
„Viņu nosita mērkaķi”:  sabiedrības un indivīda konflikts” 

 

Pirmais nosistais mērkaķis 

Vokālā electro beat kolektīva P.O.R.N.O. & Co jaunā kompozīcija „Viņu nosita 
mērkaķi” aktualizē mūžsenos jautājumus par indivīda – sabiedrības attiecībām un raugās 
uz cilvēka evolūciju, kā indivīda un sabiedrības konfliktu vēsturi, norādot, ka jau pašos 
cilvēces pirmsākumos ir pastāvējis risks saņemt kopienas nosodījumu un dzīvot fiziskas 
vardarbības ēnā, ja indivīds ir atšķīries no vidējā kopienas locekļa, apliecinot īpašas 
garīgās kvalitātes. Ilustrējot šo konfliktu, dziesmā tiek nosists pirmais humanoīds – 
cilvēka prototips, kurš pieslējies kājās, lai  izrautos no dabas dzelžainās cēloņsakarību 
ķēdes un paslēptos simboliskajā realitāte, kura ļauj attīstīt vēl nebijušu eksistences formu 
– cilvēcīgumu, kas spēj pacelties pāri instinktu determinētai uzvedībai. Neskatoties uz to, 
kompozīcijas tālākā attīstība sniedz nepārprotamu norādi, ka cilvēcība tomēr ir 
triumfējusi, jo „mērkaķis ”, lai arī pirms viņa ir krituši daudz viņam līdzīgie, izpilda savu 
cilvēcības apliecināšanas misiju  - viņš nosit veco ziloni, uzceļ baznīcu un apņem par 
sievu dīķa līdaku – šo misijas elementu simbolisms tiks aplūkots vēlāk.  

Tradīcijas nosistie mērkaķi 

Šī harizmātiskā līdera, kurš nāk ar jaunu vērtību perspektīvu un atsakās nekritiski 
pieņemt dažādus kolektīvos rituālus, motīvs dažādos izvērsumos ir aplūkots gan 
klasiskajos grieķu tekstos (atcerēsimies “Sokrata prāvu”, kur viņu tiesāja par „jaunatnes 
samaitāšanu”,  kas praksē izpaudās kā dažādu it kā pašsaprotamu pieņēmumu kritiska 
iztaujāšana), gan arī Bībelē, kur Kains nogalina savu brāli Ābelu, jo viņam viss izdodas, 
atšķirībā no destruktīvas skaudības pārņemtā brāļa, kurš neprot pat aplaistīt mazdārziņu 
tā, lai visas puķes nenomirtu no pārmērīga ūdens daudzuma.  Tā pati pūļa naida loģika 
atrodama svētās inkvizīcijas prāvās pret dabas zinātniekiem, kuru radītie un zinātniski 
pamatotie kosmogonijas modeļi neatbilda Bībeles pasaules traktējumam – šeit visur ir 
nesamierināmā pretruna starp tradīcijas sargsuņiem, kuri skandē „mēs mērkaķi kā banāni, 
tādēļ visi būsim vienādi” un indivīdu, kuram ir atšķirīgs skatījums. Visos gadsimtos šie 
vienādie mērkaķi ir radījuši kritisko masu, kura ar apbrīnojamu neatlaidību cenšas 
iznīcināt harizmātisku indivīdu, kurš pretojas striktajai simboliskajai kārtībai - viņi viens 
pēc otra dodas uzbrukumā un lēnām atņem pēdējos spēkus. Arī  Jēzus, kurš nāk ar jaunā 
evaņģēlija vēsti, beigu beigās ir tieši tāds pats upuris, jo sludina ticības modeli, kurš nav 
pa prātam vecās doktrīnas sargātājiem un tāpēc viņa zemes dzīves pirmā daļa noslēdzas 
tiekot sistam pie krusta. 

Mērkaķi - dumpinieki 

Tāpat viena no spilgtākā 19. gs domātāja V. F. Nīčes filozofiskās domas asīm ir 
pārcilvēka koncepcija – cilvēka ideāltips, kuram jāvirza vēsture un kultūra, radot jaunas 
vērtības, kuras apliecinātu dzīves vitalitāti, nevis mierinātu ar aizkapa solījumiem.  Šo 
ilustrāciju gaismā kļūst skaidrs, kāpēc  mērkaķis numur viens tiek nogalināts – viņš 
atļaujas nosist vecu ziloni, proti, viņš ar savu aktīvo darbību noārda arhaisko kārtību, jo 
aizliegumos balstītās tabu sistēmas vietā piedāvā pozitīvu orientāciju – viņš uzceļ baznīcu 



un apprec līdaku, negaidot cilts vecāko akceptu. Apstāklī, ka mērkaķis apprec līdaku, nav 
obligāti jāatrod seksuālu ekstravaganci – tā ir metafora valdošo sociālo normu subversijai, 
kaut gan zvejnieki zina stāstīt, ka ar pietiekami lielu līdaku iespējams veikt arī seksuālu 
aktu – tas savukārt pavērtu iespēju interpretācijas fokusu pārcelt uz 1960. gadu 
kontrkultūras rašanos un seksuālo revolūciju, kuras mērķis bija sašķobīt rietumu 
sabiedrības statiskumu, liekulību un patērēšanas kultu.  Ja tomēr vēlamies apskatīt 
mērkaķa un līdakas attiecības kā seksuālas vai arī simboliskas, kamēr paliekam konkrēto 
tēlu robežās,  tad nonākam pie nākamās tēmas. 

 Mērkaķa un līdakas attiecību analīze  

Starpsugu, šajā gadījumā laikam pat starp-bioloģisko klašu, sekss kā, piemēram, 
dzimumattiecības ar zivi raisa arīdzan virkni jautājumu, kas skar Hinduisma ontoloģiskās 
implikācijas. Proti, situācijā, kad „viss ir viens” un visi nošķīrumi, tajā skaitā arī 
starpsugu un starpklašu dalījumi ir Majas plīvura radītā fikcija. Šādas attiecības ne vien ir 
pieņemamas, bet pat tām ir pestījoša funkcija, jo tādā veidā cilvēks atbrīvojas no šķituma, 
ka pasaule ir fragmentāra un viņš ir principiāli nošķirts no citām dzīvām būtnēm. 
Savukārt raugoties no Kristietības perspektīvas, mērkaķa laulība ar zivi var tikt saprasta 
kā simbolisks akts, kurš norāda uz zvērestu mūžīgi kalpot Jēzum, jo agrīnās kristietības 
simbolismā svarīgākais simbols ir tieši zivs - tās latīniskais nosaukums Ichthys ir 
abreviatūra Jēzus reliģiskajam apzīmējumam latīņu mēlē - Iesous Christos Theou Yios 
Soter (Jēzus Kristus, Dieva dēls un pestītājs). Interesanti, ka divu dažādu reliģisko 
sistēmu piedāvātās mērkaķa un līdakas attiecību interpretācijas uzrāda arī kādu 
fundamentālu atšķirību abos reliģiju modeļos, proti, ir redzams, ka Hinduisma skatījums 
ir daudz jutekliskāks, jo paver pestīšanu caur seksuālu aktu, turpretim Kristietība paredz 
simbolisku laulību, kurā nav vietas nekam citam, kā vien platoniskai mīlestībai pret Jēzu 
Kristu. 

Epilogs 

Kā redzams,  norāde uz mērkaķa un līdakas attiecībām un citi dziesmas tekstā 
iekļautie simboli ir aplūkojama no dažādām perspektīvām un tieši tas arī ir pamatā šīs 
dziesmas maģiskajai pievilcībai – tā ne tikai ļauj izkustināt kājas, bet ir arī aizraujošs 
intelektuāls rēbuss. Protams, lai izvērstu pilnīgu dziesmas analīzi, būtu vajadzīgs daudz 
lielāks raksta apjoms, tomēr šis nelielais ieskats var kalpot par platformu tālākai analīzei, 
kas aplūkotu šo nemirstīgo cilvēcības himnu, kuras vēsts pārvar ģeogrāfiskos šķēršļus un 
liek ieklausīties pat visaizņemtākajiem no mūsu vidus, piemēram, melnādainajiem 
basketbolistiem, RIMI kasierēm un tiem, kuri ceļas agri no rīta, lai atbrīvotu ielas no 
rudens lapkriša sekām. 
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