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Padomjlaika informācijas kontroles iestādes daž-
kārt pieļāva pārsteidzošu liberālismu. Piemēram, 
1968.gadā izdevniecībā “Liesma” tika iespiests 
teksts, kas bija pretrunā ar varas pamatnostād-
nēm, kā arī terminoloģiju: laikmetam neierastā 
kontekstā te lietoti jēdzieni ‘Baltija’, ‘Krievijas im-
pērija’ un citi. Izbrīnu raisošās dzejas rindas pieder 
rimtu prātu urdītājam, tradicionālas domāšanas 
noliedzējam Imantam Auziņam. Viņa dzeja vien-
mēr pārsteidza gan cenzorus, gan lasītājus ar uz-
drīkstēšanos, bet krājums “Skumjais optimisms” 
(izdevniecība “Liesma”, 1968) pat sacēla īstu vētru. 
Tomēr ar dzejnieka uzdrīkstēšanos vien būtu par 
maz, ja laikmeta gaisotne nebūtu sagatavojusi tai 
piemērotu augsni.

I.Auziņš ir viens no tiem latviešu dzejniekiem, kas 
aktīvi iekļaujas savā laikā, tver laikmeta novitātes, 
tās subjektīvi transformējot dzejā. Tādēļ ierobežotās  
domas brīvības jeb padomju cenzūras laikmets dzej-
niekam bija īpaši sarežģīts. Katrreiz pirms jauna krāju-
ma klajā nākšanas autoram bija jāizcīna savu vārsmu 
publicēšanas tiesības strīdos ar cenzoriem. Paša un 
citu literātu cīņas pieredzi I.Auziņš apkopojis gan savā 
personīgajā arhīvā, gan publicētās un pagaidām vēl 
nepublicētās atmiņās. Droši varam apgalvot: I.Auziņš 
ir viens no zinošākajiem dzejas cenzūras pazinējiem 
Latvijā. Sava dzejoļkrājuma “Bijība”1 (izdevniecība 
“Solvita”, 2003) ievadā “Kas un kāpēc palika atvilknēs?” 
dzejnieks sniedzis plašu padomju cenzūras aizliegto 
vai tās bremzēto dzejas motīvu raksturojumu un sis-
tematizāciju. Iespaidi sadursmēs ar cenzoriem aprak-
stīti arī I.Auziņa literatūrzinātnisku apceru krājumā 
“Šķautnes”2 (izdevniecība “Solvita”, 2001), atmiņu grā-
matā “Piecdesmit gadi bez televizora” (izdevniecība 
“Solvita”, 2002). Autore, Latvijas Valsts arhīvā iepazīs-

toties ar I.Auziņa darbu cenzēšanas liecībām, atrada 
dažus dzejnieka publicētajos dokumentos neminētus 
faktus, cenzoru sarkanā zīmuļa svītrojumus un citas 
uzmanības vērtas detaļas. Raksts tapis sadarbībā ar 
I.Auziņu, un jāizsaka pateicība dzejniekam, kurš uzticē-
ja vērtīgus sava personīgā arhīva dokumentus, fotog-
rā4jas, rokraksta sarakstes kopijas u.c. materiālus.

1937.gadā dzimušais dzejnieks, atdzejotājs, ese-
jists, literatūrkritiķis akadēmisko izglītību literatūrā 
ieguvis Latvijas Valsts universitātes Vēstures un 4lolo-
ģijas fakultātē. Darba gaitas: redaktors laikrakstos “Li-
teratūra un Māksla” (1959–1962), “Padomju Jaunatne” 
(1963–1966), literārajos žurnālos “Karogs” (1962–1963) 
un “Daugava” (1977–1980) (krievu valodā), izdevnie-
cībā “Liesma”: redaktors (1966–1967), redaktors un 
vecākais redaktors (1981–1984), galvenā redaktora 
vietnieks (1988–1989). No 1968. līdz 1971.gadam bija 
Latvijas Rakstnieku savienības valdes radošais sekre-
tārs, no 1989. līdz 1992.gadam — Rakstnieku savienī-
bas priekšsēdētājs. Publicē dzeju kopš 1956.gada. Pir-
mie dzejoļi iespiesti laikrakstos. Kopš 1961.gada izdoti 
ap 30 (ieskaitot ārzemju izdevumus) I.Auziņa dzejoļu 
krājumi un trīs izlases, piecas tēlojumu grāmatas, čet-
ri literatūrkritisku apceru kopojumi. Padomju periodā 
radošā darba centrā viņš izvirzīja garīgo pretošanos 
20.gadsimta totalitārajiem režīmiem, tautas ētisko un 
estētisko vērtību degradācijai, cilvēku un tautas lik-

Aina Štrāle

 “Un varbūt labāko 
no dziesmām — 
nokauj...”:
dzejnieks Imants Auziņš cīņā 
ar padomju cenzūru

Dzejnieks 
Imants Auziņš 
H. Dorbes 
muzejā 2012.
gada 18. maijā 
Foto: Oskars 
Jūra
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teņtēmu. I.Auziņa literatūrkritika veltīta 
galvenokārt latviešu mūsdienu dzejai, 
arī cittautu dzejas kontekstā. Vairākas 
nozīmīgākās apceres 60.–80. gados bijis 
iespējams publicēt tikai ārpus Latvijas. 
Dzeja tulkota vairāk nekā 15 valodās, 
pieci krājumi un izlases izdotas krievu 
valodā. Atdzejojis daudzus ievērojamu 
krievu, ukraiņu, lietuviešu, čehu, balt-
krievu un citu tautu dzejnieku darbus. 
Saņēmis LPSR Valsts prēmiju (1977), 
V.Plūdoņa prēmiju (1990), O.Vācieša prē-
miju (2007). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu 
ordeni (2001), 1991.gada barikāžu pie-
miņas zīmi (2001).

Jau daiļrades sākotnējā posmā dzej-
niekam I.Auziņam veidojās komplicētas 
attiecības ar izdevniecību redaktoriem 
un recenzentiem. Piemēram, atmiņu grāmatā “Piecdes-
mit gadi bez televizora”3 I.Auziņš detalizēti aprakstījis 
sava neizdotā krājuma “Balti skaidu jumti” cenzēšanu 
1964.gadā. Krājuma manuskriptu izdošanai I.Auziņš 
bija iesniedzis Latvijas Valsts izdevniecības (LVI) Bērnu 
un jaunatnes literatūras redakcijā. Tolaik 
būtisks posms daiļdarba ceļā uz grāmatu 
plauktiem bija redakcijas iekšējā recenzija, 
kas darbu vērtēja gan no profesionālā, gan 
ideoloģiskā viedokļa. Par to, kāds bija dzejas 
darba ceļš uz izdošanu, priekšstatu varam 
gūt I.Auziņa atmiņu grāmatā. Proti, dažkārt, 
kad redakcijas galvenajam redaktoram dar-
ba izdošana šķita apšaubāma, tika sarīkota 
darba apspriešana jau pirms iekšējo recenzi-
ju rakstīšanas. I.Auziņa dzejoļkrājuma “Balti 
skaidu jumti” apspriešana notika 1964.gada 
vasarā. I.Auziņš savos pierakstos citējis Jā-
zepa Osmaņa apspriedē teikto: “(..) briesmī-
gi politiskie zemteksti (..) Nāk iekšā kaut kāds 
cinisms vai viegla attieksme pret nopietniem 
jautājumiem (..) šis tonis nav īstais (..)”. Krā-
jumu noraidīja arī citi vērtētāji. Bet autors 
ar noraidījumu nesamierinājās. Tādā gadī-
jumā tika ņemtas vērā iekšējā recenzenta 
domas. Pirmais krājumu recenzēja LVI Daiļ-
literatūras redakcijas vadītājs un vienlaikus 
arī izdošanai iesniegto darbu recenzents 
Bruno Saulītis. Viņš dzejoļos saskatīja būtis-
ku, padomju perioda dzejā daudz kritizētu 
trūkumu — nesaprotamību, viņš rakstīja: 
“Dzeja, kuru var saprast vienīgi pārcilvēks”. 
Dzejnieks esot ļāvies asociāciju plūsmai, 
kas lasītājiem grūti uztverama. Kaut arī at-
zinīgi B.Saulītis vērtēja vairākus dzejoļus 
un poēmu “Balti skaidu jumti” — recenzija 
kopumā ir gandrīz krājuma noraidījums. 
Bet, kā atmiņās rakstījis I.Auziņš, saskāba 
visa redakcija, jo nebija īsta noraidījuma. 
Tika aicināts talkā otrs recenzents — Arvīds  
Skalbe, kurš samērā īsā laikā uzrakstīja visu-

mā pozitīvu recenziju. Krājuma apsprie-
šanai punktu tomēr pielika LVI Bērnu 
un jaunatnes literatūras redakcijas re-
daktors Imants Lasmanis.  Viņš 1964.
gada augustā uzrakstīja savu dzejoļkrā-
juma recenziju. To komentējot, I.Auziņš 
rakstīja, ka I.Lasmanis “(..) maigi sakot, 
sagroza citu recenzentu sacītā jēgu un 
būtībā noraida visus krājuma dzejoļus”. 
I.Auziņš, lasot I.Lasmaņa recenziju, sa-
skaitījis apmēram 17 dzejoļiem piemī-
tošu vainu, piemēram, “smaga rezignā-
cija un abstrakts subjektīvisms”4. Tiešāk 
raksturojot I.Lasmaņa cenzēšanas stilu, 
I.Auziņš piebilst, ka recenzijas turpinā-
jumā nobirusi vesela padomju dzejā 
nevēlamo parādību jeb ismu krusa. 
Domu vēl turpinot, dzejnieks rakstīja, 

ka dzejas krājuma “Balti skaidu jumti” noraidīšanā iz-
paudusies 1963.gadā plaši izvērstā kampaņa5 pret tā 
saucamo formālismu un abstrakcionismu, bet būtībā 
pret patiesāku, mūsdienīgāku, demokrātiskāku mākslu 
un literatūru.

Pašā interesantākajā laikā (1989–1992) Rakstnieku Savienības 
priekšsēža krēslā... (drīz pēc janvāra barikādēm) 
Foto: Harijs Burmeistars

I.Auziņš skolas gados. 
1948.gads. Fotogrāfs: 
nezināms
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Krājuma “Skumjais optimisms” izdošanu ietekmēja 

laikmeta politiskie apstākļi. 1968.gadā Eiropu saviļņo-
ja notikumi Čehoslovākijā. Naktī no 1968.gada 20. uz 
21.augustu PSRS, VDR, Polijas, Ungārijas un Bulgārijas 
bruņotie spēki saņēma pavēli šķērsot Čehoslovākijas 
robežu. Prāgā iegāja sociālistisko valstu karaspēks. Tika 
apcietināti pret PSRS politisko diktātu protestējošie ie-
dzīvotāji. Dumpis tika apspiests. Šie notikumi atstājuši 
ne mazums ietekmju arī latviešu literatūrā. Savu 1968.
gadā izdoto krājumu “Skumjais optimisms” autors uz-
skata par Prāgas pavasara bērnu. Brīvākas vēsmas un 
jaunas idejas strāvoja arī Rīgā, Maskavā un citās liel-
valsts pilsētās, publicētajās atmiņās uzsver dzejnieks. 

Te iekļauts arī laikmeta 
jaunrades tendenču vēr-
tējums: “Dzeju augstā vil-
nī cēla, un dzeja pati cēla 
augstāk tautas cilvēcību un 
demokrātismu. Var to sāku-
mā dēvēt par sociālistisko 
demokrātiju bez pēdiņām, 
bez šovinisma un militāris-
ma, var — par nacionāli de-
mokrātisko, var aptverošāk 
— par liberāli demokrātis-
ko strāvu, bet droši var teikt 
— tā pastāvēja (..) Šī strāva 
tad arī izcēla “Skumjo op-
timismu” no nebūtības un 
vairāk vai mazāk pasargāja 
to arī vēlāk.”6

Krājuma manuskripts 
glabājas Latvijas Valsts ar-
hīvā7 (LVA) un liecina par 
cenzētāju centieniem aiz-

liegt dzeju par PSRS pilsoņu represijām. Arhīvā nav iz-
devniecības “Liesma” iekšējās recenzijas par šo I.Auziņa 
savulaik ideologu bargi nopelto krājumu, bet ir sagla-
bājies krājuma manuskripts, kurā ar sarkanu zīmuli 
izdarīti cenzora svītrojumi. Manuskripts pārliecinoši 
un tieši norāda, ko liedza publicēt cenzūra. Iespējams, 
ka nosvītrotie dzejoļi ir krājuma redaktores Elzas Grīn-
bergas ideoloģiskās modrības apliecinājums, jo redak-
toram ideoloģiskā jomā bija īpaša atbildība. I.Auziņa 
dzejoļu cikla “Četras Ziemeļu skices” nosaukumā vārds 
“četras” nosvītrots, aizstāts ar “trīs”, jo otro skici dzejolī 
“Baltās jūras kanāls” cenzētāji izlēma svītrot — daudz-
nozīmīgajās vārsmās ieskanas motīvi par Baltās jūras 
kanāla8 cēlāju likteni, kā arī citas padomju literatūrā 
nepieļaujamas noskaņas.

2.skice

Baltās jūras kanāls

Te, kur var apjaust kādu sākotni,
Kur tagad gaita puslīdz droša, ērta,
Es gribu padomāt par nākotni:
Cik liela tā, cik nākotne ir vērta.

No Karēlijas birzīm vēji nes,
Varbūt, ka vaidus. Varbūt — vārdus skarbus —
— Mums nebija te jūsu nākotnes,
Uz gadiem notiesātiem vergu darbā.

Mēs nesām baļķus. Stiepām akmeņus.
Mēs visu paveicām, kas jums nu noder.
Neviens vairs nesaskaitīs mūs, kas dus
Tai nākotnē, kurp aizraidīja lodes,

Tai nākotnē, kur tumsa mūžīga... —
Lai ko tie sacītu, ne vārds nav banāls.
Bet birzis miermīlīgi žūžina,
Un mani vada viņu raktais kanāls.

Pat saule reizēm klusu (skopu) gaismu lej.
Ir plašums bezkaislīgs. Un arī saule.
Bet viņi neļauj ticēt tādai nākotnei,
Ko uzcelt gribēja, uz nevainīgo kauliem.

Lai šodien pat nav bailēs jānodreb,
Ka naktī atnāks. Skaļi durvīs sitīs.
Lai zini: pietiks viras tev ko strēbt,
Un drīksti domāt citādi kā citi.

Bet Karēlijas bērzi šalc un šalc,
Stiepj tālas ēnas nomocītās rokas.
Un laikmets viss ir arī manī kalts.
Un varbūt labāko no dziesmām — nokauj.

Apdraudētas brīvības atgādinājums izskan arī citos 
cikla dzejoļos — “Skaists Zemes vaigs! / Aiz sajūsmas vai 
klūpu, / Zeļ zaļi krasts. / Vai asaras man rit, / Bet pēkšņi 
aizķeros, bet pēkšņi — klūpu / Kā strāva rūsas dzeloņ-
stieple sit!”9. Dzejnieks atceras, ka dzejoli “Baltās jūras 
kanāls” vairākkārt lasījis dzejas sarīkojumos jau septiņ-
desmitajos gados, tas ieguvis lielu publikas atsaucību10. 
Šis 1965.gadā sarakstītais dzejolis publicēts minētās 
I.Auziņa atmiņu grāmatas pirmajā daļā11. Tas nedaudz 
atšķiras no LVA glabātajā krājuma manuskriptā atro-
damā varianta (atšķirīgie vārdi dzejoļa tekstā ierakstīti 
kursīvā). Jāatzīmē gan, ka dzejnieks pats atmiņās nav 
pieminējis dzejoļa “Baltās jūras kanāls” svītrošanu ma-
nuskriptā, kā arī to, ka krājumā nav ievietoti cenzora 
aizliegtie dzejoļi “No kurienes” un “Ilgi”12.

Atmiņās I.Auziņš apraksta arī LPSR vadošo ideologu 
aso vēršanos pret krājumu. Atmiņas asprātīgā, izteiks-
mīgā formā ietvertas vairākos stāstījumos, īpaši plaši 
nodaļās — “..nekad nepiedos” un “Mazliet par manu 
ceļu uz pirmajām grāmatām”13. Tieši par “Skumjo op-
timismu” dzejnieks saņēma bargāko kritiku. To kopā ar 
vairāku citu rakstnieku darbiem kritizēja LKP CK sek-
retārs Jurijs Rubenis. Laikraksts “Literatūra un Māksla” 
1968.gada 14.decembrī publicēja citātus no viņa refe-
rāta: “(..) parādījās mēģinājumi nodarboties ar sociālis-
ma, kā arī Lielā Tēvijas kara vēstures “pārvērtēšanu”, kas 
noved pie šķirisko pozīciju zaudēšanas nozīmīgu sabied-
risko parādību novērtējumā, pie noslīdēšanas abstraktā 
humānisma, nihilisma pozīcijās”. Viņš uzsvēra — krāju-

valsts pilsētās, publicētajās atmi
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mā ir arī tādi dzejoļi, piemēram, “Atvaļinājuma laiks” un 
“Pļi! 1905”, kuru idejiskajai koncepcijai nekādi nevarot 
piekrist. J.Rubenis norādīja, ka nopietnus iebildumus 
izraisot arī dzejoļa “Ugunsvēji” idejiskā ievirze14. 

I.Auziņa dzejoļa “Pļi! 1905” publicēšana, kurā ir rin-
das “(..) Pļi! Jo Baltijai būs mūžīgi būt Krievijas impērijas 
sastāvdaļai”, vērtējama kā atklāts padomju cenzūras 
nevarības apliecinājums. Savu Latvijas vēstures traģi-
kas izjūtu I.Auziņš spilgti un drosmīgi izteicis arī dzejolī 
“Ugunsvēji”: “Ugunsvējos Visu mūžu mītam, / Ugunsvē-
jos Mūsu pils un māja, / Vidzemīte, Vidzemīte, Brīvu tautu 
auklētāja” — un dzejoļa izskaņā, kritikas un ideologu 
apkarotie motīvi — “(..) Lidmašīnas. Lidmašīnas. Lidma-
šīnas. / Ugunsvēju varenākās mātes. / Pāri lido, pāri lido, 
pāri lido / Bažu pilnai mīļai zaļai Zemei”.15 Autora domu 
paspilgtina dzejoļa moto — Matīsa Kaudzītes rindas: 
“Kur kauns un bēdas tautu spiež / Un maz, kas tautai līdzi 
cieš, / Tur nāc, lai glābējs mazs vai vēls, / Un teic, ka esi 
viņas dēls!”. I.Auziņa dzeja izskan kā atmodas laika pie-
teikums, tā lika viņam piedzīvot gan bažu pilnus līdz-
jūtības apliecinājumus, gan klusināti paustu kolēģu un 
lasītāju atzinību. Krājuma “Skumjais optimisms” izdo-
šana pārsteidza trimdiniekus — daudz citētajā grāma-
tā “Piecdesmit gadi bez televizora” autors atceras, ka 
trimdas tautieši bieži jautājuši — vai tiešām grāmatnī-
cās nonāca visa krājuma 16 000 tirāža? Vai nenotika tā, 
ka tika atļauti tikai daži simti vai desmiti eksemplāru, 
pārējie palika neiespiesti vai tika iznīcināti?

Dzejnieks atminas, ka J.Rubenis nebija vienīgais 
“uzbrucējs”, to skaitā bija arī LKP CK ideoloģijas sekre-
tārs Aleksandrs Drīzulis, kurš rakstnieku sapulcē 1971.
gada 31.janvārī teicis šādus vārdus: “Bijušie padomju 
darbinieki, kolhozu priekšsēdētāji, visi godīgie cilvēki 
Imantam Auziņam to nekad nepiedos... Vienā putrā viņš 
sajaucis, vienā maisā sabāzis sarkanarmiešus un leģio-
nārus, partizānus un šucmaņus, padomju darbiniekus 
un pēckara bandītus”16. Šī runa citos avotos nav publi-
cēta, taču A.Drīzuļa vispārējās nostādnes publikācijās 
ir atrodamas. I.Auziņš pats citējis šā “kritiķa” uzskatus, 
kas pausti saistībā ar PSKP XXIV kongresu un Leonīda 
Brežņeva izteikumiem kongresā par padomju literatū-
ras un mākslas uzdevumiem. Piemēram, A.Drīzuļa pub-
likācijā “Literatūru — tautai” žurnālā “Karogs” I.Auziņš 
pieminēts šādā kontekstā: “Skarot jautājumu par šķi-
risku, partejisku pieeju dzīves un literatūras parādībām, 
jāatzīmē, ka dažkārt viena otra autora darbos šāda pie-
eja tiek aizstāta ar abstrakta humānisma pozīcijām. Tā 
tas, diemžēl, noticis atsevišķos V.Belševicas, I.Auziņa un 
vēl citu autoru darbos. Izejot no šādām pozīcijām, pilnīgi 
vienādā toņkārtā, vienādā izgaismojumā tiek pasniegti 
pēc savas būtības dažādi notikumi — gan seno kuršu 
un zemgaļu kauja pret krustnešiem, gan pirmā Livoni-
jas kara epizodes, gan sarkano latviešu strēlnieku cīņas 
pilsoņu kara frontēs... Visi šie notikumi tiek traktēti kā 
vienādi uguns ceļi, kuros gājuši bojā latvju dēli. Protams, 
ka šādiem uzskatiem, šādām koncepcijām mēs nevaram 
piekrist.”17. I.Auziņš nav citējis A.Drīzuļa domas turpinā-
jumu, kas izskan sevišķi skarbi: “(..) Gaušanās par lat-
viešu tautas likteni, ka to, lūk, svaida kā smilšu graudiņu 

jūrā, nav nekas cits kā utopiska nacionālegoisma izpaus-
me.”18 I.Auziņš atmiņās norāda, ka līdzīgi uzbrukumi 
literātiem, arī viņam, nebija retums, bet šis bijis vienī-
gais gadījums viņa dzīvē, kad varēja sekot pat arests19. 
Dzejnieks arī atceras, ka pēc A.Drīzuļa uzstāšanās rakst-
nieku sanāksmē dažs kolēģis noraudzījies uz dzejnie-
ku kā uz smagu, varbūt neglābjamu sirdzēju. I.Auziņš 
arī rakstīja, ka A.Drīzuļa referāta “radioaktīvā” ietekme 
bija jūtama vairākus gadus, bijis pat iespaids, ka ir kāds 
o4ciāls publicēšanās aizliegums. Viena otra redakcija 
“laipni” atteikusies no I.Auziņa dzejoļiem. Atzinīgi dzej-
nieks vērtē literatūrkritiķa Kārļa Krauliņa attieksmi, kas 
bija mēģinājums, laipojot starp “skarbās” kritikas norā-
dījumiem, pateikt dzejniekam arī atzinīgus vārdus par 
viņa dzejas krājumu “Nezūdošais” (1972). K.Krauliņš 
rakstīja: “Es nepiekrītu tam, ko Auziņš izdomā, bet man 
simpātisks pats fakts, ka viņš dzejā domā, un intensīvi 
domā”, grāmatu esot ieteicams izlasīt, “bet tā jālasa ar 
pretēju ievirzi — nevis meklējot atbildi uz to, kā vajadzētu 
dzīvot, bet uz to, kā nevajadzētu dzīvot”20. I.Auziņš ar sa-
jūsmu konstatēja, ka ar šādu piebildi varēja izdot visu 
padomju laikā aizliegto un noklusēto literatūru21.

Bez jau minētā manuskripta LVA glabājas arī ci-
tas liecības par I.Auziņa dzejas cenzēšanu. 1969.gada 
27.maijā izdevniecībā 
“Liesma” tika iesniegta 
vēl viena B.Saulīša raks-
tīta iekšējā recenzija par 
krājuma manuskriptu. 
(To parakstījušas vēl di-
vas pēc parakstiem ne-
atšifrējamas personas. 
I.Auziņš paskaidroja, ka 
iekšējās recenzijas pa-
rasti rakstīja viens vēr-
tētājs — un galvenais 
šīs recenzijas autors ir 
B.Saulītis —, abu pārē-
jo parakstu īpašnieki 
tikai izteikuši atbalstu 
recenzijā teiktajam). 
Recenzija ir par I.Auziņa 
dzejoļu krājumu “Ceļš 
uz mājām” (krājuma no-
saukums tika mainīts un 
1970.gadā tas nāca klajā ar nosaukumu “Skaņa”).

Recenzents rakstīja, ka vēl gluži “svaiga” šķiet grā-
mata “Skumjais optimisms”, taču autors jau paguvis 
sakārtot un nodot izdevniecībai citu manuskriptu ar 
iespaidīgu apjomu — ap 3000 dzejrindu. Tika atzī-
mēts arī, ka pirmās nodaļas nosaukums “Šī zeme, tavs 
skūpsts un krāsns sarkanā mute” visvairāk un visskaid-
rāk norāda, kāpēc krājumam dots nosaukums “Ceļš uz 
mājām”, tātad rindās ir arī krājuma moto. Vērtējot krā-
juma manuskriptu, tajā paustās autora ieceres, jāsaka, 
ka nav gluži pareizs uzziņu izdevuma “Latviešu rakst-
niecība biogrā4jās”22 I.Auziņam veltītā šķirkļa autores, 
literatūrzinātnieces Ingūnas Sekstes apgalvojums. 
Viņa norāda, ka laikmeta kolīzijas krājumā skartas ma-
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zāk kā krājumā “Skumjais optimisms”. Iebilstot I.Sekstei 
jāpiemin — dažus laikmeta tendences raksturojošus 
dzejoļus no krājuma izņēma cenzūra. Piemēram, dze-
joļu krājuma “Skaņa” (sākotnējais nosaukums “Ceļš uz 
mājām”) manuskripta satura rādītājā izsvītrots dzejolis 
“Gripas epidēmijas laikā 1969.gada ziemā”.

Recenzents rakstīja, ka no I.Auziņa krājuma otrajā 
nodaļā ievietotajiem dzejoļiem 4lozo4skā doma vis-
skaidrāk jūtama balādē “Zelta vārti”. Tajā aprakstīts, ka 
mongoļu–tatāru valsts galva Batijs ieņem Kijevu, bet 
nav apmierināts, jo nav guvis uzvaras prieku un gan-
darījumu, tā kā nav spējis iekļūt pilsētā pa galvenajiem 
— Zelta vārtiem. Recenzenti atzina — balāde ir spē-
cīga, un, ja tajā var saklausīt arī citus zemtekstus, tad 
lai tas paliek uz autora un lasītāju sirdsapziņas. “Taču 
ne vairs par zemtekstu, bet par tekstu jārunā pēc dzejoļa 
“Mēris” izlasīšanas!”23 — ar sašutumu konstatēja recen-
zents. Skaidrības labad viņš iekšējā recenzijā citēja visu 
dzejoli.

No cikla “Viduslaiki”

“Mēris”

Naglojiet logus ciet,
Panckas dedziniet sārtos! —
Mēris pa Baltiju iet,
Stāv manos un tavos vārtos.

Māte, neskūpsti dēlu,
Meitene, puiša bēdz,
Kamēr vēl nav par vēlu,
Klētiņu cieši slēdz.

Skatieties saule riet,
Tautas deg gluži kā sārtos! —
Mēris pa Baltiju iet, 
Kādos lai ieslēdz to vārdos?

Kas manus rudzus pļaus?
Kurš izslauks manas govis?
Kuram sulas dos kļava?
Kurš Jāņu vainagus vīs?

Zeme no žūpības trīc,
Draugs viļ draugu un brāli.
Karš to atnesa līdz,
Ciltis svešas un tālas. 

Apspļaudīts, kas bij’ mums svēts!
Tagad tie māca pikti —
“Kāpēc jūs esat, kāpēc
Drūmi un ļauni, un slikti!”

Rudzi tik vareni zied,
Kūp meži pēc pērkona rības.
Bet — mēris pa Baltiju iet,
Dzīres pirms nebūtības.

Recenzents norādīja: ja jau tiešām dzejolis ņemts 
no cikla par viduslaikiem, tad šoreiz gan vajadzētu 
publicēt visu ciklu. Viduslaikos Baltijas nemaz nebija, 
jo teritoriju, par kuru rakstot I.Auziņš, toreiz sauca par 
Livoniju. Jēdzienu “Baltenland” ap 1845.gadu radīja 
vācu baroni, pretodamies pret guberņu nediferencētu 
iekļaušanu Krievijas sastāvā. Pēc tam tautas atmodas 
laikmeta darbinieki savos karogos ierakstīja latviskoto 
nosaukumu — Baltija. Viņš secina: “Tāda nu reiz ir tā 
vēsture un šis dzejolis krājumā nebūtu ievietojams”24.

Recenzenta raks-
tītais tika ņemts vērā. 
Krājumā “Skaņa” dze-
jolis “Mēris”, protams, 
netika ievietots. Dze-
joļa manuskripta frag-
mentu ar piebildi “Nē!” 
autors publicējis grā-
matas “Piecdesmit gadi 
bez televizora” I. daļas 
28.lpp.25

Recenzents B.Saulītis 
izteica iebildumus arī 
par 1905.gada revolū-
cijas notikumu traktē-
jumu jaunākajā latviešu 
dzejā, tajā skaitā jau-
nākajā I.Auziņa dzejā. 
Notiekot kāda simpto-
mātiska pārvērtība — 
neesot apstrīdams, ka 1905.−1907.gada revolūcijā 
galvenais tautas ienaidnieks bija carisms, bet Baltijā 
tautas naids, īpaši uz laukiem, asi vērsās arī pret vācu 
baroniem un muižu. Bet jaunākajā latviešu dzejā ba-
rons — sensenais tautas ienaidnieks, arvien vairāk 
tiekot atvirzīts paēnā, dodams vietu krievu kazakam 
vai dragūnam (I.Auziņa krājuma manuskriptā dzejoļos 
“Brīvība”, “1905.” un “Mūžīgais sākums”), “(..) kaut gan 
nabaga kazaks notikumos iejaucās tikai pēc paša piek-
tā gada un viņam bija nesalīdzināmi mazāka loma un 
noteikšana nekā baronam”26. I.Auziņš, protestējot pret 
šādu recenzenta nostādni, 1969.gadā, acīmredzot drīz 
pēc recenzijas izlasīšanas, uzrakstīja vēl asāku, nosodo-
šu dzejoli par cara algādžiem — kazakiem. Šo dzejoli 
autors pirmo reizi publicēja minētajā atmiņu grāmatā, 
pievienojot fragmentu no B.Saulīša recenzijas, kurā 
aplami vērtēta kazaku loma 1905.–1907.gada revolū-
cijā27.

Rakstot par krājuma trešo nodaļu recenzents uz-
svēra, ka autors akcentējot t.s. nelaimīgo vai nepiepil-
dīto mīlestību. Bet nopietnus iebildumus šajā nodaļā 
raisot “Balāde par Krišu, Miķeli un Annu” — tajā esot 
iezadzies bezkaislīgs tautas nesto upuru uzskaitījums: 
“(..) tēvs krīt Mandžūrijā, pirmais dēls poļu purvos, otrais 
— pie Perekopa. Pēc tam — mazdēlu kārta — viens iet 
bojā, aizstāvot Maskavu, otrs Volhovā. Vārdu sakot, lai 
kas un kur karo, visi bendē nabaga latviešus. Šāds nosta-
tījums faktiski apvaino latviešu tautu, kas savā lielum lie-
lajā daļā tomēr zinājusi par ko un kur karot. Vienlīdzības 
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zīme starp dažādiem kariem un dažādiem ideāliem nav 
liekama”28. Arī šis recenzenta kritizētais dzejolis krāju-
mā nav iekļauts. (Autors dzejoļa manuskripta fragmen-
tu ar norādi “jāizņem” publicējis grāmatas “Piecdesmit 
gadi bez televizora” I daļas 28.lpp.29). Dzejoļu krājuma 
“Skaņa” iekšējā recenzijā kategoriski paustās pozīcijas 
saskan arī ar LKP CK ideologa Aleksandra Drīzuļa kriti-
ku par Latvijas vēstures faktu nepamatotu vispārināju-
mu I.Auziņa dzejā.

Recenziju noslēdz secinājums, ka I.Auziņa krājumu 
var izdot, tomēr dzejniekam vajadzētu to papildinot, 
šo to atmetot un šo to pilnveidojot.

Dzejnieka I.Auziņa dzejas cenzūra ir viena no pret-
runīgākajām latviešu padomju literatūras cenzūras 
vēstures lappusēm. Nikna vēršanās pret brīvu Latvijas 
vēstures notikumu interpretāciju te mijas ar pilnīgu 
cenzoru nevarību pret dzejas vārda daudznozīmību. 
I.Auziņš dzejā pauda padomju ideoloģijas uzspiestās 
vēstures izpratnes noliegumu.
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