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Ievads
Saimons Sebegs Montefjors

Slavena cilvēka runa var paust ne tikai sava laika patiesību, bet arī lielus 
melus. Šajā lieliskajā runu apkopojumā ir gan slavinošas himnas demokrātis-
kai brīvībai, kam pamatā ir cieņas un brīvības principi, kurus mēs godinām, 
gan labi vārdi, kas apgaismo pasauli. Taču šeit varam izlasīt arī dažas nicinā-
mas runas, kas aptumšojušas brīvās pasaules horizontu. Tās ir vēstures bries-
moņu runas, kas kalpo mums kā mācībstunda. 

Daudzas no šīm runām pauž mūžīgas patiesības, kā, piemēram, jau par 
klasiku kļuvusī Abrahama Linkolna runa Getisbērgas kaujas gadadienā, kā 
arī mazāk zināmās čehu disidenta un vēlākā Čehijas prezidenta Vaclava Ha-
vela un Izraēlas prezidenta Čaima Hercoga runas. 

Oratora māksla prasa teikt runu vienkāršiem, saprotamiem vārdiem, un 
tādas ir Muhameda, Jēzus un Martina Lutera Kinga runas, un ir svarīgi, ka 
orators savu runu rakstījis pats. Bet daudzas runas ir pilnas ļaunuma un muļ-
ķības, un tās mums māca, ka skaisti, filantropiski vārdi var ne tikai atklāt un 
apgaismot, bet arī noslēpt un izkropļot. Dažas runas ir patiešām orveliskas. 
Dažas ir nepatiesas, citas viltīgas, un citas īsti varam saprast tikai no vēsturis-
kā laika distances. 

�mperatora Napoleona «ardievas vecajai gvardei» ir asarains farss, jo vi-
ņam nekad valsts intereses nav stāvējušas pāri paša personīgajām interesēm, 
un viņa ambīcijas noklāja Eiropas kauju laukus ar jaunu un nevainīgu cilvēku 
līķiem. Divas runas to teicējus parāda kā īstus politiskus izdzimteņus. Ļeņina 
1917. gada septembra runā «visu varu padomēm» ir grūti saskatīt melus, taču 
viņam nebija pat mazākā nodoma nodot varu padomēm – strādniekiem un 
zemniekiem, bet gan paturēt šo varu sev un savas partijas oligarhiem, tāpēc 
šī runa ir nievājoša un ciniska. Ādolfa Hitlera runas parāda viņu kā spējīgu 
politisko aģitatoru, aktieri un oratoru, taču tās slēpj cinismu, rupjus melus 
un smieklīgu pozēšanu. Pretēji viņam pašpārliecinātais «vienkārša kurpnieka 
dēls» Staļins savus atbaidošos uzskatus izklāsta pārsteidzošā atklātībā. 

Un, protams, netrūkst arī pozētāju un tīšu maldinātāju. Ričards Niksons 
solīja novērst taisnošanos, ko pats veicināja. Ģenerāļa Duglasa Makārtura 
atvadu runa ir lieliska, bet maldu pilna. Kad prezidents Mihails Gorbačovs 
cildināja «izvēles brīvību», viņš noteikti nedomāja savai tautai to piešķirt tik 
daudz, ka šī tauta aizmēza viņu pašu – kopā ar viņa mīļoto komunismu. Ne-
vils Čemberlens savā runā «miers mūsu laikam» padara sevi par skumju joku 



Desmit baušļi kristietībā, jūdaismā un islāmā ir uzvedības likumu apkopojums, ko Dievs prasa no 
cilvēkiem. Vecās Derības Otrajā Mozus grāmatā sacīts, ka Dievs tos pavēstījis Mozum – lielajam pra-
vietim un jūdu vadonim, pēc tam, kad viņš savus tautiešus bija izvedis brīvībā no verdzības Ēģiptē. 
Šie likumi ir bijuši jūdaisma un kristīgās morāles pamatā vairāk nekā 3000 gadu. Jūdaisma pirmie pieci 
baušļi nosaka pienākumus pret Dievu, nākamie pieci – pienākumus pret cilvēkiem. Jēzus atkārtoja šos 
baušļus savā Kalna sprediķī, kas tiek uzskatīts par kristietības manifestu. Islāma Korāns atsaucas uz 
desmit baušļiem un mudina tiem sekot. 

Mozus dzimis Ēģiptē, laikā, kad faraons pavēlēja nogalināt visus jūdu vīrieškārtas bērnus. Kad 
māte vairs nevarēja bērnu noslēpt, viņa ielika to meldru grozā un palaida lejup pa Nīlu. Grozu atrada 
faraona meita, viņa adoptēja zēnu, deva tam ēģiptiešu vārdu Mozus, kas nozīmē «izglābtais» vai «no 
ūdens paņemtais». 

 
 Mozus dzimis 1527. gadā pirms Kristus Ēģiptē. Viņš bija Ēģiptes ebrejs un tika audzināts faraona galmā. 

Dievs deva viņam uzdevumu – izvest jūdus no Ēģiptes brīvībā (Otrā Mozus grāmata, 1447. gads pirms Kris-
tus). Sīnāja kalna pakājē Palestīnā Dievs deva Mozum desmit baušļus. Mozus  miris 1407. gadā pirms Kristus 
(datums aptuvens). 

Par Mozus jaunību zināms maz. Pēc tam kad viņš nogalināja ēģiptieti, kurš cietsirdīgi izturējās 
pret jūdu vergu, viņam vajadzēja bēgt no Ēģiptes uz Midiānu. Šeit arī viņš saņēma Dieva uzdevumu 
atgriezties Ēģiptē un prasīt brīvību jūdu vergiem, lai viņi varētu iet uz Apsolīto zemi Izraēlā. Sākumā 
Mozus jutās samulsis: «Bet man ir grūta valoda un neveikla mēle.» Viņam tika atļauts par runasvīru 
ņemt līdzi brāli Āronu. 

objektu – jo ir grūti iedomāties lielākus maldus par šo patētisko, vienkāršos 
vārdos izteikto panākumu apliecinājumu. 

Daudzas runas atklāj to teicēju raksturu un vērtības, taču tajā pašā laikā 
katra runa ir arī sava veida logs uz kādu lielu vēstures notikumu. Radio un 
televīzijas laikmetā daudzi cilvēki, iespējams, atcerēsies, kur viņi atradās, kad 
dzirdēja Džordža V. Buša runu 2001. gada 11. septembrī, Franklina Rūzvelta 
runu pēc Vācijas uzbrukuma Pērlhārborai vai Vjačeslava Molotova stostīgā 
balsī lasītos vārdus – kas patiesībā bija Staļina vārdi – pēc nacistiskās Vācijas 
iebrukuma Padomju Savienībā. 

Taču vēl iespaidīgākas ir spontāni teiktās runas. Čārlza I runa tiem, kas 
to dzirdēja, droši vien bija neaizmirstama, kaut arī tā parāda spītīgu augst-
prātību un nolemta monarha lepnu patosu. Kromvela runa, atlaižot par-
lamentu, pauž gan viņa nikno gribu, gan svēto pārliecību par savu Dieva 
izredzētību. Taču, manuprāt, vislabākā ir runa, kas nav sacerēta par godu 
kādam lielam notikumam, taču ir teikta labā valodā, ar morālu cieņu un 
taisnīgām dusmām, kurā runāts par visas civilizācijas pamattēmu, kas at-
spoguļota daudzās šeit lasāmajās runās, un tā ir Elija Vīzela tūkstošgades 
uzruna «vienaldzības ļaunums». Mums jāzina visas šīs runas. Taču, ja la-
sītājs atcerēsies kaut vai tikai Vīzela domas par vēsturi un cilvēku tajā, šī 
grāmata būs sasniegusi savu mērķi. 
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jē z u s n o nā c a R e t e s

Daudziem cilvēkiem Jēzus mācība, kas apkopota Kalna sprediķī, ir 
kristietības pamats – tā māca Jēzus. Jēzus no Nācaretes bija jūdu 

sludinātājs, ko mūsu ēras pirmajā gadsimtā romieši piesita krustā. 
Kristieši tic, ka viņš ir augšāmcēlies no mirušajiem, ka viņš ir Dieva 
dēls un caur viņu Dievs ir sevi atklājis pasaulei, un viņa nāve ir samie-
rinājusi pasauli ar Dievu. Kristietība ir viena no galvenajām pasaules 
reliģijām; tās pamats ir Jēzus mācība un viņa sekotāju rakstītais, kas 
apkopots Bībelē Jaunajā Derībā. 

Vēsturiski Jēzus tiek traktēts dažādi – 

kā morāles reformators, politiskais revo-

lucionārs, Palestīnas zemnieks un hariz-

mātisks rabīns. Evaņģēlijā aprakstītajam 

Jēzum piemīt milzīga autoritāte un brī-

numdarītājas spējas, viņš ir pareģis, kura 

radniecību ar Dievu apstiprina dievišķās 

zīmes viņa kristīšanas laikā un viņa vēlā-

kās pārvērtības. Tajā pašā laikā ir stāstīts, 

ka viņš dzīvojis nabadzībā, ka viņam nav 

bijis ģimenes, ka viņš bieži bijis redzams 

kopā ar nabadzīgajiem un sabiedrības 

izstumtajiem, sludinājis savu mācību, par 

ko ticis vajāts, cietis un miris, lai piepildītu 

Dieva gribu. 

Jēzus dzimis Romas pārvaldītajā Pa-

lestīnā imperatora Augusta valdīšanas 

laikā, audzis Nācaretē un trīs gadus bijis 

ceļojošs sludinātājs Zimeļpalestīnā, kuru 

laikā viņam radās daudzi sekotāji, ko pie-

saistīja viņa jūdu likumu skaidrojumi un 

viņa veiktie brīnumi. Jēzus kritizēja jūdu reliģiskos vadītājus un brīdināja no ļaunuma, 

ko rada Dieva likumu aizstāšana ar cilvēku likumiem, un tāpēc ieguva ienaidniekus gan 

jūdu, gan romiešu vidū. Poncija Pilāta valdīšanas laikā Jūdejā viņš tika notiesāts uz nāvi, 

sitot krustā, – šādu nāvessodu romieši piesprieda neromiešu pilsoņiem, kas apdraudēja 

Romas varu. Jēzus sekotāji apgalvoja, ka Jēzus ir augšāmcēlies no mirušajiem. Kristietība 

strauji izplatījās Vidusjūras valstīs. Pirmajā gadsimtā Romas imperatori Klaudijs un Ne-

rons to nežēlīgi apspieda. Gadsimta beigās jūdu amatpersonas Palestīnā stingri norobe-

žoja kristiešus no jūdiem. 

Jēzus Kristus dzimis Palestīnā 

4. gadā pirms mūsu ēras. Viņš 

sludināja jūdu Svēto Rakstu radikālo 

versiju. Viņa mācība, dziedināšana 

un brīnumi radīja viņam daudz 

sekotāju un piesaistīja politisko un 

reliģisko līderu uzmanību, kuri viņā 

saskatīja draudus Romas okupētās 

Palestīnas stabilitātei. Daži kristiešu 

domātāji Kalna sprediķi uzskata par 

agrīno kristiešu rakstnieku atziņu 

apkopojumu, nevis par runu, kas 

tikusi teikta sakarā ar konkrētu 

vēsturisku notikumu. Jēzus miris 

Palestīnā mūsu ēras 26. gadā. 



«Kad pulkstenis sitīs 
pusnakti un visa pasaule 

gulēs, Indija modīsies 
jaunai dzīvei un brīvībai.» 

Džavaharlals Neru
Runa Indijas neatkarības pasludināšanas aktā  

1947. gada 14. augustā
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dž ava h a R l a l s ne R u

1947. gada 14. augustā, kad Lielbritānija piešķīra brīvību Indijai, 
jaunais valsts vadītājs Džavaharlals Neru teica šo runu, atzīmējot 

ilgo brīvības cīņu sekmīgo nobeigumu. 

1885. gadā vairākas organizācijas, kas 

cīnījās par britu likumu reformām, apvie-

nojās Indijas Nacionālajā kongresā. Sāku-

mā viņi tikai prasīja vairāk skolu un vairāk 

vietu indiešiem juridiskajās iestādēs. Taču 

1907. gadā Kongress sašķēlās mērenajos, 

kas gribēja ar reformu palīdzību panākt 

Indijai domīniju, un radikālajos, kas pra-

sīja nekavējošu un pilnīgu pašpārvaldi. 

Daļēja šķelšanās bija notikusi jau 1906. 

gadā, kad musulmaņu vadītāji, neapmie-

rināti ar indiešu pārsvaru Kongresā, nodi-

bināja savu Musulmaņu apvienību. 

Otrā pasaules kara laikā šie dažādie 

grupējumi īslaicīgi apvienojās, lai atbals-

tītu Lielbritāniju. Tomēr tūdaļ pēc kara 

Kongresa kareivīgā frakcija pauda neap-

mierinātību ar Lielbritānijas vilcināšanos 

piešķirt Indijai pašnoteikšanos un politis-

kās darbības ierobežojumiem, kas Indijā 

bija spēkā kopš 1919. gada. Šīs kareivīgās 

jūtas uzkurināja arī notikumi Amritsarā, 

kur britu karaspēks uzbruka neapbruņo-

tiem indiešiem, kas bija sapulcējušies uz 

mītiņu, nogalinot 379 un ievainojot 1200 

cilvēku. 

Indijas Nacionālā kongresa sanāksmē 

1916. gadā Neru satika Mahātmu Gandi-

ju, kura kampaņa par nevardarbīgo pre-

tošanos un civilo nepakļaušanos britu varai sāka kļūt populāra. Otrā pasaules kara laikā, 

1942. gadā, Kongress pieņēma Indijas nepakļaušanās rezolūciju, par ko partijas vadītāji, 

arī Neru un Gandijs, tika apcietināti. Tomēr, karam beidzoties, tautas atbalsts Nacionāla-

jam kongresam bija nenoliedzams, un Lielbritānija bija spiesta piešķirt Indijai neatkarī-

bu. Gandijs nespēja pārliecināt musulmaņus, kuri Pakistānā izveidoja paši savu valsti ar 

Muhammedu Džinnu priekšgalā. Neru kļuva par Indijas premjerministru. 

 Džavaharlals Neru dzimis 1889. gada 

14. novembrī Allahabadā, Indijā. 

Viņš bija bagāta jurista dēls. Neru 

bērnība bija rūpju neapēnota. Pirmā 

valoda ģimenē bija angļu valoda, 

un Neru izglītojās Anglijā. Viņš bija 

tuvs draugs Mahātmam Gandijam 

un piekrita gandrīz visiem viņa 

principiem, izņemot prasībai pēc 

vienkāršas dzīves; Neru gribēja celt 

modernu Indiju, balstoties uz Indijas 

un Lielbritānijas labākajām tradīcijām, 

un gribēja, lai Indija ieņemtu savu 

vietu pasaules valstu sabiedrībā. Šo 

runu sakarā ar Indijas neatkarības 

pasludināšanu viņš teica Indijas 

parlamentā. Ir vēl otra runa, kas vēlāk 

tajā pašā dienā tika pārraidīta pa radio 

Indijas tautai. Neru bija ļoti populārs 

un tika saukts par Pandit ( gudrais 

vīrs). Neru mira 1964. gada 27. maijā 

Deli, Indijā. 
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Runas, kas mainīja pasauli

Māte Terēze bija Romas katoļu mūķene, kura kļuva slavena ar 
žēlsirdības darbu, palīdzot nabadzīgajiem un mirstošajiem cil-

vēkiem Kalkutā, Indijā. 1979. gadā viņai piešķīra Nobela Miera prē-
miju. 

Māte Terēze dzimusi 1910. gadā Albā-

nijā, pārtikas preču tirgotāja ģimenē. 

Agnese Gondža Bojardžu apmeklēja 

vietējo skolu, kur sāka veidoties viņas 

reliģiskā pārliecība. Astoņpadsmit gadu 

vecumā viņa aizgāja no mājām, lai pie-

vienotos Loretas māsām – īru kopienai, 

kur viņai tika dots Māsas Marijas Terēzes 

vārds. Pirmo zvērestu viņa deva Kalkutā 

1931. gadā, un pēc galīgā zvēresta 1937. 

gadā viņu pazina kā Māti Terēzi. Kādu 

laiku viņa bija skolotāja kristīgo meiteņu 

vidusskolā, bet 1946. gadā, sekodama 

iekšējam aicinājumam, viņa aizgāja no 

klostera, lai palīdzētu nabadzīgajiem. 

1948. gadā Vatikāns deva viņai atļau-

ju atstāt Loretas māsu kopienu un sākt 

savu jauno darbu Kalkutas arhibīskapa 

vadībā. Viņas izveidotā grupa – Žēlsirdī-

bas misionāri – deva nabadzības, šķīstības un paklausības zvērestu, pievienojot tam 

vēl ceturto zvērestu – bez atlīdzības palīdzēt nabadzīgajiem cilvēkiem. 1952. gadā viņi 

sāka palīdzēt mirstošajiem. 

1957. gadā misionāri sāka palīdzēt lepras slimniekiem un veica izglītošanas darbu. 

Viņi arī nodibināja patversmi bāreņiem un pamestajiem bērniem. Sākot no 1959. gada, 

organizācija paplašinājās, viņi sāka darboties arī citās Indijas pilsētās. Drīz vien Žēlsir-

dības misionāriem jau bija filiāles 22 Indijas pilsētās. Māte Terēze apmeklēja Austrāliju, 

Āfriku un Dienvidameriku, lai tur dibinātu misijas filiāles. 

Žēlsirdības misionāru kustība septiņdesmitajos gados izplatījās daudzās zemēs, 

un Māte Terēze guva atzinību, kā arī saņēma finansiālu atbalstu. 1979. gadā, kad viņa 

saņēma Nobela Miera prēmiju, Žēlsirdības misionāru filiāles darbojās vairāk nekā 

25 pasaules valstīs. Vēlāk viņa sūtīja Žēlsirdības misionārus arī uz Krieviju, Ķīnu un 

Kubu. 

Māte Terēze bija maza auguma, taču no viņas strāvoja enerģija, un viņas grumbu 

izvagotā seja, pateicoties televīzijai, bija pazīstama visā pasaulē. Viņai piemita svētuma 

Māte Terēze dzimusi 1910. gada 

27. augustā Skopjē, Maķedonijā. 

Plaši pazīstams ir Mātes Terēzes 

pašraksturojums: «Man ir albāņu 

asinis, Indijas pilsonība, katoļu ticība, 

pasaules aicinājums, bet mana sirds 

pieder Jēzus sirdij.» Viņas runa, 

saņemot Nobela Miera prēmiju 1979. 

gadā, kas bija arī Starptautiskais bērna 

gads, apliecina viņas ticību, ka ikviena 

cilvēka – arī nedzimuša bērna – 

dzīvība ir vērtība. Māte Terēze mira 

1997. gada 5. septembrī Kalkutā. 
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