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Rakstā apskatīts līdzīgais un atšķirīgais arhetipiskās grieķu mīta 

varones Mēdejas un latviešu Raudupietes likteņos un to interpretācijās, 

par pamatu ņemot Eiripīda traģēdijas un Rūdolfa Blaumaņa noveles 

tekstu materiālu. Paralēlā skatījuma balsts ir abos gadījumos centrālais – 

savu bērnu nogalināšanas (vai nepretošanās to nāvei) motīvs un arī ar to 

saistītais mātes jūtu un sievišķās kaisles sadures motīvs. Secinājums: 

kopīgā abu sieviešu tēlos attiecīgajos tekstos vairāk nekā atšķirīgā, 

pēdējais drīzāk skatāms katras dzīvesstāstā, nevis sievišķīgi kaislīgajā 

attieksmē pret dzīves pārbaudījumiem. 

 

Raksturvārdi: Mēdejas mīts, sieviete-māte un kaisles sieviete, 

vienojošais/atšķirīgais, žanriskie krustpunkti novelē un traģēdijā 

 

Latviešu Blaumani un sengrieķu Eiripīdu laikā šķir vismaz divdesmit 

pieci gadsimti. Meklēt šķietami tik tālas līdzības vai paralēles nozīmē 

vērot laikos un kultūrās potenciāli nemainīgo, kādu asi, kas aizvien satur 

un griež ap sevi daudz atvasinātu iezīmju, darbību, situāciju un notikumu. 

Liela daļa izteiksmīgāko sengrieķu mītu tēlu laika un tekstu 

radīšanās gaitā kļuvuši par atpazīstamiem simboliem noteiktām iezīmēm, 

situācijām un to risinājumiem. Tas noteikti sakāms arī par Mēdeju, kuras 

likteņa noslēguma epizodes tāda paša nosaukuma traģēdijā izmantojis 

Eiripīds.  

Grieķu mītā Mēdeja ir Kolhīdas valdnieka meita, kura, mīļotajam 

svešiniekam grieķim Jāsonam izpatīkot un palīdzot iegūt slaveno zelta 

aunādu, pazudina savējos – tēvu, brāli, galu galā savu tēviju. Mīlas 

iekvēlināta, Mēdeja dodas līdzi Jāsonam uz Hellādu, kļūst par viņa sievu 

un divu bērnu māti. Pēc vairāku gadu kopdzīves Korintas pilsētā Jāsons 

paziņo, ka vēlas apņemt citu sievu – Korintas valdnieka meitu (ar šo faktu 

sākas Eiripīda luga). Mēdeja, neredzot spēju un citu iespēju dzīvot, kā 

vienīgi atriebjoties Jāsonam, izšķiras par viņu abu bērnu nogalināšanu. 

Tā, pēc viņas domām, skaudrāk tiks ievainots Jāsons. Skaidrs, ka 

vissmagāk satriekta šādā rīcībā tiek pati māte, bet tieši tā Eiripīds veido 

savu traģēdiju galvenos varoņus – citu un sevis sāpinātājus, sapītus un 

sapinušos traģikas tīmekļos. Vispāratzīts, ka Eiripīds savām lugām biežāk 

izvēlējies tieši sieviešu tēlus kā galvenos traģikas izteicējus jeb 

veidotājus, lai pieminam arī citas teju hrestomātiskās mītu varones – 



Elektru, Faidru, Ifigeniju.  

Jāpiebilst, ka jau antīkajā pasaulē Eiripīda vārds tika saistīts ar 

manāmi negatīvu attieksmi pret sievietēm, jo viņš savos darbos izceļot 

sievietes rakstura un dvēseles tumšo, destruktīvo pusi. Viens no dzimtes 

studiju (īpaši feministikas) atslēgvārdiem – misogīnijas jēdziena (no 

grieķu miseō – nīstu un gynē – sieva, sieviete) – vēsturiskās saknes 

meklējamas šajos laikos, tekstos (īpaši drāmas) un vērtējumos. Tomēr 

interesanti, ka Eiripīds savu traģēdiju sižetiem vairāk izvēlējies tieši mītus 

ar sievietēm kā norišu galvenajām virzītājām. Un tas diez vai būtu tādēļ, 

ka viņš bijis sieviešu nīdējs. Drīzāk redzējis noteiktos tēlos un situācijās 

lielāku traģisma (saskaņā ar Aristoteli – katarses) potenciālu.  

Eiripīdam gana daudz raksturu un situāciju, kurās izceļas reālā un 

ideālā pretrunas, viņu izceļ radoša attieksme pret mīta materiālu, 

izraugoties arī īpaši problemātisko (pēc: Анненский 1999: 249, Berlin 

1981: 33). 

Argonautu mīts ar Mēdejas likteni tajā antīko tekstu korpusā ir 

pārstāvēts desmit dažādu laiku un žanru tekstos: astoņi grieķu un divi 

romiešu autori izmanto minētā mīta materiālu. Tomēr šajā rakstā analizēts 

tikai Eiripīda “Mēdejas” teksts, jo tas droši ir pirmais, agrīnākais no 

visiem, kurš liek tieši Mēdejai pašai padarīt galu saviem bērniem. 

Pastāvējis senāks mīta variants – Korintas iedzīvotāji nogalējuši Mēdejas 

un Jāsona bērnus, atriebjoties par valdnieka meitas nāvi no Mēdejas rokas 

(pēdējā sāncensei nosūtījusi nāvīgi saindētu tērpu, viltīgi to nosaucot par 

savas samierināšanās zīmi un kāzu velti). Nav zināms, vai Eiripīds tā 

iedzīvinājis kādu reālu notikumu ar attiecīgu sievietes prototipu, bet 

mērķtiecīgā mīta izmainīšana ir zīmīga. Te vērts salīdzinājumam pieminēt 

Blaumani un viņa sievietes, par ko brālis Arvīds Blaumanis rakstījis, ka 

sieviešu tipu pirmtēlu Rūdolfa stāstos grūti atrast un ka viņš neesot nedz 

prasījis, nedz arī ko dzirdējis par to no brāļa (Blaumanis 1962: 26). Tātad 

Blaumaņa Raudupietes gadījumā nezinām, ciktāl “mīts”, cik paša dzirdēts 

vai izdomāts.  

Mēdejas un Blaumaņa Raudupietes tēlus skatīt paralēli pirmām 

kārtām mudina savu bērnu nogalināšanas (vai nepretošanās to nāvei) 

motīvs. Tā kā tādu pretdabisku rīcību abi autori ieliek sievietes mātes 

domās un rokās, vispirms aplūkojams abām potenciāli kopīgais vai 

līdzīgais, protams, izvirzot būtiskāko. Jāpiebilst, ka raksta autore no 

divām iespējām – atrādīt pētāmo tekstu materiālu vai arī tēmas sakarā 

izvērst dzimtes studiju vai feministikas teoretizējumus – izvēlējusies 

pirmo. 

Vispirms par to, kas izvēlētajos tekstos vienojošs minēto sieviešu 

likteņos, situācijās un rīcībā. 

Gan Mēdejā, gan Raudupietē skatāms arhetipiskais pretstatījums – 

kaisles sieviete un sieviete māte. Ja tie uzlūkojami kā pretmeti, tad 



noteikti atrodas pastāvīgā savstarpējā svārstībā, uz ko tekstos norāda 

Mēdejas un Raudupietes iekšējie monologi. 

Vai caur šo kropli lai zaudēju savu laimi?[..] Pirmo vīru nevarēju 

mīlēt. Kārli es mīlētu.. Ak, es viņu ļoti mīlēju. [..] Ja tas bērns drīzi 

nemirs, tad vēl notiks nelaime.. Zināms, vai tas var būt grēks?[..] Ja es 

caur savu nāvi varētu viņu darīt laimīgu un veselu, es mirtu. Bet es to 

nevaru (Blaumanis 1993: 355, līdzīgi 356). Tādas domas, kā Blaumanis 

raksta, top arvien draudošākas un nesavaldāmākas.  

Tieši tā Eiripīda tekstā Mēdejas domās pakāpeniski pieaug viņas 

neprātīgā risinājuma izvērsums – permanentās šaubās par trakās izvēles 

iespējamību. Īpaši izteiksmīgi Mēdejas svārstīšanās atklājas traģēdijas 

visgarākajā monologā (Eiripīds 1984: 52–54), kurā viņa divas reizes 

atsakās no briesmīgā lēmuma, tomēr atkal vārdos atgriežas pie tā, 

noteiktiem argumentiem stiprinot savu nodomu. Piemēram, Jāsons ir 

vainīgs pie tā, ka nu jau bērniem būtu labāk mirt, vai arī monologa 

noslēgumā – ka naids (pret Jāsonu, bet arī pret valdnieku un viņa meitu) ir 

stiprāks par pašu Mēdeju.  

Neprāta kaisle, par ko izšķirīgu lēmumu un notikumu rezultātā 

pārkausējusies mīlestība, rāda v ī r ieša  a t ra id ī tu  [Šeit un turpmāk – 

autores retinājumi.] un caur to aizvainotu un pat pazemotu sievieti, kādas 

ir abas – gan Mēdeja, gan Raudupiete.  

Antīkās pasaules sabiedrības vērtībsistēmā sieviete tieši kā sieva un 

māte vispilnīgāk iekļāvās maskulīnajā kultūrā (male culture) (pēc: King 

2002: 78). Tāds apgalvojums noteikti attiecināms arī vēl uz Blaumaņa 

laikiem; gadsimtu vēlāk – mūslaikos – nu gan vairs īsti ne. 

Atraidījuma rūgtumu pastiprina abu sieviešu acīmredzamā izteiktā 

tiece pēc ģimenes, atšķirīgi tikai tas, ka Mēdejai vīra jauno plānu dēļ 

ģimene jāzaudē, Raudupietei to ir cerība iegūt (jaunu, īsti mīlamu 

salīdzinājumā ar  iepriekšējo).  

Abos stāstījumos pie vainas sāncense , kura Mēdejai liek zaudēt 

vīru, Raudupietei – liedz iegūt Kārli par vīru; “Mēdejas” sižetā gan tas 

zināms sākotnēji, “Raudupietē” minēts noveles izskaņā sarunā ar Kārli 

neilgi pirms traģiskā gala. Abos pētāmajos tekstos uzsvērts, cik nevērtīga 

salīdzinājumā ar pašu (Mēdeju, Raudupieti), proti, bez redzamiem 

nopelniem vīrieša labā, ir sāncense. Raudupiete: .. es tevis dēļ tik daudz 

esmu padarījuse (Blaumanis 1993: 362.) Mēdeja savukārt atgādina par 

saviem pašaizliedzīgajiem un Jāsona “karjerai” nozīmīgajiem veikumiem 

viņa labā Kolhidā un aizbraucot no tās. 

Abas sievietes agrāk vai vēlāk pauž naidu  pret bērniem un to tēvu 

(Mēdeja), pret bērnu, traucēkli, un beigās pret iecerēto patēvu 

(Raudupiete). Naids raisās un izvirst vienpusējās kaisles dēļ, kuru krasi 

stiprinājis atraidījums. Mēdejas dusmas pret bērniem skaidri izskan 

tekstā: Bērni, naida pilnās mātes bērni, lai nolādēti līdz ar tēvu jūs! 



(Eiripīds 1984: 35) Bērni ir saikne ar Jāsonu, bet nu arī šķīrums – atstāt 

tos tēvam un pamātei (tāds ir Jāsona sākotnējais risinājums) vai, dodoties 

izraidījumā, neatstāt nevienam. Šajās izmisīgajās pārdomās Mēdejas 

dusmas uz bērniem pieaug, apjaušot, ka viņa izšķirsies par briesmīgāko, 

tādējādi tās ir kā slēptas dusmas pašai uz sevi. 

Arī Raudupiete arvien nīgra (sākotnēji vienkārši pavirša, bet 

paviršība pāraug spēcīgākā noraidījumā) uz Matīsiņu, īpaši tūlīt pēc Kārļa 

atteikuma nākt uz Raudupēm, atklājot, ka iemesls (it kā) ir Matīsiņš. Ir jau 

arī viņš nevarīgs un činkstīgs – tā ieskicēts viens papildu iemesls mātes 

nīgrumam par tādu “traucēkli”, tādu kā iepriekšējās laulības neveiksmes 

atgādinājumu. 

Bērnu nāve abām varonēm ir kā kaut  kāds  r i s inā jums  kaisles 

strupceļam. Sākotnējais solis – bērnus/bērnu pagrūst pretī nāvei. Mēdeja 

to paveic, sūtot bērnus pie sāncenses valdniekmeitas ar dāvanu – 

saindētām rotām, Blaumaņa Raudupiete – pamazām ļaujot Matīsiņam 

arvien lielāku vaļu rotaļās un rotaļrīku izvēlē. Nāvei apzināti (Mēdeja) vai 

neapzināti (Raudupiete) nolemtie bērni baidās no mātes – vēl viens 

pretdabiskuma aspekts. Blaumaņa Matīsiņš vispār bikls, īpaši pret mātes 

skarbumu. Eiripīda tekstā par to, ka ir nopietns pamats baidīties, runā 

aukle, piekodinot audzinātājam: Šos pielūko un centies vienus neatstāt, / 

No sadrūmušās mātes tālāk aizved tos! / Es manīju, ka viņai acis zvēroja 

– / Ir viņai ļauns kas nodomā (Eiripīds 1984: 34). 

Bērnus “upurējot”, abas mātes piesauc,  a tceras  Dievu/dievus  

– it kā zemapzinīgi censtos neitralizēt savu vainu. Dievu piesaukšana, 

iedomāšanās par viņu/viņiem ļauj bailēm un šausmām pirms briesmu 

darba tapt dalītām, ļauj novelt daļu vainas no sevis. Tā Raudupiete brīdī, 

kad varbūt vēl varētu glābt slīkstošo Matīsiņu: .. lai Dievs dara ko 

darīdams. Raudupietei Dievs iekrīt prātā, un šinī acumirklī Matīsiņš 

nogrimst akā (Blaumanis 1993: 357). Redzams, ka ar atkārtojumu 

Blaumanis vēl akcentē Dieva “klātesību”, kādu to iedomājas vai vēlētos 

šajā šausmu brīdī Raudupiete.  

Kaisles spēlē un agonijā iesaistīto v ī r i ešu  –  Jāsona  un  Kārļa  –  

novērtē jums  sieviešu vārdiem un rīcībai ir līdzīgs: sievietes runas un 

rīcība ir neprāts. Kārlis saka par Raudupieti trakā bāba, sātans 

(Blaumanis 1993: 361). Jāsons par Mēdeju – tevī viss ir neprātīgs 

(Eiripīds 1984: 59). Arī Blaumanis stāstnieka tekstā nosauc Raudupietes 

domas par pretdabiskām, tik tumšām, it kā kad tās pašā ellē būtu 

dzimušas (Blaumanis 1993: 355). 

Antīkā pasaules femīnā aspekta pētnieki norāda, ka grieķu mītos 

sieviete bieži asociēta ar mežonīgo vai sakrālo, ar to, kas ir ārpus 

sakārtotas civilizācijas robežām, un mīta materiālā rodama vesela plejāde 

ar sievietēm – vīriešu kaitniecēm (pēc: Gould 2001: 140–149). Tāda 

destruktīva ir arī Blaumaņa Raudupiete, iznīcinot teju visu apkārtējo, arī 



sevi pašu. 

Zīmīgi, ka gan traģēdijas, gan noveles autors nevienā brīdī neliek 

vīriešiem atzīt, ka tie kaut nedaudz varētu izprast sieviešu situāciju un 

viņu izjūtas. Tāda sievietes pamestība un vientulība papildus izceļ viņas 

izmisīgās domas, lēmumus un rīcību. 

Aplūkoto situāciju līdzībā vērojami arī atšķirīgi aspekti, par tiem 

turpmāk. 

Zaudējums .  Mēdejai zūd bijušais un līdzšinējais – bērni, kopdzīve 

ar liktenīgi iemīlētu un mīlētu vīrieti, valdošas ģimenes sievietes statuss. 

Raudupiete zaudē nākamību – kopdzīvi ar iekārojamu, jaunu vīrieti, 

iespējams, bērnus no viņa, ģimenes sievietes (līdz ar to arī veiksmīgas 

bagātas saimnieces) statusu. Mēdejas nopelni vērtējami pagātnē, 

Raudupietes varētu izpausties potenciālajā nākotnē, sniedzot Kārlim 

saimnieka vietu bagātā saimniecībā.  

Ieguvums.  Mēdeja, bērnus nogalinot, neiegūst nekā “pozitīva”, 

tikai atriebi par zaudēto jeb drīzāk nodoto mīlestību: ar to es vīram dziļi 

sirdī cirtīšu (Eiripīds 1984: 48). Raudupiete, dēlu zaudējot, cer uz 

ieguvumu savā turpmākajā dzīvē (Kārlis nāks uz Raudupēm?!), viņa 

domājas iegūstam, ja nebūs vairs Matīsiņa: .. viņš caur savu nāvi mani 

darītu laimīgu (Blaumanis 1993: 356). 

Noteikšana  situācijā. Raudupiete ir situācijas noteicēja (pārsvarā), 

Mēdeja – nenoteicēja, jo viņai jāpakļaujas Jāsona izvēlei precēt citu. 

Tomēr Mēdeja galu galā “izkaro” savu situācijas noteicējas lomu; to 

panāk arī Raudupiete, gan tikai caur likteni un nāvi, ne pašnoteiktā rīcībā. 

Lai gan pārdomu vērts šajā sakarā ir “pūļa” teksts, vērojot sabraukto 

sievieti: Kas lai izšķir, kā nelaime notikuse! Vieni saka, ka tā esot viņas 

pašas vaina, otri, ka braucēja… (Blaumanis 1993: 363)  

Bērni . Raudupietē vērojama vienaldzība, pat apnikums pret 

vārgulīgo bērnu (zēnu, kuru taču gribētos dūšīgu!), Mēdejai bērni līdz 

liktenīgajam Jāsona paziņojumam ir lielākais lepnums un acuraugs, 

protams, arī pēc tam, tomēr parādās nīgrums un izmisīgas dusmas pret 

viņiem. 

Atr iebe , kas nāks caur nāvē iegrūstajiem bērniem, piesaukta abos 

tekstos – gan Blaumanim, gan Eiripīdam. Raudupiete Kārlim: .. lai bērna 

gars māc tavu dvēseli (Blaumanis 1993: 362). Blaumanis Raudupietes 

bērna nāves lāstu pārceļ uz Kārļa jauno ģimeni, Eiripīds liek šo domu 

dažādi atkārtot te Jāsonam, te Mēdejai, un tā arī paliek kā nākotnes 

apsolījums kā vienam, tā otram, bet Mēdejas paredzējumi tomēr 

pārliecinošāki, tādēļ arī savstarpējo pārmetumu karstumā viņa izsaucas 

Kas vainojams ir nelaimē, to dievi zin (Eiripīds 1984: 59) – un Jāsonam 

šāda atbalsta nav. 

Vēlreiz atgriežoties pie līdzīgā abos apskatāmajos tekstos, interesanti 

ir pavērot Blaumaņa “Raudupietes” un Eiripīda “Mēdejas” žanr iskos  



krus tpunktus , jo tā iespējams novērtēt, ka noveles naratīvs vietām 

pietuvinās senās drāmas tekstveides principiem.  

Turpmāk ieskicēti būtiskākie vērojumi šajā sakarā. 

Blaumaņa ļaudis – aizstāvi, kā tos dēvē pats rakstnieks – 

Raudupietes situāciju apcerot, izklausās teju kā koris senās drāmas 

tekstos, kurš parasti pauž vispārpieņemamo vairuma viedokli sengrieķu 

traģēdijā. Zīmīgi, ka šie runātāji vai baumotāji, vai labākā varianta 

ieteicēji ir anonīmi, tā ir masa, nu gluži kā traģēdijas koris. (Zīmīgi, ka 

2012. gada Blaumaņa “Raudupietes” iestudējumā Valmieras teātrī 

režisors Elmārs Seņkovs tā arī izrīkojas ar sievu grupas lomu – to darbība 

uz skatuves līdzīga, iedomājama kā sengrieķu korim.)  

Tu – stāstījums-uzruna otrajā personā “Raudupietē” ir gluži kā 

sengrieķu drāmas d ia loga/ iekšē jā  monologa paņēmiens, kas veido arī 

lasītājam klātbūtnes efektu. Piemēram, kad Matīsiņš nule kā noslīcis, 

lasām it kā Raudupietes domas:  

 

Tu drebi – stiprā sieva, vai tevi jau pārņem saldas 

šaušalas, ka nu Kārlis reiz būs tavs?... Nedomā tagad par 

Kārli, domā tagad, kā sava bērna nāvi citiem lai dari 

zināmu (Blaumanis 1993: 358).  

 

Iespējams (visdrīzāk), notikušo redzējis žīds pauninieks Jankels 

Goldbaums, kā lasītāji esam klāt brīdī, kad Raudupiete aši un gluži 

racionāli apsver, ka “jāneitralizē” šis galīgi nevēlamais liecinieks:  

 

.. Viņš tuvojas tev lēnām, rāda savus dzeltenos zobus un 

vaicā, kādēļ tu to bērnu neesi glābuse... Raudupiete, 

Raudupiete, vai tev nav zelta un sudraba pie rokas? [..] 

Labi, tā, stiprā sieva, tu jau proti kāšus cilāt, paliks zelts un 

sudrabs tev un Kārļam... Ko, vai tas vecais nastenieks 

nepieļaujas? Viņš bēg... viņš sāk kliegt?...Neļauj viņam 

kliegt, Raudupiete, gudrā sieva, ved viņu istabā un atslēdz 

viņam savu skapi… (Blaumanis 1993: 358). 

 

Blaumaņa uzsvērumi, ka Raudupiete ir stiprā un gudrā sieva, ir īsti 

mēdejiski; līdzīgi kā Mēdejai, stipruma – vai gara, vai fiziskā – 

Raudupietei līdz šim brīdim pieticis, nu jābūt arī gudrai, lai glābtu sevi 

tam, kā viņa vēl alkst.  

Šīs epizodes sakarā svarīgs ir fakts, kuru Blaumaņa tekstu 

komentāros piemin Kārlis Egle, proti, ka šo teksta daļu noveles galīgajā 

redakcijā Blaumanis esot atmetis. (Egle 1958: 346–347) Autoresprāt, tā ir 

visas noveles teksta kulminējošā daļa ar drūmi izaicinošo sarkasmu 

Raudupietes pašapcerē, kura tikpat labi var tikt uztverta kā ļauns 



skatījums no malas; tā sākas ar skatu uz noslīkušo dēlu: Tur nu viņš guļ 

akas dibinā un vairs nedzīvo un neelpo. Turpinājumā Raudupiete 

uztraucas par to, kā notikušais tiks uztverts (kādai viņai tagad ļaužu acīs 

būtu jāizskatās) un vai kāds (jau pieminētais žīds) nav to redzējis, un 

noslēdzas ar vārdiem, pašai domātiem: .. lauzi savas rokas, vaimanā un 

raudi – raudi, ja vari (Blaumanis 1993: 357–358). Tieši šajā teksta 

nogrieznī Raudupietes raksturojums ir īpaši mēdejisks –pazib tajā kaut 

kas raganisks. Varbūt Blaumanis atteicies no tā, jo te visspilgtāk, kaut 

retoriskiem paņēmieniem slēpts, izskan Raudupietes nosodījums, un to 

noveles autors tā nav gribējis. 

Blaumaņa teksts vairākās epizodēs uztverams kā lugas  

scenogrāf i jas  vai noteiktas skatuviskas ainas norišu uzmetums. 

Piemēram:  

Raudupietes istaba izkaisīta kapātām skujām un 

izspraudīta ar egļu zariem. Istabas vidū stāv zārciņš, un 

zārciņā guļ bērns ar bālu, izdilušu ģīmīti (Blaumanis 1993: 

358).  

 

Vai citviet:  

 

Sēru zvanīšana baznīcas tornī, sēru dziedāšana 

kapsētā, vaļējā kapā lepns, melns zārks, jauks puķu vainags 

uz zārka un ap kapu un zārku pulks smīnošu mantenieku. Ko 

šodien aprok? Raudupieti (Blaumanis 1993: 363). 

 

Līdzību ziņā interesants sižetiskā risinājuma noslēgumā ir 

braukšanas, braucēja motīvs. Rati – kā savdabīgs deus ex machina 

paņēmiens: Euripīdam Mēdeju aizved prom no nozieguma vietas vectēva 

Saules dieva Hēlija sūtītie rati:  

 

Jāsons  

Jo ātrāk, ātrāk, kalpi, durvis atlauziet!   

Tās atveriet, lai skatu postu divkāršo –  

Kā mirušos, tā šo, ko bargi sodīšu!   

Virs nama parādās spārnotu pūķu rati, kuros atrodas 

Mēdeja ar bērnu līķiem.  

Mēdeja   

.. Mani tu vairs neskarsi!   

Šos ratus Hēlijds deva man, mans tēcatēvs,  

Lai droša būtu es pret katru naidnieku. 

(Eiripīds 1984: 58–59) 

 

Šāds risinājums darbojas arī “Raudupietē”, jo kāds gan vēl varētu būt 



turpinājums viņas dzīvei pēc pēdējās trakās atklāsmes sarunas ar Kārli? 

Lūk, atstāstījums par notikušo, atkal gandrīz kā sengrieķu traģēdijas 

tradicionālā vēstneša-aculiecinieka vai kora atstāsts:  

 

Lieli putekļi bija sacēlušies, vīrs ar smagu lādi divjūgu 

vāģos ātri no tirgus izbraucis, Raudupiete tai pašā 

acumirklī ceļam devusēs pāri – un, kad putekļi bij 

nostājušies, tad Raudupiete bija gulējuse uz ceļa ar 

sadragātu galvu... (Blaumanis 1993: 363) 

 

Tikai Mēdeju rati paglābj, bet Raudupieti tie iedzen nāvē, bet varbūt 

tomēr caur nāvi glābj? Jo beigu sarunā ar Kārli viņa saka: Tu neprecēsi 

manis, ņemsi citu... Kārklēnu  Mariju... Kārli, tad man jāmirst (Blaumanis 

1993: 361). 

Atgriežoties pie femīnās ass: sievietes mīla uz vīrieti, tiece viņu 

saglabāt par ģimenes tēvu vai arī par tādu iegūt, padarīt, viņas sāpes par 

noniecinātu mīlu un naids pret sāncensi, – kā mātes jūtas būtu ierakstāmas 

šajā emocionālajā kontekstā? Kaisle un naids – vai var arī otrādā secībā – 

naids un kaisle – gan rūgtā nepiepildītā, gan iecerēti realizējamā, tās 

notrulina un pat sabradā. Tas, protams, nav likums, bet potence. Iezīmēta 

tekstos cauri gadsimtiem – no Eiripīda līdz Blaumanim.  

Atbildot uz raksta virsrakstā pieteikto jautājumu, vai Blaumaņa 

Raudupiete ir (var būt) Mēdeja, nākas secināt, ka apstiprinošu atbildi 

rosina fakts, ka kopīgā abu sieviešu tēlos attiecīgajos tekstos vairāk nekā 

atšķirīgā, pēdējais drīzāk skatāms viņu dzīvesstāstā, nevis sievišķīgajā 

attieksmē pret dzīves pārbaudījumiem. 

Iztirzātie teksti liecina, ka mīlestība un kaisle nepārprotami arvien ir 

izšķirošais dzinējspēks, īpaši femīnajā domāšanā, jušanā, attieksmē. Ja 

runājam par mīlestības mītiski arhetipisko būtību, jāpiekrīt, ka sengrieķu 

erots ir kā kaisle, ko bieži raksturo negatīva enerģija, ietekme, sekas (pēc: 

Gould 2001: 157)  

Tā ir arī Mēdejas rūgtā atziņa: Par lāstu tik ir mīla mirstīgiem 

(Eiripīds 1984: 39). 

 

Epilogam 

 

Teātra zinātniece Līvija Akurātere Dailes teātra Annas Brigaderes 

“Raudupietes” 1968. gada izrādes programmas ievadvārdos rakstījusi:  

 

Jau sen Annu Brigaderi urdīja doma: kādēļ jāiet bojā 

Blaumaņa noveles varonei? .. tagad – Raudupietes dvēselē – 

viņa gribēja likt cīnīties veselajam, labajam un ļaunajām 

kaislībām, kuras izdīgušas grūtās, mūžīgu ķildu piesārņotās 



iepriekšējās dzīves rezultātā. Taču, lai pierādītu, ka pat pēc 

briesmīgā nozieguma (kurš gan nav apzināti sagatavots) 

sieviete vēl var atdzimt, rakstniece nezināja cita ceļa, kā likt 

ierasties glābējam, glābējam no ārpuses, – Kārlis, kurš 

Raudupieti mīl, tikai nav ātrāk bijis pats ar sevi skaidrībā. 

Lugas noslēgumā viņš noliecas pie izmocītās varones un 

tagad – nesavtīgi solās vest Raudupieti pretī jaunai gaismai! 

Kas grib, lai tic. 

 

Pēdējais teikums liek domāt, ka pati Līvija Akurātēre nav bijusi 

gatava līdz galam noticēt. Pēc četrdesmit pieciem gadiem Raudupietes 

liktenis atkal uz latviešu teātra skatuves, 2012. gadā Valmieras teātris 

uzved Blaumaņa versiju. Teātra kritiķe Maija Treile par galvenās lomas 

tēlotājas Elīnas Vānes Raudupieti  raksta, ka viņa veidojusi spēcīgu, līdz 

kaislību esencei koncentrētu raksturu – biedējošu, taču līdz ar piepildīto 

motivāciju saprotamu, ja arī ne pieņemamu (Treile 2013). Lūk, arī 

Eiripīda Mēdeja viņa laikos publikas vairākumam nebija pieņemama, bet 

traģēdijas tekstu (Mēdejas neziņa, šaubas, izmisums, pagātnes argumenti 

u. tml.) autors bija veidojis tās, lai vismaz varētu būt saprotama. Tā arī 

Blaumaņa Raudupiete. 

Domājot par Brigaderes  (atšķirīgo) risinājumu Raudupietes 

liktenim: te, iespējams, būtu vieta citam pētījumam – par vīriešu un 

sievietes autorību un attiecīgu izvēli “mēdejiskās situācijas” risinājumā. 

Blaumanis izvēlējies arhetipiskāko, kā Eiripīds.  
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