
Pirmais nedarbs nu ir beigts, 
tūlīt nākamais tiek steigts 
Laikā, kad tapa šis žurnāla numurs, mums gāja jautri. 
Iepriekšējā numurā publicētā intervija ar Aināru Šlese-
ru (un, it īpaši, tās pilnais variants, kas bija lasāms in-
terneta mājas lapā) savandīja Latvijas lasošās publikas 
prātus, liekot izpirkt visus žurnāla numurus, bez pār-
traukuma zvanīt uz redakciju, paust savu sajūsmu un sa-
sutumu visos iespējamos masu saziņas līdzekļos. Novie-
tojot savu improvizēto interneta lappusi neatkarīgā 
amerikāņu serverī, mēs, bez šaubām, nāvīgi aizvainojām 
vietējos piegādātājus (piedodiet mums!), taču iemesls 
bija vēlēšanās piešķirt tam zināmu neobligātuma pieska-
ņu. Zīmīgi, ka tieši tad, kad žurnālā tapa raksts par 
privātuma aizsardzību interneta (Virtuālās drošības cauru
mi — 58. lpp.), kāds mēģināja noskaidrot mūsu paroli 
un, mums nezinot, no mūsu elektroniskā pasta adreses 
izsūtīja vēstuli lielam skaitam cilvēku, kurā aicināja ap-
lūkot neatļauti nokopēto intervijas tekstu savā serverī. 
Skandāls jau no paša sākuma bija uzsācis savu neatkarī
gu dzīvi, un mums atlika vienīgi noraudzīties. Tāpēc arī 
komentārs šoreiz par mums pašiem (Žurnālisti ir kretīni — 
4. lpp.). Sajutušies kā pārprastie un nepelnītu uzmanību 
saņēmušie Makss un Morics, mēs sparīgi ķērāmies pie 
nākamajiem nedarbiem, mēģinot saprast, kāda veida pa
sakā īsti dzīvojam. Jau sen taču ir pamanīts, ka tas vai 
cits sabiedrībā pazīstams personāžs patiesībā eksistē vie
nīgi leģendu, tenku un mitoloģisku priekšstatu līmenī. 
Un, ņemot vērā to, ka pasaku varoņu skaits ir ierobe
žots, nācās skaidri un gaiši pateikt, kas ir kas mūsu 
skaistajā Muļķu zemē. (Lielā un šausmīgā atmaskošana — 
8. lpp.) Redziet, cik dīvaini — es uzrakstīju "Muļķu ze
me", bet jums uzreiz jau skaidrs, ka vēlos kārtējo reizi 
nomelnot Krištopanu. Izrādās — pietiek ar pāris vār
diem, lai valoda kļūtu par pilnīgi citu metaforu un aso
ciāciju virkni. Taisnība vien būs Paideram — mums ir 
dažādas valodas. Es pat domāju — trīs vai četras. Lai
kam veltīgi ir korektoru un nacionālradikāļu uztrauku
mi par latviešu valodas izdzīvošanu. Taču, no otras pu
ses — veltīgas ir arī bažas par tās pilnīgu uzvaru. Galu 
galā, sarunā ar 7. Saeimas deputātu, cilvēku, kuram ir 
vairākas identitātes — Borisu Cilēviču (Es jūtos nodots 
— 14. lpp.), mēs uzzinājām, ka dzīvot sabiedrībā, kurā 
visi runā vienā valodā, viņam būtu garlaicīgi. Droši 
vien, viņš tad aizbrauktu prom. Un ko mēs tad darītu? 





Sāksim ar jūsu ģimeni. No kurie
nes jūs esat? No kādām aprindām? 

Skaidrs... Mani vecāki ir filologi. 
Visu mūžu strādājuši Daugavpilī. Abi 
beidza Ļeņingradas Universitāti, tā bi
ja ļoti slavena filoloģijas skola, četrdes
mito gadu beigās, piecdesmito gadu sā
kumā. Sadalīja viņus uz Daugavpili, jo 
toreiz nebija labs laiks, gāja slavenā 
ārstu lieta — pret kosmopolītiem. Ne
skatoties uz to, ka māte ļoti labi pabei
dza aspirantūru, viņus nosūtīja uz ma
zu pilsētiņu, uz mazu skolotāju institū
tu. Tur viņi faktiski izveidoja filoloģis
ku skolu un, pateicoties viņiem un vi
ņu kolēģiem, Daugavpils tagad ir visai 
pazīstama vieta filologu pasaulē. 1994. 
gadā viņi aizgāja pensijā un tagad dzīvo 
Izraēlā. Mana māsa turp pārcēlās jau 
astoņdesmito gadu beigās, tur ir maz
bērni un arī nav tādu lielu problēmu 
izdzīvot. Šeit divu profesoru pensijas 
nav pietiekami, lai apmaksātu dzīvokli 
Daugavpilī un daudzmaz eksistētu. Es
mu uzaudzis humanitārā gaisotnē, un 
deviņdesmit procentus no tā, ko es zi
nu, esmu ieguvis no vecākiem. Šajā zi
ņā man ir ļoti paveicies, un domāju, ka 
manus vecākus var nosaukt par klasis
kā tipa krievu inteliģentiem. Formāli 
pēc tautības mani vecāki ir ebreji un 
nevarētu teikt, ka viņiem absolūti sve
ša būtu ebreju kultūra. Manai mātei 
idišs bija pirmā valoda, krievu valodu 
viņa sāka apgūt tikai pusaudzes gados, 
bet tā bija diezgan izplatīta parādība, 
ka krievu inteliģenci veidoja ne tikai 
krievi. Gruzīns Okudžava vai abhāzs 
Iskanders neapšaubāmi pieder pie krie
vu inteliģences. Tagad daudzi cilvēki 
uzskata, ka inteliģence kā šķira izmirst, 
un nākamām paaudzēm diez vai būs ie
spēja augt tādos apstākļos. Man tāda 
iespēja bija. 

vai zinātniskais komunisms. Mans tēvs 
teica, ka, strādājot Daugavpilī, viņam 
bija daudz lielākas iespējas, nekā viņa 
kolēģiem, kas strādāja lielās pilsētās — 
Maskavā, Ļeņingradā. Viņš teica: "Pro
tams, es nedrīkstēju teikt visu, ko es 
gribēju, taču es varēju neteikt to, ko es 
negribēju." Tas lielā mērā bija attieci
nāms uz visu humanitāro jomu, un tā
pēc es izvēlējos fiziku, kas bija politiski 
neitrāla. Tur varēja strādāt daudz godī
gāk un izvairīties no divkosības, kas bi
ja absolūti neizbēgama, strādājot litera
tūras zinātnē, vēsturē. Es redzēju, kā bi
ja ar maniem vecākiem. Mana māte uz-

Es staigāju pa dzīvokļiem 
Vecrīgā un pierunāju 
cilvēkus balsot par Andreju 
Panteļējevu 

rakstīja rakstu par Vladimovu, bet ne
varēja šo rakstu publicēt, jo Vladimovs 
palika Rietumos. 

Manam tēvam kandidāta disertācija 
bija par padomju literatūru, bet dokto
ra disertāciju viņš galu galā uzrakstīja 
par Čehovu. Viņš sāka rakstīt par Vik
toru Ņekrasovu, bet Ņekrasovs arī 
kļuva par nevozvraščencu', palika Rietu
mos. Šajā ziņā ar fiziku bija daudz 
vieglāk nodarboties. Padomju laikā tie
ši eksakto zinātņu pārstāvji daudz vai
rāk varēja teikt gan literatūrā, gan 
mākslā, Tie bija izglītoti cilvēki, lasīja 
pusoficiālo literatūru, apmeklēja visā
dus autordziesmu koncertus. Es šajā vi
dē pietiekami labi jutos. Tā bija mana 

Saruna ar 7. Saeimas deputātu Borisu Cilēviču 
Kāpēc jūs pats izvēlējāties Fizikas 

un matemātikas fakultāti? 
Patiešām, tas man pašam šķiet 

mazdrusciņ dīvaini. Redziet, man vien
mēr interesējusi arī humanitārā joma 
— politika, politoloģija, žurnālistika, 
bet es, pateicoties vecākiem, jau zināju, 
kas mani gaida gadījumā, ja es ķeršos 
pie šādām lietām. No politiskām zināt
nēm izvēle bija šāda — PSKP vēsture 

vide. Godīgi sakot, es 
daudz domāju par Ļe-

ņingradu, Maskavu. Es biju absolūti 
pārliecināts, ka mācīšos tur, bet septiņ
desmito gadu sākumā situācija nebija 
man visai labvēlīga. Pabeidzu skolu ar 
zelta medaļu, aizbraucu pakonsultēties 
ar cilvēkiem, kas man draudzīgi ieteica 
nemēģināt, jo "šogad nepieņem". Ebre
jam bija ļoti grūti iestāties. Es nolēmu 
neriskēt, jo neiestājoties man vajadzē
tu iet armijā, un to es negribēju darīt. 

pusks", es parakstījos par kaut kādu 
noslēpumu neizplatīšanu. Es strādāju 
elektronikas jomā, bet, pat ja ļoti gri
bētu, man nebūtu, ko pārdot Rietumu 
spiegiem. 

Varētu teikt — tādi cilvēki kā es, 
mēs izvēlējāmies alternatīvu dzīvesvei-

1 Ņevozvraščeņec (krievu vai.) — padomju 
laikā oficiāli izbraukušais uz kādu no ka
pitālistiskajām valstīm un lūdzis politisko 
patvērumu vai izmantojis citu iespēju ne
atgriezties PSRS. 

. 
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Rīgā mani ieskaitīja ar vienu eksāme
nu. Es nedomāju, ka tāpēc man būtu 
pamats sevi uzskatīt par režīma upuri. 
Tāda bija dzīve. Tāds liktenis bija vi
siem. Vieniem bija lielāki ierobežoju
mi, citiem — mazāki. 

Eksaktā izglītība jums ir palīdzēju
si dzīvē? 

Kas ir izglītība? Tas ir tas, kas paliek 
pāri, kad esi aizmirsis visu, ko esi iemā
cījies. Mūsu situācijā, ja mēs runājam 
par politiskām debatēm, tas ir ārkārtīgi 
būtiski, lai šo diskusiju dalībnieki strā
dātu ar argumentiem. Ir svarīgi uzbrukt 
nevis personībām, bet argumentiem. 

Vai padomju laikā, jūs domājāt, 
ka šī sistēma varētu sabrukt? 

Redziet, es nebiju cīnītājs, es nebi
ju disidents. Man bija zināmas nepa
tikšanas, bet ne jau tāpēc, ka es būtu 
apzināti cīnījies pret režīmu. Vienkār
ši tāpēc, ka biju muļķis un daudzas lie
tas nesapratu pareizi. Paldies Dievam, 
bija cilvēki, kas man ļoti palīdzēja un 
izglāba no ļoti nepatīkamas situācijas. 
Esmu ļoti pateicīgs toreizējam katedras 
vadītājam, kurš tagad ir Rīgas domes 
deputāts. Ja viņš tad neizmantotu savu 
autoritāti, man būtu lielas nepatikša
nas. Redziet, es savu toreizējo at
tieksmi definētu kā "virtuves opozīci
ju". Es nemēģināju grozīt situāciju. Es 
domāju, ka tā ir pietiekoši stabila, bet, 
cik vien iespējams, es mēģināju nepie
dalīties lietās, kuras es uzskatīju par 
sliktām, teiksim tā. Es nekad neiestā
jos komunistiskajā partijā, es nemē
ģināju taisīt karjeru. To diez vai var 
saukt par pretestību, tā bija tieksme iz
vēlēties tādu uzvedības modeli, lai iz
vairītos no lēmuma: vai nu melot, vai, 
kā saka, aktīvi cīnīties. Jā, daudziem 
cilvēkiem, pat neatkarīgi no viņu gri
bas, nācās izvēlēties — nodot vai at

klāti kļūt par režīma 
pretinieku. Tajos ga
dos, Brežņeva sociālis
ma laikā, tādu tomēr 
bija mazākums. Man 
tādu kārdinājumu ne
bija, es nebraucu uz 
ārzemēm, strādāju zi
nātniski pētnieciskajā 
institūtā, Alfā, Uni
versitātē. Jā, man bija 
tā saucamais "do-



Es jutos nodots 

du. Dzīves jēga, dzīves būtība bija ār
pus oficiālās sfēras. Tās pašas autor-
dziesmas. 

Jūs dziedājāt? 
Nu, protams, kā jebkurš, kurš prata 

pāris akordus uz ģitāras. Pie uguns
kura. Es krāju materiālus, man jopro
jām ir vairākas mapes ar izgriezumiem 
no avīzēm. Gan par Okudžavu, gan par 
Visocki. Mēs braucām uz festivāliem, 
krājām magnetofona lentes. Paši vei
dojām tādus krājumus. Ne jau pārdoša
nai, bet sev. Vēl bija tūrisms. Es no
darbojos ar ūdenstūrismu, vēl deviņ
desmitajā gadā mūsu komanda uz
varēja Latvijas čempionātā, es kļuvu 
par meistarkandidātu. Tā bija ļoti no
pietna dzīves sastāvdaļa, kas neietilpa 
tajā oficiālajā pastāvēšanā. 

Tie neformālie klubi neatradās 
Čekas uzraudzībā? 

Acīmredzot jā. Bija daži draugi, kas 
bija ļoti norūpējušies un visu laiku mē
ģināja aprēķināt, kurš ir stukačs. Man 
bija daudz mierīgāka attieksme pret šo 
lietu. Jā, protams, tas bija puslegāli, ko 
mēs darījām, dziedājām tās dziesmas. 
Kādreiz būtu interesanti apskatīties, ko 
par mums rakstīja. Sevišķi spilgti tas 
izpaudās studentu vienībās. Es sešus 
gadus braucu — uz Kazahstānu, uz Ka-
rēliju, uz Kamčatku. Mēs zinājām, ka 
katrā vienībā jābūt kādam, kas informē 
attiecīgās iestādes. Taču nekādu faktis
ku represiju nebija. 

Redziet, toreiz visi, kas cīnījās pret 
režīmu, bija disidenti. Tagad ļoti inte
resants process notiek Ukrainā. Cilvē
ki, kuri bija ieslodzīti vienās nometnēs, 
tagad atrodas barikādes pretējās pusēs. 
Viens spēcīgs virziens bija ukraiņu na
cionālisti, otrs — vispārējo cilvēktiesī
bu aktīvisti. Tagad, pēc sociālistiskā 
režīma sabrukšanas, izrādās, ka ļoti 
daudzos jautājumos viņiem ir atšķirīgi 
uzskati. Latvijā disidentu kustība pār
svarā bija nacionālistiska. Es ļoti daudz 
zināju par Latvijas vēsturi, bet nevaru 
teikt, ka atbalstīju viņu mērķus. Patie
šām, es cienīju šos cilvēkus, taču neva
ru sevi pieskaitīt pie viņiem. 

Kurā brīdī radās vēlēšanās iesaistī
ties politikā? 

Redziet, es nedomāju, ka man tāda 
vēlēšanās radās. Tas noteikti nav ma
nas dzīves sapnis — kļūt par deputātu, 
par ministru vai vēl kaut ko. Kad sākās 
Perestroika, visas šīs lietas, es to uzska
tīju par vienreizēju iespēju — apvienot 
oficiālo dzīvi ar to alternatīvo dzīvi, ko 
mēs paši sev veidojām. Es to pieņēmu 
ļoti nopietni, iestājos Tautas frontē, bi
ju aktīvists. Lielākais amats, cik es at
ceros, man bija Latvijas Universitātes 
Matemātikas un informātikas institūta 
Tautas frontes grupas priekšsēdētāja 
vietnieks. Biju lektoru grupas loceklis, 
iepazinos ar Godmani, biju diezgan ak-

tīvs līdz pat Tautas 
frontes 3. kongre
sam. Sāku rakstīt 
avīzēm, nodibināju 
savu nevalstisko 
organizāciju, aizgā
ju no Universitā
tes. Kas attiecas uz 
politisko darbību, 
tā bija atbildības 
sajūta. Es joprojām 
jūtos līdzatbildīgs 
par to, ko izdarīja 
Tautas fronte. Es 
uzskatu, ka attiecī
bā uz ļoti dau
dziem cilvēkiem 
Tautas fronte un 
es esam pārkāpuši 
savus solījumus un 
savu programmu. 

Mēs nodevām šos cilvēkus. Arī es pats 
jūtos nodots, jo es to visu uztveru ļoti 
nopietni. Tautas frontes otro program
mu es uzskatu par optimālāko Latvijai, 
bet tālāko Tautas frontes radikalizāciju 
es nepieņemu. Faktiski Tautas Saska
ņas kodolu veido tie cilvēki, kas nepie
ņēma šo radikalizāciju — Jurkāns, 
Vulfsons, Rozenvalds. Es arī piederu 
pie šīs grupas. Es atceros, kā pirms 

Man šķiet, ja visi runātu 
vienā valodā, tas būtu 
diezgan garlaicīgi, Tā, 
protams, ir gaumes lieta, 
un varbūt tieši tāpēc es 
pilnībā nenovērtēju, cik 
ļoti latviešiem ir svarīga 
savas valodas saglabāšana, 
1990. gada vēlēšanām staigāju pa dzī
vokļiem Vecrīgā un pierunāju cilvēkus 
balsot par to pašu Andreju Panteļēje-
vu. Es solīju, ka tas, kas rakstīts Tautas 
frontes programmā, tiks izpildīts. 

Kas konkrēti netika izpildīts? 
Pirmām kārtām, pilsonība. Tautas 

frontes programma 1990. gadā faktiski 
runāja par nulles variantu. Un tas bija 
viens no iemesliem, kāpēc ļoti daudzi 
nelatvieši atbalstīja Tautas fronti. Es 

jutu atbildību to cilvēku priekša, kas 2 Austrumeiropas po~ 
toreiz balsoja par TF kandidātiem. litika un sabiedrība 

(angļu val.) 

Bet jūsu apvienībā šobrīd ir cilvē
ki, kas toreiz bija barikāžu otrā pusē 
— Interfrontē. 

Kad latviešu prese raksta par Inter
fronti, tad tiek domāta ne tik daudz or
ganizācija, cik tas ir tāds vispārinājums. 
Tas, ko sauc par tumšajiem spēkiem. Es 
daudzmaz varu pretendēt uz to, lai pro
fesionāli spriestu par šīm lietām. Man 
gan nav profesionālās izglītības, taču 
esmu beidzis vairākus kursus, piedalī
jies semināros, man ir vairāk nekā 20 
publikācijas — pārsvarā Rietumos: Ka
nādā, ASV, Vācijā, Austrijā. Tas, ar 
ko es visvairāk lepojos, ir publikācija 
amerikāņu žurnālā East European Politics 
and Societies2 — tas ir visautoritatīvākais 
šajā jomā. Tur mēs uzrakstījām rakstu 
kopā ar manu kolēģi no Norvēģijas par 
etnisko faktoru 6. Saeimas vēlēšanās. 
Piemēram, Phare projekts man pasūtīja 
pārskatu par nepilsoņiem un īpašuma 
tiesībām Latvijas pilsētās saistībā ar ze
mes reformu. Runājot par Interfronti, 
ir tā, ka šodien priekšstats par politisko 
spēku sadalījumu ir nedaudz mitoloģi-
zēts: "gaišie spēki" un "tumšie spēki". 
Bet, ja mēs analizējam dziļāk, tad var 
skaidri redzēt, ka gan TF, gan IF toreiz 
iekļuva divas sastāvdaļas. TF no vienas 
puses bija tipiski nacionālistiska, no ot
ras puses — tajā bija vispārdemokrātis-
ka kustība. Kamēr bija skaidri redzami 
mērķi un kopīgs ienaidnieks, iekšējās 
pretrunas neapdraudēja TF pastāvēša
nu, bet pēc neatkarības atjaunošanas 
šīs pretrunas kļuva tik nopietnas, ka ta
gad toreizējie draugi atrodas dažādās 
nometnēs — Jurkāns, Škapars, God-
manis. Kaut kas līdzīgs bija ar Inter
fronti. No viens puses, tur bija cilvēki, 
kas cīnījās par sociālistiskās sistēmas 
reformu, taču nevarēja iestāties TF, tā
pēc, ka tās nacionālistiskais spārns ne
bija pieņemams. Pārsvarā tie bija cilvē
ki, kam bija zināmas grūtības ar latvie
šu valodu. Tehniskā inteliģence. Pro-
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3 PCVL — Par 
cilvēktiesībām vie-
notā Latvijā — 
7. Saeimas frakcija, 
kurā ietilpst Tautas 
Saskaņas partija, 
Līdztiesība, Sociālis
tiskā partija un 
Krievu partija. 

Sarunājās 
ILMĀRS 

ŠLĀPINS, 
foto — 

ANDRIS 
KRIEVIŅŠ 

Es jutos nodots 

tams, otrā grupa tur bija ortodoksālie 
komunisti, kas bija pret jebkādām re
formām. Kā tas parasti notiek, Inter
frontē uzvarēja cietais, pretreformu 
spārns. Tautas frontē uzvarēja nacionā
listiskais spārns. Tas laikam ir visu lie
lu organizāciju liktenis, ka radikālie uz
skati gūst virsroku. Protams, tas ir liels 
sasniegums, ka neatkarība Latvijā tika 
atjaunota parlamentārā ceļā, mums ne
bija revolūcijas, mums nebija pilsoņu 
kara. Tas ir abu pušu nopelns. Bet 
vienmēr gribas tiekties pēc kaut kā lie
lāka, gribas, lai šodienas sabiedrībā bū
tu vairāk saskaņas. 

Šobrīd jūsu apvienības3 nosau
kums ir diezgan sarežģīts un grūti ie
gaumējams, arī saīsinājumu nav ie
spējams izrunāt, taču apvienība satur 
četras diezgan dažādas partijas, kas 
atšķiras gan pēc programmām, gan 
izveidošanās vēstures. 

Redziet, Eiropā ir tikai viens prece
dents — Albānijā ir cilvēktiesību pa
rtija. Tā ir pārstāvēta parlamentā un ir 
viena no vadošajām partijām. Nekur 
citur cilvēktiesības netiek uzskatītas 
par lietu, ko politiskā partija varētu 
likt savā nosaukumā. Bet tas atspoguļo 
reālo situāciju, mūsu apvienība ir dažā
das partijas, un nosaukumā atklāts, kas 
mūs vieno. Ja mēs mēģinātu lietot Rie
tumu politoloģijas standartus, protams, 
tā ir minoritāšu pārstāvniecība Saeimā. 
Pirms vēlēšanām kļuva skaidrs, ka ti
kai kopā ir iespējams kaut ko panākt. 
Ne jau mēs to esam iesākuši. Nav no
slēpums, ka daudzi lēmumi, kas tiek 
pieņemti, lai nostiprinātu latvisku Lat
viju, nav visai pieņemami minoritā
tēm. Bet nekāds dialogs nenotiek. La
bākajā gadījumā izvēlas pārstāvi, kas 
saka: "Es krievu vai ukraiņu, vai poļu 
vārdā apgalvoju, ka mēs visi atbal
stām..." Visi labi zina, ka tā tas nav. 

Ja būtu jāizvēlas — dzīvot nacio
nālistiskā Latvijā vai Latvijā, kas bū
tu Krievijas sastāvā — ko jūs izvēlē
tos? 

Man grūti iedomāties, ka es varētu 
dzīvot Krievijā. Protams, tā ir viena no 
manām kultūrām, bet, nē, protams, ka 
es izvēlētos Latviju. Kaut arī ir daudzas 
lietas, kas man šeit nepatīk, un kuras 
es cenšos grozīt gan kā žurnālists, gan 
kā nevalstiskas organizācijas aktīvists, 
gan kā deputāts. Es nezinu, vai nodzī
vošu šeit visu mūžu. Ir varianti. Ir tādi 
priekšlikumi — pastrādāt ārzemēs. Pa
gaidām lielākais, kam es piekritu — 
pusotra mēneša Vācijā. Man nav prob
lēmu ar valodām, es varētu iekārtoties 
kādā attīstītā valstī. Emigrācija kā ie
spēja pastāv vienmēr, bet es domāju, 
ka tas lielā mērā būs atkarīgs no ma
niem bērniem. Šobrīd man grūti iedo
māties, ka varētu atgriezties vecie laiki. 
Neskatoties ne uz ko, es domāju, ka īs-
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tā dzīve sākās līdz ar Atmodu. Man 
daudzi draugi un kolēģi, kas toreiz ne
atbalstīja Tautas fronti un brīdināja, 
ka mēs tiksim apmānīti, mums netiks 
dota pilsonība, vaicā — nu, tagad re
dzi? Jā, formāli tā tas ir, bet, ja man 
tiktu dota otra iespēja, vienalga es da
rītu to pašu. 

Kādā valodā runā jūsu bērni? 
Ģimenē mēs runājam krievu valo

dā. Meita skolā mācās latviešu, franču, 
angļu valodu. Latviešu un angļu valo
das viņa sāka mācīties vienlaicīgi, arī 
stundu skaits apmēram vienāds, bet 
angļu valodu viņa tagad prot labāk. 
Man gribas, lai mani bērni pārmantotu 
to kultūras vērtību sistēmu, kura ir 
man. Lai paaudzes netiktu atrautas. 

Kas ir kosmopolītisms? Pārliecība, 
dzīvesveids? 

Gan pārliecība, gan dzīvesveids. 
Vērtību sistēma, es teiktu tā. Man vis
tuvākās ir universālas vērtības, kas nav 
piesaistītas konkrētai tautai, konkrētai 
teritorijai. Piederība kādai noteiktai 
kultūrai man nav pirmajā vietā. 

Cik lielā mērā jūs esat iekšā Latvi
jas ebreju kopienā? 

Es esmu loceklis. Es nevaru teikt, 
ka esmu ļoti aktīvs. Redziet, tur ir pie
tiekoši sarežģīta un attīstīta struktūra. 
Es piedalos vienā, tā saucamajā inteli
ģences kluba darbībā, bet es interesējos 
par to. Es esmu piederīgs pie vairākām 
kultūrām un ebreju kultūra neapšaubā

mi ir viena no tām. Es vairākkārt biju 
Izraēlā, tagad vadu Latvijas-Izraēlas 
parlamentu sadarbības grupu. Tas man 
ir būtiski. Tā ir viena no manas identi
tātes sastāvdaļām. 

No kurienes rodas antisemītisms? 
Tā ir viena no ksenofobijas iz

pausmēm, kas tik plaši izplatīta, patei
coties ebreju tautas vēsturei. Viņi visur 
bija svešinieki, Eiropā viņiem nebija 
īpašumtiesību uz zemi, viņiem nebija 
tiesību strādāt valsts dienestā. Faktiski 
tieši tāpēc viņiem bija jāpievēršas 
tirdzniecībai, komercijām un tādām 
lietām. Tie, kuri nebija spējīgi strādāt 
šajās jomās, vienkārši nebija spējīgi iz
dzīvot. Tāpēc veidojās stereotipi, ka 
visi ebreji ir bagātnieki, ka viņi ir viltī
gi un tā tālāk. Jebkuras situācijas saasi
nāšanās gadījumā grēkāzis bija tepat 
klāt. Tā ka mehānismi ir aptuveni 
skaidri. Šie stereotipi ir diezgan dziļi. 
Cilvēkiem ir dažādas gaumes. Man ir 
normāla attieksme pret to. Katram ir 
tiesības mīlēt vai nemīlēt vienu vai ot
ru ēdienu, filmu vai tautu. Galvenais 
jautājums ir, vai šis simpātijas vai anti
pātijas neizpaužas ierobežojumu veidā. 

Vai Latvijā ir antisemītisms? 
Tas neabšaubāmi pastāv sadzīviskā 

līmenī. Godīgi sakot, es nezinu nevie
nu valsti, kurā nebūtu antisemītisma. 
Un kāpēc lai Latvija būtu izņēmums? 

Jūs parakstījāt deklarāciju par 
Kārļa Ulmaņa 15. maija apvērsuma 
nosodīšanu? 

Jā, es parakstīju. Es nebiju šīs dekla
rācijas autors, bet uzskatu, ka tas nebū
tu slikti. Ir manāma tieksme glorificēt 
visu Latvijas neatkarības periodu, īpaši 
autoritārā režīma periodu. Ir jūtamas 
ilgas pēc stipras rokas un, ja mēs runā
jam par draudiem demokrātijai, tad es 
nedomāju, ka šie draudi būtu saistāmi 
ar sociālisma atjaunošanu. Tas nav ie
spējams, praktiski. Turpretī autoritāra 
režīma izveidošanu ļoti daudzi cilvēki 
atbalstītu. 

Kādas ir jūsu attiecības ar Alfrēdu 
Rubiku? 

Rubiks ir mūsu apvienības koordi
nators. Viņš paveica lielu darbu 
priekšvēlēšanu laikā. Es nekad neesmu 
bijis Rubika politisko uzskatu piekri
tējs, taču augstu vērtēju viņa konsek
venci, viņa gatavību aizstāvēt savu pār
liecību, neatkarīgi no tā, vai tas ir po
litiski izdevīgi, vai ne. Manuprāt, šie 
gadi viņam nepagāja velti. Viņš daudz 
ko pārvērtēja. 

Kas jūs šobrīd uztrauc visvairāk? 
Visās skolās, visos semināros, kur es 

piedalījos kā cilvēktiesību aktīvists, 
man mācīja, ka cilvēka gods un pašcie
ņa ir galvenā vērtība. Strādājot Saei
mā, tiekoties ar kolēģiem, deputātiem, 
es redzu, ka ne visiem tas tā ir. 


