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Mançþas laukumâ 1966. gada augustâ

Ar ðo epizodi es gribu uzsvçrt savu dziïo cieòu pret universitâtes tradîciju,
kas Krievijâ aizstâja daudz ko. Atmiòas par Hercenu1  un Ogarjevu2  – zçniem
Zvirbuïu kalnos, par Beïinski3 , Stankevièu4  un citiem progresîvâs jaunatnes elkiem
Nikolaja laikmetâ5  tâ vai citâdi saistîtas ar Maskavas universitâti. Tieði tâdçï
ïoti gribçjâs, lai Marina atrastu savu vietu MVU6  Filoloìijas fakultâtç.

Marina beidza desmito klasi, ar viòas veselîbu jau tad ðíita kaut kas nelâgs
un viss sliecâs uz to, ka viòai nâksies samierinâties ar Rîgas labi zinâmo provinciâli
noþçlojamo filoloìijas fakultâti. Turklât ar sapni par MVU ðíirties bija mokoði
grûti – gan viòai, gan man. 1966. gada augustâ mçs atgriezâmies mâjâs no
Suhumi – no kârtçjâ brauciena pie tçva vasaras brîvdienu laikâ. Braucieni cauri
Maskavai ar nakðòoðanu pie Vikas7  vecâkiem Novoslobodskas ielâ 26, dz. 9 bija
regulâri apmçram kopð 1958/9. gada, kad kïuva iespçjams braukt uz dienvidiem
kopâ ar bçrniem. Precîzâk, pagaidâm tikai ar Marinu, Ïenoèku nâcâs atstât pie
vecmâmiòas. Caurbraucot zvanîju daþiem no vçl esoðajiem vecajiem draugiem
(Ðmitam, Kacmanam, Daòilovam) un tâdâ veidâ atjaunoju saites ar “galvaspilsçtu”,
kas bija strauji pârtrûkuðas 1950. gadâ, pârceïoties uz Rîgu. Par paradumu kïuva
apmeklçt Pçtera pasâþu un GUM (“Mur un Meriliz”), un tirdzniecîbas rindu pretim
Vçstures muzejam, kur noklîduðie provinciâïi satikâs “pie strûklakas”. Iebraucçju
pûïi ðajâs vietâs ar katru gadu kïuva arvien neizbrienamâki, mûsu pirkumiem
bija gadîjuma raksturs (“kas pagadâs”) un ne vairâk. Ðoreiz mçs bijâm trijatâ.
No metro „Ohotnij rjad“ – uz mançþu, pie universitâtes sçtas, pie slavenajâm
çkâm, kas man bija dârgas kopð aspirantûras (Hercena iela 5) gadiem un darba
mçneðiem Gorkija vârdâ nosauktajâ universitâtes bibliotçkâ. Es zinâju, kas ir
universitâte, un tikðanos ar to pârdzîvoju saviïòoti, rûgti un satraukti, ar vâru
cerîbu – un ja nu Marina pçkðòi òem un tajâ iestâjas. Nezinu, ko tobrîd juta viòa
(par to man nekad nebija lemts uzzinât, viòa savas emocijas neizrâdîja,
acîmredzot aiz lepnuma), bet visdrîzâk domâjams, ka arî viòa uztraucâs, jo bija
jâizvçlas tûlît pat, nekavçjoties. Iegâjâm galvenajâ çkâ, kâpâm pa parâdes
kâpnçm, gâjâm pa koridoriem un stâviem, kas tobrîd bija pavisam tukði, ður tur
strâdâja krâsotâji. Savâ starpâ nepârmijot ne vârda, iekðçji pavaimanajâm un
skumji pametâm ðo svçtnîcu. Ðo vârdu lietoju bez mazâkâs ironijas. Es patiesi
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dziïi noliecu galvu ðî krievu zinâtnes tempïa priekðâ un saskatu tajâ ne tikai
mûsu tâlo priekðteèu milzu nopelnus, bet arî padomju laika brîniðíîgâs lappuses,
kuras nevienam neizsvîtrot. Jo labâku lappuðu mûsu kultûrâ nav, bet kâpçc gan  –
labâku, ja tâs visas ir mûsu, dzimtâs, ar visâm iekðâm!

7.07.91.

Koktebele (shçma) 1975?

Nebûtu lemts man redzçt ðîs vietas bez Vikas.
Vçsturnieka interese, pievilkðanas spçks: seno kultûru pavards mûsu valsts

dienvidos.
Hellçnisma sastapðanâs ar Âziju, jûrai un kalniem – ar stepi.
Krimas staòicas tuvums: tâs paðas vardes.
Vulkâna ainavas burvîgums: uz tâda plato nokâptu pats Kristus.
Tatâri: to substrâts, tie, kas atgriezâs 1990. gadâ.
Armçòi.
Jekaterinas II brauciens:  .. gar ðoseju.
Ceïð no Simferopoles uz Feodosiju. [..]
Vismazâk interesanti ir rakstnieki.
Narovèatovs.8

Ekskursija uz Kerèu [..]
Braucieni uz Feodosiju. Haèkari. Aivazovskis.9

Koktebeles tirgus. [..]
Bibliotçka.
Karadaèa lîdz tâs pârvçrðanai par rezervâtu.
Pilsçtiòa: nolaistîbas nelietîba tûrisma dçï.
Voloðins, viòa muzeji.
Vakaros pie çdnîcas: akmentiòi un komercija.

21.04.91.

Manas privilçìijas

1. Poliklînika.
2. Ârzemju þurnâlu rakstu kserokopijas.
3. Bezmaksas brauciens ar vilcienu reizi gadâ.
4. Viesnîca “Àêàäåìè÷åñêàÿ” Maskavâ.

Stokholmas Karaliskajâ bibliotçkâ

Tâs ir paðas patîkamâkâs atmiòas pçc Arhîva. Bibliotçka atradâs trîs kvartâlus
no manas viesnîcas. Es tur lîksmoju pa vakariem, ceïâ no arhîva ieskrçju mâjâs
un tur iekodu, kas pagadîjâs. Ieeja brîva – ne pierakstîðanâs, ne pases, ne
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caurlaides. Jâpaiet garâm sargam un jâizpilda grâmatas pieprasîjuma kartiòa.
Saprâtîgi zçni, pieòçmuði pasûtîjumu, neliek lasîtâjam gaidît: jebkura grâmatiòa
atnâk pats ilgâkais pçc pusstundas. Tas ir tâpçc, ka tur, bibliotçkas “dzîlçs”,
nestrâdâ ar rokâm: ar pasûtîjumiem tiek galâ ESM. Parâdi savu uzvârdu un
grâmatas izgâþas uz galda. Atliek paiet garâm katalogiem – desmit soïus un tu
atrodies lielâ, iegarenâ zâlç. Galdi, ðíiet, domâti 300–500 cilvçkiem, bet parasti
ir daþi desmiti. Seni, nevis mûsdienu krçsli, çrti plaukti, pa labi un pa kreisi zaïi
abaþûri. Apkârt zâlei augstâs sienas ar grâmatplauktiem – rokasgrâmatas, mâcîbu
grâmatas, vârdnîcas un milzums “palîgizdevumu”. Piemçram, Korâns. Vai
jaunâkâ “Geschichte Russlands” (VFR), daudzsçjumu. Apmçram divu stâvu
augstumâ – galerija un tur atkal plaukti, plaukti: enciklopçdijas, pa daïai periodika
un viss kas. Ðajâ bibliotçkâ negarlaikosies, pat nepasûtîjis grâmatas, – tik daudz
kâ interesanta ir brîvi pieejams. Mierîgs, vecmodîgs mâjîgums – tas veicina darba
noskaòojumu. Neviens netraucç, katrs aizòemts ar ko savu. Daþu stundu laikâ
paspçj pietiekami, kaut arî ir vakars, pçc daudzâm smagâm, lai arî priecîgâm
stundâm Valsts arhîvâ. Es tur izskatîju desmitiem jaunumu, galvenokârt Krievijas
18. gadsimta vçsturç, pârsvarâ emigrâcijas izdevumus, kuru Maskavâ visai bieþi
trûka. Un izlasîju A. Solþeòicina10  “Èetrpadsmitâ augusts”. Vislabâkâs atmiòas
par ðo bibliotçku – grâmatnieku patvçrumu. Paðíirstît, padomât, Dievs vien zina,
par ko. Senatnîgais parks, kas ieskauj bibliotçkas çku, aizòem lielu laukumu,
èetrus kvartâlus. Ðeit pçc angïu modes pïauti zâlâji. Pa celiòiem, ja arî vedîs
suni, tad noteikti ar somiòu izkârnîjumiem, ko savâc îpaðnieks. No rîta es veicu
skrçjienu pa apaïo aleju, tas ir 1½–2 kilometri. Atkritumus ðeit savâc agri no
rîta, bet cik trauksmainas atkritumu savâcçjiem bija svçtku dienas – 1. un
10. maijs!

3.01.90.

Stokholmas gaiss

Redzot pilsçtu pirmo reizi, esmu gatavs sacît, ka tieði tâ ir visskaistâkâ uz
pasaules. Vçl no lidmaðînas – nav saprotams, kur beigusies jûra un sâkusies zeme,
vai tas ir kontinents vai salas. Aprîïa vidû – no sniega nav ne miòas, dzeltenzaïajos
kalnos tumði zils ûdens, nogâzçs krûmâji, balti ceïi un melni jumti. Ârlandas
lidosta – nosaukums vien ir ko vçrts! Formalitâðu kârtoðana âtra un gandrîz
neaizskaroða, bet pasaþieru straume gandrîz nemanâma. Pa ceïam uz pilsçtu
kïûst skaidrs, ka visa ðî ainava sastâv no èetriem elementiem: akmens, ûdens,
priedes un debesis. Visa civilizâcija ðeit izveidota vairâku simtu paaudþu
neatlaidîgâ darbâ. Îpaði pilsçtas un ciemi. Tie iecirsti klintîs, izkaisîti ik pa
gabaliòam gar ðoseju. Nolîdzinât laukumus dzîvojamo çku celtniecîbai, aptçst
celtniecîbas akmeòus, atvest auglîgu zemi, iestâdît augus, ierîkot ceïu, – kurai
tautai vçl ir pa spçkam tâds milzu darbs! – Tikai ziemeïniekiem – somiem,
zviedriem, dâòiem (minu ðîs trîs tautas, kuras izdevâs novçrot îsu laiku,
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virspusçji). Apbrînojami labiekârtota ðoseja ar tâs transporta “risinâjumiem” (tilti
un tuneïi, pagriezienu serpentîni), îpaði pilsçtâ. Stokholma izpletusies milzîgâ
platîbâ, çrti iekârtojusies îstâ akmens gultâ. Ûdens un akmeòi, ezeri – lîèi –
puslîèi starp akmens klintîm, – tâda ir Stokholmas “gulta”. Pilsçta – viscaur
seðstâvu, augstâkas çkas var saskaitît uz pirkstiem. Viena no ðîm çkâm, kurâ
mani ievietoja, bija pielâgota privâtajai viesnîcai. Treðais stâvs. Logs uz pagalmu.
¾ istabas aizòçma gulta, apsegta ar dzeltenu pârklâju. Pçïi, spilveni. Divi
mazmazîtiòi galdiòi: viens it kâ grâmatâm pie loga, otrs pie durvîm, uz tâ
saimniece no rîtiem nolika paplâti ar brokastîm. Vakariòâm es pirku ðíiòíi, sieru,
banânus, sviestu u.tml., pats arî gatavoju kafiju. Pusdienoju lielâ “strâdnieku”
çdnîcâ pie arhîva, kur ieskrçja visraibâkâ tauta. Pieklâjîgas, nepavisam ne greznas
pusdienas maksâja 30–50 kronas. Ðâdu pusdienu îpatnîba ir tâ, ka tâs sastâvçja
no viena, taèu kârtîga çdiena. Ne îsti zupa, ne mçrce – pilna ar gaïu. Salâtus, ne
mazâk par desmit, òem vienkârði no skapja, it kâ bez maksas. Vçl 1–2 kronas –
kafija vai sula. Veselu mçnesi gandrîz katru dienu es apmeklçju arhîvu, no 10 lîdz
14. Autobuss bez pârsçðanâs kursçja minûte minûtç pçc saraksta. Mçneðbiïete –
200 kronu ar tiesîbâm izmantot jebkuru transporta veidu, ieskaitot metro. Tur,
pazemç, es iegâju reti, ïoti grûti apgût vilcienu kustîbas shçmu, katram savs
marðruts un uzreiz neapjçgsi, kur jâpârsçþas. Vâcu valodu uz ielas neviens nezina,
kaut gan daudzi, îpaði jaunie, runâ angliski. Brauciens ar autobusu turp un
atpakaï, 45 minûtes uz vienu pusi – tîrâ izprieca, pats vienkârðâkais un çrtâkais
veids, kâ iepazîties ar pilsçtu. Vakaros es sçdçju Karaliskajâ bibliotçkâ, lasot
galvenokârt Solþeòicina “Èetrpadsmitâ augusts”. Garajos maija vakaros daþkârt

2. att. Vasilijs Doroðenko (1979).
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devos pastaigā uz pilsētas centru, uz tās veco daļu. Katra pastaiga deva kaut ko 
jaunu, vienmēr interesantu.

– Augļu tirgus uz laukuma pie metro stacijas.
– Firmas “Don a Dona” apavu veikals.
– Tuvākais gastronomijas veikals pagrabā.
– Mana pilsētas daļa, spriežot pēc arhitektūras, kroņa.
– Universitātes kvartāls (patiesībā vesels rajons) pēc 1. maija manifestācijas.
– Brīva svētdiena (?) Himmelsfahrt: visi iedzīvotāji svaigā gaisā, uz ūdeņiem, 

bezgalīgi cilvēku pūļi – jautri, svētku noskaņā, labvēlīgi.
– Grāmatnīcas: no cenām – acis pakausī.
– Dabas muzejs.
– Jūras muzejs.
– Tirdzniecības centrs.
– Viesstrādnieki un ārzemju (krāsainie) studenti.
– Policijas madonnas uz lieliem zirgiem.

Padomju vēstniecība Stokholmā (IV.V.89)

Objekts, kas nebija iedomājams, ka tiks aprakstīts vai apspriests parasto mirstīgo 
vidū vēl pirms 1–2 gadiem. Es biju tur trīsreiz. Pirmo reiz – oficiāli, vizītē pie in-
struktora, kas pārzināja atbraucējus no Latvijas. Vēl divas reizes – veikaliņā pie 
vēstniecības, kuru izmantot man ieteica jaukais instruktors.

Gan viens, gan otrs ir tā vērts, lai atcerētos. Impozantā vēstniecības ēka 
(6–8 stāvi) atrodas Valsts arhīva tuvumā, Mēlarena ezera krastā, uz klintīm. Sēta 
visapkārt, vārti ar restēm. Netālu sargs – zviedrs, kurs izliekas, ka viņam viss ir 
absolūti vienaldzīgs. Pie vārtiem – telefona iekārta. Nosauc savu uzvārdu (biju 
zvanījis “tur” jau iepriekš), vārti bez trokšņa atbīdās un tu kāp uz pagalma asfal-
ta. Kamēr ej (ne mazāk kā simts metru), tevi noteikti apskata. Grezns, marmora 
vestibils. Lifts tevi uzved augšējos stāvos. Istabā priekš sīkiem gariņiem 3–4 galdi, 
vakardienas avīze “Советская Латвия”. Visā šajā ēkā, domājams, ir vairāki sim-
ti līdzstrādnieku, lai gan Zviedrija – ne tuvu nav lielvalsts. Vēstniecībā izturējās 
korekti, muļķīgus jautājumus neuzdeva, jo par mani zināja vairāk nekā es pats. 
Nebija sarunu par šo tēmu, bet kaut kas līdzīgs trauksmei par to, vai ilgi viņiem, 
“apmetnes” iedzīvotājiem, turpināsies šejienes “saldā dzīve”, – bija jūtams.

Tas īpaši bija jūtams veikaliņā, kas atradās citā (dzīvojamā) ēkā. Nepamanāma 
ieeja pa kāpnītēm lejā pagrabā. Gandrīz tumsa, gaisma vienīgi no kailām lampiņām. 
Nodeldētas čīkstošas durvis un tur – divi kambarīši, piebāzti ar visādu deficītu. 
Rūpniecības preču kambarī: sieviešu un vīriešu veļa, mēteļi un pat kažoki, skūšanās 
aparāti, pulksteņi, jostas, vilnas dzija, – visu to vēstniecība iepirka zviedru firmās 
kā nocenotas mantas. Produktu nodaļā kafija un tēja, cukurs un visas iespējamās 
šokolādes, šķiņķis, – visu neatcerēsies. Iepirktās ēdamlietas (atceros – rumāņu gaļas 
konservi) palīdzēja man ietaupīt finanses citiem mērķiem. Vikai un Ļenai nopirku 
„pa “zābakiem” (t iesa,  ne visai  labus),  sev – divus bikšu pārus,                          
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pârus, trîs pârus vîrieðu kurpju (tas viss no Itâlijas), vairâkus kreklus (visus tos
atdevu sievietçm). Vçstniecîbas veikaliòð – tâ bija îpaða, izteikta padomju pasaule,
kas iekrita acîs un ausîs. Nikni, ziòkârîgi, pat skaudîgi skatieni (man ðíita, ka
maciòi pircçjiem nebija nekâdi biezie), grûstîðanâs rindelç, neizbçgamais
satraukums un viegla, mûsu izpratnç, pieklâjîga lamâðanâs. Es padomâju: ko un
cik daudz maksâ veikala vadîtâjas – jaukas Maskavas dâmas, kas cenðas bût
atturîga, laipna pret publiku, – vieta?

4.01.91.

Valsts arhîvâ Stokholmâ (15.IV–15.V.1988)

Ðîs lîèa krasta klintî iecirstâs bûves îpatnîbas aprakstîtas ne reizi vien. Iekðçjo
labiekârtotîbu, apmeklçtâju çrtîbas grûti pârspîlçt. Kvadrâtveida, augsta lasîtâju
zâle (turklât ne vienîgâ) daþâdu dienestu (apraksti–râdîtâji, lietu pasûtîjumi,
kopçðana u.c.) ielenkumâ, gar sienâm rokasgrâmatas un vârdnîcas, daudzsçjumu
publikâcijas, – viss pie rokas. Pieprasîto materiâlu meklçðana un piegâde
automatizçta, Kristîne Vulfsone atstumj ratiòus lîdz galdiòiem. Pie galda – it kâ
piekarinâms plaukts lietâm. Gaisma, klusums, personâla darbîbas akurâtums un
âtrums, gaidi pasûtîto diez vai ilgâk par stundu. Visi runâ angliski, gandrîz
neviens vâcu valodâ (izòçmums Aleksandrs Loits, igaunis, man patrons Baltijas
institûtâ ar tâ … èetriem darbiniekiem). Meitenes nav apputçjuðas kâ mûsu
arhîvâ, bet it kâ gatavas izieðanai, jânovelk tikai halâtiòð. Atseviðíâ istabâ, ïoti
plaðâ, arhîva darbinieki un apmeklçtâji var paçst – mâjas sviestmaizes, karstu
kafiju (cena ar atlaidi, 1 krona) un kaut kâdus salâtiòus vai saldumus.
Ekonomiskie zviedri dod priekðroku mâjas çdienam. Tualetç – milzums visâda
veida papîru daþâdâs krâsas, tas izslîd no turçtâja. Nekas nav mierîgâk un jautrâk
kâ pastâvçt pie ðîs svçtnîcas ieejas vai, apejot çku no labâs puses, pienâkt pie
Mçlarena ezera, ieelpot vçju uz sarkani pelçkajiem akmeòiem (“pierçm”), kas
lien ârâ no pirmatnçjâs grunts.

Ieeja arhîvâ ir pilnîgi brîva. Vari pat neparakstîties, sargs neaizturçs. Nav
jautâjumu par “pieejamîbu”, nav pasu un citu, pie mums mûþîgi aizdomâs turçto
personîbu apliecinoðu pierâdîjumu. Par telefona sarunu – viena krona, tas ir
atvieglots tarifs apmeklçtâjiem un darbiniekiem. Veselu mçnesi es veicu izrakstus
no Rîgas tirgotâja Cimmermana (1650.–70. gadi) rçíiniem un sarakstes. Sataisîju
300 lapas kserokopiju, visu apmaksâja A. Loits (pçc manas aizbraukðanas, man
to darîja it kâ uz kredîta). Pçdçjâ dienâ es atradu arhîva durvis aizslçgtas, bet kâ
tad saòemt kopijas? Durvis laipni atvçra, es uz lapiòas uzrakstîju savu Rîgas
adresi un mazâk nekâ pçc mçneða veiksmîgi saòçmu pa pastu. Kâ mçdz teikt,
vislabâkajâ veidâ un bez kavçðanâs.

Arhîvâ plaðai publikai sistemâtiski tiek rîkotas aktuâlo dokumentu izstâdes.
Manas uzturçðanâs laikâ tur bija izstâde “Zviedri Amerikâ”, kaut kâda
trîssimtgade. Dokumentu, lîgumu, noteikumu utt. kopijas Atlantijas kuìu
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zīmējumi. Maketi, ģerboņi. Atbilstoša speciālā literatūra, daļēji – dokumentu 
publikācijas, ja ir vēlēšanās, var iegādāties. Divas vai trīs reizes nedēļā rīko 
ekskursijas, visbiežāk atnāk padzīvojušie Herrarna–Damerna, līdzjūtīgi klausās 
mācīto pavadoni. Tā patiesi ir saikne starp zinātni un sabiedrību, vēsturnieku 
darba “reālie rezultāti”. Savas izcilās pagātnes (turklāt bez nostalģijas) autoritāte, 
pat kults – mūsdienu Zviedrijas iezīme.

4.01.91.

Nepiepildītie sapņi

– Liels sienas pulkstenis ar klusiem sitieniem, kas vienmēr karājas vienā un 
tajā pašā vietā.

– Neliela mājiņa kalnu piekājē: no sarkaniem ķieģeļiem, kvadrātveida, 
vienstāva, ar nepieciešamajām ērtībām: gāze, elektrība. Tuvumā, ja nav jūras, 
tad vismaz mežs. Labāk bez telefona, ja pilsēta tuvu. Nekādu braucamo, tikai 
velosipēds.

27.01.91.

Komentāri

 1 Aleksandrs Hercens (Герцен; 1812–1870) – krievu rakstnieks, filozofs, narodņiks.
 2 Nikolajs Ogarjevs (Огарев; 1813–1877) – krievu publicists un dzejnieks.
 3 Visarions Beļinskis (Белинский; 1811–1848) – krievu literatūras kritiķis, publicists, filozofs.
 4 Nikolajs Stankevičs (Станкевич; 1813–1840) – krievu filozofs un dzejnieks.
 5 Runa ir par Krievijas ķeizara Nikolaja I valdīšanas laiku (1825–1855).
 6 Maskavas Valsts universitāte.
 7 Vika – Frīda Genkina (prec. Dorošenko; 1923–1996) – Vasilija Dorošenko sieva, tulkotāja, 
krievu   valodā tulkojusi V. Plūdoņa, E. Birznieka–Upīša, J. Akuratera, R. Ezeras u.c. darbus.
 8 Sergejs Narovčatovs (Наровчатов; 1919–1981) – krievu dzejnieks, dzejoļu krājumos dominē 
kara   tematika un pārdomas par dzīvi.
 9 Ivans Aivazovskis (Айвазовский; 1817–1900) – armēņu un krievu gleznotājs, marīnists.
10 Aleksandrs Solžeņicins (Солженицын; 1918) – krievu rakstnieks, darbu galvenā tēma – 
staļinisma   režīms un tā represijas, Krievijas vēsture.

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

Die ersten Teile der autobiografischen Aufzeichnungen vom Historiker Vasilijs 
Dorošenko sind in den Heften des Jahrgangs 2001 und im ersten Heft des Jahr-
gangs 2002 der Archivzeitschrift veröffentlicht worden.

Die im vorliegenden Heft der Zeitschrift publizierten Memoiren von V. Dorošenko 
umfassen die 60er–80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Er erzählt kurz und bündig 
über seine Fahrt nach Moskau, über die Erinnerungen und Gefühle, die ihn beim 
Besuch der Orte seiner Jugend überkamen. 

V. Dorošenko beschreibt auch seine Dienstreise nach Stockholm, seine Recher-
chen in der Bibliothek von Stockholm. Im Mittelpunkt dieses Berichtes stehen 
jedoch die von ihm im Reichsarchiv Schweden angestellten Forschungen. Mit Iro-
nie erzählt er auch über seinen Besuch der Botschaft der UdSSR in Schweden.

Leider war es V. Dorošenko nicht beschieden, seine autobiografischen Auf-
zeichnungen zu beenden.

Iesniegts 2001. gada 10. janvārī

SKolnieKA piezīme pēc SKolotājA piezīmēm

Atzīmējot vēsturnieka Vasilija Dorošenko 80. dzimšanas dienu, “Latvijas Arhīvi” 
uzsāka viņa autobiogrāfisko piezīmju publicēšanu, kas noslēdzas ar šo numuru. 
Sešos žurnāla laidienos lasītājiem bija iespēja iepazīt V. Dorošenko – šo savdabīgo, 
nenoliedzami ļoti spilgto 20. gadsimta otrās puses Latvijas vēsturnieku. Kolēģu 
aprindās viņš tika respektēts, un bieži nācās vērot, ka šis respekts daudzos bija 
pāraudzis bailēs. Taču viņa spilgtās un nedaudz noslēpumainās būtības pamatā 
nebija autoritāri augstprātīgs stils, bet gan ļoti dziļas un pamatīgas zināšanas 
vēsturē, jo sevišķi Latvijas viduslaiku un jauno laiku vēsturē, oriģināla domāšana, 
smalka pētāmā laikmeta izpratne, jaunu ceļu meklēšana. Vēstures pētniecība, 
jo sevišķi arhīvu studijas bija viņa darbs, dzīves stils, hobijs, atpūta un izprieca 
vienlaicīgi. Vēsture bija viņa vēl viena lielā mīlestība blakus ģimenei, ar kuru viņš 
vienmēr lepojās. Tomēr V. Dorošenko dzīves laikā retam izdevās tuvāk iepazīt viņu. 
Respekts, viņa vārds, viņa paskarbā daba bija uzcēluši sienu, aiz kuras bija cits 
Vasilijs Dorošenko – cilvēks ar savu biogrāfiju, savām dzīves problēmām, savu 
izpratni par pasauli un tās izkārtojumu, savām sāpēm un vājībām, trūkumiem 
un jaukām rakstura iezīmēm. Šīs autobiogrāfiskās piezīmes ļauj mums tagad, 
pēc vairākiem gadiem, kad profesora vairs nav mūsu vidū, nedaudz labāk izprast 
viņu, mūsu skolotāju.
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Ja agrāk mēs šaubījāmies, kā skaidrot vai izprast to vai citu profesora rīcību 
vai noskaņojumu, tad viņa pagājušā (20.) gadsimta deviņdesmito gadu sākumā 
fiksētās pārdomas ļoti bieži dod skaidru atbildi. Jā, viņš pats atzīst, ka jau kopš 
agras jaunības bijis savrups, vairījies no skaļas sabiedrības, bijis pat paskarbs. 
Bet tikai retais no mums spēja iedomāties, ka viņa bērnība, jaunība bija līdzīga 
kā daudziem Latvijas iedzīvotājiem pēc 1940. gada – viņa tēvs bija represēts, 
un tādēļ bieži bija nācies ciest neadekvātu attieksmi no gļēvākiem sabiedrības 
eksemplāriem, kas bija gatavi verdziski klanīties ikvienam priekšniekam. Bet par 
spīti daudzajām grūtībām, kādas viņam nācās pārdzīvot (brīnos – bet 1932. gada 
badu V. Dorošenko piemin it kā garāmejot, ar minimālām emocijām, kaut gan kādā 
privātā sarunā tieši šo laiku viņš atcerējās kā visšausmīgāko, ko dzīvē nācies 
pieredzēt), viņš dzīvē prata ieraudzīt skaisto. Vissiltākās viņa atmiņas saistās 
ar bērnību un jaunību – tas ir bijis skaistākais laiks viņa dzīvē.

Ar vislielāko sajūsmu pārlasīju V. Dorošenko pārdomas par vēsturi, arī t.s. 
marksistisko jeb padomju vēsturi, par šķiru cīņu un tautas vietu vēsturē – un 
gribu aicināt to nopietni izdarīt arī tiem kolēģiem, kas bezatbildīgi viņu dēvēja par 
interfrontistu – šāda birku piekāršana savādāk domājošam ir tipiska sovetiskai 
zinātnei. Profesora plašās vēstures zināšanas un vēstures izpratne jeb izjūta var 
izraisīt tikai sajūsmu un apbrīnu un ir tāla no “klasiskās” padomju vēstures. 
Drosmīga un vienlaikus simpātiska ir profesora atzīšanās, kāpēc viņš izvēlējies 
nevis jaunāko laiku vēsturi, bet viduslaikus un jaunos laikus – galvenokārt – lai 
būtu politiski brīvs: ““Padomju sabiedrības vēstures” neķītrība, servīlisms un 
liekulība neradīja šaubas, domāju, nevienam. Pārdoties karjeras, dzīvokļa un 
citu kārotu labumu dēļ man nešķita pievilcīgi.”1  Šāda principialitāte var tikai 
krāšņot zinātnieku.

Ļoti gribas ticēt, ka pēc šīm Vasilija Dorošenko piezīmēm viņa skolnieki un 
kolēģi spēs vēl labāk saprast to, ko savā laikā viņiem teicis profesors. Savukārt 
tie, kam svarīgāka bija savas politiskās pozīcijas demonstrācija, tomēr nonāks 
pie atziņas, ka profesors V. Dorošenko bija augstas raudzes vēsturnieks, turklāt 
jau t.s. padomju gados stāvēja pāri “šķiriskajām pozīcijām”, jo “zinātne vai nu 
ir, hic et nunc, vai tās nav”2 . Profesoram Vasilijam Dorošenko bija Zinātne, un 
kā Zinātnieks viņš vienmēr paliks savu skolnieku un kolēģu atmiņā.

Gvido Straube




