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Anapa1

Paustovskis2  par “savçjo” ielu Taganrogâ (1916): “Tâs galâ zilgmo jûra.” Anapâ
tâdu ielu ir daudz, tâs ved vai nu uz Stâvo krastu (tur pilsçtas dârzs), vai arî
pludmales virzienâ (kaut kur tajâ pusç ir arî Turku vârti). Ðajâ pilsçtâ es biju trîs
vai èetru gadu vecumâ, taèu ðo to atceros neticami spilgti. Turp braucâm ar saviem
zirgiem, tçvs ar pâtagas kâtu râdîja uz kalnu nogâzçm pa kreisi: “Zied …”
Neatceros, kâ sauca ðos violeti zeltainiem viïòiem ziedoðo maigo, vieglo krûmu
pudurus. Kopð tâ laika, kad vien esmu dienvidos, vispirms ar acîm meklçju ðos
pudurus. Anapâ apmetâmies pie tantes (mâtes mâsas) Òuras, viòas vîrs Vladimirs
Boikobaba brauca pie mums uz Rîgu jau pçc kara. Kaut kur aiz pilsçtas viòiem
bija “dârzi” – vînogulâji. Atminos, kâ straujie zirgi veda turp radiniekus, ceïð
zem vînogulâjiem kâ dþungïos. Bet paði pirmie iespaidi pilsçtâ: vienstâva mâjas,
akmens ielas, zaïi jumti, þogi, akâcijas, bâli zilas debesis, daudz atbraucçju ïauþu
cepurçs vai zem saulessargiem, tâlumâ tvaikonis ar itâïu karogu (dîvaini: ostas
taèu tur nav). Bet, lûk, ka “brâlîba” peldçtos jûrâ, – to gan neatceros. Bimïuka,
Abrau-Djurso, vçl kâdi it kâ grieíiski nosaukumi bija apkârtnes vietâm. Toreiz
no Anapas apciemojâm vecmâmiòu Jefrosiòju, mâtes mâti, Nikolajevskas staòicâ.
Mâjiòa ar vecu niedru jumtu, istabâ gramofons ar tauri, lielas cara laiku
plarkðíoðas skaòuplates, bet pie mâjas mazs dîíis, tajâ saimniekoja nirçjpîle.
Vçlâk, kâdâ no bada gadiem (1932?) ðî vecmâmiòa atbrauca pie mums uz Krimu.
Tçvs bija izsûtîjumâ kaut kur aiz Kotlasas3, mçs dzîvojâm vairs ne savâ mâjâ,
bet netâlu pie Jakovïeviem (Perejaslavïas ielas un vçl kâdas ielas stûris?) bûdâ ar
salmu jumtu, vienîgajâ istabiòâ, kurâ durvis veda no ðíûòa. Bezgala vçrtîgas
bija Anapas vecmâmiòas dâvanas, viòa atbrauca 20. aprîlî (datumu iegaumçju
stingri uz visu mûþu): þâvçta kefale, kiðmiðs (þâvçtas vînogas), halva un noteikti
arî citi saldumi. Mâte tolaik strâdâja konservu fabrikâ, atceros sarkanas krâsas
etiíetes uz tomâtu bundþâm, uz ðo etiíeðu otrâm pusçm es rakstîju savu pirmo
dienasgrâmatu, kurâ man par mulsumu ieskatîjâs Vaïa Skripils. (Dombaja nora,
kâ dzirdu ðo nosaukumu, atceros viòu – tur Vaïam ârstçja tuberkulozi, man ilgi
glabâjâs viòa kartiòa: kalnu aiza, upîte, “Teberda”4 ). Bet treðâ tikðanâs ar Anapu –
1937. gads, varçtu bût jûlijs, jo es biju ceïa jûtîs uz Maskavu. Es ciemojos pie
tantes Marusjas, viòas piedzîvotâjs manis baroðanai atnesa milzîgu treknu samu;
nekad vçlâk nenâcâs çst tik garðîgu. Slaistîjos dienâm pa Stâvo krastu, lielâkoties
lejâ, pie putojoðâs klints. Tur arî – uz akmeòiem – nofotografçjos par piemiòu.



Ar nejauði ieklîduðo Ïeòingradas mâkslinieku runâjâm par lielâm pilsçtâm, varbût
arî par mâkslu, tikai ne par politiku. Anapa – manas bçrnîbas mîlestîba. Vakaros
ar tanti aizstaigâjâm arî uz parku, atceros koncertçjoðos âkstus tumði sarkanâs
varen platâs èarlstonietçs, dziedot satîriskas kuplejas. Tante Marusja pirms manas
aizbraukðanas uz FLVI5, lai mani sapostu, atsûtîja platas gaiði pelçkas bikses,
velveta þaketîti un zaïu tibeteiku.

Þeïeznovodska, 7.12.90.

Vectçva kazaku saimniecîbas sadalîðana notika visâdâ ziòâ lîdz 1917. gadam.
“Manas piedzimðanas mâja” varbût ir paða vectçva rezidence? Visu triju brâïu
mâjas es neatceros kâ jaunas, laikam mûsçjâ (ar sarkanu skârda jumtu) vecâka
par pârçjâm! Sprieþot pçc manu brâlçnu vecuma (10–15 gadus vecâki par mani:
Pâvels, Ivans), Jakovs bija vecâkais. Varbût tâdçï arî atdalîjâs agrâk par citiem. Bija
vçl ceturtais brâlis Panteïejs Mitrofanoviès, bet viòam nepietika vietas vecajâ sçtâ,
viòð apmetâs ârsçtâ paðâ Lunaèarska ielas galâ. Agri kïuva atraitnis, meitiòa Katja
bija manos gados. Visi èetri Doroðenko bija represçti 1929.–1930. gadâ, trîs no
viòiem gâja bojâ nezin kur vçl ilgi pirms kara.

Visas mâjas – mâla kleía, ar meldru jumtiem. Tikai mûsçjâ – ar sarkanu
skârda jumtu, manâ laikâ tika pârbûvçta. No vidus kambara (aiz priekðiòas,
kurâ karinâja ðíiòíus ..) tika iztaisîta guïamistaba un atbilstoði logs uz pagalma

1. att. Vasilijs Doroðenko Anapâ. 1937. gads.
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aizmugures daïu. Istaba pa kreisi ar krievu krâsni dabûja jaunu grîdu no masîviem
ozola dçïiem, es atceros to smarþu (lîdz tam, lîdz 1928. gadam, grîda bija mâla
kleía). Ðajâ istabâ divi logi uz ielu un treðais uz Mihaila un tantes Marusjas
sçtu, viòu bçrni – Dmitrijs (krita karâ) un Nadeþda (tagad dzîvo Genièeskâ, meita
Alla, bet vîrs Kosjakèuks nomira ap 1980. gadu). Istaba pa labi, kâ gan tâ saucâs
(parâdes zâle, vienmçr auksta un gandrîz neapdzîvota, no 1930. gada mâte to
izdeva îrniekiem), vienmçr bija ar krâsotu koka grîdu, èetri logi: divi uz ielu un
divi uz pagalmu – dârzu.

“Manas piedzimðanas mâja” – uz augsta pamata, apmçram metru, ar
pakâpieniem. No turienes es nokritu un paliku ar paðíîbu degunu. Vçlâk mâte
mâju pârdeva, jaunâ saimnieka dçls prasmîgais Saðka man uztaisîja brîniðíîgas
oða ragaviòas.

Mûsu ðíûni acîmredzot uzcçla manâ laikâ, tas bija jaunâks un daudz labâks
nekâ citi. Atceros, kâ klâja uz spârçm meldrus. Pa kreisi – kûts (stallis un govju
kûts), vidû arî .. siena ðíûnis, pa labi – pieliekamais un 4 “stropi”.

2. att. Vasilija Doroðenko zîmçjums, kas attçlo viòa vecâku un radinieku
mâju izvietojumu.
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Spartiskie pusaudþa gadi

“Gribu un vajag – tas man no pirmâ apziòas brîþa, starp ðîm abâm klintîm
aiztecçja visa mana dzîve.” M. Priðvins, 1947. gads.

Par pusaudzi kïuvu, kad arestçja un izsûtîja tçvu, kad mçs dzîvojâm badâ,
slikti ìçrbti un bez îpaðiem “gribâs”. Tas bija kopîgs liktenis paaudzei, kas dzimusi
apmçram pçc revolûcijas. Mums visiem bija savilktas jostas, sadzîves realitâte
visur atgâdinâja par sevi, visi bija gudri. Bet tajâ paðâ laikâ nemitîgie zaudçjumi
(1930–1934) darîja nabagu gan mûsu apziòu, gan mûsu dvçseles. Nabadzîba un
trûkums, îpaði ja tie ir vispârçji, neveicina skaidrîbu, aizsedz pasaules priekus,
veido mazos cilvçciòus vienpusçjus, saðaurina apvârsni, nogalç fantâziju. Ja arî
ïoti “gribçjâs”, tad nevis kaut ko konkrçtu (daudz ko var gribçt, bet nekâdi nav
iespçjams), bet gan  ko abstrakti tâlu, ko nâcâs ietçrpt kaut kâdâ gaisîgâ veidolâ,
necerot to îstenot. Bet ko tad îsti gribçjâs? – Labi bûtu padzîvot jûras krastâ vai
îstos kalnos. Labi bûtu redzçt ap sevi mierîgu cilvçku gaiðâs sejas, nevis
drûzmçðanos un lamâðanos rindâs. Noteikti domâs bija arî tâlâ izredzçtâ –
meitene ar lielâm acîm un garu bizi, izbrînîtu un tevi saprotoðu skatienu. Sapòos
bija arî tâlas zemes, savâdâkas nekâ tas, kas apkârt, ðeit un tagad. Vai pavisam
pretçji – noteikti “negribçjâs” tâdus murgus un fantâzijas kâ – maizes atliku
likâm, bet vçl labâk ar speíi un vispâr visâdus çdienus, plaðu, tîru un gaiðu
mâju, kurâ daudz saules un gaisa, daudz aizraujoðu grâmatu un milzums citu
lietu, kas vajadzîgas pusaudzim. Vajadzîgas, bet neiespçjamas un tâdçï it kâ ne
visai vajadzîgas. No skarbâs sadzîves:

– Pauninieki uz Lunaèarska ielas ar smirdoðu, cietu, pundurpapirosu kastîtçm.
– Pastâvîgs pagaidu stâvoklis: visam, kas apkârt, ir kaut kad jâbeidzas.
– Skaidra izpratne, ka citiem vienaudþiem ir daudz sliktâk, ka mums ar Vitjku

un mammu nav nemaz tik slikti.
– Pârliecinoðu ideâlu trûkums – gan apkârtçjo pieauguðo vidû, gan grâmatâs.

“Stâsts par lielo plânu” (M. Iïjins) – tas nav ideâls, bet pârâk racionâls nâkotnes
materiâlâs labklâjîbas “paredzçjums”.

– Visas “ârzemes” – tâs ir vieni vienîgi ienaidnieki, turklât arî valstî to netrûkst,
kur vien soli liec. Sajûta – bruòota nometne, noslçgusies un modra pret “viòiem”.

– Atalgojums kolhozos, ðausminoði zemi râdîtâji (100–200 gramu labîbas par
vienu izstrâdes dienu), skaidri arî bez jebkâdiem pieauguðo komentâriem.

Tâds bija varenâ laikmeta garîgais klimats, varenâ – bez pçdiòâm.

22.03.91.

Pasternaks6

ienâca dvçselç agri un uzreiz. Redzu kâ toreiz viòa “Izlases” sçjumiòu, zilganu
(1935?), savu grâmatu grçdâ uz galdiòa istabiòâ – penâlî, dienesta dzîvoklî pie
Krimas stacijas çkas. Vienmçr noþçloju, ka neesmu saglabâjis ðo grâmatiòu, kas
bija kïuvusi dârga, ilgi pirms par Pasternaku izlasîju visvisâdu kritiku. Par P.
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bçrna izpratnç diezgan trâpîgi pasaka I. Jemeïjanova: “Nezin kâpçc es nevaru
saprast tajos ne vârda. Pat skaidri zinâmi vârdi – garâþa, autobâze, nokïûstot
ðajos dzejoïos, iegûst neierastu nozîmi, un man ðíiet, ka es tos redzu pirmo
reizi” (dzejolis: “Trîsuïo autobâzes garâþas…”).

Kâ mâcîjâmies literatûru

Pçc tâs paðas programmas, kâ pusaudzis N. Karejevs7  19. gs. 60. gados:
Pisarevs8, Bazarovs9, Èerniðevskis10, Rahmetovs11, Dobroïubovs12 (Atmiòas, 1990,
105. lpp.).

Keskinidi–Keskinovs

Þora, ap 1932. gadu uzspridzinâtâ staòicas dievnama garîdznieka – tçva
Konstantîna dçls, bija no vietçjiem grieíiem. Vienstâva akmens mâjas ar gaiði
zaïu jumtu èetri logi lûkojâs uz Ïeòina ielas pusi, kur no vienas vietas bija
veikali un daþâdas iestâdes. Pagalmiòa aizmugures daïa robeþojâs ar vasaras
dârzu. 1936. gadâ, kad garîdznieka ìimene nozuda nezin kur, mâjâ iemitinâja
rajona avîzi “Komunistis”, kas iznâca grieíiski. Vakaros, glâbjoties no svelmes,
avîzes darbinieki sçdçja uz marmora lievenîða un apspriedâs, … ko gan viòi
varçja apspriest 1937. gadâ? Es pazinu viòus – izdevçjus, redaktorus un
avîþniekus, jo 1937. gada vasarâ strâdâju par korektoru tajâ paðâ vietçjâ
tipogrâfijâ, kur lasîju mûsu rajona “Komunistu”. Keskinidi istabâs biju reizi
vai divas. Krâsotas grîdas, akurâti grâmatu plaukti, ziedi. Ìimene tika uzskatîta
par pârâk inteliìentu uz staòicas sabiedrîbas fona un dzîvoja nepârprotami
savrup.

Þora Keskinovs (tâ pçkðòi pârmainîjâs uzvârds) bija otrais no maniem
novadniekiem, kurð nonâca Maskavâ pçc desmitgadîgâs skolas. Pirmais bija
Antoða Èimjanovs, kurð mani pierunâja stâties FLVI, 1937. gadâ viòð bija
Filozofijas fakultâtçs treðajâ kursâ, bet, kur pçc tam palika, nezinu. Zîmîgi, ka
abi – grieíi. Kazaku atvasçm Maskava ðíita fantastika, nesasniedzama tâle.

Þora mâcîjâs gandrîz tâpat kâ es, t.i., uz labi un teicami. Maskavâ viòð nonâca
Ïeòina vârdâ nosauktajâ Pedagoìiskajâ institûtâ, bet dzîvojâm mçs pâris gadus
Ostankino studentu pilsçtiòâ. 1940. gada 8. novembrî viòð paòçma mani lîdzi
uz ballîti savâ institûtâ, kaut kur aiz Kazaòas stacijas, ar ceturto tramvaju (?).
Tur es iepazinos ar Viku13, MAI14 studenti. Es pavadîju Viku kâjâm lîdz viòas
mâjâm pie Butirkiem15.

Mûsu skolas vecâkajâs klasçs Þora lîdzinâjâs ideâlam sportistam. Ideâla uzbûve
kâ antîkâ meistara skulptûrai. Un arî bija tâds: vingroðana, volejbols, futbols,
bet galvenokârt – stienis un svaru bumbas. Bija jûtams un es to sajçdzu: zçns
gatavojâs savas miesas un savas dzîvîbas aizsardzîbai. Pirms 1937. gada pilnîgi
skaidri sapratâm, ka priekðâ vçl briesmîgâks laiks ar nezinâmu iznâkumu. Îpaði
to saprata mûsu Krimas grieíi, mani mîïie vienaudþi, puiðeïi un meitenes, ar
kuriem mçs dzîvojâm brâlîgi, nedalot “savçjos” un “sveðajos”. Staòicâ grieíiem
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gan nebija “savu” kvartâlu, taèu bija pilnîgi kompakts rajons, kas sâkâs aiz tirgus
laukuma, ar grieíu (!) baznîcu un savu klçru.

Neatceros nevienu sûdzîbu no savu vienaudþu – grieíu vai viòu vecâku puses.
Viòi nodarbojâs galvenokârt ar amatniecîbu, daïçji – sîko tirdzniecîbu vai strâdâja
vietçjos uzòçmumos – konservu fabrikâ, fermentu (tabakas) rûpnîcâ, dzirnavâs.
Par “politiku” mçs ar Þoru nekad nerunâjâm, laikam tâdçï, ka tas bija bîstami.

Netâlu no Þoras, arî Ïeòina ielâ, dzîvoja Ïuba Maksakova. Cik mums bija
tolaik? – 15–16 gadi. Redzu un atceros, it kâ tas bûtu bijis pirms minûtes: pa
platâ, nesen bruìçtâ trotuâra plâksnîtçm klaudz Ïubas M. papçdîði, steidzas uz
skolu. No baznîcas laukuma pretim soïo Þora. Ieraugot Ïubu, izpleð rokas un
pieliek soli, smejot, aizðíçrso viòai ceïu. Abi satiekas tik brîvi, tik atklâti gan
viens pret otru, gan pret garâmgâjçjiem. Es tâ neprotu un tâpçc apskauþu viòus
abus. Tâdçï arî atmiòâ palikusi ðî mazâ ainiòa: es mâcîjos manieres, saskarsmi
ar citiem cilvçkiem.

Pçc 1941. gada es pazaudçju arî ðî mana biedra pçdas.

5.03.91.

Vaïa Skripils,

kur gan viòð tagad varçtu bût? Jo viòa noteikti nav. Bûdîga auguma, bet no
bçrnîbas slimîgs; pârsteidzoði balta âda ar neveselîgu sârtumu, brilles un taisns
celiòð, cirkuïveidîgas kâjas un staigâja kaut kâ grîïîgi, nesportiski. Ar izskatu,
manierçm un apìçrbu izteikti izcçlâs uz “mûsçjo” (kubaòieðu) zçnu fona. Ìimene:
tçvs – aptiekârs, vecâkâs meitas – ârste un agronome, klîrîgi inteliìenta mâte.
Kâ tik viòu mâjâs nemçìinâja mani pacienât ar pusdienâm, bet es atteicos.
Brînîjos, kâ apdeguðajai maizei nogrieza garozu. Manu draudzîbu ar viòu noteica
kontrasti: mçs visâ bijâm atðíirîgi, neskaitot mîlestîbu pret mâcîbâm un
grâmatâm. Viòð arî pie mums bija ciemos, kad dzîvojâm bûdâ Prokopenko sçtâ.
Es kautrçjos, ka kakti slikti oda: no ârpuses mâjas sienai cieði piekïâvâs ateja,
un tur milzums târpu. Tas bija 1931. gada maijâ–jûnijâ pçc Anapas vecmâmiòas
Jefrosiòjas Semjonovnas atbraukðanas, kâ redzams 20. aprîïa ierakstâ manâ
dienasgrâmatâ uz konservu etiíeðu tîrajâm (otrajâm) pusçm. Vaïa man par dzîïu
noþçlu pagrâba no palodzes ðîs aprakstîtâs lapiòas. Vasarâ viòu aizsûtîja uz
Teberdu, paelpot gaisu, tur strâdâja viòa mâsa ârste (viòa, zilacaina un ðejienei
neraksturîgi trausla, gandrîz iekaroja mûsu fizikas skolotâju Grigoriju Ivanovièu,
kas mâcîja FRS16  pie stacijas). Tajâ vasarâ mçs ar viòu sarakstîjâmies. Vaïa –
mans pirmais pasta korespondents. Kartiòa no Teberdas arî pçc kara vçl ilgi
glabâjâs un varbût arî ðodien guï, iejaukta vecos papîros. Kur viòð pçc desmitâs
klases aizbrauca mâcîties? Vai tik ne uz Novoèerkasku, kur bija radinieki, – vienu
viòu no mâjâm prom nelaistu, pat ne uz Maskavu. Bet ko viòð varçja karâ sadarît –
to tikai Dievs zina. Neatceros zaudçjumiem mazâk piemçrotu radîjumu. Bet
viòð bija kaut kâdas kaukâzieðu izcelsmes, tas ir noteikti: Vaïas ìimenç visi bija
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melni, bet Vaïas rudâ mâsa – acîmredzot krâsota. Ðî draudzîba man atgâdina
kâdu citu manu ilgo “românu” ar S. Ð. No Vaïas Skripila es iemâcîjos tîrît zobus,
ðad un tad izgludinât bikses un visvienkârðâkos uzvedîbas noteikumus pie galda
un sabiedrîbâ. Neatminos, ka mçs kâdreiz bûtu apsprieduði izlasîto. Taèu daudzus
algebras un ìeometrijas uzdevumus mçs risinâjâm kopâ.

4.03.91.

Ðautuve pie kazarmâm

Tâ bija netâlu gan no mâjâm, gan no skolas. Siltâ laikâ no turienes bija dzirdami
bieþi ðâvieni, trençjâs sarkanarmieði. Budjonovkâs un ar kâjautiem. Armiju
atminos, ðíiet, no trîs gadu vecuma. Pa Lunaèarska ielu, no “klints” stiepâs
bezgalîga pajûgu rinda: kaujinieki, zirgi, ieroèi, virtuves. Aizstiepâs uz tirgus
laukumu. Vakaros tur râdîja kino: aparâta tarkðíçðana, baltas gaismas stars uz
pakarinâta auduma. Pirms kino sarkanarmieði vakariòoja, mans pavadonis (bija
iemitinâti arî mûsu mâjâ) pacienâja mani no sava apaïâ katliòa ar pupiòu zupu.
Çdu ar lepnumu un apmierinâjumu. Biju trîsgadîgs, tâdçï viòð mani uz rokâm
nesa cauri pûlim. Ðautuvç aiz mçríiem milzums svina loþu, îpaði atceros maziòâs,
mazkalibra. Mçs rakòâjamies pa zemi, bikðeïu kabatâs savâcâm smago svinu un
piedevâm vçl patronu èaulîtes. Mâjâs laiku pa laikam sakrâjâs visâda “munîcija”,
ar kuru varçju òemties stundâm ilgi. Èaulîtes (“zaldâtiòus”) liku rindâs, saformçju
tâs rotâs un vados, liku pretim “ienaidnieka” kolonnai, – tas viss uz mûsu vienîgâs
dzîvojamâs istabas ozola grîdas. Es nodevos ðîm darbîbâm pilnîgi viens, aizrautîgi.
Kaut kas no ðâdas aizrautîbâs bija arî manâs vçlâkajâs, jau profesionâlajâs
nodarbçs. Piemita arî spçja izklaidçt paðam sevi, norobeþoties no apkârtçjiem.

28.02.91.

Atmiòas – tâ ir atvadîðanâs. No paða labâkâ, kas noticis ar tevi un kas ir
brîniðíîgs vienmçr, neatkarîgi no tevis. Nelabais, sliktais ne pârâk nâk atmiòâ,
tas nav velti.

Skolas dârzs

Toreiz tas ðíita milzîgs taisnstûris. Pçc tam to saðaurinâja, saspieþot ar jaunu
þogu no kazarmu puses. Lîdzâs skolai – lielas (ne kâ tagad) bumbieres un âbeles.
Ragainie zari pletâs pret debesîm. Pçc brîvdienâm septembrî puiðeïiem
neaizsniedzamâ augstumâ karâjâs sarkandzeltenie bumbieri, bergamotes ðíirnes.
Arî citos kokos bija kaut kas palicis: vçlâs cietâs lielâs plûmes, kâdi âboli. Trûcîgajâ
1931. gadâ daïu dârza pârvçrta sakòu dârzâ. Bija acîmredzot maijs, un dçstîja
kartupeïus. Es – îsâs zilâs biksîtçs – vagâ, izpletis ceïgalus, laiþot caur pirkstiem
irdeno zemi, aizdomâjos. No visiem klases biedriem skaidri atceros tikai divus:
Borisu un Milu K. Pârçjos tikai mirkïa uzplaiksnîjumos. Piemçram, paðdarbîbas
koncerts uz skolas skatuves: “Loterija – tas taèu èetri. Kâ trîs mçneði riòíî, tâ
saòem laimestu!” Pierunâja jaunam aizòçmumam, ðo tekstu deklamçja puiðelis
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(Ivans?) ar varenu un mūžīgi puņķainu degunu, kuru es vienreiz neuzmanīgi 
satvēru plaukstā.

1917–1937: ne tikai melnais!

1937. gadā, kad es iekļuvu FLVI, Parīzē reizē ar “Совр. записки”17  sāka izdot 
“Русские записки” to pašu cilvēku, galvenokārt eseru18  redakcijā. Žurnāls “bez 
virziena” un “bezpartejiskais”, ar moto kalpot patiesībai un brīvībai. Redakcija 
atzīst, ka Padomju Krievijā ir bijis arī kaut kas labs. Arī “Arakčejeva komunismā”19 . 
“Krievu dzīve ir neparasti sarežģīta; pretišķi ir spēki, kas tajā darbojas un veido 
tās nākotni.” Nav absolūti pareizo un absolūti nepareizo.

M. Višņaks: Pēc divdesmit gadiem, 244.–258. lpp. No vienas puses, Padom-
ju Krievija – “radījusi militāru satraukumu, kas drudžaini drebina Eiropu”; 
kolektivizācija20  (“ne tikai maizes, bet arī zemes atņemšana zemniekiem”); 
kolhozi – “Arakčejeva kolonijas”; no padomēm “palikuši tikai radziņi un nadziņi”; 
V[issavienības] K[omunistiskās] p[artijas] monopols saskaņā ar Konstitūcijas 
126. pantu; “centrālistisks režīms = visu Krievijas tautu vienādošana teroristiskās 
diktatūras priekšā”; Krievija “jāziedo pasaules revolūcijas mītam”; tautas “to tik 
vien gaida, kā atbrīvoties no komunistu jūga, kaut vai par to būtu jāmaksā ar 
atdalīšanos no Krievijas”. NB: Višņaks “pret vienas tautas, it īpaši mazas tautas, 
vienpusīgu pašnoteikšanos, bez saskaņošanas ar citām. Katras Krievijas tautas 
patstāvīgu esību mēs domājām … vienotās Krievijas drošības un neatkarības 
kolektīvā sistēmā” (251. lpp.). “Nekad vēl Krievijas robežās separātisms nebija 
uzplaucis tik krāšņiem ziediem…” Paldies Dievam, ir pazīmes, ka komunisti paši 
pievērsīsies “padomju patriotismam, atgriezīsies pie agrākās krievu kultūras 
tradīcijām un vērtībām”, “atteiksies no visām sakāvnieciski kosmopolītiskajām 
pozīcijām”. NB: Kā izrādījās, lieliniecisms ir internacionāls (sk. fašisms), ar “krie-
vu aziātismu” tam nav nekāda sakara. Šis fakts “iznes mūsu domstarpības ārpus 
Krievijas vēstures robežām – pasaules ģeopolitikas plašumos” (254. lpp.). Vācu 
nacisms it kā “izgaismoja” padomju režīma gaišās puses, par kurām Višņakam 
diemžēl nekas nav sakāms.

“Darbaspēks” – no “verdzība”. “Ja atmet brīvības un dzīvības morālo vērtību 
un nerēķinās ar ražošanas izmaksām, tad Krievijas un Vācijas pieredze parāda, 
ka arī 20. gadsimtā piespiedu darbs var būt ražīgs kā faronu laikā” (254. lpp.).

Vēl Hercens21 : “Republika, kas nevirzās uz sociālismu, mums šķiet nejēdzīga.” 
Bet arī “sociālisms bez politiskās brīvības, bez vienlīdzības ātri pārtaptu 
patvaldnieciskā komunismā”.

Čaadajevs22 : “Mēs esam dzīvojuši un dzīvojam kā lielā mācību stunda tālajiem 
pēctečiem, kuru tie noteikti izmantos .. Bet patlaban mēs esam tukša vieta iz-
pratnes sistēmā.”

4.01.91.
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1935–1941

30. gadi – vai patiesi “katakombu periods” krievu kultūrā (N. Berdjajevs23  
20. gados), “elles tumsa 30. gados”?

Mēs (studenti) netikām lasījuši ne rindiņas tādu 1922. gada trimdinieku24  
darbos kā S. Franks (1877–1950), L. Karsavins (1882–1952) – Ļeņingradas 
universitātes rektors, I. Iļjins (1882–1954), L. Šestovs (1866–1938), N. Berdja-
jevs.

Bija 30. gados cilvēki, kas visu saprata. O. Bergholca25  dienasgrāmatā 
1941. gada 1. aprīlī: “Jā, rakstīt – lūk, tā mēs dzīvojām, tā sapņojām, cietām, 
priecājāmies, atdevām sevi. Un … Nu un tad? “Un nekas neiznāca; viņi visi 
saplēsās, neko neatrada un atgriezās atpakaļ,” – tā man sacīja kāds zēns, kad 
piedāvāju sižetu par to, kā bērni devās meklēt dzīvo ūdeni.”  – Viņa jau bija 
atsēdējusi cietumā.

Padomju valsts 20. gadu beigās–30. gados
ВИ [Вопросы истории], 1990, Nr. 11, 31.–47. lpp.26 

“Ļeņina ieceru”, kas ietvēra administratīvi komandējošo sistēmu, diktatūru, 
vardarbību u.c., idealizācija.

NEPa27  pretrunas: iekārtu nolietošanās, ārvalstu kredītu trūkums, līdzekļu 
pārsūknēšana no lauksaimniecības uz pilsētu, no “B” uz “A”, zemnieku ražošanas 
spēju robežas.

Atjaunošana netika pabeigta 1926. gadā. NEPa ekonomikas efekts bija zemāks 
nekā cariskajai ekonomikai.

Kolektivizācijas trīs mērķi (1) Lauksaimniecības sociālistiskā bāze; 2) līdzekļu 
atņemšana cilvēkiem rūpniecības attīstībai; 3) darbaspēks Gulagam28 ). Autors 
nerēķinās ar politisko mērķi – iznīcināt zemnieku šķiru, galveno diktatūras 
pretinieku.

Gulags 1940. gada 1. martā: 53 nometnes, 425 labošanas darbu kolonijas, 
50 nepilngadīgo kolonijas, kopā 1 668 200 ieslodzīto.

30. gados lauksaimniecība “atbrīvojās” no 15–20 miljoniem dvēseļu. 
Rūpniecībā bija pieaugums. Valsts spēja ražot jebkuru rūpniecības produkcijas 

veidu. Tas tika pārbaudīts kara laikā 1941.–1945. gadā.
“Bet lēciens smagajā rūpniecībā bija panākts par vieglās un pārtikas 

rūpniecības atpalicības, lauksaimniecības stagnācijas, ekonomikas pašregulējošā 
mehānisma salaušanas dārgo cenu.”

Darba entuziasms un represijas atradās mijiedarbībā. Strādājošo neapmie
rinātība tika novērsta ar speclīdzekļiem. Bezdarba likvidācija (1928. gadā – 12%, 
1½ –2 miljoni).

Tīrīšanas 1929.–1930. gadā un 1933. gadā (šī tīrīšana skāra arī mūs). Bads 
1931. gadā (1931. gadā es beidzu 4. klasi) un it īpaši 1932./33. gadā (ziemā).
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Kā nodrošināja entuziasmu?
Valsts saimnieka sajūta.
It kā gaišas, sasniedzamas perspektīvas.
Krievu patriotisms.
Propaganda, manipulēšana ar apziņu: šķiras ienaidnieki.
Materiālā stāvokļa uzlabošanās 1935.–1940. gadā (“dzīve mainās uz labo 

pusi”).
Izglītība, tās pieejamība.
“Lai mūsu kopīgais piemineklis būtu kaujās uzceltais sociālisms.”
Kāpēc noziegumus atbalstīja partija? – No laukiem ienākušo zemais kultūras 

līmenis (“cilvēks ar portfeli”), “vispārcilvēcīgo morāles normu noliegums”.

Borja Vološins

Ar viņu mani saistīja draudzība visus skolas gadus, jau no pašas pirmās 
klases. Viņa māte bija piena rūpnīciņas direktore, bet tēva tā arī nebija. Mēs 
bijām atšķirīgi un par to zinājām. Draudzība bija “ar distanci”, bez sentimenta, 
ar savstarpēju kritiku. Ceturtajā klasē mēs bijām iemīlējušies Milā Kajuten-
ko, un viņa, pēc viņas teiktā, nespēja izšķirties, kuram dot priekšroku. Boriss                 
izauga visgarākais klasē, bija smuidrs ar skaistu seju, meitenes viņā ieskatījās. 
Vecākajās klasēs viņam bija romāns ar vēsturnieci Klaudiju Nikolajevnu, kuras 
vīrs – militārpersona – bieži bija prombūtnē. Padarīja grūtu savu klasesbiedreni 
skaistuli Ļenu Arhangeļsku, no kā viņa pēkšņi palika resna un neglīta. Es zināju 
par šiem romāniem, bet mēs tos neapspriedām. No sākumā mūs saistīja kopīgā 
kaislība uz zīmēšanu un rasēšanu. Te nebija mākslas mīlestība: vienkārši mums 
lika abiem uz sarkanā audekla ar zobu pulveri gatavot lozungus. Šajā lietā 
Boriss bija pārāks par mani, taču reiz, skatoties uz darbu, arī atzina, ka man ir 
“savs stils”. (Man gan šķita, ka viņš centās atrast manī tās pozitīvās īpašības, 
kādu patiesībā nebija). Ar laiku lozungu arods pārtapa par mazu piepelnīšanās 
avotu: taisījām “uz metriem” iestādēm, kolhoziem un citiem pasūtītājiem. Spil
gti sarkanā kokvilnas auduma smaržu (tā smaržo jauns pioniera kaklauts) un 
zobu pulvera smaržu sajūtu vēl šodien. Mēs abi agri sākām lasīt klasiku, kas 
bija obligāta skolā, un arī tas mūs tuvināja. Uz vatmaņpapīra lapām taisījām 
tādas kā avīzes – plakātus ar ainām no “Jevgeņija Oņegina”29  (Tatjanas portretu: 
“No balkona, pirms rīts vēl ausis, prieks viņai bija raudzīties” – kaut kas zils 
un rozā), ko pakāra klasē uz ilgu laiku; šodienas “uzskates līdzekļu” tolaik, 
var sacīt, nebija. “Borisā Godunovā”30  Borja spēlēja Pimenu, bet es – Grišku 
Otrepjevu. Vēstures un literatūras skolotājas mūs uzteica, arī citi priekšmeti 
mums padevās. Vēlāk Boriss ies uz Groznijas Naftas institūtu, pēc kara (1946?) 
mēs ar viņu tiksimies Maskavā, viņš bija ceļā no Rumānijas uz Saratovu, kur, kā 
redzams, arī palika. No šīs tikšanās man saglabājusies viņa dāvana – vienkāršs 
portcigārs. Varbūt sameklēt Borisu, bet laikam nav iemesla: pārāk atšķirīgi 
mūsu ceļi, turklāt viņš man tā arī neatrakstīja. Skolas laikā tomēr bija ne tikai 
“saskarsmes punkti”: ne ar vienu citu es kopā nepavadīju tik daudz laika kā ar 
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Borju. Mūs tuvināja ne tik daudz skola, cik kopīgas aizraušanās, galvenokārt 
lasīšana. Piektajā vai sestajā klasē (FRS pa ceļam uz dzelzceļa staciju) ejot kopā 
uz mājām: Borja, vēršot iedvesmas pilno skatienu tālu uz priekšu, paziņo: “Es – 
Oknamao” (lasījām itāliešu romānu par Spartaku).31  Skolā mani bieži apbalvoja, 
kaut gan pēc tēva aresta es vienmēr sajutu “pedpadomes līnijas” piesardzību. 
7. klasē svinīgā sanāksmē man uzdāvināja akvareļu krāsas, bet citu reizi (tas 
notika jaunuzbūvētajā rūpnīcas klubā) – aktuālu politisko brošūru komplektu (to 
skaitā arī “b. Staļina seši noteikumi”). Boriss sapulcē skaļi šaustīja pedagogus 
par manu panākumu mācībās nenovērtēšanu un pat viennozīmīgi deva mājienu 
par gļēvulību. “Krāsiņas”, tā sacīt, tāpēc, ka represēta tēva dēls. Kopā ar Borj-
ku mēs regulāri skrējām uz konservu fabrikas “Zaļo teātri”, – aizturējuši elpu, 
klausījāmies “partijas tīrīšanu”.

Divdesmitie gadi

Tie nelīdzinās ne 1930.–1940., ne 1945.–1956. gadam un nemaz ne 60.–
70. gadiem.

Tas bija īpašs periods padomju sabiedrības vēsturē. To raksturo “jaunā” (pa-
domju, lielinieku, strādnieku – zemnieku) savienojums ar veco Nikolaja laika (līdz 
1914. gadam) dzīves kārtību. Turklāt vecais daudzkārt bija pārsvarā. Zinātnē, 
mākslā un literatūrā vadošā loma joprojām bija cilvēkiem, kas bija beiguši vecās 
ģimnāzijas un universitātes. Tiesa, padomju zemniecības izcelsmes inteliģence, 
atrazdamās daudzos amatos, komandēja, tomēr par līderi to nenosauksim. It 
īpaši apakšas – zemnieki un strādnieki. Viņi saglabāja tradicionālo domāšanu, 
paradumus, mentalitāti vēl izteiktāk nekā augšējie slāņi.

Vienvārdsakot, 20. gadu sabiedrība pārsvarā bija “vecā”, to nepaspēja 
“pārkalt”. Tajā – 20. gadu oriģinalitāte un spēks.

Es neuzskatu 20. gadus par kultūras un demokrātijas uzplaukuma laikme-
tu (bēdīgi slavenās “ļeņiniskās normas”), kuru pārtrauca staļiniskie 30. gadi. 
Melu, divkosības, vardarbības, nošaušanu, nekaunīgas izrīkošanās ar tautu un 
īpaši ar inteliģenci netrūka arī 20. gados. Staļina politika bija Ļeņina politikas 
turpinājums, lai arī ar atkāpēm. Ļeņina politikas likme bija pasaules revolūcija, 
terors, manipulācija ar masu apziņu, skaļa un mazizglītota propaganda, 
“ceļabiedru” vajāšana u.tml. Arī kultūrā – nepavisam ne sudraba laikmets, 
kas palika aiz muguras 1914. gadā. Krievijas kultūras līmeņa lejupslīde notika 
jau 20. gados, lai gan to vēl nevar salīdzināt ar vēlāku laiku. “Augšu” kultūra 
katrā ziņā bija augstāka nekā pēc tam. Zemnieku tieksme apgūt lasītprasmi, 
pēc izglītības, – kultūras revolūcija – arī fakts. 20. gadu kultūra jāraksturo 
diferencēti. Piemēram, pat literatūras jomā salīdzināt 20. gadus pēc skalas “līdz” 
un “pēc” – nav viegli.

Bet es nepiekrītu arī tiem, kas apgalvo, ka jau 20. gados nežēlīgais ļeņinisms 
paguva nospiest pie zemes visu saprātīgo un progresīvo, kas bija cariskās Krie-
vijas sabiedriskajā dzīvē. Augšās – jā. Valdībā, valsts orgānos, pat vietējās varas 
līmenī – dārdošs komunisms, oficiālā ideoloģija, bezsaturīga tarkšķēšana, bungas, 
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karogi, marši, lozungi, vara taures, pūļi, masu gājieni (tie nebija mītiņi, visu 
dirģēja, organizēja ar pletni, ar draudiem). Augšās – pilnīga padomju lozungu 
uzvara (nenosauksi taču tos par ideāliem, ja klaigāja tikai par “gaišo nākotni”, 
nepūloties to atveidot cik necik saprotami). Ikdienas dzīves dzīlēs viss kopumā 
ritēja pēc vecajiem krievu kanoniem. Cilvēki palika tādi, kādi tie bija izveidojušies 
cara laikā. Te bija gan labas, gan sliktas tradīcijas. Labi, ka saglabājās iecietība, 
morāles normas, cieņa pret darbu un tā būtību, neuzticība viegli dāļātiem 
solījumiem, darba prestižs (vēl vairāk – strādāšanas kults), vienkāršās tautas 
veselīgais skepticisms. Slikti (tradicionālajā): tumsonība un neizglītotība, popu 
vārda spēks pār zemnieku, īpaši sieviešu prātiem, ticība caram (viss vienalga: 
vai vadonim), ekstensīvās strādāšanas paradums, neuzticība jaunajam, abstrakti 
“ideālajam”.

Pareizs 20. gadu skatījums nepieciešams, lai novērtētu: 1) pašu 1917. gada 
revolūciju, 2) staļiniskās politikas būtību 30. gados un vēlāk, 3) sabiedrības 
attīstību 30.–50. gados (tā sašķobījās, uzņēma nepareizu pavērsienu, “pārcērtot” 
tradīciju).

30. gadi

Nepavisam ne tukši, miruši gadi bez satura, par kuriem gribētos sacīt –  stei 
dzieties ātrāk! Tiem bija arī savs piepildījums un dīvaina burvība. Es tos definētu 
tā. Auksts, pērkona piestrāvots bezgalīgs debesjums pāri visai mūsu milzīgajai 
zemei. Debess bez mākoņiem, nepārtraukti sirēnu kaucieni, gan tālu, gan pa-
visam tuvu. Satraukums un bailes (protams!), bet arī svinīgums – vai nu kaut 
kā naksnīgi briesmīga, vai arī vēlama, nomierinoši gaišā gaidas. Es runāju par 
atmosfēru, šī laika vispārējo izpausmi. Vienalga, kādu (definīcijas nozīmē), tikai 
ne tukšu, bez  satura!

10.01.91.
ВИ [Вопросы истории], Nr. 11. Izrēķināšanās ar komjaunatnes vadību sākās 

VĻKJS IV plēnumā 1937. gada 21.–28. augustā: arestēti 35 komjaunatnes CK 
locekļi, to skaitā Saltanovs, Lukjanovs, Fainbergs. 19. novembrī – CK VII plēnums 
“Par b. O. Mišakovas iesnieguma izskatīšanas rezultātiem”. 1938. gada 
28. novembrī (sic) Kosarova arests, viņu nošāva 1939. gada 23. februārī. Lūk, 
tad arī mani veda uz Lubjanku. Par CK sekretāri uztaisījās maita Mišakova, kas 
agrāk izrīkojās Čuvašijā.32 

Filmas mūsu kinoteātrī “Vētra”

Tas bija uz Ļeņina un (? šķērsielas) stūra, aiz tā tirgus laukums. Pirmās 
mēmās kinofilmas, ko redzēju, vienkārši neatceros. Liels bija pirmo skaņu filmu 
iespaids:

“Ceļazīme dzīvei”, 1931, rež. Eks, Batalovs,33 

“Pjotra Vinogradova personiskā dzīve”,34 

“Uzvarētāji” (?),
“Čapajevs” (1934),35 

“Airograda” (par Tālajiem Austrumiem),

Vasilijs Dorošenko112



“Čeļuskinieši” (?),
“Jautrie zēni”, 1934, G. Aleksandrovs, Orlova,
“Volga–Volga”,36 

“Zelta kalni”, 1931, Jutkevičs,37 

“Sv. Jurģa svētki”, Protazanovs,38 

“Maksima jaunība”, 1935, Kozincevs–Traubergs,39 

“Mēs no Kronštates”, 1936, J. Dzigans, Višņevičs,40 

“Baltijas flotes deputāts”, 1937, N. Čerkasovs,41 

“Ļeņins Oktobrī”, Kaplers, Romms, 1937, aktieris B. Ščukins,42 

“Cilvēks ar šauteni”, 1938, Jutkevičs, Pogodins, Štrauhs,43 

“Džulbarss”,44 

“Bruņukuģis “Potjomkins””, 1925, S. Eizenšteins.45 

Vairākas Čaplina46  filmas:
“Neredzamais cilvēks”,
“Miss Menda” (mēmā filma).

(Turpinājums nākamajā numurā)

Komentāri

  1 Anapa – pilsēta pie Melnās jūras.
 2 Konstantins Paustovskis (Паустовский; 1892–1969) – krievu rakstnieks.
  3 Kotlasa – pilsēta, rajona centrs Arhanģeļskas apgabalā.
 4 Teberda – pilsēta Lielā Kaukāza ziemeļu nogāzē, tajā atrodas plaušu tuberkulozes slimnīca.
  5 Filozofijas, literatūras un vēstures institūts (krievu val. Институт философии, литературы 
и   истории; saīsin. ИФЛИ). 
  6 Boriss Pasternaks (Пастернак; 1890–1960) – krievu dzejnieks, rakstnieks, Nobela prēmijas 
laureāts   (1958).
  7 Nikolajs Karejevs (Карееев; 1850–1931) – krievu vēsturnieks, pētījis Lielo franču revolūciju, 
Francijas  zemnieku vēsturi un Francijas vēstures historiogrāfiju.
  8 Dmitrijs Pisarevs (Писарев; 1840–1868) – krievu publicists, literatūrkritiķis, filozofs. 
  9 Bazarovs – I. Turgeņeva romāna “Tēvi un dēli” (1862) varonis.
10 Nikolajs Černiševskis (Чернышевский; 1828–1889) – krievu rakstnieks un literatūrkritiķis.
11 Rahmetovs – N. Černiševska romāna “Ko darīt?” (1863) varonis.
12 Nikolajs Dobroļubovs (Добролюбов; 1836–1861) – krievu literatūrkritiķis un publicists.
13 Vika – Frīda Genkina (prec. Dorošenko; 1923–1996), Vasilija Dorošenko nākamā sieva; 
tulkotāja;   krievu valodā tulkojusi V. Plūdoņa, E. Birznieka–Upīša, J. Akuratera, R. Ezeras u.c. 
darbus.
14 Maskavas Aviācijas institūts (krievu val. Московский Авиационный институт ; saīsin. 
МАИ).
15 Butirku cietums Maskavā.
16 Fabrikasrūpnīcas septiņgadīgā skola (krievu val. фабрично-заводская семилетка; saīsin. 
ФЗС).   No 1926. līdz 1931. gadam vispārizglītojošās septiņgadīgās skolas PSRS tika atvērtas arī pie 
uzņēmumiem.
17 “Современные записки” – krievu politiskais un literatūras žurnāls, kas iznāca Parīzē no 1920.
  līdz   1940. gadam.
18 Eseri (no krievu val. эсеры=с(оциaлисты)-р(еволюционеры), sociālisti revolucionāri) – 
politiskā   partija Krievijā 20. gs. pirmajā ceturksnī, tās programmā bija prasība pēc demokrātiskas 
republikas,   politiskām brīvībām u.c., viena no galvenajām cīņas formām – individuālais terors.

Piezīmes 113



19 Vilktas paralēles ar Krievijas valsts darbinieka ģenerāļa Alekseja Arakčejeva (Аракчеев; 
1769–1843)   realizēto politiku 19. gs. pirmajā pusē. Viņš dibināja t.s. militārās apmetnes, kas 
bija Krievijas karaspēka organizācijas forma (1810–1857). Militārajās apmetnēs kareivji dienestu 
savienoja ar   zemkopību.
20 Kolektivizāci ja (no krievu val.  коллективизация )  – PSRS lauksaimniecības 
kolektivizācija –   individuālo zemnieku saimniecību vardarbīga apvienošana kolektīvās 
sociālistiskās saimniecībās   (kolhozos).
21 Aleksandrs Hercens (Герцен; 1812–1870) – krievu rakstnieks un filozofs.
22 Pjotrs Čaadajevs (Чаадаев; 1994–1856) – krievu domātājs.
23 Nikolajs Berdjajevs (Бердяев; (1874–1948) – krievu filozofs.
 24 Runa ir par 1922. gadā no Padomju Krievijas izraidītajiem filozofiem.
 25 Olga Bergholca (Берггольц; 1910–1975) – krievu dzejniece un rakstniece.
26 Runa ir par rakstu: Горинов М. М. Советская страна в конце 20х–начале 30х годов // 
Вопросы   истории. – 1990. – № 11. – С. 31–47.
27 NEP (no krievu val. Новая экономическая политика; saīsin. НЭП) tika ieviesta 1921. gadā. 
Tās   laikā atļāva privāto tirdzniecību, sīkus privātuzņēmumus, zemes nomu u.c. Tika pārtraukta 
30. gadu   beigās.
28 Gulags (no krievu val. Главное управление лагерей; saīsin. гулаг) – PSRS ieslodzījuma nometņu 
un   nometināšanas vietu sistēma.
29 Krievu rakstnieka Aleksandra Puškina (Пушкин; 1799–1837) romāns dzejā “Jevgeņijs 
Oņegins”   (1823–1831).
30 Krievu rakstnieka Aleksandra Puškina traģēdija “Boriss Godunovs” (1825).
31 Runa ir par itāļu rakstnieka Rafaello Džovanjoli (Giovagnoli; 1838–1915) vēsturisko 
romānu   “Spartaks” (1874).
32 Runa ir par rakstu Грехов В. Н. Расправа с руководством комсомола в 1937–1938 годах // 
Вопросы   истории. – 1990. – № 11. – С. 136–145. V. Dorošenko lakoniski atstāsta tā saturu.
33 Filma “Ceļazīme dzīvei”, kas uzņemta 1931. gadā, bija pirmā padomju pilnmetrāžas skaņu 
aktierfilma,   kas stāstīja par jaunatnes audzināšanu un tēloja darba komūnas dzīvi. Tās režisors 
Nikolajs Eks   (Экк; 1902–1976), galvenajā  – darba komūnas priekšnieka Sergejeva – lomā aktieris 
Nikolajs Batalovs   (Баталов; 1899–1937).
34 Filmas “Pjotra Vinogradova personiskā dzīve” (1935) režisors Aleksandrs Mečerets (Мечерет; 
1896–  1979).
35 Filma “Čapajevs” (1934), kas vēstīja par Krievijas pilsoņu kara karavadoni V. Čapajevu, bija 
viena no   vispopulārākajām padomju 30. gadu filmām. Tās režisori brāļi Georgijs (1899–1946) 
un Sergejs   (1900–1959) Vasiļjevi (Васильевы). Titullomā – Boriss Babočkins (Бабочкин; 1904–
1975).
36 Režisora Grigorija Aleksandrova (Александров; 1903–1983) kinokomēdijas “Jautrie zēni” 
(1934),   “Volga–Volga” (1938). Abās galveno lomu spēlēja Ļubova Orlova (Орловa; 1902–1975).
37 Režisora Sergeja Jutkēviča (Юткевич; 1904–1985) filma “Zelta kalni” atainoja Krievijas 
revolucionāro   pagātni.
38 Režisora Jakova Protazanova (Протазанов; 1881–1945) filma “Sv. Jurģa svētki” (1930) veidota 
pēc   H. Bergsteta romāna motīviem. 
39 Filma “Maksima jaunība” bija pirmā filma kinotriloģijā, kas stāstīja par komunistu Maksi-
mu. Tās   režisori Grigorijs Kozincevs (Козинцев; 1905–1973) un Leonids Traubergs (Трауберг; 
1902–?).
40 Filma “Mēs no Kronštates” (1936) stāstīja par Kronštates jūrnieku un Petrogradas strādnieku 
cīņu   pret Judeniča armiju. Tās režisors Jakovs Dzigans (Дзиган; 1898–1981).
41 Filmas “Baltijas flotes deputāts” (1937 vai 1938) režisors Josifs Heifics (Хейфиц; 1905–?) 
un   režisors un scenārija autors Aleksandrs Zarhi (Зархи; 1908–?), galvenajā – profesora 
Poļežajeva  lomā Nikolajs Čerkasovs (Черкасов; 1903–1966).
42 Filma “Ļeņins Oktobrī” (1937) ir kinodiloģijas pirmā filma, otrā – “Ļeņins 1918. gadā” (1939). 
Tās   režisors Mihails Romms (Ромм; 1901–1971), scenārija autors – Aleksejs Kaplers (Каплер; 
1904–  1979), V. Ļeņina tēlu atveidoja Boriss Ščukins (Щукин; 1894–1939).
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43 Filmas “Cilvēks ar šauteni” (1938) varoņtēls – V. Ļeņins. Tās režisors S. Jutkēvičs, scenārija 
autors   rakstnieks   Nikolajs Pogodins (Погодин; 1900–1962), V. Ļeņina lomā – Maksims Štrauhs 
(Штраух; 1900–1974).
44 Piedzīvojumu filmas “Džulbarss” (1936) režisors Vladimirs Šneiderovs (Шнейдеров; 1900–
1973),   galvenajā – gana Kerima lomā Andrejs Faits (Файт; 1903–1976).
45 Vēsturiskās filmas “Bruņukuģis “Potjomkins”” (1925 vai 1926) veidotājs Sergejs Eizenšteins   (
Эйзенштейн; 1898–1948).
46 Čarlijs (Čārlzs) Spensers Čaplins (Chaplin; 1889–1977) – amerikāņu aktieris, režisors, scenārists 
un   producents. 20. un 30. gados nozīmīgs ir viņa atveidotais “mazais cilvēks”.

Jeļenas Dorošenko komentāri;
no krievu val. tulkojušas Ieva Jansone un Vita Zelče

Vasilijs Dorošenko

Aufzeichnungen
Der erste Teil der autobiografischen Aufzeichnungen des Historikers Vasilijs 

Dorošenko ist im letzten Heft der Archivzeitschrift veröffentlicht.
Im vorliegenden Heft wird der Abschluß des zweiten Kapitels “Die Schuljahre, 

1927–1937” publiziert. V. Dorošenko erzählt hier von seinen frühen Jugendjahren. 
Große Aufmerksamkeit wird den ersten Kindheitsempfindungen gewidmet; der 
Autor beschreibt detailliert die Einrichtung seines Elternhauses, ruft dabei die 
Atmosphäre dieser Zeit zurück. V. Dorošenko erinnert sich auch an die schwere 
Zeit, als sein Vater verhaftet wurde. 

Der Autor schreibt über seine engsten Kindheits und Schulfreunde, Walja 
Skripil, Borja Woloschin, und andere Menschen, denen er in seinem Leben be-
gegnet ist. Eingehend berichtet V. Dorošenko  über die Entwicklung der eigenen 
Persönlichkeit: große Aufmerksamkeit wird Büchern und Menschen gewidmet, 
die sein Leben geprägt haben.

Als Historiker und Zeitgenosse wertet V. Dorošenko die Ereignisse der 1920/30er 
Jahre in der Geschichte der UdSSR aus.

In den folgenden Heften der Zeitschrift werden die autobiografischen Auf-
zeichnungen des Historikers V. Dorošenko fortgesetzt werden.

Iesniegts 2001. gada 10. janvārī

Piezīmes 115


