noliku okēanu, dzīvokli, drēbes, klimatu, platuma un garuma

grādus, es nekavējoties mainīju visu, lai sekotu savam liktenim. Tu uzturies Parīzē, kamēr es

esmu apmetusies uz dzīvi Kvebekā.

Es - atraitne? Skumju pārņemta? Tu sevi muļķo, Ādam, iedomājoties, ka tevi pamest ir

nepanesami, un ka es palieku satriekta, kroplīga... No mums abiem tu man šķieti

bezpalīdzīgāks attiecībā pret šo jauno situāciju ņemot vērā, ka tu man liec ciest, uzspiežot

savas rūpes, mokas un vientulību, un sūti savas ikdienas pārdomas gaužoties, ka manas

atbildes arvien ir īsas.

Man ir maz laika, ko tev veltīt, dārgais. Neaizmirsti, ka es šobrīd pārvācos uz Monreālu, tāpēc

man ir jānokārto vairākas problēmas – administratīvos dokumentus, nodokļu deklarāciju, īri,

dzīvokļa iekārtošanu. Protams, advokātu kabinets, kurš mani ir nolīdzis darbā, palīdz šajās

gaitās, taču viņi man jau piešķir klientus, kuru lietas man ir jāizskata. Diena ar divdesmit

četrām stundām beidzas pārāk ātri.

Un tomēr, es apsēžos šovakar pie ekrāna, lai veltītu tev pāris minūtes.

Jā, mūsu piecgadu kaislei piemita vētras spēks, es vēl nekad iepriekš nebiju piedzīvojusi tādas

attiecības, tādu ķermeņu, dvēseļu, lūpu, plaukstu, gaumes un ideju saplūšanu. Tik liels spēks

mani pārliecināja, ka mūsu savienība būs ilgstoša – šīs dzirksteles liecināja par mūžības

liesmu. Diemžēl, man nācās atteikties no cerībām... Mēs viens otru sākām iekārot mazāk,

vispirms tu, pēc tam es, un tad tev bija neskaitāmi neslēpjami piedzīvojumi ar sievietēm. Ak,

tava vaļsirdība, es tev nepārmetu, man tā aiztaupīja laiku – ja ir mīlestības, kas mirst šaubu

dēļ, manējā mira dēļ pārliecības. Es biju tā, kas izšķīrās.

Lai gan mūsu pagrimums lika man ciest, attālums starp mums mani mierina. Jo spēcīgāka ir

pieķeršanās, jo maigāks kļūst pārrāvums. Cilvēki nenovērtē šķiršanās priekšrocības. Šķiršanās

ir tik pat svarīga kā satikšanās, jo tā sākas jauns posms. Šajā mirklī man tev jāatzīst, ka es

jūtos mierīga, jo mīlošajā kaislē no kuras esmu priecīga atbrīvoties, ir kaut kas pazemojošs.



Beidzot viena. Un beidzot laimīga.

Turklāt, kopš manas pārvākšanās tavas vēstules ir palikušas pie manas dzīves durvīm,

novecojušie, slimīgie zudušās pasaules vēstnieki, kā pastkartes, kas novirzījušās no pareizā

ceļa un kuru krāsas ir izbālējušas līdz izzušanai.

Kāda veiksme, vakars, ko pavadīju Mākslas laukumā manī pamodināja vēlmi tev uzrakstīt.

Iedomājies, tur spēlēja "Mīlas eliksīru", izrādi, kura pirms pieciem gadiem Parīzes Operā

mums deva iemeslu satikties, pateicoties mūsu kopējiem draugiem Paulai un Frederikam.

Kāda muļķīga, skumja un gurdena daļa manu smadzeņu dzīlēs cerēja izplūst asarās

atdzīvojoties šīm atmiņām... Taču nebija ne nostaļģijas, ne slepenu asaru pretēji tenoram,

kuram vajadzēja atkārtot Una furtiva lacrima. Tā vietā lai justu aizkustinājumu, šīs operas

laikā es prātoju: kā izraisīt mīlestību?

Tu atceries, ka pirmajā cēlienā Adīna, skaistā zemniece, lasa leģendu kurā mīlas dzēriens

saveda kopā divus jaunus cilvēkus, Tristanu un Izoldi. Vai eksistē tāds burvju dzēriens? Šajā

komēdijā blēža pārdotajā pudelē mundrajam Nemorino ir tikai Bordo vīns, bet jautājums mani

ieintriģēja. Vai ir kāds veids kā modināt kaisli?

Nomierinies, es nemeklēju šo "mīlas eliksīru", lai pati to dzertu, vai ielietu kuram katram –

tev vai kādam citam; man tas simbolizē veidu kā izlobīt jūtu būtību. Vai mīlestību izraisa

fiziski un ķīmiski molekulu saplūšanas procesi, kurus var atkārtot ar zinātnes palīdzību? Vai

arī to veido garīgs brīnums?

Tu gribēji draudzību... Lai iet, sāksim šo draudzību, meditējot par mīlestību.

Luīze

12

Dārgā Luīze,

Tava atbilde mani nomierināja, man jau palika bail.

Tava sasteigtā aizbraukšana, vēstule, kas mani mudina pēkšņi atgriezties, un tad tava atturība

pēc manas noraidošās atbildes lika bažīties, ka tu izmanto savu enerģiju, lai bēdātos. Runājot

par manu profesiju, esmu saticis vairākas pacientes, kurām šķiršanās laikā ciešanas kļūst par

pieradumu, tās aizēno citas sajūtas un traucē jaunām baudām, izmainot skatījumu uz dzīvi,

līdz visbeidzot padara to neizturamu. Šīs sievietes grimst sāpju orģijās, kur, būdamas



skrupulozas, viņas cenšas būt ļoti nelaimīgas, visnelaimīgākās, cik vien iespējams. Ja šīs

sievietes sevi nenogalina,  viņu dienas turpinās ar pārakmeņotu nomāktību, nekrozi un vēzi.

Tu joprojām iedzel, kas mani sajūsmina. Nu tad pielieto savu dzeloni pret mani.

Es gribu ko teikt par vienu no taviem izteikumiem, to, kurš piesauca manu neuzticību.

Vīrieši mīlējas, lai izjustu orgasmu, nevis, lai parādītu, ka mīl. Kad es gāju tikties ar

mīļākajām, es neievainoju savu pieķeršanos tev, es tevi nedievināju mazāk, es tikai gribēju

saņemt un sniegt baudu.

Viena milzīga kļūda sabojā cilvēku attiecības: pieņēmums, ka sekss un jūtas ir viena valsts.

Taču sekss un mīlestība apdzīvo divas dažādas teritorijas. Ja mīlestība ielaužas seksualitātes

lauciņā, kura, būdama laba, ir ļāvusi tai ienākt, tik un tā nepastāv nekāda saikne starp iekāri un

pieķeršanos.

Dārgā Luīze, tevis radītās trīsas nemazināja manas vēlmes un mūsu pilnīgā sapratne nedz

apmierināja manas jūtas, nedz nomierināja manas fantāzijas. Kāpēc manus piedzīvojumus ar

vieglas uzvedības skaistulēm tu uztvēri kā žestu, kas tevi aizvainoja? Ka tas attiecās uz Tevi?

Tas ar Tevi vispār nebija saistīts.

Vajadzētu pārveidot leksiku un norobežot šīs divas atšķirīgās seksa un mīlestības pasaules, un

aizliegt jebkādus kopējus terminus.

Draudzība man arī šķiet kā šķīstas un mirdzošas paraugattiecības, jo tās nav piesārņotas ar

miesu, ķermeņu berzēšanos vai šķidrumu apmaiņu. Tā norāda labāko ceļu uz mīlestību. Es tev

to joprojām piedāvāju.

Lai tev veiksmīgi,

Ādams

P.S.

Kas attiecas uz tavu jautājumu par "eliksīru", es, saprotams, atbildu noliedzoši. Neviena viela

neizraisa kaisli. Neviena izturēšanās ne tik, par spīti metodēm, ko izmanto pavedinātāji un

lielīgās koķetes. Nav svarīgi ko mēs saucam par mīlestību – iekāri vai jūtas – šīs liesmas

iedegšana arvien ir mistērija.

13



Ādam,

Vai tu redzēji?

Kāds paparaci ir pārsteidzis Kanādas premjerministru savas mīļākās skavās skūpstot viņu uz

lūpām. Cilvēki šeit par to vien runā... Opozīciju partijas pieprasa demisiju, viņa sabiedrotie

nosoda puritāniskos uzbrukumus, un sabiedrības viedoklis ir mainīgs. Jebkurā gadījumā, ja tas

viņam vēl nemaksā amata zaudēšanu, viņa autoritāte jau ir sagrauta.

Vai Francijā par šo jau zina? Un tu, ko tu par to domā?

Luīze

14

Vai viņš ir vainojams par laulības pārkāpšanu?

Viņš ir vainojams par laulību!

Kā kāds var stāties mēra91 vai draudzes mācītāja priekšā un zvērēt, ka viņš nekad

nepieskarsies citai sievietei, kā tikai savējai? Kurš saprātīgs vīrietis teiktu ko tādu, ja vien

nebūtu piespiests?

Es nokauninu laulības un to tikumības zvērestu, nevis laulības pārkāpšanu, kas man

šķiet dabisku instinktu atmoda.

Ādams

P.S.

Jā, šeit daudz diskutē par tavu Premjerministru. Lai gan dziļi sirdī mums ir vienalga par viņa

stāvokli, viņš dod cilvēkiem izdevību runāt par savu tuvāko seksuālajiem un morālajiem

uzskatiem. Tas mums kalpo kā katalizators.

15

Ādam,

Šorīt biju ieskrējusi ciemos pie savas kaimiņienes, lai ļautu viņai patenkot, un viņas kaķis

mani pārliecināja, ka tu ar vieglu roku esi aizgaiņājis manu jautājumu par mīlas eliksīru...

Rū – kā sauc šo kaķu dzimtas pārstāvi – pietuvojās augam, kas rotāja podu, veica strauju

apstāšanos, pacēla savu augšlūpu ieelpojot gaisu caur muti, un pieliektu galvu, sastingušām

91 Lai laulību Francijā varētu uzskatīt par oficiālu, tā ir jāreģistrē pilsētas mērijā pie mēra, vai viņa vietnieka.



ķepām nobrauca savu rozā purniņu gar telpaugu, kamēr kaklā vibrēja ar vien skaļāka

murrāšana, kaut kas starp dziedājumu un nelabumu. Pāris sekundēs viņš riņķodams

apreibinās, aizelsies, ar taisnu asti un zibošām acu zīlītēm.

"Tā ir kaķu mētra", paskaidroja kaimiņiene, redzot manu izbrīnu. "Tā atbaida insektus, un

pievilina kaķu dzimtas pārstāvjus."

Rū ņurdēja, aizkaitināts, ka zaļie stublāji neatbild viņa tuvošanās mēģinājumiem.

"Nepetalaktons aktivizē seksuālos feromonus viņa smadzenēs, tāda ir terpēnu iedarbība", viņa

precizēja tā, it kā tas būtu nenozīmīgi.

Šajā mirklī es nesapratu, kas mani apstulbināja vairāk – Rū uzvedība, vai manas kaimiņienes

vārdu krājums.

"Tā iedarbojas arī uz tīģeriem", viņa piebilda.

"Un uz vīriešiem?"

"Viņus kaķumētra iemidzina."

Pēc šiem vārdiem mēs smējāmies; kaimiņiene, jo viņa zobojās par cilvēkiem, un es, jo

secināju, ka sapņi satur mūsu labākās mīlas ainas.

Izmantojot pusdienu pauzi birojā, es ievācu informāciju. Jau tūkstošiem gadu cilvēki izmanto

mīlas dzērienus, indes, smaržas, lūgšanas, rituālus, ezotēriskas formulas, mainās tikai

pārdevējs – medicīna, reliģija, māņticība, baltā, melnā, vai sarkanā maģija. Šie Parīzes metro

marabuti, kas mūs tik ļoti izklaidē ceļotājiem izdalot savus pareģojumus, solot burvību

pieburt izredzēto vai izredzētā atgriešanos, paildzina tradīciju, saskaņā ar kuru nejaušība pār

jūtām nevalda.

Kārtīgi padomā, un pasaki man, ko tu par to domā.

Luīze

P.S.

Kā tev klājas? Pastāsti man par savu ikdienu. Vai ir kāda cita sieviete?

16

Nav sievietes, nav sieviešu.

Neviens tevi neaizvieto, Luīze.

Ādams

 Magrebas valstu kultūrā marabuti ir burvji un vārdotāji, kuriem piedēvē dziedējošas un pareģa spējas.



17

Sievietes...

Vai viņām nav vārdu? Personalitāšu? Tu manī raisi sašutumu, Ādam. Kāpēc vīrieši vienmēr

rada iespaidu, ka viņi nicina tās, kuras iekāro?

Sievietes...

Vai tev nav apnikušas šīs nemitīgās medības?

Es tavā vietā nosprāgtu no garlaicības.

Atkārtot piedzīvojumus vairs nav nekāds piedzīvojums.

Luīze

18

Es dodu priekšroku meža zvēru medībām.

Ādams

19

Vai tavā valodā to nesauc par neirozi?

Luīze

20

To sauc par labu raksturu.

No savām vēlmēm necieš; cieš no tā, ka vienreiz sakrājušās, tās atdzimst tā, it nepazītu

apmierinājuma atelpas.

Un tu, vai tev ir mīļākais? Mīļākie? Vai tu satiecies ar vīriešiem, kuri tev patīk?

Ādams

21

Neviena.



Es redzu rozes, bet jūtu tikai ērkšķus.

Luīze

P.S.

Kā ar mīlas eliksīru? Tu man stāsti par sevi, aizmirstot atbildēt uz jautājumiem, kas mani

nodarbina.

22

Dārgā Luīze,

Patiesībā tev ir taisnība – mīlas dzēriens eksistē!

Šorīt skujoties es atklāju veidu kā vienā sitienā izraisīt mīlestību.

Kāda negaidīta laime! Un arī kāds farss... Es uzjautrinos jau vairākas stundas, līdz stāvoklim,

kad man jau paliek grūti koncentrēties uz savu pacientu sakāmo. Šobrīd es nozogu minūti

laika starp diviem apmeklējumiem, lai tev paziņotu par savu atklājumu, bet es degu

nepacietībā tev par to izstāstīt sīkāk.

Lai tev veiksmīgi,

Ādams

23

Dārgais Ādam,

Vai tu pabeidzi darbu?

Es kvēloju nepacietībā uzzināt.

Luīze

24

Ādam,

Nežēlīgais! Kopš es saņēmu tavu ziņu, es gaidu vēstuli katru minūti. Saspringtā interese, kuru

tu radi, kaitē mana darba kvalitātei; ja tu pārāk ilgi kavēsies, es pazaudēšu savu darbu, un tā

būs tava vaina!

Luīze

25



Mana dārgā Luīze,

Beidzot esmu pārnācis mājās, un dodos uzbrukumā - es varu likt jebkurai sievietei manī

iemīlēties.

Varu iedomāties par kādu?

Ādams

26

Ādam,

Tev piemīt šarms, maigs ķermenis, pleci, kas iedveš drošību, tu labi smaržo, tava karstā

plauksta elektrizē roku, kuru tā skar, tavs galantums pagodina sievietes, tavas humora

caurstrāvotās zināšanas rada patīkamu tavu sabiedrību, tavas acis māk raidīt iekāres signālus,

glaimojot tai, kuru tās redz, un tu esi lielisks mīlnieks, tomēr visām šīm īpašībām, kaut arī to

ir padaudz, ir iespējams pretoties, mans mīļais, pat ja tā, kura tev raksta, nemācēja sevi no tā

laicīgi pasargāt. Neiedomājies, ka visas manas draudzenes gribētu būt manā vietā... Kas tev tā

liktu gavilēt? Izņemot neierasto pašapmierinātību...

Bijušais upuris

27

Dārgā Luīze,

Paldies par šo glaimojošo raksturojumu, kas man rada vēlmi iepazīties ar sevi, pat pašam ar

sevi uzsākt flirtu.

Tev taisnība, es neesmu pieticības piekritējs, te nu es atzīstu trūkumu. Slavinājums nekad

neveido atturības spozmi, drīzāk lielummāniju, nekad nekas smalks nenāk no zemajiem

slāņiem. Vien lepnums virza indivīdu uz priekšu, bet vajag vēl devu godkāres, lai

desmitkāršotu savu spēku. Es iztieku ar pieticīgu ārieni, jo tā izrādās esam iedomība, kas

vismazāk šokē viduvējības.

Tavs apraksts, Luīze, neņem vērā vienu elementu, kurš ir ļoti svarīgs – manu psihoanalītiķa

profesiju.

Esmu pārliecināts, ka ar šo darbu es atklāšu mīlestības kristalizāciju. Ārstniecības kūres brīdī

pacients visas savas cerības un apspiestās seksuālās dziņas pārnes uz to, kas viņu ārstē;

pacientā iemājo jūtas pret terapeitu, ar kuru viņš grib stāties ciešās miesiskās vai draudzīgās



attiecībās. Šajā laikā slimnieks zaudē jebkādu interesi par ārstēšanu, un pie mediķa nāk tikai

ar nodomu piedāvāt kādu afēru. Šo sentimentālo epizodi Zigmunds Freids nodēvēja par

transferenci, paziņojot, ka "to rada psihoanalītiska situācija".

Mūsu studiju laikā pasniedzēji transferenci iemācīja apslāpēt, lai analizēto pacientu atgrieztu

atpakaļ uz izveseļošanās ceļa. Es pats esmu vairākas reizes balsojis pret šo virzīšanos uz

priekšu, kas patiesībā liek virzīties atpakaļ. Es tev atzīšos, es sevī atradu godu, lai atraidītu

divas vai trīs brīnišķīgas sievietes, kuras bez atturības atdevās man.

Lūk, es atklāju tavu mīlas eliksīru.

Kāda atlīdzība man pienākas?

Sveicieni no tā, kurš neizmantoja savus velna stiķus uz tevīm,

Ādams

28

Luīze,

Kas notiek?

Pirms trīs dienām tu man lūdzi tev rakstīt, bet kopš manas atbildes tu klusē.

Ādams

29

Mīļais Ādam,

Ir lietas, pie kurām vispirms vajag pierast, lai izbaudītu garšu: kafija, cigarete, brokoļi,

vientulība.

Es cenšos pieradināt to pēdējo, jo tā ir mana jaunā draudzene.

Luīze

30

Luīze,

Es neticu, ka mana ziņa tevi ir apbēdinājusi.

Vai ir atgadījies kas slikts?

Ādams



P.S. Tava vienaldzība mani saldē.

31

Ādam,

Savādi kā attālums tevi nospiež! Es neatminos, ka tu būtu satraucies kamēr mēs dzīvojām

Parīzē...

Atslābsti, nekas nav noticis. Neesmu ne pakļuvusi zem mašīnas riteņiem, ne nogrimusi

Sanlorānas dibenā; mans kuņģis ir pārdzīvojis Kanādas brieža steiku, putīnu un kļavu sīrupu.

Atvaino manu nepieklājību, bet vai es varu tev lūgt izdarīt vienu lietu?

Ja? Paldies.

Patiesībā, trīs lietas:

1) Atsūtīt flakoniņu ar manām smaržām Cuir de Russie, retumu, kurš ir nopērkams tikai

galvenajā Chanel namā, uz Kambona ielas. Protams, es tev atdošu naudu.

2) Pārbaudīt, vai vērtīgais "Bīstamo sakaru" izdevums neslēpjas starp tavām mantām. Es to

nevaru atrast savās kastēs. Saprotams, tekstu es varētu dabūt vienalga kur, bet šis konkrētais

eksemplārs brūnas ādas vākos ar papīru tik plānu un izturīgu kā bībelei ir vienīgā dāvana no

tēva, kas man palikusi.

3) Vai tu varētu izpalīdzēt vienai no manām kolēģēm juristēm, kas dosies uz Franciju? Viņa

meklē ne pārāk dārgu dzīvesvietu Parīzē – tik pat labi varētu meklēt vistu ar zobiem – un es

atcerējos, ka tavs brālēns Simons izīrē mēbelētus studio tipa dzīvokļus bēniņos. Tie ir jauki,

labiekārtoti un atbilst viņas maksātspējai. Ja tu piekrīti, es viņai pateikšu kā ar tevi sazināties.

Runājot par tavu mīlas eliksīru, es par to domāju, dārgais, ievācot informāciju. Tu smaidīji

redzot savu Luīzi ar degunu iekšā Zigmunda Freida "Psihoanalītikas tehnikā" braucot metro,

kamēr visi citi apkārt lasīja šausmu stāstus vai mīlas romānus. Protams, šāda tipa lasāmviela

netiek uzskatīta par vilinošu, taču, man par lielu pārsteigumu, tas nodrošināja slaidu studentu

uzmanību.

Es dodos, birojā krājas dokumenti.

Luīze

32

Kanādas nacionālais ēdiens, kas sastāv no frī kartupeļiem, kas pārklāti ar siera gabaliņiem un brūnu mērci, veidotu
no vistas vai liellopa buljona, sāls un etiķa.



Dārgā Luīze,

Ar eksprespastu es tev šorīt nosūtīju smaržas un grāmatu. Tie izplatīja tavu aromātu,

izmeklētu, spēcīgu, noslēpumaina vīraka, augļu un mandarīna miziņas sajaukumu, tik izteiktu,

ka īslaicīgi man šķita, ka tā esi tu, ko es iepakoju un uzticu nepazīstamam kurjeram, kura vīna

piesātinātā seja un zvīņainās rokas man izraisīja riebumu.

Kas attiecas uz tavu kolēģi, arī tur viss jau ir sarunāts. Viņai tikai atliks man piezvanīt, un es

viņu aizvedīšu uz vienu no studio dzīvokļiem, uz Reomūra ielas.

Atvaino, ka mana vēstule ir tik īsa. Viens pacients šodien mēģināja sevi nogalināt, kas man

liek iejaukties. Iekšēji šis atgadījums mani satricināja. Kolēģis Frederiks Ru pēc lietas

izskatīšanas man vairākas reizes atkārtoja, ka es nenesu atbildību par šo notikumu; kad viens

no maniem slimniekiem veic pašnāvību, tas man bendē nervus.

Jauku dienu tev, kura to sāks,

Tas, kurš vēlētos to beigt, Ādams

P.S. Jau nedēļu Parīze guļ lietū. Lietusgāzes, kas atjauno laukus, skumdina pilsētu, ietinot to

drūmā plīvurā.

33

Luīze,

Tu man neteici, ka tava kolēģe no Belprovansas ir īsts krāšņums. Jauna, naiva un tomēr

cildena. Ar dievietes augumu. Neaizmirstulīšu zilām acīm. Ja es to būtu zinājis, būtu viņai

piedāvājis savu dzīvokli.

Kas viņa ir par sievieti, šī Lilī?

Ādams

34

Viņai ir bijuši daži mīļākie, bet nekas nopietns.

Brīva, bez konkrētiem plāniem, ar vēlmi paslaistīties pa Eiropu, viņa, kā ikviena jauna

sieviete, domā, ka ir pieaugusi.



Luīze

35

Kā tu domā, es varu viņu ielūgt uz vakariņām?

Ādams

36

Pārgalvīgais, nesāc neko šādu! Kanādietes nesaprot Vecā kontinenta pieklājību; viņa

padomās, ka tu gribi viņu pavedināt.

Luīze

37

Nu un tad? Vai tad tas ir aizliegts?

Ādams

38

Skaidrs...

Jebkurā gadījumā, ja tu gribi viņu savaldzināt, žūžošanai būs pretējs efekts. Kanādietes pašas

uzņemas iniciatīvu, ja nē, viņas aizmūk.

Jā, es zinu, ko tu murmini: "kas par mulsinošu dzimti!" Patiesībā, tas ir saistīts ar

Ziemeļamerikas audzināšanas principiem – feminismu un anti-mačismu. Vīrietim šeit nav tik

viegla dzīve kā Eiropā.

Luīze

P.S. Turklāt, tu neesi viņas tips. Esmu dzirdējusi,  ka viņa dod priekšroku sportiskiem

partneriem, basketbolistiem vai hokejistiem, un daudz jaunākiem par tevi, īsāk sakot – savā

vecumā.

39



Dārgā Luīze,

Es nevaru saprast, vai tavi padomi tiecas man palīdzēt vai aizkavēt viņu iekarot.

Un tomēr, daudz nedomājot kāpēc, es tevi paklausīšu. Varbūt gribu tev pakļauties prieka pēc?

Tavs Ādams

P.S. Labas ziņas – mans pašnāvnieks atlabst.

Un arī lietusgāzes ir beigušās.

40

Dārgais Ādam,

Tavs eliksīrs mani satrauc jau divas nedēļas.

Es lasīju, pētīju, prātoju, un nu esmu gatava iebilst.

Tu maldies savas metodes nekļūdīgumā.

Ideja izraisīt mīlestību pateicoties psihoanalītiskai ārstēšanai dzima šīs prakses rašanās brīdī,

aizsācēju – Freida, Ferenzi, Junga, Džonsa – laikmetā. Šķiet, ka pat Oto Ranks nereti

izmantoja šīs transferences, lai bez sirdsapziņas pārmetumiem varētu dzīvot ar savām

skaistajām pacientēm, tajā skaitā Anaisu Nēnu.

Bet transferences ir kļuvušas retākas.

Kāpēc?

Psihoanalītiskās metodes nav daudz mainījušās, taču laikmets gan ir!

Deviņpadsmitā gadsimta beigās un divdesmitā gadsimta pirmajā ceturksnī par libido neviens

nerunāja; ne vien kristiskā tikumība un spiediens to aizliedza, bet arī trūka vārdu, tāpat kā

izpratnes. Šodien pasaule griežas citādāk. Filmas, romāni, laikraksti, žurnāli, televīzijas šovi,

radio pārraides, interneta adreses un blogi laiž klajā diskursus par seksu, kas vairs nav tabu.

Un vēl man šķiet, ka Freids vai Tu, jūs kļūdaties pieņemot, ka jūtu novirzīšana uz mediķi

pieder pie analītiskā procesa. Šī trasnference, ne tuvu ne nākam no iekšējā mehānisma, nāk no

ārpasaules. Laikā, kad par to nerunāja, pacients tik ļoti vēlējās atklāt savas vēlmes, vilšanās,

un erotiskās fantāzijas svešiniekam, kuru tas interesē, ka tas padarīja terapeitu valdzinošu;

turpretī, sabiedrības dzīlēs, kurās tiek apspriestas viņa vēlmes, pacients aprobežosies ar

ārstēšanas turpināšanu. Transferences izzušana soda mūsdienu baudkāri.



Psihoanalītiķi-pamatlicēji atguva draudzes priestera vietu biktskrēsla karstajā midzenī tāpat kā

ieguva miesisku ietekmi, ko radīja striktā vide, noslēpuma kults un juteklisku jēdzienu

trūkums.

Es uzskatu, ka Tu pārvērtē psihoanalīzes erotiskās spējas.

Vai arī dodies tās pielietot totalitārā režīmā.

Kāpēc ne Ziemeļkorejā?

Lai tev viss labi,

Luīze
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Luīze,

Tu mani izaicini?

Pirms apmesties uz dzīvi Phenjanā, es tev pierādīšu, ka man ir taisnība.

Demonstrācija sākās šorīt.

Tava kolēģe Lilī, dieviete, kas nāk no citas sabiedrības, un nēsā zābakus augstumā virs ceļa

gluži kā nēsātu pēcslēpošanas apavus, nemanot, ka satrauc parīzietes, lūdza noturēt analīzes

sesiju ar mani.

Kaut arī man vairs nav vietas jauniem pacientiem, es viņu pieņēmu.

Tevis dēļ.

Pirmkārt, tāpēc, ka atturot mani viņu pavedināt, tu padarīji pieļaujamu to, ka es viņu uzņemu

starp saviem slimniekiem.

Otrkārt, tāpēc, ka par nepatiku tavam skepticismam, es noteikšu, ka man ir mīlas eliksīrs.

Iebildumi, Jūsu Augstība?

Ādams
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Ādam,

Tas, ko tu uzsāc, ir nesmuki.

Es iebilstu.

Luīze

P.S. Un ja nu es pabrīdinātu Lilī?
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Mana nabaga Luīze,

Tas vienkāršais fakts, ka tu man ar to draudi, nozīmē, ka tu to nedarīsi.

Ādams
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Ādam,

Es neesmu un nekad nebūšu tava "nabaga Luīze".

Kaut arī Lilī nepieder manam draugu bariņam, es protestēju pret apvērsumu, kuru tu slepenībā

plāno. Ne vien viņa ir iekritusi lamatās, bet no malas arī šķiet, ka es esmu tā, kas viņu ir

pakļāvusi briesmām nododot tavās rokās, lai sameklētu dzīvokli, un pēc tam arī tavu

izvelkamo dīvānu, uz kura apmierināt tavu miesisko godkāri.

Tūlīt pat pārtrauc šo nepiedienīgo krāpšanu, vai arī es tev vairs nerakstīšu.

Luīze

P.S. Kā tu spēj man nepatikt pēc tam, kad tik ļoti patiki? Vai tu man nešķiti pievilcīgs tikai

ilūzijās? Savas vilšanās apgaismota, es mūsu attiecības saistu ar blēžu stāstu.
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Par vēlu, Luīze.

Es neesmu tikumīgs vīrietis, kādu tu ceri mani esam. Nav vēlmes, kas vēlētos. Tu prasi

apelsīnus no ābeles.

Ādams

46

Ādam,



Baltais karogs, es padodos!

Es atzīstu, ka tev ir taisnība.

Karš ir beidzies.

Tev piemīt eliksīra modernā versija – psihoanalīze tiešām vienā rāvienā pacientā izraisa

iekāri.

Tajā dienā es iebildu tikai prieka pēc, lai ar tevi sarakstītos un padižotos; patiesībā es neticēju

ne druskai no tā, ko rakstīju.

Visu labu,

Luīze

P.S. Beidz izrādīties, tu esi uzvarējis.
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Dārgā Luīze,

"Prieka pēc sarakstīties" ar mani. Beidzot, viens laipns vārds... Pirmais kopš mūsu šķiršanās.

Es priecājos, ka tu tiecies pēc manas sabiedrības. Pavadīt dzīvi nožēlojot izplēnējušas jūtas

nepalielina mūsu spēju mīlēt, bet noslēdz mūs jaunām emocijām, kultivējot skumjas. Vai

uzplaukst draudzība?

Kas attiecas uz Lilī, es varu tevi nomierināt – pēc pāris seansiem mani personīgie uzskati ir

spēruši soli uz priekšu. Kopš tava kolēģe ir kļuvusi par manu pacienti, es vairs nevāvuļoju par

viņas ekstravaganto apģērbu gaumi, kas pieguļ un izceļ viņas slaidās formas, es neveltu tik

daudz uzmanības viņas zeltainajai ādas krāsai, zīdainajiem matiem, kas plīvo uz viņas galvas,

vai satriecoši garajām kājām. Patiesībā es noslēdzos. Tiklīdz apsēžos kādu gabaliņu tālāk no

viņas, lai uzklausītu, tēviņš manī pazūd un paliek tikai vienkārša psihoanalīze.

Tavs draugs Ādams

P.S. Ak vai, pieļauju, ka esmu skumja mērenība. Laiku pa laikam es aizrautos ar dabiskā

meklēšanu, ļautu apliecināties zvēram, kas mīt manī, piekristu maigumam bez runām par

seksu, lai to dabūtu.
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Dārgais Ādam,

Seksam nav morāles, kas ir iemesls kāpēc cilvēki sev to uzspiež. Bez noteikumiem nebūtu ne

pāru, ne ģimeņu, ne sabiedrības, viss ieslīgtu haosā; pateicoties aizliegumiem mēs pametām

džungļus, lai dotos uz pilsētu. Nesēro, ka esi prātīgs, Ādam, tas liecina, ka tu esi pārvarējis

primāta stadiju.

Patīkams atklājums? Vari nepateikties.

Taču uzmanīgi! Ja tu vairs neesi primitīvs, tu vari izrādīties perverss, tas ir risks, kas uzglūn

prātiem, kuri sasniedz augstu izsmalcinātības līmeni. Zem aizturēm, kuras tev uzspiež apziņa,

tu turpini sadegt iekārē tik ļoti, ka Lilī tevi no paša sākuma ir apbūrusi, un tu sapņo par viņu,

lai man pierādītu, ka esi ieguvis jauno mīlas eliksīru.

Vai tev nešķiet, ka labāk vajadzētu viņu uzticēt kādam no taviem kolēģiem? Frederikam Rū,

piemēram, draugam, kuram tu varēsi atklāt savus sirdsapziņas pārmetumus un atsaukt atmiņā

mūsu stulbo sacensību – es tev to atļauju. Vismaz Lilī būs drošībā.

Skūpstu.

Luīze

P.S. Pār Monreālu krīt sniegs, daudz vēsāks un mirdzošāks kā pavasarī, piešķirot pilsētai

pavedinošu un nevainīgu noskaņu.

P.S.S. Es iepazinos ar Brisu, vīrieti, kurš man patīk. Viņš ir brīvs, elegants, daiļrunīgs, jo

strādā izdevniecībā, šķīries pirms diviem gadiem un meklē stipras, ilgstošas un nopietnas

attiecības. Nekā kopīga ar izkāmējušajiem studentiem, kuri man spiežas klāt metro braucienu

laikā, jo ir manas intelektuālās lasāmvielas un parīzietes augsto papēžu kontrasta uzbudināti.

Pagaidām Brisa klātbūtnē es minstinos, pārbaudu viņa iekāri, tomēr es nevēlos palikt par

neieņemamu cietoksni. Mīlestība ieplūst manī.
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Dārgā Luīze,

Sievietes mīl mīlestību, vīrieši ar to nodarbojas.

Rindkopa par Brisu man šķita pārsteidzoša.

To pārlasot es izvērtēju, kas ir tas, kas mūs – sievietes un vīriešus – šķir, un tik ļoti sarežģī

attiecības. Kad tu piemini savu novecojušo vāverīti, tu sit bungas un pūt tauri, man paziņojot



par sentimentālām saistībām. Es laikam sapņoju! Un tu pievieno laiku, lai visbeidzot sev

apstiprinātu, ka jūs tiecaties viens pēc otra. Zemteksts: es pārguļu tikai tad, kad mīlu un esmu

mīlēta.

Kādi meli!

Ja starp jums būtu vien iekāre? Viņa un tavējā? Kāpēc tu to jauc ar mīlestību?

Ādams

P.S. Acīmredzot, viņš tevi māna izliekoties, ka meklē "spēcīgas, ilgstošas un nopietnas

attiecības". Viņam vajadzēja atklāt šo žurnāla klišeju lasītāju vēstulēs.
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Ādam,

Vai Tu būtu greizsirdīgs?

Man patīk tavas dusmas, jo tās norāda uz tavu pieķeršanos.

Starp citu, cik tālu tu esi ticis ar manu kolēģi Lilī?

Luīze
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Luīze,

Es ienīstu greizsirdību un būtu saniknots, ja to piedzīvotu.

Ādams
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Ādam,

Tu vari būt saimnieks savām domām, bet ne savām jūtām.

Luīze
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Luīze,

Divi elemeti tavās iepriekšējās vēstulēs man izraisīja riebumu:

1. Tu interpretē manu brīdinājumu attiecībā pret tevi un Brisu kā aplamu greizsirdības

izpausmi. Gluži otrādi, es tevi mudinu pārgulēt ar viņu, neapgrūtinot sevi ar liekulību. Iemesls

manam īgnumam ir nepatiesais runas veids ar kādu jūs aptraipiet savas frāzes, žanrs

"spēcīgas, ilgstošas un nopietnas attiecības" ir iekāres, kas neuzdrošinās parādīties kaila,

apģērbšana.

Greizsirdība nav mīlestības manifests, bet gan saasināta privātīpašuma sajūtas forma. Es

nekad neesmu uzskatījis, ka tu man piederētu, ne vakar, ne šodien.

Cilvēki mīlestību dēvē par dažādām patoloģijām, bet tāda ir šī apsēstība pievienot sev kāda

ķermeni un domāšanu, iznīcinot otra brīvību.

2. Es tev nesniegšu nekādus jaunumus par Lilī, tie glabājas kā profesionālais noslēpums, un

man nav tiesību to izpaust. Tiklīdz viņas noslēpumi pārkāpj manu ausu slieksni, tie nonāk

aizsargātajā zonā, kurai neviens nevar piekļūt.

Es aprobežošos tev atklājot, ka viņas personalitāte izrādās daudz fascinējošāka kā viņas āriene

ļautu domāt. Maza, trausla meitene, kas nav pārliecināta, ka ir novērtēta, slēpjas šajā lieliskajā

ķermenī, kas drosmīgi afišē viņas perfektumu. Pati sev ienaidniece, viņa katru mirkli sevi

izmet miskastē. Viņa nekur neredz skaistumu; ne viņas kompetencē – vairāki Makžila

universitātes diplomi - , ne viņas lingvistiskajās spējās – franču, angļu, vācu un spāņu valodas

-, ne viņas ārienē – viņa vēlētos būt viduvēja!, - ne viņas acu tumši zilajā, kur viņa pati redz

tikai peldbaseina hlora krāsu.

Parīze viņu izsit no līdzsvara, sagraujot ārējos kritērijus. Ņemsim par piemēru viņas ģērbšanās

stila ietekmes, kas nāk no amerikāņu romāniem, žanriem kā Les feux de l'Amour vai Amour,

gloire et beauté, šīm nebeidzamajām sāgām, kur sievietes ar uzlabotām krūtīm strīdās ar

vīriešiem ar transplantētiem matiem: pārliecināta, ka vajag sevi uzkrāsot un ģērbties kā

Kalifornijas ielenei, viņa izceļās starp parīzietēm, kuras nekultivē tik piedauzīgi provokatīvu

eleganci.

Esmu pārliecināts, ka arī puiši, ar kuriem viņai ir bijušas saistības, atbilst holivudiskajai

dumjībai, kur sākot ar vadītāju un beidzot ar finanšu analītiķi, katrs tēviņš ir iededzis, ar platu

muguru un sērfotāja vēderpresi.

Vienu vakaru, izmantojot divus ielūgumus uz Operu, es aizvedu Lilī uz "Tristanu un Izoldi".

Vai Tu man spēj noticēt? Es viņu nostādīju sarežģīta skaņdarba priekšā – četras stundas

mūzikas, Vāgners ar viņa dievišķo gausumu, librets vācu valodā -, Lilī piedzīvoja sava veida



kristības. Jo vairāk orķestris šalca vai dusmās trakoja no dzīlēm pār mums izlejot tā maigo un

biedējošo okeānisko bezgalību, klusumus, aiztures, nežēlības, jo vairāk Lilī trīsuļoja, nonākot

līdz viļņošanās stāvoklim, kur viņai nebija nekādu šķēršļu. Viņa klausījās ar visu, tikai ne ar

ausīm, matiņi uz viņas ķermeņa virmoja, viņas gurni šūpojās, sirds sitās straujāk. Sarāvusies

čokurā, asarām ziedot uz plakstiņiem, viņa drebēja jau kopš prelūdijas sākuma. Strauji viņas

elpa savienojās ar Izoldes elpu; tās pieauga, mitējās, līdz nelabumam sinhronas, palaistas

liriskā attīstībā, spēcīgas, nenogremdējamas, noslēgumā kopā ar stīgu plosīšanos izgaistot

sava veida aizrautīgā orgasmā.

In dem wogenden Schwall,

In dem tönenden Schall,

In des Welt-Atems wehendem All,

Ertrinken,

Versinken,

Unbewußt,

Höchste Lust!

Paisumā, kas nāk,

Skaņā, kas dūc,

Visaptverošās vēsmas lielajā ieelpā,

Noslīkt,

Tapt aprītam,

Neapzinoties –

Augstākā bauda!

Saldkaislās mūzikas mokas caururba Lilī, uzspieda savu maģisko atbrīvošanu, ļaujot

aizmirsties starp skaņām un izgaist agonijas gārgšanas un dzīves dvašas apvienojošas pasaules

harmonijā. Brīnišķīgi...

Kamēr pār diviem savijušamies mīlniekiem laidās priekškars, Lilī nepiemita aplaudēšanas

reflekss, it kā klaiņodama viņa būtu pazaudējusi norādes uz savu ķermeni.

Pieķērusies man pie rokas, no šī piedzīvojuma viņa iznāca pārgurusi, mikla un apreibusi

pateicībā tam, kurš viņu uzaicināja uz šo ezotērisko ceremoniju, kuru, piedzimstot un trūkstot

zināšanām, viņa iztēlojās esam neiespējamu.



"Es nezināju, ka kas tāds ir iespējams", bija viņas vienīgais čukstos izteiktais komentārs.

Esmu lepns, es viņu padarīju par Vāgnera cienītāju. Godājamā pavedinātāja burvības nav

gājušas bojā oficiālās kultūras formalīnā, tās vēl iedarbojas uz jaunu personu, kas nāk no

Šikutimi.

Un tu? Vai jūs ar Brisu izbaudiet monreāliešu mūzikas enerģiju?

Visu labu,

Ādams
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Briss un es? Mums viss ir labi. Mēs sākam flirtu.

Luīze
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Flirts nav mīlestība, bet gan vēlme pēc mīlestības. Tu izšķīsti abstraktos vispārinājumos.

Nolaidies uz zemes, Luīze.

Ādams
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Tā kā tu atļaujies man lasīt morāli, ļauj man izsmiet tavu vakaru ar Lilī.

Vai ir pieņemami, ka terapeits dodas uz tikšanos ar savu pacienti? Turklāt aizved viņu

noklausīties "Tristanu un Izoldi", izcilāko romantisko operu?

Man ir tāds iespaids, dārgo Ādam, ka mīlas dzēriens iedarbojās ne tikai uz skatuves, bet arī

skatītāju rindās: tavas iegarenās smadzenes tiecas uzvarēt derībās pavedināt Lilī!

Luīze

57

Es tev neatļauju man pasniegt lekcijas psihoanalītiskajā ortodoksijā!



Kaut arī pirms pāris nedēļām es varēju lielīties, iemesls ir zudis, un es tev atkārtoju, ka pat

doma vien par profesionālā stāvokļa izmantošanu, lai pavedinātu Lilī, man rada riebumu.

Ādams
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Riebums ir viena no apsēstības formām – cilvēki labāk domā ar nelabumu, nekā nedomā

nemaz.

Luīze
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Tā kā sevis attaisnošana nozīmētu, ka es atzīstu, ka varētu kļūdīties, es labāk aizvēršos.

Tomēr es tev daru zināmu, ka man šī sarakste zaudēs jēgu, ja tu regulāri uzsvērsi

novērojumus, kas mani aizvaino.

Ielāgo to!

Ādams
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Ādam,

Piedod, ka tevi aizvainoju, tāds nebija mans mērķis. Pārlasot tevis teikto, es sapratu tavus

argumentus un es atkāpjos.

Mea culpa. Mea maxima culpa.

Jebkurā gadījumā, es šobrīd tā staroju priekā Brisa dēļ, ka pat nepiekrišanas gadījumā es pret

tevi izturēšos ārkārtīgi labvēlīgi.

Ja todien atbildēju neganti, tas bija tāpēc, ka tu mani apsūdzēji kaisles pret Brisu aprakšanā,

un tev bija taisnība – kopš esam kopā pavadījuši vienu nakti, mēs dzīvojam perfektā idillē.

Es norādu uz šo novērojumu - vai tu pats nemaskējies kā valdonīgs tiecoties pēc Lilī? Kāpēc

to slēpt?

Kur ir kaut kas slikts?

Personīgi mani tāda pievilcība nekādi neaizvaino.

Un es tevi lūdzu, netiesā manu drosmi. Kā mēs pretendējam uz draudzību, ja es tev nevaru

teikt taisnību?



Visu labu,

Luīze
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Dārgā Luīze,

Tava vēstule man sniedza tik daudz laba! Vai bez tās es būtu spējīgs mēroties spēkiem ar to,

dēļ kā dzīvoju?

Vakar konsultācijā, mūsu ceturtdienas seansa laikā, Lilī pēkšņi aprāvās kādas atmiņas vidū,

pagriezās pret mani, un kājās stāvot sarkdama paziņoja: "Es jūs mīlu." Es pacēlos un skaļā

balsī teicu: "Es jūs arī." Lilī izplūda asarās un mēs metāmies viens otra apskāvienos. Tajā pašā

vakarā mēs kļuvām par mīlniekiem.

Kopš tā laika mēs neesam šķīrušies.

Paldies, mana Luīze, paldies par tavu skarbo draudzību, kas mani apgaismoja.

Kas par līksmošanu! Manī viss mutuļo... Es biju aizmirsis, cik ļoti kaisle, izsmalcināta,

reibinoša un dīvaina kaisle apbur visumu. Ap pulksten vienpadsmitiem, kāpjot ārā no gultas,

noguruši bet atslābuši, mēs devāmies uz Kolbēra brasēriju, telpu ar apaļām lampām, biezas

kokvilnas galdautiem, miecētas ādas krēsliem, čalojošiem komiķiem, kas atnākuši dzīrot pēc

izrādes, izdresētu viesmīļu šķērsotu, kas parādījušies no pagājušā gadsimta ar austerēm,

garnelēm un krabjiem, kuri tikuši svaigi izmesti krastā uz mūsu šķīvjiem, tā it kā virtuve

pieteiktu streiku bēgumam. Es taksim pieprasīju izmest pāris līkumus pa izgaismotajām,

nekaunīgi līksmajām uzdzīvotāju ielām, neņemot vērā darbu tik pat ļoti, cik pusdienu pauzi.

Atspiedusies pret manu plecu, Lilī labsajūtā murrāja, pārliecināta, ka es viņai dāvāšu ne tikai

savas rokas, bet arī pilsētu, valsti un pat kontinentu.

Šorīt, gatavojot brokastis, man bija sajūta, ka šī ir pirmā reize, kad mana iela piedzīvo

rītausmu, pirmā reize, kad debesīm piemīt šis dzīvsudraba mirdzums, pirmā reize, kad augstās

krēmkrāsas fasādes man smaidīja, kad maiznieks mani dzīvīgi sveicināja, kad kruasāns

atraisīja šo zeltainā sviesta garšu, kad kafija manī iepilināja savu sīvo un uzmundrinošo spēku.

Pāris stundās Parīze ir nogatavojusies – tā ir kļuvusi par izaicinošu, pavedinošu un interesantu

pilsētu, dāvājot lieveņus, uz kuriem apskauties, soliņus, uz kuriem skūpstīties un krastmalas,

kur pastaigāties mūsu sapņiem. Ar dievu troksnim, satiksmei, stresam, smagam darbam,

pārapdzīvotībai; es un Lilī, kopā mēs soļojam smalkā un klusā apkārtnē, tik pat romantiskā kā

mēs.



Šodien es liku saviem pacientiem noticēt, ka es nejūtos visai labi; rīt mēs ar mašīnu dosimies

uz Truvillu – Lilī atklās, ka Normandija veido Parīzes pludmali.

Mīlestība bija jāizgudro, lai padarītu dzīvi poētiskāku.

Visu labu,

Ar uzticīgu sirsnību,

Ādams

63

Dārgais Ādam,

Liktenis vēlējās, ka mēs atgūstam laimi vienā laikā, tu ar Lilī, un es ar Brisu. Lai šie

jaunizveidojušies pāri neaptraipa mūsu agrāko kaisli, bet gan saglabājas mūžīgi zem mūsu

draudzības labvēlības, kas ir kā dāvana.

Es nekad nebūtu iztēlojusies līksmu atrisinājumu mūsu stāstam.

Ļauj man tev veltīt šos vienkāršos vārdus – esi laimīgs.

Luīze

P.S. Briss, kuram es pastāstīju par tavu sakaru ar Lilī, pievienojas man, vēlot jums to labāko.

64

Dārgā Luīze,

Es biju aizmirsis, kam ir paredzētas naktis.

Atgriežoties no Truvillas, kur mēs aizvadījām tik daudzas stundas draiskojoties, no istabas

iznākot tikai, lai aprītu jūras veltes vai lai iedzertu okeāna vēju, mēs esam atgriezušies darbā

Parīzē.

Es maz guļu. Tas nav miegs, kas man vajadzīgs, bet gan Lilī. Piespiest viņu sev klāt, samīļot,

ieiet viņā, sarunāties pēc orgasma, lūk, kā es atpūšos. Viss pārējais mani neinteresē.

Katru nakti mēs jūtamies kā divi Robinsoni, kas dala pamestu salu; mēs apkampjamies,

apzinoties, ka kādu dienu pie horizonta parādīsies kuģis un piedāvās mums atgriezties

normālā pasaulē. Kaut tas notiktu pēc iespējas vēlāk!

Un tu? Pastāsti man par Brisu.

Ādams



P.S. Lilī ir tās pašas smaržas, kas tev, retās Cuire de Russie. Neticami, vai ne?

65

Dārgais Ādam,

Man nesanāktu mūs aprakstīt labāk kā tev.

Arī no manas puses  tā ir tīkama spēle. Mēs ar Brisu piedzīvojam pirmo reižu svētlaimi,

kamēr iepazīstam partneri, viņa ķermeni, smaržu, pieskārienus, sarunas, viņa seju

pamostoties, gaumi, raizes, kļūdas, humoru. Es atveru daudzsološu grāmatu. Katrs elements

šķiet jauns, pat pirmie ieradumi.

Es slīkstu patīkamos mirkļos blakus viņam. Tomēr es nespēju atturēties un tos nesalīdzināt ar

tiem, kurus piedzīvojām mēs ar tevi, atmiņā viegli ataust mūsu romance.

Mūsu stāsts paliek visiespaidīgākais.

Pirmās mīlestības skaistums ir tajā, ka tā vēl nav beigu vajāta, cilvēki tic mūžīgai tagadnei un

nepazīst nogurumu. Pēc tam pirmās mīlestības līķis inficē nākamās.

Tas netraucē... Salīdzinājumi, kurus mana dvēsele veic man par spīti, diez ko nenāk par labu

Brisam, kurš man šķiet mazāk aizrautīgs kā tu... ja vien tā neesmu es, kas izvairās iesaistīties

un būt aizrauta. Mūsu attiecības vairāk šķiet veiksmīgs piedzīvojums, nekā tās ir patiesībā.

Kaut kas – kas? – paliek blāvs, bezkrāsains.

Dārgais Ādam, es neuzdrošinos formulēt šo nepatiku, jo tu un es, mēs turpmāk esam pasargāti

viens no otra ar savām jaunajām dzīvēm. Un tomēr es vaicāju – kāpēc mūsu saikne nebija

ilgstoša?

Tava Luīze
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Mana dārgā Luīze,

Mūsu saikne pārstāja būt ilgstoša, jo tā bija ilgstoša. Laiks nav mīlestības sabiedrotais, tas ir

labvēlīgs tikai draudzībai.

Kad cilvēki satiek bijušos dzīvesbiedrus, kuru ķermeņiem ir mazākas slāpes pēc baudas, viņi

domā, ka pieradums ir tas, kas izsūc iekāri, bet es baidos, ka tā ir daudz nopietnāka izžūšana –

pieķeršanās iznīcina kaisli. Jo saikne kļūst stiprāka, jo vairāk tā nošķiras no ķermeņa. Kāda



mānīga nodevība! Turpretī pievilcība vedina mīlniekus glāstīt, samīļot vienam otru,

savienoties, abpusēja pieķeršanās pamazām izspiež saikni. Mīlestība nāk caur miesu, bet pēc

tam pastumj to malā.

Mēs esam pretrunīgi, mana dārgā Luīze, mūs vada divi dažādi spēki.

Mīlestība kultivē zināšanas, iekāre pielūdz nezināmo. Kamēr mīlestība paliek uzticīga līdz

pēdējam elpas vilcienam, pirksti, plaukstas, mute, penis un rajons zem jostasvietas ir dēkaiņi,

vienmēr trauksmaini, gatavi jauniem galamērķiem, atšķirīgā, savādā vilināti. Pretēji jūtām, kas

meklē noturību, atdzimstošām pulsācijām ir vēlme pēc pārmaiņām. Kas ēdīs vienu ēdienu

katru savas dzīves dienu?

Mana kaisle pēc Lilī, tāpat kā tā, kuru jutu pret tevi, izzudīs. Tas mani neiepriecina, bet es to

pieņemu. Ļaunākais – es to zinu. Mana vienīgā vēlme ir, lai tas būtu novēloti un vienlaicīgi.

Lūk, tas, ko sauc par laimīgu aizraušanos – attiecības, kas izzūd kopējā destrukcijā.

Mīlestībā ir tikai viena nežēlīga traģēdija – ja viens no partneriem ir aizsteidzies uz priekšu,

vai nu kaislē, vai tās norietā.

Tavs draugs,

Ādams

P.S. Mans pašnāvnieks precās!

67

Dārgais Ādam,

Viens jautājums man neliek mieru – tu redzi arī citas sievietes, vai vienīgi Lilī?

Luīze

68

Tikai Lilī.

Ādams

69

Kāds pacēlums salīdzinājumā ar iepriekšējiem mēnešiem!

Luīze



70

Agrāk es skatījos uz vienu sievieti pēc otras tik bieži, ka tas vairāk sliecās uz neatlaidību nevis

iekāri. Šaubu nav, es centos tevi aizmirst, mana dārgā Luīze; ja ne tevi, tad mūsu neveiksmi.

Man patika sevi uzskatīt par visnotaļ baudkāru.

Ne vienmēr tas ir tikums, kam sevi ir visvairāk jāpiespiež.

Ādams

71

Dārgais Ādam,

Mēs ar Brisu bijām aizbraukuši uz laukiem, uz viņa māju Lorantidā, netālu no

Montremblantas.

Kāda eksotika! Iedomājies vairākas stundas ceļā, milzīgas baltegles, nogāzes, kas pieaug

nenogurstot, starp ledus mūriem iesprūdušas šosejas, piesātināti zilas debesis, tik mirdzošas,

ka uz tām nav iespējams palūkoties nesamiedzot acis, un tad pēkšņi kalnu mājiņas, izvietotas

šur un tur, koķetas, brūnas, spodras un tik pat mierīgas kā maketi. Brauciena laikā man šķita,

ka mēs ar Brisu atgriežamies bērnībā, kā Ansītim un Grietiņai ieslīgstot pasaku pasaulē ar

kuplu mežu, kas ikvienu padara niecīgu, žilbinošiem plašumiem, kur sniegs – te pūderis, te

ledus, te jogurts – sajūsminās par savām metamorfozēm. Kopš mēs esam patvērušies guļbaļķu

mājiņā, es novērtēju ģimenes nozīmi, baudu, kuru biju spiesta aizmirst uzturoties labvēlīgā

valstī. No jauna atklājot robežu starp ārpusi un iekšpusi, es glaimoju biezajām sienām,

izbaudu intimitāti, ko sniedz audumi – pledi no kašmira, šalles no angoras, segas ar aitas

vilnas oderi – un steidzos pie kamīna kā maza meitenīte pie gādīga tēva.

Ja Tu būtu vakar redzējis mani un Brisu, Tev būtu visas tiesības par mums pazoboties –

misters un misis Alu cilvēki, divas kailas būtnes, satinušās zvērādās, apsēdušās pie televizora

komentē hokeja spēli. Kurš būtu domājis, ka ripiņa, par kuru cīnās ar nūjām bruņoti spēcīgi

vīri, man liks virmot? Nebeidzama laime... Piekrītu, mēs bijām muļķīgi, bet laimīgi.

Un tu? Jūs atgriezāties Normandijā vai paliksiet Parīzē?

Es priecājos, ka tu piedzīvo skaistus mirkļus ar Lilī; tajā pašā laikā, mani urda viens jautājums

– vai tu nejūties neērti, ka esi izstudējis viņas kaislības uzliesmojumu?

Atceries, ka tu man lepni paziņoji par spēju izraisīt mīlestību un tāpēc, ka es to noliedzu, tu

izlēmi man to pierādīt ar Lilī.



Šodien tu esi panācis savu. Bravo. Bet vai tu esi aizmirsis paņēmienu? Vai eliksīrs ir izkritis

no tava prāta?

Es tavā vietā sevi slikti aizsargātu no bailēm. Kurš elements no viņas pieķeršanās attiecas uz

formulu? Un kurš attiecas tikai uz tevi?

Lilī mīlestība izrādās vairāk mehāniska kā nemainīga. Ja emocionāla transference vienmēr ir

klātesoša ārstēšanas laikā, kā to atkārto psihoanalītiķi, tad Lilī aizraušanās mērķē uz tevi, jo tu

esi viņas terapeits, nevis tāpēc, ka tu esi tu; tas attiektos arī uz jebkuru citu aprūpētāju. Lilī

pret tevi izjūt sava veida bezpersonisku pielūgsmi.

Iespējams, es maldos... Tā kā es pieņemu, ka detalizēta atbilde tev jau ir gatava, apgaismo

mani.

Ar draudzīgu sveicienu,

Luīze
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Mana dārgā Luīze, tu jauc mīlestības aizsākšanu ar tās attīstību.

Protams, es mākslīgi izsaucu Lilī kaisli, bet tagad, kad šī kaisle pastāv, tā kļūst skaidrāka,

konkrēta, reāla, neparasta, barojas ar mani, ar to, ko mēs piedzīvojam un veidojam. Eliksīrs

radīja dzirksteli, liesmas vada pašas savu dzīvi, bet ugunsgrēks ir mūsu.

Lai to saprastu, pavēro psihosomātisko saslimšanu – to izraisa prāts, bet pēc tam, vai tās būtu

iesnas, gremošanas traucējumi,  ekzēma vai vēzis, organismā tā attīstās savā ritmā, autonomi,

izvairoties no atgremošanas, kas to ik pa laikam piemeklē. Pat ja objekts asimilē mentālu sava

pagrimuma izcelsmi, posts turpinās. To nožēlot neko nemainītu.

Lai gan es izraisīju aizraušanos ar Lilī, tā elpo spēcīga, intensīva un tik daudz personiskāka,

ka es atmetu ar roku savai ārsta lomai, saglabājot tikai mīļākā lomu.

Visu labu,

Ādams
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Sapratu – tu aizsviedi akmeni, un tas ripo pats no sevis.

Bet kas notiks tad, ja Lilī sapratīs, ko tu esi izdarījis?

Luīze



74

Kas to zina, izņemot tevi?

Ādams

P.S. Nav svarīgi... Ja Lilī atklās viltību, jaunumi viņu daudz netraucēs. Par vēlu. Vēl labāk, es

izmantošu šo atklājumu, lai pilnā nopietnībā viņai atzītos, ka es viņu uzreiz iekāroju un

pieņēmu kā pacientu tikai ar vienu mērķi – mīlēt viņu.
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Ādam,

Tavi izteikumi skan dīvaini...

Kamēr tu manipulē ar Lilī, tu netieši norādi, ka liktenis ir vadījis arī tevi. It kā būtu kāds

tumšs, biedējošs spēks, kas tevi vedināja viņai kaislīgi pieķerties...

Luīze

P.S.

Vai mēs esam brīvi mīlēt?
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Mīlestību var apspiest, noliegt, ka tā mums nes savās plūstošajās straumēs.

Man bail, ka mūsu brīvība neizrādās citādāka, kā tikai negatīva, kas tas ir saspringts veto,

satraukts noraidījums tam, kas iet pāri mūsu spēkiem.

Mūsu vienīgā vara – izvairīties no satikšanās, ko mums sniedz laime.

Ādams
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Dārgais Ādam,

Tad rodas jautājums – vai esam brīvi mīlēt vienu vai otru cilvēku?

Vai mēs izvēlamies?

Vai mēs esam izvēlēti?



Tevi satiekot, es iepazinu mīlestību no pirmā acu skatiena. "Viņš ir īstais!", bļāva mana

intuīcija un mans prāts.

Šajos pēdējos mēnešos es secināju, ka mana intuīcija un prāts ir mainījuši spriedumu, jo mēs

izšķīrāmies pēc pieciem gadiem.

Šodien es sev jautāju, vai tiešām viņi tik ļoti kļūdījās... Cilvēki izbojā mīlestību, vēloties to

padarīt mūžīgu.

Labāk to vajag pieņemt tad, kad tā pastāv, tā jau ir pietiekama dāvana.

Laime apauj tikai pagaidu zābakus. Kas mums ir pierādījis pretējo?

Cilvēkā dzīvē "vienmēr" ir vienmēr īslaicīgs.

Tava Luīze

P.S. Pārsteidzoša ir šī mūsu sarakste – mēs nevis nerunājam par mīlestību, bet gan mīlestībā.
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Dārgā Luīze,

Kāda sakritība! Tu atsauc atmiņā mīlestību no pirmā skatiena. Šis ir viens no tiem

gadījumiem, kas ir apsēdis manu prātu, un kuru es mēģinu saprast jau ļoti ilgi, vai tas attiektos

uz maniem pacientiem, vai mani pašu.

Kā rodas šis "pirmais skatiens"?

Invāzija vai iekšēja revolūcija?

Vai nu mīlas spēriens nāk no ārpasaules, vai nu tas nāk no mums, no šīs neskaidrās un intīmās

zonas, kur mēs iekārojam.

Es gribētu teikt, ka notiek dubulta dzirksteļošana, viena, kas dzimst no nezināma, iekārota

ķermeņa, un otra, kas nāk no ķermeņa, kurš iekāro.

Kad es tevi satiku, es sevī nesu patiesu vēlmi pēc mīlestības. Ar savu valdzinājumu tu reizē

biji šīs mīlestības cēlonis un attīstītājs. Šaubu nav, es tevi iepazinu īstajā brīdī...

Pēc mūsu šķiršanās, es acīmredzami no jauna, ciešanu formā, izjutu šo pašu vajadzību. Tad

parādījās Lilī...

Izdevība rada mīlniekus. Un mīlestība rada izdevību.

Visu labu,

Ādams



P.S. Mans pašnāvnieks vēlas mani ielūgt uz savām kāzām, Lilī liek man piekrist, jo ziņkārē

grib piedalīties franču kāzu ceremonijā, bet es uz doto brīdi apspiežu viņas etnoloģisko

interesi. Es baidos, ka mans apstiprinājums iedrošinās pacientu vēlāk mani aicināt kļūt par

viņa bērnu krusttēvu, savienības liecinieku un ko tik vēl ne. Groži šķiet bīstami...
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Runājot par grožiem, vai esi kādreiz domājis, ka tu varētu apprecēties?

Luīze

80

Kas ies cietumā labprātīgi?

Es neesmu brīvprātīgās kalpības partizāns. Zvēresti, kurus mēra priekšā saka saderinātie, un

viņu ģimenes man šķiet utopiskas, novecojušas, nepatiesas, šokējošas. Neviens man nespēs

likt zvērēt uzticību, kuru es nespēju ievērot, jo vīrišķajai dabai tik ļoti piedien meklēt

medījumu šur un tur, kas rada prieku. Es pārāk ļoti cienu savus vārdus, lai iesaistītos šādās

muļķībās.

Tajā pašā laikā, redzot, cik ļoti mana kanādiete vakar aizrāvās ar mana pacienta kāzām, cik

ļoti viņa izbauda katru šo svētku mirkli, es teikšu, ka, ja Lilī vēlētos, es būtu spējīgs apiet

savus principus, un sniegt viņai to prieku.

Ādams

P.S. Tu redzi, mana mīļā, cik es esmu aizrauts!
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Luīze,

Ātri atbildi man!

Lilī man paziņoja, ka viņas darba devējs viņu sūta uz Austrāliju. Tā ir taisnība?

Tā kā jūs strādājat vienā aģentūrā, tev ir jābūt iespējai to noskaidrot.

Vai arī Lilī izklaidējas mani maigi spīdzinot?

Man ātri ir vajadzīga informācija, jo es esmu uz sabrukšanas robežas.

Ādams



82

Mans dārgais Ādam,

Es tikko beidzu sarunu ar direktoru – viņš man apstiprināja, ka Lilī tiek norīkota uz mūsu

filiāli Sidnejā.

Luīze
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Es esmu satriekts.

Ādams

84

Saņemies!

Luīze

85

Es Lilī neatlaidīšu.

Mēs ar viņu mīlējamies, mēs ar viņu runājam par mīlestību. Esmu notiesāts paskaidrot, ko

mani glāsti, skūpsti un skatieni pauda iepriekš. Es pie ģērbtuves piekāru savas distancētā,

zobgalīgā, vairāk ironiskā nekā komunikablā vīrieša bruņas, un demonstratīvi un uzticīgi

pārvēršos jaukā šunelī. Man ir grūti, bet esmu nolēmis doties uz priekšu kails, trausls, ar

savām jūtām.

Lilī aizbraukšana nav apspriežama!

Mūsu stāsts sākās ar ātrumu divsimts kilometri stundā – viņai ne tikai ir mūs jāved tālāk, bet

es arī nevaru iedomāties, ka ar tādu ātrumu ir iespējams nobremzēt.

Ādams

86



Mans dārgais Ādam,

Atvaino, ka uzbāžos. Mūsu draudzības vārdā es neslēpšu jaunumus, ko nesen uzzināju – vēl

pirms nosēšanās Parīzē Lilī zināja, ka viņa dosies uz Sidneju. Patiesībā, viņas uzturēšanās

Parīzē no vadības puses tika uzskatīta kā tramplīns viņas lidojumam uz Austrāliju.

Es to nezināju. Vai viņa tev to nekad netika pateikusi?

Luīze

87

Tas ko tu man pastāstīji, un tas, ko es atklāju šajās pēdējās dienās, mainīja manas domas par

Lilī.

Viņa uzvedas kā vīrietis – es domāju, kā vīrietis no šejienes, eiropietis. Ambicioza un

liekulīga, viņa slēpa savus karjeras plānus. Neiejūtīguma blāķis. Klusēšanas cietoksnis.

Kāda ironija! Kamēr viņa atlaidās uz mana dīvāna, viņa stāstīja par bērnību, savām

attiecībām, fantāzijām, vilšanos, vēlmēm, radot iespaidu, ka atklāj man pašu intīmāko, bet

slēpa vissvarīgāko. Ja viņa man atklāja savu privāto dzīvi, tad slēpa vienīgo, kas viņai bija

svarīgs – profesionālo mērķi. Kad mēs kļuvām par mīļākajiem, viņa man par to vairāk neko

neatklāja.

Kā es varēju domāt, ka viņas sociālie panākumi, paaugstinājums, finansiālais kāpums būs

svarīgāks par visu? Mums šeit nav tāda tipa sieviešu. Francūzietes, kas savu dzīvi iegulda

darbā vai nu to afišē, vai kompensē nepievilcīgu ārieni. Vismaz tas ir patiesi. Turpretī Lilī,

viņas skaistums, agresivitātes trūkums un vienkāršums neļāva man saprast viņas patiesos

nodomus.

Es jau nedēļu lūdzu viņu mainīt domas. Parīze ir dinamiska pilsēta, kur viņa varētu ieņemt

augstu amatu, sevišķi, ja ar vilcienu vai lidmašīnu var doties pie kaimiņiem uz Londonu un

Berlīni. Tu nespēj uzskaitīt argumentus, kurus es izmantoju, dokumentus, kurus es ievācu,

telefona zvanus, kurus veicu un pazīšanās, kuras pielietoju – es noliku savus sakarus un prātu

pie viņas kājām.

Ak vai! Jo vairāk es uzstāju, jo vairāk viņa mani novēro no galvas līdz kājām. "Tu taču tik un

tā neplāno mani ieteikt?", viņa bija sašutusi. Kamēr es izkliedzu savu kaisli, viņa kļūst vēsāka,

skatiens paliek skarbāks, ķermenis saraujas pie maniem pieskārieniem. Manos lūgumos un

asarās viņa nejūt nekādu līdzjūtību, tikai mačo-istes dusmas, kas gribētu viņai pierādīt spēku

un atņemt brīvību.



Es viņu neiedragāju. Sliktāk, es ieguvu viņas nicinājumu. Ne vien viņa ir atgriezusies savā

dzīvoklī, mēs pat vairs nepieskaramies viens otram; viņa nevēlas, lai es pievienojos pusdienās,

vai sagaidu iznākam no darba. Vakar viņa man pat draudēja ar sūdzības iesniegšanu, jo manu

dedzīgo uzmanības izrādīšanu viņa uztver kā vajāšanu.

Es esmu izmisis. Lai gan šis notikums man liek viņu vērtēt citādāk, kā personu, kuru biju

iztēlojies, es nepārtraucu viņu apbrīnot, katra stunda, kad esam šķirti, plēš manas iekšas.

Miegs mani ir pametis. Man ir grūti koncentrēties uz saviem pacientiem. Viss mani kaitina. Es

pārdzīvoju.

Ādams
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Luīze,

Lilī šorīt ir devusies prom.

Līdz pat pēdējam mirklim viņa ar mani spēlējās. Es ticēju, ka viņas lidmašīna dosies ceļā tikai

svētdien, un es paļāvos uz šo nedēļu, lai radītu brīnumu; viņa man norādīja nepareizu

izlidošanas datumu.

Varbūt viņa nevēlējas man teikt ar dievu...

Kā kāds var izrādīties tik nejūtīgs? Vai cilvēki mainās? Vai kaut vienu dienu viņa mani

mīlēja?

Ar to, ko mēs piedzīvojām es sāku noliegt realitāti.

Beigās nē, manas sāpes man liek just, ka tas bija pa īstam.

Ak, Luīze, es slīgstu...

Ādams

89

Mans dārgais Ādam,

Kamēr es dzīvoju savu dzīvi, ārēji normālu, jo es paveicu daudz darba, starojošu, kamēr vien

es nepametīšu Brisu, kāda daļa manis dzīvo Parīzē, sit galvu pret sienu, auro, raud un plosās.

Tā ir daļa, kas ir saistīta ar tevi, Ādam, tā, kura tevi nekad nepameta, mana dvīņu brāļa dvīņu

dvēsele.



Es jūtu līdzi. Lilī tevi nežēlīgi satrieca, slēpjot savus patiesos nodomus, un aizlaižoties

neatzīstot skumjas, kuras viņa tevī ir dēstījusi.

Kā viņa varēja iecirst savus pīķus tik valdzinošā vīrietī? Tiklīdz cilvēki tevi iepazīst, aiz

skarba plātīzera viņi atklāj maigu būtni. Tavi centieni izlikties īgnam un ciniskam izraisa

labsirdību tāpat kā fakts, ka tie izrādās nepareizi. Ir tikai tavas piezīmes – bieži – un tava

bārda – reizēm – kas dzeļ; patiesībā, tava seja pauž maigumu un gars laipnību.

Pēc manu kolēģu teiktā, Lilī ir plēsoņa. Viņa izmanto vīriešus, un tad tos pamet. Viņa seko

tikai savām interesēm; rakstura īpašība, kas nav nedz reta, nedz pārsteidzoša, bet kas veikli

noslēpj viņas ārienes naivo, mazliet muļķīgo aspektu censties būt perfektai. Attopies, Ādam.

Esi prātīgs. Un galvenais, atceries, ka tā bija spēle! Tu vēlējies savu piedzīvojumu ar Lilī, bet

negaidīji, ka ar sakāvi atgriezīsies pie sava eliksīra. Ja tu izlēmi, ka šī mīlestība ir dzimusi,

pasludini tās nāvi. Tas paliek tavos spēkos.

Tavs draugs,

Luīze
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Dārgā Luīze,

Kad es viņu turēju savās rokās, mana galva svēra smagāk kā kalns.

Bezspēcīgi...

To, ko es pratu sastrādāt, es vairs nemāku atārdīt. Es sevi uzskatīju par savas kaisles noteicēju,

nu esmu kļuvis par tās vergu.

Akmens ripo un turpina savu ceļu.

Kas aizsvieda šo akmeni? Ja es labprātīgi radīju pieķeršanos Lilī, kas radīja pieķeršanos man?

Neņem galvā. Nav svarīgi. Mīlestība ir te, šī neliete. Man nesanāk sevi no tās atbrīvot. Kas

citam bedri rok, pats tajā iekrīt.

Savā istabā, šajā vēlajā stundā, es skatos laukā uz pelēcīgajām sienām un vaļīgajiem šīfera

jumtiem, pār kuriem aizlido netīri baloži, lēkādami no panīkušiem skursteņiem uz greizām

antenām. Man riebjas Parīze. Cik augstprātīga pilsēta! Tā sevi redz skaistu, šī iedomīgā

netīrele, kas rada princesīgu atmosfēru, kaut arī tā smird, pūst, apmācas. Un es, iedomīgs,

tiecos palikt "parīzietis", tā it kā es nestu aristokrātisku titulu, tā it kā šāds nepatikšanu

kopums mani paceltu pār mirstīgajiem. Ilūzijas...



Dzīvoklis man rada riebumu. Viss ir drūms, kārtīgs, tāds, kam trūkst spožuma, skarbuma. Te

valda pliekanība. Dzīvoklis man šķiet milzīgs tikai tāpēc, ka tas ir dārgs. Ak jā, tas ir plašs,

divdesmit pieci gadi kredītā. Te esmu nokritis uz grīdas, no tā sāp dibens – Parīze ir neglīta,

un laime nerealizējama. Notikumi ir kaili, bez pievienotas noslēpumainības, šķietamām

dzīlēm, bez iespējas tos ietērpt savās vēlmēs. Vien iztēle dara manas dienas ciešamas.

Mīlestība ir pierādījums, ka mēs uztveram realitāti tikai caur mūsu fantāzijām; vēl ļaunāk, tā

pierāda, ka realitāte nav nekas īpašs.

Objektivitāte nobeigsies piespiežot mani atvērt logu, un pašam sevi izmest tukšumā.

Nebūtības tukšums vienmēr ir vairāk vērts kā šis tukšums šeit, garlaicīgs, vatei līdzīgs, kur es

klaiņoju sevi gaidot.

Acīmredzami, Luīze, es dzīvoju tikai rutīnā. Pat ja es neesmu miris, es pievienojos savai ēnai.

Arī darbā es nespēju patverties, tā kā tas mani ved no viena pacienta pie otra, pie bēdām, bēdu

būtības, problēmām, ar kurām es saskaros... Vairāk slimnieks kā ārsts, bailēs no infekcijas,

vakar es savus klientus uzticēju Frederikam Rū. Bodīte ir ciet! Priekškars! Ārstēt cilvēkus...

Bet no kā? Šodien es savam pašnāvniekam jau kopš pirmā seansa dotu pielādētu revolveri –

lai vai kā, viņš ir apprecējies, kas ir lēna pašiznīcināšanās forma.

Šajā drūmās gaišredzības brīdī man ir viegli izskaidrot dzīvi, bet neiespējami to aizstāvēt.

Eksistence? Pagaidu maldīšanās.

Risinājums? Nāve.

Bet man tik pat kā nav drosmes. Vēl bailīgāks kā skumjš! Tiklīdz kā jaundzimušais nāk

pasaulē, viņš ir pietiekami vecs, lai ciestu. Jau kopš bērna kājas vajadzētu pierast apdauzīt

pauri. Cilvēcīgā stāvokļa diskomforts nav prātīguma neesamība, bet gan drosmes trūkums.

Pats sevi pārtraucu, beigšu bārstīt savu naidu, manas skumjas nav tavas žēlastības vērtas. Ir

stāvokļi, kurus ir tik pat pazemojoši atklāt kā izciest.

Tikmēr tev rakstīt, drukāt tavu vārdu, veidot šīs frāzes pēc tavas vēlmes man sniedz sava

veida apmierinājumu. Jā, Luīze, dziļi miglā, kur es cīnos, dažreiz parādās blāva, attāla gaisma,

kas mani gandrīz pārliecina, ka nevajag padoties – tu.

Žēl, ka tu esi tik tālu. Un cik skumji, ka tu esi laimīga ar Brisu. Citādāk...

Ādams

P.S. Visbeidzot, neuzticība, neuzticība, neuzticība...Varbūt es par to domāju, jo zinu, ka tas ir

neiespējami. Viss izplūst.

P.S.S. Nelietis Briss!
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Dārgais Ādam,

Starp mani un tevi nav nekādu šķēršļu.

Okeāns? To var šķērsot ar lidmašīnu.

Briss? Viņš neeksistē.

Es tevi gaidu.

Luīze
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Kā lūdzu?

Ādams

93

Es sameloju.

Kopš manas pārvākšanās uz Monreālu, par spīti manām dusmām, ievainotajai uzticībai un

vēlmei patikt, es ne ar vienu nesatikos.

Tāpēc, ka tu mani nokaitināji piesaucot savus sievišķos iekarojumus, es vienu dienu izdomāju

Brisu.

Noslēpumiem ir tikai viens iemesls pastāvēt – atvieglot dzīvi tam, kurš tos rada. Radot šo

fiktīvo, galanto vīrieti, es sevi aizsargāju un radīju brīvu vietu, lai tu padotos. Es arī centos tev

atņemt varu pār mani, tevi izstumt, un aizmirst, lai arī tas būtu tikai manās ilūzijās.

Es līdz tam neesmu nonākusi. Es tevi gaidu.

Luīze
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Dārgā Lilī,

Tava vēstule mani pārsteidza un lika sarkt. Vēl jo vairāk, tā mani pārsteidza, jo pienāca sešus

mēnešus pēc Tavas nosēšanās Austrālijā.



Paldies par pateicības izrādīšanu.

Precizēšu, ka tu pārspīlē manu ietekmi sava Sidnejas paaugstinājuma saņemšanā. Protams,

man nācās cīnīties ar zobeniem, lai atbrīvotu vietu vadībā, jo tavs sāncensis Džoss Gardons

uzskatīja, ka šis paaugstinājums ir rezervēts viņam. Tajā pašā laikā, es neuzņemos atbildību ne

par viņa kļūdām Primrozas lietā, ne par izcilību ar kādu Tu, turpretī, vienmēr esi vadījusi

darījumus. Skaidrs, ka vadība ne vien ņēma vērā manus ieteikumus, bet arī racionāli izvēlējās

labāko kandidātu. Un tomēr, es esmu pateicīga, ka tu atzīsti manus nelielos nopelnus savā

paaugstinājumā mūsu starptautiskajā birojā. Tas ir ļoti laipni no tavas puses.

Tu saki, ka tev ļoti patīk Sidneja. Es tev saku, ka man patīk Monreāla. Es plānoju šeit palikt.

Parīze būs tikai vieta īsām brīvdienām. Pēc plašajiem Kvebekas bulvāriem, kur brīvi sajaucas

debesis un vējš, vecā Lutēcija riskē šķist smacējoša; kontrastā labsirdīgām un tiešām

attiecībām, kuras piekopj šejienieši, Sanžermandeprē kvartāla iedzīvotāju viltības, kur

lepnums un vara ir svarīgāki par to, kas cilvēkam iekšā, kritīs uz maniem atjaunotajiem

nerviem. Stāstot par savu iepriekšējo dzīvi, man ir sajūta, ka šeit es atveseļojos.

Ā, starp citu, es izmantoju šo vēstuli, lai tev pateiktos par patiesajām sarunām, kamēr tu biji

piestājusi Parīzē, vaicājot man, vai tu vari satikties ar Ādamu, manu bijušo partneri. Pat ja

mūsu stāsts bija beidzies, un man vairs nebija nekādu tiesību attiecībā pret viņu, es izbaudīju

tavu pieklājību.

Pēc atļaujas sniegšanas es nekad neuzzināju, kas notika. Ne no tevis, ne no viņa. Acīmredzot

nekas, ņemot vērā, ka tu turpināji savu karjeras izaugsmi un viņš atgriezās pie manis. Jā, Lilī,

ir pagājuši četri mēneši kopš Ādams izkāpa no lidmašīnas man paziņodams, ka viņš deg

nepacietībā mani apprecēt. Tu spēj aptvert? Viņš atteica saviem pacientiem un nolēma

turpmāk strādāt Monreālā. Tas viss manis dēļ! "Tava karjera ir svarīgāka par manējo," viņš

man apliecināja, "un vienalga ja es pelnīšu mazāk." Francūzis paziņo, ka viņa dzīvesbiedres

profesionālie panākumi ir svarīgāki par viņa paša panākumiem - manas ausis neticēja to

kādreiz dzirdēt.

Es esmu aizkustināta, tik ļoti, ka Ādams man šķiet izsmelts. Ko viņš ir piedzīvojis? Vai ko

viņš nav piedzīvojis? Es nezinu. Acīmredzami, viņš ir pārcietis – joprojām pārcieš – depresiju,

viņš vairs neizstaro to dzīvīgumu un prieku, ko es viņā pazinu.

 Senais Parīzes nosaukums.



Es par viņu zobojos... Sevi atrast no jauna, tas nenozīmē būt laimīgam, bet pārstāt būt

nelaimīgam; tāda ir šī ārstēšana, mazliet lēna, klusa, gandrīz skumja, bet es dodu priekšroku

šim rūgtumam, nevis savām iepriekšējām ciešanām.

Manā divdesmit gadu jubilejā gaišreģe man teica: "Kad jūs vairs nemeklēsiet laimi, jūs būsiet

apmierināta." Es ķeros klāt šim posmam. No pieredzes zinu, ka eksistenci neveido tikai

degsme, entuziams un kaisle, bet arī kompromiss, trūkumi, izlēmība.

Mana jaunība nomira Parīzē kamēr bijām šķirti.

Kopš Ādams man ir pievienojies Monreālā, es pirmo reizi izmēģinu savu briedumu.

Starp mums vairs nestrāvo kaisle, dusmas, naids, kas mūs elektrizēja, bet izplatās uzticība,

nolaidība, labsirdība. Agrāk mēs stājāmies viens pret otru, šodien mēs viens otru pieņemam.

Dažreiz, pesimisma pārņemta, es nopūšoties atzīstu, ka piedāvāju Ādamam drošu ostu vieglai

sakāvei; tomēr visbiežāk es pilnām plaušām elpoju pārliecībā, ka esmu viņam dārga.

Tev ir jāsmaida šo lasot, Lilī, jo tu un es, mēs evolucionējam pretpolos, ne tikai ģeogrāfiskos,

bet arī sentimentālos. Tavuprāt, panākumus veido iekarošana, manuprāt – saglabāšana. Cik

dažādi!

Kura kļūdās? Kurai ir taisnība?

Nevienai no mums.

Mīlestība izvairās no loģikas, nepiederot ne spriedumiem, ne pierādījumiem, ne patiesībai – tā

atklāj personīgo izvēli.

Septiņpadsmitajā gadsimtā filozofs Paskāls, konstatējot, ka nevar pierādīt Dieva eksistenci,

piedāvāja derības. Starp miljoniem šaubu viņš parādīja, ka, ja tic Dievam un to respektē, var

iegūt daudz vairāk, kā tad, ja tam netic.

Es domāju, ka tāpat ir ar mīlestību. Saderēsim. Liekam tai eksistēt. Lai tā veido manu sakāvi.

Mīlestība mani interesē vairāk kā pavedināšana, orgasmi, pat laime.

Es tev vēlu panākumus tavā jaunajā Austrālijas dzīvē, un savai vēstulei pievienoju pudelīti

Cuir de Russie, smaržas, kuras tu sāki lietot tiklīdz es tev tās uzdāvināju, tieši pirms tavas

došanās uz Parīzi.

Vai tev tās joprojām patīk?

Luīze

P.S. Ir pagājis gads kopš mana lidmašīna nosēdās Monreālā. Izmisusi dēļ šķiršanās, es vienu

vakaru sapņoju, ka pastāvētu eliksīrs, kas spēj atgriezt mīļoto cilvēku. Lai cik dīvaini tas

nešķistu, acīmredzot es neaprobežojos tikai ar vēlēšanos vien, un to atradu.



NOBEIGUMS

Nobeigumā bakalaura darba autore veic secinājumus un apkopo atziņas, kas radās

bakalaura darba izstrādes laikā.

Galvenie mērķi, kurus autore uzstādīja šajā darbā, ir: 1) iepazīties ar epistulārā žanra

raksturojumu, 2) sniegt ieskatu žanra attīstībā, 3) izpētīt kā Ē. E. Šmits šo žanru izmanto

romānā «Mīlas Eliksīrs», 4) noskaidrot, kāpēc literārā forma, kas bija populāra 18. gadsimtā,

tiek izmantota 21. gadsimta romānā, 5) veikt romāna "Mīlas Eliksīrs" tulkojumu. Ir iespējams

secināt, ka izvirzītie darba uzdevumi ir ļāvuši īstenot mērķus. Informācija par epistulāro

žanru, kas tika ievākta un izstudēta, ļauj izstrādāt gan epistulārā žanra raksturojumu, gan

ieskatu tā attīstībā, balstoties uz dažādas literatūras apskatu. Tāpat apgūtā informācija ļauj

izpētīt kā epistulārais žanrs tiek integrēts romānā "Mīlas Eliksīrs". Bakalaura darba autorei arī

ir izdevies noskaidrot, kāpēc Ēriks Emanuels Šmits 21. gadsimta romānā izmanto šo žanru,

kas popularitāti piedzīvoja Apgaismības laikmetā. Neskatoties uz problēmām, ar kurām nācās

sastapties tulkošanas procesā, realizēts ir arī mērķis, kas paredz izstrādāt romāna tulkojumu.

Lai izpildītu uzdevumus, un tādā veidā īstenotu mērķus, tika izmantotas divas metodes.

Aprakstošā metode tika pielietota, lai detalizēti izpētītu epistulāro žanru, tā iezīmes un

attīstību, apkopojot iegūto un izstudēto informāciju. Literārā tulkošana tika izmantota, lai

veiktu pēc iespējas labāku Šmita daiļdarba tulkojumu, padarot to pieejamu latviešu lasītājam.

Darba izstrādes laikā autore saskārās ar vairākām problēmām. Informācijas par

epistulāro žanru latviešu valodā ir ļoti maz, autorei izdevās atrast tikai vienu grāmatu, tāpēc

bakalaura darba teorijas daļa lielākoties ir balstīta uz informāciju angļu vai franču valodā. Kā

vēl vienu problēmu var minēt uzticamas literatūras trūkumu. Literatūra ir pieejama

galvenokārt internetā, taču pieejams ir salīdzinoši mazs informācijas apjoms par epistulāro

žanru, turklāt daļai nav norādīti autori vai informācijas avoti, kā rezultātā bakalaura darba

teorijas daļas tapšanā nav izmantots īpaši plašs literatūras klāsts, kas savukārt noved pie

vairākkārtējas atsaukšanās uz vienu un to pašu autoru vai darbu. Arī Šmita romāna tulkošana

radīja sarežģījumus. Tekstā izmantotā "français soutenu" jeb "piepaceltā franču valoda"

tulkojamo materiālu padara ārkārtīgi sarežģītu, un tas nozīmē, ka pastāv risks, ka romānā ir

vietas, kura darba autore varētu nebūt sapratusi pilnībā, savukārt bagātīgais īpašības vārdu

lietojums tulkojumu padara smagu, un brīžiem pat nelasāmu, jo latviešu valodā, diemžēl, nav



nedz šāda "piepaceltā" reģistra, nedz tik plaša īpašības vārdu klāsta, lai latviešu lasītājam

nodotu tekstu ar tādu pašu efektu, kāds tas ir romānam franču valodā.

Par spīti problēmām, bakalaura darbs un tulkojamais materiāls darba autorei sniedz

gandarījuma sajūtu, jo ne vien ir izdevies īstenot uzstādītos mērķus un apgūt jaunu

informāciju, bet ir arī gūta lieliska pieredze un radīta vēlme turpināt strādāt ar tulkojumu, un

iepazīt vēl citus Ērika Emanuela Šmita darbus. Ja bakalaura darba autore nebūtu izvēlējusies

tieši šo romānu, epistulārais žanrs tā arī paliktu neatklāts apvārsnis, turpretī, ja romāna vēstuļu

forma nebūtu tieši tā, kas autorei lika apstāties pie šīs izvēles, iespējams, ka aizraujošais un

bagātīgais daiļdarbs nebūtu iepazīts.



KOPSAVILKUMS

 Šmita daiļdarbu un rakstības stila raksturīgākās iezīmes: 1) izkristalizējas

postmodernisms un reālisms, 2) sarežģīts un daudzslāņains teksts pateicoties

komplicētu frāžu, plašu literāro izteiksmes līdzekļu, atsauču uz citiem

darbiem/cilvēkiem/u. tml. lietojumam, 3) mērķis lasītājā raisīt pārdomas.

 Epistulārais žanrs ir vēsturiski veidojusies forma, kuras pamatā vēstulēs balstīti

daiļdarbi, kā piemēram, romāni, noveles, dzejoļi, u. tml.

 Atkarībā no korespondentu skaita epistulārie romāni iedalās vienbalsīgā (à une voix),

divbalsīgā (à deux voix) un polifoniskā (polyphonique) romānā.

 Epistulārajam žanram raksturīgi šādi elementi: 1) emocijas ir svarīgākas par sižeta

pavērsieniem, jo pašas par sevi ir notikums, 2) personāži ir dramatiski, jo atklājas tikai

tiešajā runā, un par tēlu personību lasītājs var spriest tikai tik daudz, cik ļauj nojaust

autora rakstīšanas maniere, 3) autors apzināti mulsina lasītāju, balansējot uz robežas

starp izdomu un realitāti, 4) stāstītājs nav klātesošs.

 Epistulārā žanra sākumi meklējami jau 15. gadā pirms Kristus, taču augstāko

popularitātes punktu žanrs sasniedza laika posmā starp 17. un 18. gadsimtu. Šajā laikā

top vieni no slavenākajiem epistulārajiem romāniem - Monteskjē "Persiešu vēstules"

(1721), Šoderlo de Laklo "Bīstamie sakari" (1782) un Žana Žaka Ruso "Jūlija jeb

Jaunā Eloīza" (1761).

 Romānā "Mīlas Eliksīrs" epistulārais žanrs tiek izmantots šādu iemeslu dēļ:

1) elektroniskā sarakste nodrošina ātru, kaislīgu un emocionālu vēstuļu apmaiņu,

2) vēstules ir veids kā romāna varoņi var paust un aizstāvēt savas idejas, 3) sarakste

ļauj satuvināties un dibināt ciešākas attiecības.

 Literārā tulkošana tiek izmantota, lai precīzi pārtulkotu tekstu, atrodot atbilstošākos

vārdus un izteiksmes līdzekļus, un saglabātu autora sākotnējo māksliniecisko ieceri.

 Tulkojot daiļliteratūru galvenokārt jāpārtulko ideja, nevis vārdi.

 Saskaņā ar teoriju avota valoda jāpārvērš mērķa valodā pēc iespējas nemanāmāk un

tulkotājam ir jāpaliek uzticīgam autoram, taču jāspēj izvērtēt, kad uzticība autoram

jāupurē teksta labskanības vai teksta piemērošanas mērķa auditorijai vārdā.

 Tulkotājs ir kā instruments, ar kura palīdzību teksts no vienas valodas un kultūras tiek

padarīts pieejams kādai citai valodai un kultūrai.
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SUMMARY

The title of the present paper is "Translation of Éric Emmanuel Schmitt's novel

"L'Élixir d'Amour" and related issues".

The purpose of this work is to find and examine available literature about epistolary

genre which is the genre of "L'Élixir d'Amour" and to offer an overview of it's development in

order to see how this genre is integrated in Éric Emmanuel Schmitt's novel as well as to

search for reasons why a literary form popular in 18th century is used in 21st century's novel.

The two main research methods used in the present paper are descriptive method,

which allows to undertake detailed research of epistolary genre by gathering information

based on various sources of literature and literary translation in order to do the translation of

the novel.

The present paper is composed of two parts – theoretical and practical. Theoretical

part is made of three sections and five undersections. The first part of this work is dedicated to

the characteristics of epistolary genre,  it's development and usage in "L'élixir d'Amour". The

second section depicts Schmitt's biography, most important works and possible influences.

The third part of the present paper consider the theory of literary translation as well as

analyses the translated material. The practical part of the present paper is Éric Emmanuel

Schmitt's novel "L'Élixir d'Amour" translation from french to latvian.

The research leads to several conclusions – in 18th century epistolary genre was used

to transmit an ideology or a morality, also it was a way how through a character the writer

could criticize government, religion and society. Nevertheless letters were also used to

express feelings, as lot of epistolary novels involve stories about lovers, intrigues and

struggles they encounter. Éric Emmanuel Schmitt chose to adopt epistolary form in his novel

because it is a great way how characters can express and defend their ideas, as well as letters

can help to found closer relationships between people, and electronic correspondance in this

novel allows to quickly send and receive emotional and impulsive messages.



RÉSUMÉ

Le titre du présent document est "La traduction du roman "L'Élixir d'Amour" d'Éric

Emmanuel Schmitt et les questions connexes".

Le but de ce travail est de trouver et d'examiner la littérature disponible à propos du

roman épistolaire qui est le genre de "L'Élixir d'Amour" et donner un aperçu de

développement du genre épistolaire en France, afin de voir comment Éric Emmanuel Schmitt

intègre genre dans son roman, ainsi que de rechercher les causes d'utilisation dans un roman

de 21ème siècle d'une forme littéraire populaire au 18ème siècle.

Il y a deux méthodes principales de recherche utilisées dans le présent document. La

méthode descriptive permet d'effectuer des recherches détaillées sur ce roman épistolaire en

recueillant des informations basées dans des sources differents mais la traduction littéraire

permet d'effectuer la traduction du roman.

Le présent document se compose de deux parties - théorique et pratique. La partie

théorique est composée de trois sections et cinq sou-sections. La première partie de cet

ouvrage décrit les caractéristiques du genre épistolaire, développement du genre et son

utilisation dans "L'Élixir d'Amour". La deuxième section est consacrée à la biographie de

Schmitt, des œuvres les plus importantes et les influences possibles. La troisième partie du

présent document traite de la théorie de la traduction littéraire aussi bien que le matériel

traduit est analysé. La partie pratique du présent document est la traduction de roman "L'Élixir

d'Amour" d'Éric Emmanuel Schmitt du français vers le letton.

La recherche conduit à plusieurs conclusions - au 18ème siècle le roman épistolaire a

été utilisé pour transmettre une idéologie ou une morale, aussi il était une manière grâce à

laquelle à travers un personnage l'écrivain pouvait critiquer le gouvernement, la religion ou la

société. Néanmoins les lettres ont également été utilisées pour exprimer des sentiments,

comme la plupart des romans épistolaires impliquent des histoires sur les amoureux, les

intrigues et les luttes qu'ils rencontrent. Éric Emmanuel Schmitt a choisi d'adopter la forme

épistolaire dans son roman parce que c'est un excellent moyen comment les personnages

peuvent exprimer et défendre leurs idées. Aussi les lettres aident à fonder des relations plus

étroites et la correspondance électronique dans ce cas-là permet d'envoyer et de recevoir

rapidement des messages impulsifs et émotionnels.
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