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Vasilijs Dorošenko 
PIEZĪMES 

 
(Turpinājums. Sākumu sk. 2001, 1., 2. nr.) 

 
FLVI1: 1937–1941 

 
Vēsturnieka profesija. “Verstehen”2

M. Prišvins3, Dienasgrāmata 
 9.VI.1938. “Pļava zied, katrs ziediņš noteikti dzied savu 
dziesmiņu, kaut arī redzama un dzirdama visa pļava. Atsevišķu 
ziediņu nepamanīsi un arī neuzzināsi, kurš no šiem ziediņiem 
vairāk paveicis ziedošās pļavas labā. Ieskaties, izvēlies atsevišķu 
ziediņu, un viņš ir brīnišķīgs, bet tas jau ir pavisam kas cits nekā 
pļava.” 
 Maksu Vēberu4 saistīja tieši pļava. 
 2.VIII.41. “Mans draugs! arvien vairāk stiprinies sirsnīgā 
ievērībā 0pret šīs zemes būtnēm, ielūkojies atsevišķi katrā sīkumā 
un atšķir vienu no otra, saskatot pat katrā niecīgākajā dzīvajā 
radījumā personību, izdali no vispārējā, parādi, savāc to miljonus, 
un visu šo milzīgo dzīvo radījumu Kopumu ved cīņā ar Vidējo 
aritmētisko. Draugs, nedomā ilgi, skati ar iekšējo redzi un 
atskārsti.” 
 21.VI.44. “Tātad eksistē gravitācijas likums, bet dzīves 
likumu nav un nevar būt: dzīve savā būtība ir nemirstīga un 
nepakļaujas likumiem … 
 Mūsu dabas pētniecībai nav jābūt likumu izzināšanai, bet 
gan sirsnīgas ievērības koncentrēšanai ar mērķi visā un visur 
atklāt nemirstīgo pirmsākumu, kas nepakļaujas nepieciešamības 
likumiem.” 
 11.V.46. Krievu jēdziens “žēlsirdība”: “Žēlsirdība – tā ir 
uzmanība pret personību, pret atsevišķo, pret gadījumu, t.i. tas 
pats, ko es dēvēju par sirsnīgu ievērību.” 
 3. sēj. 16: Novecojuši “ceļojumu aprakstu sējumi, kuros 
99 lappuses veltītas faktu izklāstam un tikai viena lappuse savai 
personiskajai attieksmei pret faktiem”. 
35: “Es izvēlējos rakstniecību tādēļ, lai nebūtu atkarīgs no 
priekšniekiem .. un kaut kā nebūt izdzīvotu.” 
64. Starp japāņiem mēs tikai nedaudzus atšķiram ar “sirsnīgās 
ievērības palīdzību”. Jo vairāk tāpēc, ka visi zvirbuļi mums šķiet 
pelēki. 
66: V. Arseņjevs5 pat negrasījās rakstīt beletristiku (“Usurijas 
novada biezokņos”) = grāmata, “kurā dzejnieks līdz pēdējai 
radošajai asins lāsei saplūdis ar attēloto pasauli.” 
 = Neko no sevis. 
 
M. Prišvins: ķēde: “papīri arhīvos paši par sevi ir mirušas būtnes, 
un ir vajadzīgs īpašs radošs cilvēks, lai tie mums liktos 
interesanti”. 
M. Prišvins: “Kad apskati koka stumbra gadskārtas uz celmiem vai 
ar lupu aplūko zaļas lapas dzīslojumu, tad pārsteigts saproti: 
nekas neatkārtojas.” 

  



 99

 “Dzīvas radības likums, .. lai katra attīstās savā veidā, lai 
katrai ir sava īpaša, citiem nepiemītoša uzvedība.” 
 

FLVI 
 

Mūsu šaubīgai internacionālisms. 
Mums taču to iedvesa no “pionieru” vecuma. 
Boriss Vasiļjevs6: “Staļins un rokaspuiši” centās “izšķīdināt 

nacionālās īpatnības, kultūru, tradīcijas un veidot kaut kādu 
abstraktu virsnacionālu padomju tautas vienotību … Visas tautas 
bija nolemtas atvadīties no ar savas vēstures, reliģijas, senču 
paradumiem … Pasaules vēsturē nedzirdēts nacionālo vērtību 
grautiņš.” (Изв. 14.VI.90). 

Tas bija viens no tā laikmeta mītiem, “Internacionālisms”, 
un pietiks par to sajūsmināties. 
 

Studentu gadu askētisms 
 
 Kad es biju Maskavā pirmajā kursā, mamma Krimā nopirka 
audumu uzvalkam, pirmajam manā dzīvē. Gaiši pelēkas vilnas, 
šuva darbnīcā, vasarā. Atceros Krimas meistaru ar “centimetru” ap 
kaklu, no modes žurnāliem (!) man uzsmaidīja vaļēji, vienrindas 
svārku modeļi. Atminos, ka nedaudz uzlaida augšanas tiesu. Kopā 
ar ceriņkrāsas kreklu žakete radīja “šatieru” iespaidu (Nataša 
Golubcova). Redzēju drēbnieka darbu: piegriešanas galds, krīts un 
lekāli; tas viss atstāja svētsvinīgu iespaidu, jo kaut ko tādu 
nevarēja ne iedomāties iepriekšējos bada gados (tas bija 
1938. gadā). Vēlāk, 1940. gada pavasarī Maskavā es šuvu uzvalku 
jau par savu naudu, varēju to atļauties, jo saņēmu Staļina 
stipendiju, tas ir 500 rubļu. Atminos, kā ateljē izstāvēju rindu 
vairākas diennaktis. Arī pašu uzvalku atceros visos sīkumos, jo 
nepaspēju to novalkāt, atstāju pie Vikas7 radiem, uzvalks devās 
evakuācija (Kučino?), un es to nonēsāju jau pēc kara, būdams 
aspirants. Daudz vates plecos, nedaudz noapaļoti atloki un stūri, 
kaut kas pussportisks. Cik trūcīgi gan mēs dzīvojām, ja abas šīs 
žaketes iegūlušas atmiņā, pat tas kā gāja diegi audumā, tā saucās 
“labi izstrādāta drēbe”. 
 
 18.01.91. Vecajā Krievijā inteliģence gāja “tautā”, 30. gados 
province tiecās uz pilsētas centriem. Īpaši – jaunatne un īpaši – uz 
galvaspilsētām. Neremdināmā tieksme “uz Maskavu” nav 
izskaidrojama ar zaudējumiem, kas īpaši izjūtami laukos, 
perifērijā. Tā bija savdabīga “aiziešana no politikas”. Ja pie mums 
rajonā ir tik nejēdzīgi, tad varbūt – tā ir vietējās varas kļūda, jo 
Maskavā taču – gaišāks un tīrāks? Tā bija kopā ar Revolūciju 
dzimušo un tās “mobilizēto” lauku puišu tieksme pēc zināšanām. 
Arī vēlēšanās “norobežoties” no represētajiem radiniekiem, 
atvieglot karjeru, kurš gan jaunībā nav Rastinjaks8. Protams, 
negribējās karjeru trūcīgo zemnieku komitejās un ciema padomēs, 
cilvēki ar portfeļiem izraisīja riebumu. Visbeidzot neiedomājamā 
starpība starp Pošehoņje un centriem. Revolūcija, kas sagrāva 
muižnieku ligzdas –provinces kultūras galvenās saliņas – 
padziļināja šīs atšķirības līdz pilnīgai galējībai. Jaunības ideālisms 
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bija vispārējs, tieksme pēc patiesības, kuru identificēja ar padomju 
dzīvesveidu (jo citu “veidu” vienkārši nebija), mudināja miljoniem 
jauno ļaužu doties “uz saulaino tāli”. Abos licejos9 – Maskavā un 
Ļeņingradā – provinciāļi tomēr nebija vairākumā. Vairāk nekā puse 
studentu – galvaspilsētas zēni un meitenes, turklāt – no 
kalpotājiem, t.i., inteliģence, turklāt no “nereprezentablas” nācijas 
(ebreji). Lūk, kāpēc nāk prātā: “briesmīgi tāli no tautas”. Tiesa, 
tajos laikos neviens no mums par to nedomāja. Nacionālais 
neizspīlējās, gluži pretēji – bija nospiests, neeksistēja, pat 
pārmērīgi. 

 
Kā atminēties FLVI 

 
 Vislaimīgākais manas dzīves laiks, krāšņs ziediņš valsts 
dzīvē. Sentiments te pavisam ir nevietā: liceja dzīve neritēja ārpus 
“tautas”, bet gan neatkarīgi no tās. Patiesas kultūras pavards 
kūrās par spīti zaudējumiem, diktatūrai, teroram u.t.jpr. Bet savu 
lietu – izdarīja: apliecināja sabiedrības neiznīcināmo tieksmi pēc 
labākas, ideālas dzīves, neizmērojamu kultūras attīstības 
potenciālu. 
 
 

 

1. att. Vasilijs Dorošenko 
(pa kreisi) Krimā 1940. gadā. 

 
 
 Personiskajā dzīvē tas bija tīrās, svētās jaunības laiks. Kad 
itin viss ir vēl priekšā un tev ir iespējams izlabot nedaudzās jau 
pieļautās kļūdas, paspēt iegūt zināšanas, iesaistīties apkārt 
virmojošās dzīves procesos. Iedomājies ciparnīcā mazītiņu stundu 
rādītāju un milzīgu minūšu rādītāju. Tu esi viducī, un pulksteņa 
rādītājs – tas ir pagājis un tev aiz muguras. Liels, bezgalīgi 
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izstiepts minūšu rādītājs ir tava nākotne. Tajā itin visu paspēsi, ja 
tik netrūks spēka un centības, nav nekādu šķēršļu. 
18.01.91. 
 
 Četrstāvu ēka pie Rostokinas šķērsielas Jauzas karstā 
būtībā atradās ārpus toreizējās Maskavas. Institūta apkaimē nebija 
drūmo pilsētas māju, bet bieza meža strēle aiz upītes, pret ieeju – 
milzīgais, vietām necaurejamais Sokoļņiku parks. Savdabīgā vieta 
mājīgās, kaut šaurās ēkas kompaktums radīja savrupu “liceja” 
atmosfēru. Salīdzinājums ar Puškina laika liceju bez šaubām arī 
tad nāca prātā, tomēr neviens no ifliešiem10 (varbūt izņemot Dzelzs 
Šuriku, t.i., Šeļepenu) neuzskatīja savu klātbūtni šeit par 
pakāpienu politiskai karjerai. Politika, protams, tika pieminēta, 
taču aizrāvāmies ar Kultūru tās visplašākajā izpratnē. 
Vispopulārākās bija Filoloģijas fakultātes specialitātes, pirmām 
kārtām – literatūrzinātne. Mazāk – vēsture (ja neskaita seno un 
viduslaiku vēsturi), bet filozofija – vēl mazāk. Oficiālā filozofija 
filologus un vēsturniekus vispār nesaistīja, arī studentu publika 
“tajā” fakultātē (otrajā stāvā) bija vecāka un pelēkāka (arī tur, 
protams, bija karjeristi). Vēsturnieki atradās trešajā stāvā, filologu 
aristokrātija – ceturtajā. Es kļuvu par vēsturnieku pēc tam, kad 
mani neuzņēma MVU11 Mehānikas un matemātikas fakultātē. 
Neraugoties uz atestātu ar vieniem pieciniekiem, kas atbrīvoja no 
iestājeksāmeniem, man atteica, norādot uz vecumu: nepilni 
17 gadi. Labi vien bija, ka tā sanāca; labi arī, ka es nenonācu 
filologos, bet vēsturniekos. 
 
 Par profesūru vieglāk rakstīt nekā par studentiem. Tā bija 
dažāda, bet es nesākšu atcerēties tās nožēlojamākos pārstāvjus, no 
kuriem nekas dvēselē nav palicis. Tikai zemteksta piezīmē: tukšas, 
formālas, bez mazākās dievišķās dzirksts profesora Dvorkina 
lekcijas (politekonomija), jauno laiku vēsturē (Zuboks, Kogouts), 
konstitūcijā (kaut kāds Prokurors, tas jau bija ceturtajā gadā) un 
arī pat padomju sabiedrības vēsturē, ar atrunu par “prātu” 
(Genkina, Gorodeckis). Maz kas palicis no dejiskā Bazileviča, 
drūmā un netalantīgā Sedova, labsirdīgā un mazizglītotā 
Anpilogova. Skaidrāk atceros B. Kafenhauzu (otrajā kursā viņš 
vadīja semināru par “Krievu tiesu”), B. Poršņevu12 (speckurss un 
seminārs par Franciju 17. gs.). Profesoru autoritātes pamatus 
nodrošināja cilvēki no tās – pirmsrevolūcijas – pasaules, ne tikai 
vecuma, bet arī audzināšanas un zinātnisko tradīciju ziņā. Viņi – 
V. Sergejevs13 (Grieķija un Roma), J. Gotjē14 un S. Bahrušins15 
(Krievijas vēstures lekciju stenogrammas stūra “vēstures 
kabinetā”), J. Tarlē16 un B. Grekovs17 (vieslekcijas, abi no 
Ļeņingradas). Vēl tuvāk (specialitātē) man bija S. Skazkins18 un 
A. Ņeusihins (lekciju kursi un semināri) un daļēji J. Kosminskis19 
(viņu klausīties braucām uz universitāti). Filoloģijas fakultātē 
(stāvu augstāk) – G. Pospelovs, L. Pinskis, Vercmans, Radcigs un, 
protams, no vēl izdzīvojušiem filozofiem (no Lukāča,20 ungāra 
skolas), ķīviņi starp “pateicībniekiem” un “spītniekiem” (“Balzaks 
labi rakstīja par spīti reakcionārajai ideoloģijai?”). 
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A. Ņeusihins* 
 
 10. IV.1991. Ļeņinkā21 O. Tentes “Das alte Ostfalenland” 
apbūra ar konkrētību, vēsturiskajām reālijām. Pēc R. Hecka, 
H. Brunnera šķita kā ziedoša pļava, kā svaiga gaisa malks. 
Sagribējās izrakstīt par ostfaliem vēl un vēl. Tā bija dzīva vēsture 
Saksijas mirušo “īpašuma un brīvības” abstrakciju spoguļa vietā. 
Lai cik nebūtu dīvaini, šo Sachenspiegel’a22 tēmu Ņeusihinam 
ieteica tieši R. Vipers.23

 Svaigi pievilcīgi, aicinoši strādāt, domāt par lakoniskajiem, 
tomēr galēji konkrētiem tekstiem (vārdi, fakti, īpašumi un 
transakcijas) man šķita 12.–14. gs. aktu [..] krājumi. No turienes 
arī raudzījās dzīvi cilvēki, par kuriem uzzini nedaudz, tomēr – 
neapstrīdamu un patiesu. No detaļu gūzmas, protams, neradās 
“tēli”, taču tā tomēr bija dzīve, kaut kāda vēstures īstenība. 
 

FLVI: Vēstures profesori 
 
 A. Ņeusihina fenomens. Izjusti par investitūras ķildu: 
pāvesta Gregora VII24 Libelli de lite etc. It kā tas mums būtu pats 
svarīgākais. Viņš gribēja, lai ar to tiktu nodarbinātas mūsu jaunās 
galvas, – 1937./1939. gada realitāte viņu acīmredzot šausmināja. 
No otras puses, bija ilgstošs pārtraukums, kad vēsture bija izmesta 
aiz borta. Nācās panākt nokavēto. 
 

Ņeusihina seminārs 
 
 “Ceru, Jūs mani sapratīsiet, ja sacīšu, ka saskarsme ar 
studentiem un aspirantiem (īpaši FLVI) bija viena no būtiskajām 
lietām manā dzīvē, vēl vairāk – bija veseli dzīves posmi, kad tā 
mani pilnībā piepildīja, kad es ar to dzīvoju šī vārda vistiešākā 
nozīmē. Un tas notika it kā pats no sevis, pat negaidīti man pašam: 
jo es taču vienmēr tiecos pēc radoša zinātniskās pētniecības darba 
.. vairāk nekā pēc pedagoģiskās darbības” (A. Ņeusihins, vēstule 
M. Levinai no Tomskas, 23.VII.1942) 
 
24.02.91. A. Ņ.[eusihina] agrīnie darbi (20. gadu žurnālos) liecina: 
dziļa interese par metodoloģiju, viņš nav nekāds dopšietis25, drīzāk 
vēberietis26, iespējams – visdomājošākais marksists Krievijā. 
 
 
___________________ 
* A. Ņeusihins (18.01.1898–22.10.1969) – no 1920. gada Sociālisma akadēmijas Marksisma institūta bibliotēkas 
zinātniskais līdzstrādnieks, MVU Vēstures institūts (1922–1924), Lielā padomju enciklopēdija (1927–1931), 
docents no 1927. gada, GAIMK (1934–1936), FLVI profesors (1934–1941), Maskavas Pedagoģiskais institūts 
(1936–1937), Vēstures institūta vecākais līdzstrādnieks (1936–1941, 1948–1968), Tomskas Pedagoģiskā institūta 
katedras vadītājs (1941–1942), MVU katedras vadītājs (1942–1959), ZA Vēstures institūta vecākais zinātniskais 
līdzstrādnieks (1968–1969). Darba sarkanā karoga ordenis (1954). PSRS ZA arhīvs, [..], 1634. fonds. Fondu 
nodeva atraitne Margarita Nikolajevna N. 62 lietas par 1923.–1966. gadu. Personīgo dokumentu fondā nav. 
Zinātniskie darbi (rokraksti) – 44 lietas. Dokumenti par darbību – 14 lietas. 
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Boriss Poršņevs – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2. att. Vasilija Dorošenko piezīmes. Rokraksta oriģināls. 
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Boriss Poršņevs – 
 
 jaunās, jau padomju formācijas profesors, ar krievu 
tradīcijām nesaistīts. 1939. gadā lasīja mums speckursu Francijas 
16. un 17. gs. vēsturē. Viņa doktora disertācija par tautas kustību 
pirms Frondas27 piesaistīja franču uzmanību (un pēc kara tika 
pārtulkota), pateicoties tam, ka B. P.[oršņevs] izmantoja 
ārzemniekiem nepieejamos Pēterburgas fondus, kurus Dubrovskis28 
pievāca Parīzē (1789). Viņš pats, protams, savu darbu vērtēja 
augstāk. Kad es, strādājot pie savas disertācijas, viņam teicu, ka 
gribu izlasīt, manuprāt, pašas interesantākās nodaļas, viņš ērcīgi 
piezīmēja, ka nenāktu par ļaunu izlasīt visu grāmatu. Šķiet, ka 
viena no trim melnajām bumbiņām manas disertācijas 
aizstāvēšanas reizē bija viņējā. FLVI viņš acīmredzot jutās 
atsvešināti. Vecā profesūra, ja arī atzina marksismu, tad ne jau tik 
pašaizliedzīgi un arī vairāk no ekonomiskās puses. B. P. kaismīgi 
pielūdza šķiru cīņas teoriju, aizrāvās ar tautas “izšķirošo lomu”, lai 
gan faktiski tautu uzskatīja vienīgi par pūli, plebejiem. Domāja 
plaši, socioloģiski. Nebija par slinku iegūt otru doktora titulu – 
filozofijā. Ne reizi vien atkārtoja savu iemīļoto ideju par vēstures 
“gaitas paātrināšanu”, uzskatot par tās virzītāju “tautu”. No tā 
nāca arī viņa aizraušanās ar “sociālo psiholoģiju”, “feodālisma 
politisko ekonomiju”, par ko viņš pat uzrakstījis grāmatas! 
Aizrāvās ar Homalajos dzīvojošā “protocilvēka ideju” un pat 
uzrakstīja kaut ko populāru par šo tēmu. Gribēja kaut ko sacerēt 
par barbaru tiesībām, par to man pavēstīja kā Ņeusihina 
skolniekam. Poršņeva “vēstures filozofijas” būtība – ticība 
noteiktai, objektīvi diktētai un pat mērķtiecīgai cilvēces progresa 
līnijai. Tā nebija vienkārši “likumsakarība” un arī ne vienkārši 
“progress”, bet pakāpe viņa pilnīgi absolutizētajā marksistiskajā 
socioloģijā. Nodarbojās ar socialistisko ideju vēsturi un uzrakstīja 
populāru grāmatiņu par Meljē29.* Ekonomisko vēsturi viņš 
vienkārši nezināja, par netuvojās šai tēmai. Bet kopumā – plašs 
interešu diapazons, “vispārinošs” (sintētisks) prāts, – laikam tieši 
tas viņu atšķīra no vecās profesūras, kas bija saglabājusies 
30. gados. 
 B. P.[oršņevs] nenoliedzami bija strādīgs, bet cik nevīžīgs, 
rīkojoties ar tekstiem, ar faktiem – par to liecina A. Ļubļinskas 
niknās, taču trāpīgās piezīmes par viņa disertāciju. Poršņevam bija 
tālu līdz Ļubļinskai, kas vecuma ziņā arī bija no jaunākās (tolaik) 
paaudzes. Ārējos paradumos – jezuīts, bet kaut kādā ziņā 
simpātisks. nevaru apspiest sevī ziņkārību, ko viņš būtu varējis 
sacīt par Saliešu tiesībām30? Vajadzētu atcerēties viņa referāta 
tēmu XIII starptautiskajā vēsturnieku kongresā (Maskava, 1970).  
 
 
 
_________________________ 
* Tikai tagad (bet ne uzreiz) atcerējos, ka apmēram trešajā kursā es pie viņa rakstīju 
referātu par angļu digeriem31 (Dž. Vinsstenlijs32 u.c.). Vai nu mans referāts bija vājš 
(un droši vien tā arī bija), vai arī vadītājs neuzskatīja par vajadzīgu līdz tam nolaisties, 
taču šis fakts bija pilnīgi izkritis no atmiņas. Un noteikti ne jau velti. 
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B. P.[oršņevs] uzrakstīja grāmatu par Krievijas un Zviedrijas 
līdzdalību Trīsdesmit gadu karā33. Šaubos, tomēr, vai viņu 
nodarbināja Krievijas vēsture. 

20.01.91. 
 

S. Skazkins 
 
 mums lasīja viduslaiku vēstures otro pusi (15.–17. gs.), tas 
bija 1939. gadā. Atmiņā palicis viņa stāstītais par ģeogrāfiskajiem 
atklājumiem un cenu revolūciju (atsaucoties uz Zētbergu), par 
ticības kariem Francijā un it īpaši par hugenotiem muižniekiem. 
Tas it kā ietekmēja manu uztveri, lasot Heinriha Manna romānus 
pat Indriķi IV (Navaras)34, kā arī vispārējo interesi par Franciju (bet 
kurš gan nav interesējies par šo zemi?). Jā, vēl: par Kalvinu,35 
vispār par protestantismu (visdrīzāk atsaucoties uz Maksu Vēberu 
par jaunās reliģijas sasaisti ar “kapitālisma garu”). – Pēc kara, 
būdams aspirants, es viņam vedu izlasīt vienu no obligātajiem 
referātiem par Abelāru36, – toreiz vienu no referātiem vajadzēja 
rakstīt par ideoloģiju vēsturi. S. S.[kazkins] dzīvoja kaut kur 
centrā, ieeja no pagalma, pirmais stāvs. Aiz mazītiņa 
priekšnamiņa, kur lauzās iekšā vējš ar sniegu, vienīgā istaba. Uz 
platās apdriskātas tahtas – mandarīnu kaudze aizsietā tīkliņā 
(noteikti profesora pārtikas deva), bet pie sienas virs galda (drīzāk 
virtuves nekā rakstāmgalda, taču tas bija darba galds), pie 
palodzes sienā iestiprināts tērauda stieples gabals, uz kura savērt 
kvītis, paziņojumus, atgādinājumus u. t. t. Kūrās krāsns, bija silti, 
un tas, protams, radīja mājīgumu. Bet Dievs augstais, cik pieticīgs 
izskatījās profesora miteklis! Tādus sakurinātus koka nameļus 
20. gados Maskavas nomalē spilgti aprakstījis L. Ļeonovs (romānā 
“Zaglis”)37! Starp citu, tas notika 1946. gadā, S. S.[kazkins] 
vēl nebija paspējis kļūt par pilnu akadēmiķi. – Apmēram tad arī 
S. S.[kazkins] sāka lasīt aspirantiem speckursu par 16.–18. gs. 
agrārvēsturi (abās Eiropas daļās), taču nezin kāpēc nepabeidza. No 
pirmās lekcijas atceros interesantus spriedumus par lauku kopienu, 
tos papildināja autobiogrāfiskas detaļas. Izrādās, S. S.[kazkins] 
bija no Donas kazakiem. Pie viņiem Donā, kamēr kazakiem zemes 
bija papilnam, par kopienu nekas netika dzirdēts. Gan individuālā, 
gan kopīgā zemes lietojuma noteikumi sāka veidoties tikai tad, kad 
zemes aptrūkās, tad nācās regulēt augošā iedzīvotāju skaita 
attiecības. S. S.[kazkins] – pretstats Kosminskim. Nezinu precīzi, 
kā bija, bet man grūti iedomāties kaut mājienu par sirsnību viņu 
savstarpējās attiecībās. Skazkina veidolā absolūti iztrūka t.s. 
akadēmiskuma, impozantuma, dižošanās un uzpūtības. Kaut kādā 
mērā noteikti skarbs, iespējams arī vienaldzīgs pret šīs zemes 
mazajiem cilvēkiem, savā universitātes sabiedrībā bija vienkāršs 
un labsirdīgs. Diemžēl es tā arī nesaņēmos pavaicāt, kāpēc vēl 
20. gados tik spēji mainījās viņa zinātniskās intereses – no 
jaunajiem laikiem uz viduslaikiem, no ģermāņu pasaules – uz 
romāņu. 

28.01.91. 
 
 
 

  



 106

Kas mūs saistīja vecajā profesūrā (1937–1941) 
 

 Nevis erudīcija, bet pieeja zinātnei par pagātni (citiem 
vārdiem – “metodoloģija”, tas savādi skan, jo ar “metodoloģiju” 
saprata vienīgi marksismu, turklāt dogmatisko). 
 Viņu zinātne: Nevis patvarīgi izrāva no pagātnes atsevišķus 
faktus, kas šķiet “mūsdienām” interesanti. Nevis ietērpa pagātnes 
jokdara drānās dažādās “aktuālās problēmas”. Bet gan pētāmā 
laikmeta redzējums veselumā, visā tā faktu, to gaitas un 
nosacītības kopumā. Zinātni neuzskatīja par izejvielu noliktavu 
virspusējām analoģijām. Tiecās ne tikai atklāt “līdzības”, bet arī 
saskatīt dziļu atšķirību starp it kā līdzīgām parādībām. Saprata, ka 
pašreizējais laikmets nav spējīgs sevi vispusīgi un bezkaislīgi 
iepazīt. Izprata vēsturnieka personisko atbildību faktu atlasē un to 
vērtējumā. Ievēroja cilvēku, partiju un grupu darbības mērķus, bet 
arī to sasniegšanas līdzekļus. Humānisms – tā ir nostāja. 
Vēsturnieka optimisms: 
Tejārs de Šardēas: ½ milj. gadu vai pat 1 miljons bija vajadzīgs 
cilvēka evolūcijai. Bet tikai divi gadsimti pagājuši mūsdienu 
civilizācijas apstākļos. “Cilvēks vēl cīnās, lai atbrīvotos pats no 
sevis, bet mēs krītam izmisumā?” 
[..] 
 Nav vajadzīga zinātne, kas kalpo no ārienes izvirzītiem 
mērķiem, sabiedriskās domas veidošanai u. tml. Ir nepieciešamas 
pilnīgas un iespējami objektīvas zināšanas par pagātni. Gotjē, 
Petruševskis38 u.c. saprata, ka šādas zināšanas ir nepieciešamas 
arī valsts kuģim. Šajā nozīmē viņi nebija  “pretpadomisti” un pat 
ne “objektīvisti” (termins, kurš kļuvis par lamuvārdu!). Viņiem 
riebās masu kustību, it īpaši revolucionāro kustību apdziedāšana, 
cenšanās piepacelt varoņus, kas nereti gluži neviļus bija 
uzpeldējuši virspusē. Arī viņus visvairāk nodarbināja sava laika 
vēsture; un, ja viņi no tās atgāja,  tad tam bija savi iemesli … 
Tostarp galvenie – politiskais, administratīvai un intelektuālais 
terors, gandrīz pilnīga brīvas zinātniskās jaunrades neiespējamība. 

1.02.91. 
 

Jaša Serovaiskis 
 
 Nāktos gan rakstīt – Jakovs Davidovičs, jo viņš kļuva par 
profesoru un noteikti nesliktu Alma-Atā. Mēs satuvinājāmies 
seminārā pie Ņeusihina, tas ilga trīs gadus, bet vēl vairāk 
sadraudzējāmies aspirantūrā, kur mums bija viens vadītājs. Jaška 
bija resns un vēl pirms kara švītējās galifē zābakos un tumši zilā 
karavīra formas blūzē, sajoztā ar platu siksnu. Atbrauca no 
Simferopoles, pēc kara nopirka Maskavas apkaimē vasarnīcu ar 
lielu dārzu (zemenes), turp pārveda arī vecākus (apprecējās un bija 
bērns), bet pēc nelaimīgās “kosmopolītu” epopejas 
1947/1948. gadā sadalē viegli piekrita Alma-Atas universitātei. 
Tas, ka viņam arī tur neklājās viegli, uzpeldēja 80. gadu beigās no 
dažām “Литературная газета” piezīmēm par kazahu 
nacionālistu vajātu profesoru. Ka notika tieši tā, par to esmu 
pārliecināts. Jaška, noticējis sākušās perestroikas lozungiem,  
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3. att. Vasilijs Dorošenko 1941. gadā 
 
mēģināja nostāties pret šo neprašu stulbeņu kundzību katedrā un 
viņu acīmredzot norēja. 
 Jaša, pabeidzis lauksaimniecības tehnikumu, gandrīz 
agronoms, turklāt vēl tāds, kurš mīl zemi, pārspēja mūs visus ar 
hipotēžu asprātību, spēju saprast Saliešu tiesību kontroversālos 
tekstus par lauku zemesīpašumiem, lauku apstrādi, lopkopību utt. 
Ātri apguvis franču valodu, viņš arī tālāk specializējās Francijas 
vēsturē, – abas disertācijas bija veltītas Burgundijas–Elzasas 
laukiem 12.–14. gs. Kartulārijas, poliptiķi, dokumentu masa – ar 
šiem sarežģītajiem avotiem viņš tika galā labāk nekā mūsu 
semināra jaunkundzes (ar ievirzi kultūrā) un vispār, šķiet, bija pats 
talantīgākais A. Ņeusihina skolnieks. Tomēr galvenais – viņš labi 
izprata lauku dzīves reālijas un īpaši ražošanu. Viņam izteikti 
pietrūka sistemātiskas izglītības, lai gan diez vai viņš pats to 
izjuta. Viņa smadzeņu nepiesārņotība ar filozofiski socioloģiskām 
teorijām, šķiet, tikai sekmēja viņa oriģinalitāti. Viņš neaizrāvās ar 
empīriju. 
 Viss, kas attiecas uz mūsu semināru, tā vai citādi saistās ar 
Jašu. Burtnīcā viņa teksti ar daudzajām gramatiskajām kļūdām bija 
izraibināti ar mūsu kopīgā metra izsaucieniem un atzīmēm N. B. 
Neviena saimnieciskā problēma kopmītnē (kur viņš bija ievēlēts, 
protams, priekšniecībā) netika risināta bez Jašas. 1941. gada 
pavasarī, kad jau 4. kursā mācījāmies vidusskolas ēkā aiz 
“Sarkanā spēkavīra”, mēs pagraba ēdnīcā vakaros pārēdāmies 
pīrādziņus ar ievārījumu, piedzerot tēju. 
 Frontē Jakovs bija virsnieks – rumāņu valodas tulks. 
1945. gada rudenī viņš atgriežas ar diviem pārsteidzoši piebāztiem 
čemodāniem, es atceros pusduci pudeļu rumāņu vīna un vairākus 
labas kvalitātes pelēkus uzvalkus, ko šuvis neviens cits kā armijas 
drēbnieks (pulkā vai pat divīzijā tulks diez vai nonāca), un arī 
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auduma gabalus. Reizēm, parādoties savā virsnieka formā, Jaška, 
protams, aizēnoja visus veterānus ar savu grezno ietērpu. Neviens 
to nenosodīja. 
 Spilgti atceros braucienu pie viņa uz vasarnīcu 1946. gada 
jūnijā vai jūlijā saimnieka dzimšanas (vārda?) dienā. Dzērām tos 
pašus rumāņu vīnus un pārēdāmies zemenes tieši no dobes. Spilgti 
spīdēja saule piekarsētā gaisā, sievietes iznāca vieglās jaciņās. 
Likās, ka esam nometuši karu no pleciem un tagad viss ies uz labo 
pusi. Neviens, šķiet, nevarēja paredzēt to “skrūvju piegriešanu” un 
mūsu jau tā dzelžainās sistēmās nocietināšanos tuvākajos gados, 
kas iekrāsoja līķa bālumā padomju cilvēku dzīvi līdz pat Staļina 
nāvei. 
 Jaša bija kaismīgs un patiess, lai arī ne spīdošs runātājs. 
Neatceros tomēr, ka tas būtu attiecies uz politiku. Neatminos, vai 
viņš frontē iestājās partijā, domājams, ka jā, jo pēc amata pienācās. 
 Vajadzētu pārlasīt kādus viņa rakstus, atcerēties viņa 
konkrētās domāšanas stilu. 

28.–28.01.91. 
 

Kosminskis 
 
 Viņa dzīvē galvenais notikums, bez šaubām, bija 
komandējums 1926./1927. gadā kopā ar Lavrovski uz Angliju, kur 
viņš strādāja Public Record Office, pētot ruļļus. Tas nostiprināja 
viņa iedzimto pašpārliecinātību un vairoja nicinājumu, ko viņš 
izjuta pret padomju kolēģiem, kuri nebija pabijuši līdzīgā 
komandējumā. Kāpēc viņa darbs izpelnījās tulkojumu angļu 
valodā, man nav skaidrs (kādā ziņā viņš bija apsteidzis?). 
Skatījuma plašuma viņam acīmredzami trūka: zināt Anglijas 
13. gs. sabiedrību – tas tomēr ir par maz, lai radītu viduslaiku 
Eiropas paša koncepciju. Tas nebija Petruševskis, pat ne Skazkins, 
nemaz nerunājot par Viperu. 
 Nāvīgi auksts zilo acu skatiens, kas slīdēja tev garām, 
kundziska gaita un sevis apsēdināšana krēslā, patricieša ērgļa 
profils un maniere nevis runāt, bet sludināt, tā sakot, mūžībai, – ar 
šādu aristokrātismu, šķiet, viņš neguva neviena cilvēka labvēlību. 
Viņš nevis pārliecināja, bet modināja aizdomas, ka aiz maskas 
slēpjas kaut kas mākslīgs, demonstratīvs, ārišķīgs. Neorganisks 
tips, pastāvīga spriedze un doma: vai es izskatos pietiekami 
impozants? 
 Mēs klausījāmies viņa speckursu Anglijas vēsturē (Rotuli 
hundredorum, Magna Charta39 u.tml.) universitātē 1940./41. gada 
ziemā. Jautājumus, manuprāt, neviens neuzdeva, jautāt vienkārši 
nebija pat iedomājams. 

27.01.91. 
Kopmītnes: Ostankino 

 
 “Известия” 09.01. “Atrasts Mandelštama40 kaps”. 
Apglabāts brāļu kapos mācību flotes ekipāžas teritorijā trīs 
mēnešus pēc nāves nometnes lazaretē 1938. gada 27. decembrī. 
 Tas bija otrais manas dzīves gads Ostankinā. Zem paša 
televīzijas torņa, ja būtu saglabājusies tālaika topogrāfija. 
Divstāvīgas garas barakas: logs – tas nozīmē istaba. Pārtikas 
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veikals, veļas mazgātava, frizētava. Betonēti celiņi, gar malām – 
dubļi. Pašreizējā torņa vietā – pļavas ap ezeriņu, tālumā aiz meža 
kūpināja Oktobra dzelzceļa lokomotīves. Šajā pļaviņā man bija 
dūru cīņa ar Žoržu Strahovu no Aizdonas, neatceros, kādēļ. Tas 
bija pirmajā kursā (1936./1937. gadā), istabā kopā ar mani 
mitinājās Serjoga Lazutins (vēlāk apmetās Voroņežā), Pjotrs 
Vasiļčenko, Žoržs (no Aizdonas), Andrejs Matvejevs no Barnaulas. 
Tātad vēsturnieki un filologi. Izņemot Serjogu, nevienu pēc kara 
neesmu saticis. 1938. gada decembrī mēs jau dzīvojām trijatā, 
domāju – ar NKVD41 laipnu gādību. Miša Šalašņikovs (ievērojami 
vecāks) un Igors Boldirevs – biezlūpains un sakumpis, ar 
fantastiskām darbaspējām, noteikti nākamais akadēmiķis. Lūk, ko 
mums atņēma karš! Reiz vēlā rudens vakarā man pakaļ atbrauca 
kāds Nikolajs Ivanovičs, un mēs melnā automobilī “aizbraucām” uz 
Lubjanku, kur es parakstīju dokumentu par mūsu “sarunas” 
neizpaušanu. Lūk, tad novembrī–decembrī mira Mandelštams, par 
kuru es acīmredzot nezināju neko (diezgan labi zinot Pasternaka42 
dzejoļus). Divi gadi Ostankinā – vesels laikmets. Es apguvu 
Maskavas dzīvi, biju pārņemts ar jaunības aizrautību un neviltotu 
lepnumu par savu valsti. Par spīti visiem zaudējumiem, par spīti 
mūsu studentu nabadzībai. Un ne tikai materiālajai: gandrīz nebija 
mācību grāmatu; izņemot Turajevu43, nekā cita, piemēram, es 
nevarēju atrast par Senajiem Austrumiem (es šet nedomāju ārzemju 
literatūru, kas bibliotēkā, protams, bija). Tajā rudenī sākās mūsu 
seminārs pie A. Ņeusihina (Jakovs Serovaiskis, Anatolijs 
Varšavskis, Olga Čaikovska, Rita Levina – un viss!). Svētdienās es 
apmeklēju Rietumu mākslas muzeju. 1938./1939. gada ziemā mēs 
bijām komjauniešu  pārgājienā ar slēpēm 100 km aiz Maskavas, 
atceros ziemas nakti pie turienes kolhoza priekšsēdētāja ar palielu 
bibliotēku, ar paša Gorkija44 dāvinātām grāmatām; istabas vidū 
galdauts un patvāris, tēja ar apaļmaizītēm, mūsu drēbes izkārtas 
virs krāsns, mīļais, nepretenciozais un absolūti nabagais Koļa 
Nepomjaščijs zīmēja sienas avīzes. Cits tūrisma pārgājiens 
septembrī – uz ziemeļiem no Maskavas, teltīs pa pieci (Viktors 
Veiss – nogalināts Karēlijas zemes šaurumā 1942. gadā, 
O. Čaikovska, Miška Mihailovs un kāda no jaunajām sievietēm, 
varbūt L. Zatulovska). Trokšņainās komjaunatnes sapulces klubā 
“Sarkanais spēkavīrs” aiz Jauzas. [..] 

10.01.91. 
 

Ņina Anosova 
 
 FLVI kļuva par “liceju” ne tikai pateicoties vecā kaluma 
profesoriem, bet arī pašu licejistu centībai. To, ka mācības ir 
dialogs starp profesoriem un studentiem, apstiprina arī mūsu 
iestādes vēsture. Ņ. Anosova bija mana kursabiedrene Vēstures 
fakultātē, bet visu savu entuziasmu veltīja mākslai, pirmām 
kārtām – jau teātra mākslai. 1939.–1940. gadā mēs ar viņu 
draudzējāmies, gandrīz siržu draudzībā, pavadījām kopā daudzas 
no lekcijām un profesionālas lasīšanas brīvās stundas. Izstaigājam 
visu parku no Jauzas līdz metro, tikāmies teātros un muzejos. Tās 
bija pilnīgi šķīstas attiecības, ko mēs rūpīgi sargājām, par 

  



 110

sarūgtinājumu visgudrajiem ciniķiem, kuri jau iepriekš izbaudīja 
šīs neparastās draudzības banālo iznākumu. 
 Ņina bija par mani vairākus gadus vecāka, smuidra un ar 
pievilcīgu ārieni, bet man patiesi  nekad prātā neienāca pat 
“romāna” iespējamība, turklāt jau 1940. gada 8. novembrī manā 
dzīvē parādījās Vika. Par ko mēs ar viņu runājām? Apspriedām 
vienlaicīgi izlasīto (Korneijs45 un Rasins,46 Kalderons47 un 
Šekspīrs,48 – Šekspīra lugas visbiežāk), teātra jaunumus, muzeju 
iespaidus (Jaunā Rietumu māksla – Ostoženkā?). Runājām par 
mūsdienu rakstniekiem, aktieriem, māksliniekiem, – dažus no 
viņiem Ņ. A.[nosova] pazina. Bija kaut kādas attiecības ar 
Maskavas Dailes teātra A. Gribojedova studiju, bieži bija Centrālajā 
mākslas darbinieku namā (es ne reizi), bet pēc kara lasīja lekcijas 
par franču literatūru Gitisā49. Dživeļegovs,50 Meierholds,51 Pinskijs 
un Vercmans, M. Livšics – filozofs un Gribovs52 viņai vienmēr bija 
uz mēles, es taču varēju runāt vienīgi par to, ko pats biju izlasījis 
vai redzējis. Tas nenozīmē, ka bija mentore un skolnieks; attiecības 
bija līdztiesīgas, turklāt mana priekšrocība, kā saprotu, bija 
provinciālā “neattīstība”, kas varēja tikai pastiprināt manu 
iespaidojamību un uztveres asumu.  

Ņ. A.[nosova] arī negatavojās kļūt par vēsturnieci, vienīgi 
bija “pierakstīta” mūsu fakultātē un saņēma stipendiju, bet 
nodarbojās gandrīz vienīgi ar savām garīgajām interesēm. Par 90% 
tās bija saistītas ar franču vai precīzāk ar romāņu kultūru, bet man 
tolaik pārsvarā bija “ģermāņu” intereses. Lesinga “Lāokoonts”,53 
Uriels Akosta54 (Mazajā teātrī, lomā – Ostuževs55) un citi fenomeni, 
protams, arī piesaistīja, bet tikai vispārcilvēcisko vērtību līmenī. 
 Tādi kā Ņina, pie mums vēl bija Lifšics, Korinfskis un vēl 
dažas man mazāk zināmas personas. Šī “fenomena” nozīmi 
intelektuālo kadru veidošanas procesā nedrīkst mazināt. Interešu 
plašums un tādi šķietami nederīgi studenti ietekmēja pārējo 
publiku. Iesaistīja mūs jaunās sfērās, pasargāja no pārāk šauras 
specializācijas, precīzāk – no izvēlēto “profilu” aprobežotības. 
Humanitārajai izglītībai jābūt plašai, pat universālai. 
“Novirzīšanās” sāņus paplašināja mūsu apvārsni un mūsu 
iespējas. Šaura specializācija – absolūti nepieciešama, taču tomēr 
otršķirīga lieta. 
4.01.91. 
 

Istaba Strominkā: 1940./41. gads 
 
 No šejienes mēs aizgājām karā – visi astoņi. Otrais stāvs, 
divu garu koridoru krustojumā. Lejup pa kāpnēm – lasītava un 
iekšējais pagalms. Pa kreisi – ēdnīca, pa labi – galvenā ieeja 
kopmītnēs. Gultas pie logiem: es, Cvillings, Volodja Galls, 
Elhanons, Reitmans. Pie durvīm – Miša Lisovskis, M. Kozins56, 
Rjabiņins, bet astoto es nevaru atcerēties. Vidū – četrstūrains 
galds, uz kura mūžīgi tējkanna un ēdiena atliekas. Visi – 
vēsturnieki, visi no pēdējā kursa. Lekcijas institūtā vairs nav 
interesantas (“jaunais periods” un tātad – blēņas, Konstitūcija, 
pedagoģijas vēsture, padomju sabiedrība). Ar savu Staļina 
stipendiju (no 1939. gada) es dzīvoju bez bēdu, tā bija 500 rbļ. Citi 
zēni pa saviem 120 rbļ., protams, bija trūkumā, kas varēja – 
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piestrādāja, piemēram, par krāvēju. Pirmo reizi dzīvē es sev 
pasūtīju vasaras (“modeļa”) kurpes, izstāvot naktī rindu. Tādā  
 
 

 

 
 
             4. att. Vasilija  
            Dorošenko zīmējums. 

 
 
pašā veidā šuvu uzvalku: melni pelēku, vienrindas pogājamu, ar 
noapaļotiem atlokiem, – nonēsāju to pēc kara, jo tas glabājās pie 
Vikas. Pārējos krāmus (segas, kreklus), ko pirms aiziešanas uz 
fronti atstāju noliktavā (kapela pagalma vidū), apēda kodes, 
saglabājās vienīgi dažas grāmatas (piemēram, Sergejeva “Senā 
Roma”). Parasti brokastojām un vakariņojām mājās, – eļļa, halva, 
grūslis, lēta desa bija pat pa studenta kabatai. Pārtikas veikaliņš 
atradās pretī kopmītnēm, netālu no tilta pār Jauzu (aiz tilta – 
Preobraženska laukums). Pusdienu cenas ēdnīcā neatceros, taču 
ēda visi un, ja bez gaļas, tad salīdzinoši lēti. Tomēr padomju 
studentu dzīves līmenis noteikti bija pats zemākais pasaulē, par to 
mēs uzzinājām vēlāk, kas atvērās lodziņš uz šo pašu gaismu. 

Iemītnieki – dažādi, un katrs ar savā ziņā interesants. 
Mazais Ļevka Cvillings, gandrīz pats vecākais no mums – brālis vai 
krustdēls nesen nošautajam trockistam. Neatceros viņa izteicienus, 
palicis vienīgi iespaids par necaursitamu ortodoksiju. Dzīvoja 
vienīgi politikai: ne zinātne, ne arī kādas tur mākslas viņu absolūti 
neinteresēja. Elja Reitmans arī vecāks, ar pensneju, plikgalvains un 
vienmēr apģērbies kā uz rautu vēstniecībā, smēķēja dārgus 
papirosus (“115”). Atbalstīja viņu acīmredzot radinieki. Orientējās 
modes prasībās un reiz speciāli brauca man līdzi uz pilsētas centru, 
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lai palīdzētu izvēlēties piemērotu kaklasaiti. Lamājās, mīlēja ebreju 
anekdotes, sevi stādīja priekša vienīgi kā “žīdu”. Ar zinātni īpaši 
neaizrāvās, bet pieklājīgi zināja vācu valodu un kaut ko šad tad 
palasīja. Kur šie divi palika kara laikā – nezinu. Toties ir zināms 
(par to bija rakstīts žurnālos), kā mūsu ieņemtajā Berlīnē 
parlamentārieša lomā darbojās Volodja Galls (1941. gada maijā), 
60. gados viņš atbrauca pie manis uz Rīgu, žēlojās par sliktu 
dzīvokli – visi logu stikli noputējuši ar miltiem, arī dārdoņa no 
blakus dzirnavām. Volodja – vienīgais filologs, “rietumnieks”, labi 
zināja vācu valodu un dabiski nokļuva tulkos. Miša Lisovskis, 
runā, pazuda karā. Rjabiņins noteikti arī, ja nesadega pārdzeroties, 
no šņabja. Ar M. Kozinu pēc kara mēs nonācām Rīgā. Kur Cvillings 
nozuda tajā šausmīgajā laikā, arī nezinu. Karš paņēma vismaz trīs 
no mums, un tikai trīs – veiksmīgi izķepurojāmies un strādājām 
profesijā. 
 

FLVI fenomens 
 
 Šo problēmu izvirzīja J. Rževska savās atmiņās par 
S. Naravčatovu (1988).57 Pēc 50 gadiem! Vēsturniekiem vajadzēja 
tam pievērsties agrāk, kad vēl ne mazums ifliešu bija dzīvi. Arhīvu 
slepenības te nebija. Tātad – Rževska. FLVI – tā ir ilūzija, cerība, 
iespēja, “nežēlīgo gadu” kontrasts. Tas viss ir patiesi un smalki, 
taču ir nepieciešams paskaidrojums, attīstība. 
 No šodienas viedokļa šī parādība šķiet ireāla. Kā tā vispār 
varēja būt – neticami, neiekļaujas priekšstatos par 30. gadiem. 
Mēģinot atcerēties toreizējo atmosfēru, notikumu gaitu, mūsu 
(studentu) jūtas, pārdzīvojumus, centienus, nākas secināt, ka 
daudzi no mums dzīvi uztvēra kā sapni, kā kaut ko tādu, kas 
neiekļāvās toreizējos “reālajos” apstākļos. Mēs dzīvojām 
trauksmaini, aizgūtnēm, steidzāmies “pašrealizēties” it kā 
nojaušot nenovēršamo katastrofu – karu. Šī priekšnojauta mūs 
ietekmēja spēcīgāk nekā aresti, procesi, apspiešana, aizdomīgums 
utt. Bailes no kara pārspēja visa notiekošā šausmas. Laika 
briesmīgi ātrais tecējums, laika īsuma sajūta, vēlēšanās izmantot 
to, kas šajā pasaulē vēl ir iespējams (drīz, pavisam drīz nebūs arī 
tā!) sākās no rīta un noteica manu rīcību līdz vēlam vakaram. Mēs 
brīnījāmies, ka vēl esam. Ikdienas reālijas: planšetes ar romiešu 
dzīves ainām auditorijā, latīnista Pāvela Šendjaņina mentora balss, 
Radciga “Iliādas” dziedājums, nakts nomods pie sienas avīzes, 
komjauniešu diskusijas, vērtējumu un uzskatu maksimālisms, kas 
tālu pārsniedza noteiktās robežās (bet tās atminējās precīzi, 
atminējās klusējot un pieņēma bez ierunām), ceļš no institūta uz 
kopmītni, peripatētiskās sarunas parkā, – to visu uztvērām kā 
sapni, pilnībā pēc Šekspīra un Kalderona. 
 Kas izdomāja FLVI un tad laipni ļāva tam pastāvēt? – 
Partija un valdība. Pēc ilga humanitārās izglītības iztrūkuma 
posma un ievērojot sabiedrībā notiekošo visa brīvā un pašdarbīgā 
apspiešanu valdībai gribējās izskatīties civilizēti. No otras puses, it 
kā bija jaušama nepieciešamība pēc kaut kā garīga, pēc 
patriotisma. Šo kara gaitā atzīto nepieciešamību (Ņevas 
Aleksandra ordenis u.c., uzpleči un pārējā kara anturāža, “mūsu 
dzimtenes varonīgās pagātnes” propaganda u.c.) sāka pakāpeniski 
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saprast ap 1935. gadu. Atļāva aplūkot impresionistus, atzina 
Bulgakova “Turbinu dienas”,58 mudināja mācīties valodas, sāka no 
jauna izdot Kļučevska,59 Gotjē, Platonova60 un citu īstu vēsturnieku 
darbus. Šajā pieļāvumu rindā līdz tam neiedomājamais FLVI bija, 
protams, viskrāšņākais zieds. 
 Kāpēc FLVI – kā cerība, iespēja? Kaut vai tāpēc, ka šim 
ziediņam tā arī neļāva pilnībā uzplaukt. Vispār – šī doma parādās 
pirmo reizi: velns viņu zina, kas būtu noticis ar valsti, ja nebijis 
kara. (Vispār to neviens negaidīja: dzenāja mākoņus pār valsti jau 
ilgi pirms 1941. gada un pat pirms 1939. gada). Mēs jau tolaik 
dievinājām savu iestādi un kaut arī netieši, un ne pārāk apzināti 
identificējām to ar ideālo sapņu pilsētu Kitežu, ar cerībām uz 
labāku dzīvi. Fenomenā, jāteic, ne viss bija svēts, bija arī ēnas 
(ekskluzivitāte, švītēšanās, “ģēniju” pašapmierinātība utt.). Tomēr 
uz Cietuma fona, salīdzinot ar visuresošās “sistēmas” drūmajām 
kazarmām, tas līdzinājās ideālam. 
 FLVI fenomena nozīme padomju sabiedrības vēsturē nav  
izsakāma ar skaitļiem vai “sagatavoto kadru” kvalitāti. Jau tā 
pastāvēšanas fakts vien ļauj attaisnot to laikmetu: ne viss bija 
miris, ne visu vajag aizmest prom, aizmirst, ne no visa nākas 
atteikties. 

23.01.91. 
 

Miņka (Emanuils) Lifšics, 
 
 iespējams, bija pats spējīgākais students mūsu kursā. 
Mācījās ne šā, ne tā – pa vidam, bija astes, bet bija arī savas 
aizraušanās. Labi pārvaldīja vācu valodu, viņš aizgūtnēm rija 
biezum biezus sacerējumus ar rokrakstu paraugiem un to 
skaidrojumiem. Noteikti izmēģināja arī savus spēkus šajā mākslā, 
lai gan šajā ziņā nekādi noteikti iespaidi nav palikuši atmiņā. Mēs 
ar viņu draudzējāmies caur Ņinu Anosovu. Vienmēr nemazgājies, 
vienmēr izplatīja kaut kādu neiedomājamu (suņa?), skābenu 
smaku, apspīlētā bāli rūtainā žaketītē, īsās piepūstās biksēs un 
allaž netīrā kreklā. Kupli rudi mati un neskūti zeltainiem rugājiem 
klāti apaļi vaigi, biezas lūpas. Miņka bija liels un tauks, un, 
protams, absolūti nesportisks puisis. Tagad nezinu, no kādas 
ģimenes viņš nāca, bet noteikti no inteliģentas un trūcīgas. 
Fizkultūras un militārajās nodarbībās viņš bija vispārēja apsmiekla 
objekts. Toties kā Dievs orientējās priekšmetos, kurus mums mācīja 
(domāju vēsturi un filoloģiju). Daudz lasīja un daudz atcerējās 
(nevis noteikti zināja, bet tieši – atcerējās). Viņa konspekti, labāk 
sacīt – lekcijās dzirdētā satura īsiņš kopsavilkums –, bija 
pārsteidzoši. Ne vairāk kā 1–1½ burtnīcas lappusītes, turklāt ļoti 
vērienīgi plašā un skaidrā rokrakstā, viņa pieraksti sniedza pilnīgi 
adekvātu priekšstatu par lietas būtību. Daudziem lektoriem, 
daudzvārdīgiem un mazsaturīgiem, Miņkas pieraksti bija nāvējošas 
recenzijas. Tās bija parastas biezas klades, nosmulētas un 
nodriskātas no lietošanas, cik vērtīgas tās tagad būtu, kā liecība 
par mūsu profesoru un docentu līmeni. Ar Ņinku un Miņku mēs 
apspriedām dažādus toreizējos jaunumus – teātrus un muzejus, 
nerunājot nemaz par literatūru. Manuprāt, tieši no viņa es uzzināju 
par In[okentiju] Aņņenski.61 Viņa nobružātajā kalikona portfelī 

  



 114

negāja iekšā grāmatiņas, ar kurām Miņka (Emanuils) patstāvīgi 
nāca uz institūtu, grāmatas pārsēja ar aukliņu. Diez vai viņš stājās 
tieši uz vēsturniekiem, visdrīzāk viņš netika filologos. Par ko viņš 
būtu kļuvis? Par recenzentu, referentu, profesoru? Neviens to 
neparedzēja un nevarēja paredzēt. Karš kaut kādā veidā viņam 
pagāja garām. 1946.–1947. gadā es viņu satiku pāris reizes MVU 
Vēstures fakultātē, Hercena ielā, pie ieejas puspagrabā – garderobē. 
Viņš pārdeva grāmatas – retas un dārgas grāmatas, kurām mums 
vienkārši nepietika naudas (lai gan pie bukinistiem tajos gados, 
līdz 50. gadu vidum, grāmatas bija lētas). No manis viņš kaunējās, 
arī no citiem pazīstamiem. Laikam mulsināja ne tikai nabadzība, 
bet arī tas, ka mēs karojām, bet viņš – ne. Miņka, domājams, drīz 
gāja bojā. Nezinu, kā tas ir patiesībā: kā un kur viņš aizgāja. Esmu 
pārliecināts tikai par to, ka viņš bija pats spilgtākais ziediņš, kas 
parādījās nelaikā. Pazemots, sabradāts un visu pamests. 

31.01.91. 
 

(Turpinājums nākamajā numurā) 
 

Komentāri 
 
                                                           
1 Filozofijas, literatūras un vēstures institūts (krievu val. Институт философии, литературы 
и истории, saīsin ИФЛИ). 
2 “Sapratāt” (vācu val.). 
3 Mihails Prišvins (Пришвин; 1873–1954) – krievu rakstnieks, liriskās prozas darbu autors, 
galvenokārt atainojis dabu, vēsturi un tautas sadzīvi. 
4 Makss Vēbers (Weber; 1864–1920) – vācu sociologs un vēsturnieks; pētījis Eiropas 
modernizācijas procesus, sociālo un ekonomisko vēsturi, izstrādājis vēstures un socioloģijas 
teorijas un metodoloģijas koncepcijas. 
5 Vladimirs Arseņjevs (Арсеньев; 1872–1930) – etnogrāfs un rakstnieks. Veicis Tālo Austrumu 
kompleksus pētījumus, apceļojis Piejūras novadu, Kamčatku, Sihotealina kalnus, Komandora 
salas. Sarakstījis pirmo zinātnisko apcerējumu par Usūrijas novadu (1912), kā arī daiļliteratūru, 
piemēram, “Dersu Uzala” (1923). 
6 Boriss Vasiļjevs (Васильев; 1924) – krievu rakstnieks, kura darbos dominē vēstures tematika. 
7 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. 
8 Franču rakstnieka Onorē de Balzaka (Balzac; 1799–1850) romānu  cikla “Cilvēciskā 
komēdija” varonis. 
9 Licejs (grieķu val. Lykeion – vieta Atēnu tuvumā pie Apollona tempļa, kur mācījās Aristotelis) – 
īpaša, priviliģēta vidējā un augstākā mācību iestāde cariskajā Krievijā, kurā mācījās sabiedrības 
elites bērni. 
10 Saīsinājums no jēdziena “Filozofijas, literatūras un vēstures institūta studenti” (krievu val. – 
ифлийцы). 
11 Maskavas Valsts universitāte. 
12 Boriss Poršņevs (Поршнев; 1905–1972) – vēsturnieks un sociologs; pētījis Francijas tautas 
kustības vēsturi un sociālo ideju vēsturi, starptautiskās attiecības 17. gs., kā arī 
sociālpsiholoģijas problemātiku vēsturē. 
13 Vladimirs Sergejevs (Сергеев; 1883–1941) – vēsturnieks; pētījis antīkās civilizācijas vēsturi. 
14 Jurijs Gotjē (Готье; 1873–1943) – vēsturnieks un arheologs; pētījis Krievijas 17. gs. valsts 
saimniecību, vietniecības pārvaldi (18. gs.), dzimtbūšanas izveidošanos u.c.; veicis arheoloģiskos 
pētījumos Viduskrievijas un Dienvidkrievijas pilsētās. 
15 Sergejs Bahrušins (Бахрушин; 1882–1950) – vēsturnieks; pētījis Krievijas saimniecības un 
Sibīrijas kolonizācijas vēsturi. 
16 Jevgeņijs Tarlē (Тарле; 1875–1955) – vēsturnieks; pētījis Francijas un Krievijas politisko un 
saimniecisko vēsturi, kā arī izcilu personību nozīmi vēsturē. 
17 Boriss Grekovs (Греков; 1882–1953) – vēsturnieks; pētījis slāvu un Senās Krievzemes vēsturi, 
kā arī avotpētniecības un historiogrāfijas jautājumus. 
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18 Sergejs Skazkins (Сказкин; 1890–1973) – vēsturnieks; pētījis Eiropas viduslaiku vēsturi. 
19 Jevģeņijs Kosminskis (Косминский; 1886–1959) – vēsturnieks; pētījis Anglijas un Bizantijas 
vēsturi, kā arī viduslaiku vēstures historiogrāfiju. 
20 Ģerģs Lukāčs (Lukács; 1885–1971) – ungāru filozofs un literatūras zinātnieks. 
21 V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēka Maskavā. Tagad Krievijas Nacionālā bibliotēka. 
22 “Sakšu spogulis” (latīņu val. Speculum juris Sacsonicum, vācu val. Sachsenspiegel) – Saksijas 
feodālo paražu tiesību kopums, ko sastādījis vācu tiesnesis Eike fon Repgovs ap 1230. gadu. 
23 Roberts Vipers (Виппер; 1859–1954) – vēsturnieks; pētījis Eiropas viduslaiku un moderno 
vēsturi. 
24 Gregors VII (Hildebrands; starp 1015 un 1020–1085) – Romas pāvests. 
25 Austriešu vēsturnieka Alfonsa Dopša (Dopsch; 1868–1953) skolas piekritējs. 
26 Vācu sociologa un vēsturnieka Maksa Vēbera (Weber; 1864–1920) skolas piekritējs. 
27 Fronda (no franču val. Fronde<fronde, linga) – pret absolūtismu vērsta kustība Francijā (1648–
1653). 
28 Pjotrs Dubrovskis (Дубровский; ?–1806) – Krievijas misijas Parīzē sekretārs un tulks. Savācis 
tur lielu rokrakstu un miniatūru kolekciju, ko dāvināja ķeizaram Aleksandram I un kas nonāca 
Ķeizariskajā publiskajā bibliotēkā un Ermitāžā. 
29 Žans Meljē (Meslier; 1664–1729) – franču filozofs. 
30 Saliešu tiesības (latīņu val. Lex Salica) – Franku valsts tiesības, kas sastādītas 5. un 6. gs. 
mijā. 
31 Digeri (angļu val. diggers; tulk. racēji) – radikāls politisks grupējums Anglijas revolūcijas laikā 
(1647–1649). 
32 Džerārds Vinstenlijs (Winstanley; 1609–1660) – viens no digeru vadītājiem Anglijas revolūcijas 
laikā. 
33 Trīsdesmitgadu karš (1618–1648) – karš Eiropā. 
34 Vācu rakstnieka Heinriha Manna (Mann; 1871–1950) diloģija “Karaļa Anrī IV jaunība” 
(1935)un “Karaļa Anrī IV vīra gadi” (1938). Indriķis IV jeb Anrī IV (Henry IV; 1553–1610) – 
Francijas karalis (1589–1610). 
35 Žans Kalvins (Calvin; 1509–1564) – reformācijas darbinieks Vācijā un Šveicē. 
36 Pjērs Abelārs (Abélard, Abailard; 1079–1142) – franču filozofs, teologs un dzejnieks, viens no 
sholastikas pamatlicējiem. 
37 Leonīds Ļeonovs (Леонов; 1899–?) – krievu rakstnieks. Romāns “Zaglis” iznāca 1927. gadā. 
38 Dmitrijs Petruševskis (Петрушевский; 1863–1942) – vēsturnieks; pētījis Anglijas viduslaiku 
vēsturi. 
39 Lielā brīvības harta (latīņu val. Magna Carta Libertatum, angļu val. The Great Charter) – 
likumdošanas akts, angļu feodālo tiesību pirmā kodifikācija. 
40 Osips Mandelštams (Мандельштам; 1891–1938) – krievu dzejnieks. 
41 NKVD (krievu val. Народный комисариат внутренних дел, saīsin. НКВД) – Iekšlietu tautas 
komisariāts – iestāde, kas realizēja represijas pret PSRS iedzīvotājiem. 
42 Boriss Pasternaks (Пастернак; 1890–1960) – krievu dzejnieks, rakstnieks, Nobela prēmijas 
laureāts (1958). 
43 Boriss Turajevs (Тураев; 1868–1920) – krievu vēsturnieks, orientālists; sarakstījis darbus par 
Senās Ēģiptes, Mezopotāmijas, Etiopijas vēsturi, mākslu, filozofiju, reliģiju u.c. 
44 Maksims Gorkijs (Горький; 1868–1936) – krievu rakstnieks. 
45 Pjērs Korneijs (Corneille; 1606–1684) – franču dramaturgs. 
46 Žans Rasins (Racine; 1639–1699) – franču dramaturgs. 
47 Pedro Kalderons de la Barka (Calderón de la Barca; 1600–1681) – spāņu dramaturgs. 
48 Viljams Šekspīrs (Shakespeare; 1564–1616) – angļu dramaturgs. 
49 Teātra mākslas institūts, sarunu valodā saukts “Gitiss” ( krievu val. Государственный 
институт театрального искусства, saīs. ГИТИС). 
50 Aleksejs Dživeļegovs (Дживелегов; 1875–1952) – literatūras un teātra zinātnieks, galvenie 
darbi veltīti renesanses laikmeta literatūrai un mākslai. 
51 Vsevolods Meierholds (Мейерхольд; 1874–1940) – režisors un aktieris, teātra teorētiķis, viņa 
daiļradei raksturīgi eksperimentāli meklējumi. 
52 Aleksejs Gribovs (Грибов; 1902–1977) – Maskavas Dailes teātra vadošais aktieris. 
53 Gotholds Efraims Lesings (Lessing; 1729–1781) – vācu rakstnieks un mākslas teorētiķis. Viņa 
ievērojamākais darbs mākslas teorijā “Lāokoonts” analizē tēlotājas mākslas un dzejas specifiskās 
iezīmes un atšķirības. 
54 Uriels Akosta (Acosta; ap 1585–1640) – holandiešu filozofs un brīvdomātājs, kritizējis reliģijas 
nostādnes. 
55 Aleksandrs Ostuževs (Остужев; īst. v. Aleksandrs Požarovs; 1874–1953) – Maskavas Mazā 
teātra vadošais aktieris. 
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56 Mihails Kozins (1918 – ) – vēsturnieks, kopš 1951. gada strādājis Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Vēstures institūtā. 
57 Sk.: Новый мир. – 1988. – № 11. – С. 217–219. 
58 Mihails Bulgakovs (Булгаков; 1891–1940) – krievu rakstnieks. Lugā “Turbinu dienas”, kas 
veidota pēc romāna “Baltā gvarde” (1925) motīviem, tēloti cilvēku likteņi Krievijas pilsoņu karā. 
59 Vasilijs Kļučevskis (Ключевский; 1841–1911) – krievu vēsturnieks, viens no Krievijas 
profesionālās vēstures pētniecības iedibinātājiem. 
60 Sergejs Platonovs (Платонов; 1860–1933) – krievu vēsturnieks, viens no Krievijas 
profesionālās vēstures pētniecības iedibinātājiem. 
61 Inokentijs Aņņenskis (Анненский; 1856–1909) – krievu dzejnieks, dekadents. 
 
 
 

  



Vasilijs Dorošenko 
 

AUFZEICHNUNGEN 
 

 Die ersten Teile der autobiografischen 
Aufzeichnungen des Historikers Vasilijs Dorošenko sind im 
ersten und zweiten Heft dieses Jahrgangs der 
Archivzeitschrift veröffentlicht. 
 Im vorliegenden Heft wird das dritte Heft der 
Erinnerungen, wo es sich um das Studium in Moskau, im 
Institut für Philosophie, Literatur und Geschichte von 1937 
bis 1941 handelt, publiziert. V. Dorošenko erzählt hier von 
seinen Dozenten und Professoren, z. B. Boris Porschnew, 
Sergei Skaskin, Eugenie Kosminksy u.a., berichtet über ihr 
Sachverständnis und Unterrichtsmethoden; außer Acht 
werden auch ihre Charakterzüge nicht gelassen. Besondere 
Aufmerksamkeit wird in den Erinnerungen Alexander 
Neusichin, dem Leiter der Promotionsarbeit von V. Dorošenko 
gewidmet; V. Dorošenko fühlte sich ihm besonders 
verpflichtet und schätzte ihn als Wissenschaftler sehr hoch.  

Der Autor berichtet auch von seinen 
Studienkameraden: vor allem erinnert er sich an Nina 
Anosowa; dank ihr habe er die Literatur und das Kulturleben 
in Moskau besonders gut kennengelernt. In den 
Erinnerungen leben auch andere begabte und interessante 
Studenten, z. B. Jascha Serowaisky, Emanuil Liffschitz u.a., 
dessen Leben von dem Krieg und den politischen Vorgängen 
in der UdSSR beeinflusst wurde, auf. Auch andere Leute, mit 
denen V. Dorošenko in seiner Jugend befreundet war, werden 
in den Erinnerungen oft erwähnt, so Walja Skripil, Borja 
Woloschin u.a. Eingehend berichtet V. Dorošenko  über die 
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit wie auch von seinem 
Wachstum als Wissenschaftler.  
 In den folgenden Heften der Zeitschrift folgt die 
Fortsetzung der autobiografischen Aufzeichnungen des 
Historikers V. Dorošenko.  
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