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PRIEKšVĀRdS

Ideju par šīs grāmatas tapšanu deva mana dzīvesbiedre Silvija 
Holcmane. 

Nekad nebiju iecerējis rakstīt memuārus. Vismaz līdz šim laikam 
man likās nevajadzīgi nodoties pārdomām par pagātni. Tiesa, laiks, 
kurā esmu dzīvojis, ir bijis pārmaiņām bagāts. Arī manā dzīvē ir bijuši 
krasi pagriezieni. Taču visumā neesmu centies pats radīt pārmaiņas, 
atteikties no ierastā dzīves veida, kas bijis saistīts tikai ar dažām darba 
vietām. 

Taču Silvija domāja citādi. Biju viņai stāstījis par daudziem 
notikumiem, kuru aculieciniece viņa nebija un nevarēja būt. Tāpat 
viņa galvenos vilcienos uzzināja manu dzīves stāstu un uzskatīja, ka 
tas ir jāfiksē grāmatā. 

Tā mūsu kopdarbībā tapa šī grāmata. Tās saturs veidojās no 
maniem stāstījumiem, bet kompozīcija un izteiksmes līdzekļi pilnībā 
bija Silvijas kompetencē. Pēdējais apstāklis grāmatai piešķīris zināmu 
noskaņu. Caurlasot uzrakstīto, centos salikt akcentus pareizās vietās, 
bet gribot negribot tekstam vijas cauri sievietes pasaules uztvere, 
izjūtu gammas, ko attēlot es pats droši vien nebūtu bijis spējīgs. 

Kāds tad ir bijis mans dzīves gājums? 
Tātad – sākumā bezrūpīga dzīve labi apgādātā ģimenē. Jau 

pusaudža gados rodas interese par apkārtējās vides veidošanu, kas 
sakrīt ar celtniecības uzplaukumu t. s. Ulmaņa laikos.

Studijas Arhitektūras fakultātē sākas pirmās Latvijas republikas 
pēdējā gadā un notiek līdztekus ar lielajām politiskajām pārmaiņam, 
beidzas tūlīt pēc kara, kad jau otrreiz pasludināta Padomju Latvija 
(nepārtrauktās studijas ļauj izvairīties no leģiona).

Pēc studiju beigšanas – daži gadi tikko nodibinātās Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Arhitektūras un celtniecības institūtā, tad 1950. 
gada sākumā pēkšņa izsūtīšana uz Sibīriju. Tur nostrādāju celtniecības 
pārvaldē, dzīvodams barakās līdzās strādniekiem, bez tiesībām 
atgriezties dzimtenē un ar ierobežotu kustības brīvību nelielajā 
pilsētiņā Abakānā. 
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Pēc sešiem ar pus gadiem iestājos darbā Rīgas galvenā arhitekta 
pārvaldē, kuras dienestā, izņemot  trīs ar pus gadus, kad atkal strādāju 
Zinātņu akadēmijā, atrodos vēl joprojām.

Tātad gandrīz 50 gadus ierēdņa amatā, bez sevišķas vēlēšanās 
iekļūt augstākos amatos norit visumā pieticīga ikdienas dzīve ar 
vienīgo priekšrocību – būt blakus lielajām un dažkārt pretrunīgajām 
Rīgas celtnieciskajām pārvērtībām. 

Protams, man ir bijušas arī blakus intereses, bez Vecrīgas 
izzināšanas – sevis apliecināšanai rakstot presē, stāstot par Rīgas 
attīstību. Daudz laika aizņēmusi arī muzicēšana un ērģeles.

Tā es vienkārši varētu raksturot savu dzīvi.
Bez augšminētā grāmatā ir daudz intīmo pārdzīvojumu, kas 

pavada katru cilvēku un gan negatīvi, gan pozitīvi ietekmē radošos 
spēkus. Varbūt brīžiem tie parādās priekšplanā, bet tas jau vairāk ir 
grāmatas autores nopelns.

Jāatgādina arī, ka grāmata rakstīta vairākus gadus, ko var nojaust 
pēc nesaistēm tekstā.

                                        Andrejs Holcmanis
                                                                 

                                                           Rīga, 1996.gadā
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Uz cilvēku neved neviena laipa, neviens tilts.
Uz cilvēku var aiziet tikai pa atspulgiem.

Imants Ziedonis. Epifanijas

I
PIRMdzIMTAIS

Lāčplēša ielas ceturtā stāva Rīgas dzīvoklī agrā rītā atskanēja 
kliedziens, tur nākamais arhitekts paziņoja par savu ierašanos. Pilsēta 
atbildēja baznīcu zvaniem. Bija svētdiena – 1920. gada 18. jūlijs. Irmas 
Holcmanes, dzim. Cīrules un advokāta Viļa (Vilhelma Frīdriha Johana) 
Holcmaņa pirmdzimtais dēls Andrejs bija nācis pasaulē, savienojot šos 
divus cilvēkus nesaraujamām saitēm Dieva un ļaužu priekšā. 

Andreja Holcmaņa māte Irma – bijušā Bērzes skolotāja Kristapa 
Cīruļa un Otīlijas Valteres meita (pie Kristapa Cīruļa bija mācījies Valsts 
un Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, Cīruļa skolnieki bija arī vēlākais 
Rīgas skolotāju institūta pasniedzējs B. Bergmanis un mūsu ģimenes 
draugs Dr. J. Princis, kā arī pazīstamais būvuzņēmējs L. Neiburgs).

Irma, vispusīgi izglītota sieviete, krāšņu tumšu matu vilni, kuras 
zilo acu vērīgais skatiens nepārprotami liecināja par asu prātu, bet 
rāmā valoda par iedzimtu inteliģenci. It īpaši jaunās sievietes dotumi 
izpaudās zīmēšanā. Viņas zīmētās govis smaržoja pēc piena, un šķita,  
ka var sadzirdēt zirgu bubināšanu no tuvīnām miglā tītām pļavām 
Bērzes upes līčos. Acīmredzot šīs spējas bija pārmantotas gēnu rotaļā: 
Irma nesa sevī kaut ko no sava radinieka gleznotāja Jāņa Valtera. Arī 
viņas brālis Aleksandrs kļuva par mākslinieku. 

Irma Cīrule strādāja par guvernanti Maskavā, arī Vilis Holcmanis 
tai laikā studēja jurisprudenci Maskavā. Pirmā pasaules kara laikā kaut 
kur starp Sankt-Pēterburgu un Maskavu abi jaunie cilvēki bija tikušies 
un nolēmuši savienot savas dzīves. Vārdu Andrejs dēlam izvēlējās 
jaunā māte, kura kā vīrieša ideālu nesa savā sirdī Ļeva Tolstoja «Kara 
un miera» varoni Andreju Bolkonski. Šai laulībā piedzima vēl divi bērni: 
dēls Voldemārs, vēlāk iesaukts par Volīti, un meita Anita.
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Vilis Holcmanis ap 1932.gadu

Nākamā arhitekta pirmās atmiņas saistītas ar Jūrmalu, konkrēti –  
Dubultiem. Tur viņš atceras sevi paklausīgi ejam pie rokas Zigfrīdam 
Anna Meierovicam, kurš bija biežs viesis Holcmaņu ģimenē un ar kuru 
advokāts Vilis Holcmanis bija iepazinies astoņpadsmitajā gadā un no 
1921. līdz 1924. gadam bija Meierovica kabineta tieslietu ministrs. 
Šī draudzība ilga līdz pat Meierovica traģiskajai bojā ejai 1925. gada 
augustā.

Otrā spilgtākā atmiņa Andrejam saistīta ar pirmo patstāvīgo 
pasaulē iešanu. Lūk, kā tas noticis. Kādā jaukā pēcpusdienā, kad māja 
bijusi pilna viesu un visi «izbiruši» dārzā kur kurais, bet auklīte Emīlija 
aizņemta ar mazo Anitu, Andrejs, liels vīrs juzdamies, kā ne, pieci gadi, 
nolēmis neviena nepamanīts aiziet palūkoties, kas tad īsti notiek viņpus 
dzelzceļa stigai. Dārza vārtiņi vilināt vilinājuši. Nebija jau tā, ka nebūtu  
aiz tiem būts. Diendienā ar brālīti Volīti aukles pavadībā bērni 
aizstaigāja līdz jūrai, taču jūra mazo Andreju diezkā nevilināja.

Pats viņš neatceras, cik ilgi bijis prom, atceras vien to, ka vectēvs 
Cīrulis bija panācis mazo bēgli tieši tajā mirklī, kad viņš cēla kājeli pār 
mirdzošo dzelzceļa sliedi. Un tie vairs nebija nekādi joki. Vectēvam 
toreiz bija jau ap astoņdesmit, viņa redze bija kļuvusi vāja, kājas arī 
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diezkā neklausīja, un mazuļu izdarbības veco vīru darīja neiecietīgu un 
bargu. Šķita, ka tie labāk būtu saņēmuši pērienu nekā pamācības, taču 
vecais skolotājs nevarēja atļauties šādu nepedagoģisku rīcību.

Andrejs ar māti Irmu un tēvu Vili Jūrmalā, 1922.gads

Andrejs atceras, ka Volītis tik ļoti bijies šo pamācību, ka jau 
vectēvam tuvojoties, sācis pilnā balsī kliegt, tā izrādot savu protestu, 
kamēr Andrejs pret grūti uztveramām pamācībām protestēja daudz 
nepieklājīgākām izdarībām. 

Cik toreiz – puišeļa vecumā – fasādes durvis Lāčplēša ielā likās 
grandiozas, kāpnes platas un stāvas, tik tagad, apmeklējot dzimto 
namu, tas šķitās sarucis un tumšs.

Andrejs sakās atminamies lielo zāli, kurā mēbeles bijušas 
apvilktas ar zaļu samtu, cauri šai zālei varēja nokļūt vecāku istabā un 
no turienes bērnu istabā, bet no bērnistabas atkal atpakaļ koridorā. 
Toreiz man varēja būt kādi septiņi gadi, stāsta arhitekts, un es biju 
iemīlējies pirmo reizi. Ar bijību, ceļgaliem trīsot, tuvojos sienai, kura 
mūs šķīra no kaimiņu dzīvokļa, un, piespiedis tai ausi, centos saklausīt 
meitenītes balsi. Viņu sauca Skaidrīte. Tuvoties meitenītei pagalmā vai 
pasveicināt uz ielas, par to nebija ko domāt, biju pārlieku kautrīgs. 
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Man pilnīgi pietika ar to svētlaimi, kuru sajutu tuvojoties sienai. Un 
vēl man ļoti kārojās nocelt telefona klausuli, aparāts karājās zālē 
pie sienas un to parasti lietoja tēvs; vēl tagad atceros mūsu telefona 
numuru – 809.

No kāpnēm uz dzīvokli veda divas durvis, viena parādes ieeja, 
otra domāta kalpotājiem. Šaurajā priekštelpā starp kalpotāju durvīm 
un ieeju dzīvoklī, kur bija slīpa siena, mēs bērni parasti ar primitīvu 
kinoaparātu demonstrējām zīmētas krāsainas filmiņas, kur atkārtojās 
vienas un tās pašas darbības.

Rītos mūsu dzimtas labā gariņa Emīlijas pavadībā gājām staigāt 
uz Vērmanes dārzu. Mēs ar māsiņu Anitu abi bijām tādi bāli un klusi, 
toties dzīves priecīgajam, melnīgsnējam un sārtajam brālītim Volītim 
visas ebrēju ģimenes pievērsa uzmanību. Ebrēju bērnu auklītes nāca 
klāt mūsu auklītei Emīlijai un apjautājās, ar ko to puiku barojot, ka 
vaigi rožaini kā āboli un pats tāds labi noaudzis. Viņas neizpratnē 
raustīja plecus, kad Emīlija paskaidroja, ka mēs visi esam no vienas 
ģimenes. 

Māja, kurā mēs dzīvojām, atradās pretim Dailes teātrim, un 
mēs bieži apmeklējām teātra izrādes. Īpaši ērti tas bija ziemā, jo 
nevajadzēja vilkt mēteļus, varēja vienkārši pārskriet ielas otrā pusē. 
Nedaudz vēlāk, kad sāku iet skolā un mēs pārcēlāmies uz dzīvi Zigfrīda 
Meierovica bulvārī, sadraudzējos ar Valtu Grēviņu, un mēs kopīgi 
apmeklējām teātri – Valta krusttēvs bija Eduards Smļģis. (Patiesībā 
šai draudzībai Andrejs Holcmanis palicis uzticīgs līdz mūža beigām, 
jo gads gadā apmeklē Grēviņa kapu viņa nāves dienā, lai kādi būtu 
laika apstākļi. Jāatzīstas, šāda uzticība mani, Silviju, allaž nedaudz 
mulsinājusi).

Reiz abi zēni sēdējuši līdzās aktrisei Dacei Akmentiņai. Aktrise 
lūgusi Andreju, lai tas izrādes laikā uziet uz skatuves un pasniedz 
viņas vārdā ziedus Paulam Saksam, kurš izrādē «Treimeitiņas» tēlojis 
Franci Šūbertu. Taču savas nepārvaramās kautrības dēļ viņš attecies 
māksliniecei izlīdzēt (Andrejs neatceras, vai šo lūgumu nav izpildījis 
Valts, kam bija lielāka teātra pieredze).

Jau nobriedis vīrs būdams, Andrejs reiz par sevi zobojoties  
izmeta: «Kādu vasaru bērnībā, kad dzīvojām Jūrmalā, iekritu virtuves 
pagraba atvērtajā lūkā un uz brīdi zaudēju samaņu, tā man šķiet, 
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ka šis kritiens nebūs palicis bez sekām… varbūt no tā man nāk mana 
kautrība?»

Reizēm ciemojāmies pie vectēva Kristapa Cīruļa un vecmāmiņas 
Otīlijas viņu  dzīvoklī Miera ielā. Taču lielu prieku mums šī ciemošanās 
nesagādāja, tās drīzāk varēja uzskatīt par pieklājības vizītēm. Mūs 
bērnus nez kāpēc biedēja lielā zāle ar baltajiem putekļu pārklājiem 
pārsegtajām mēbelēm. Mūs parasti apsēdināja tieši šai zālē un 
iedeva aplūkošanai Brokhausa leksikonu burtnīcas, kurās bija redzami 
dzīvnieki un  augi. 

Holcmaņu bērni Andrejs, Voldemārs un Anita 1924.gadā

Vectēva dzīvoklī dzīvoja arī mātes brālis – tēvocis Saša (arhitekts–
mākslinieks Aleksandrs Cīrulis), reizēm viņš uzaicināja mūs savā istabā, 
tur mēs jutāmies brīvāki. 

Varējām aplūkot pēc eļļas krāsām smaržojošās gleznas pie sienām 
un milzīgās fotogrāfiju kaudzes, no kurām dažas bija īsti paraugdarbi. 
Vecmāmuļa Otīlija prata gatavot lieliskas sodā kūkas ar ievārījumu, un 
mēs labprāt tās ēdām un gaidījām, kad vecmāmuļa tās mums pasniegs. 
Šai sakarā Anrī atcerējās savu otru vecmammiņu – tēva māti Gotlību 
Holcmani, dzimušu Milleri, kuru bērni mīlināmā vārdā dēvēja par 
Uhņu. Tolaik viņi pa vasarām  jau dzīvoja Svētē (tēva tēvs – mežkungs 
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– bija miris piecdesmit gadu vecumā). Vecmāmuļa Uhņa kūkas veda 
no pilsētas. Vecā dāma allaž iepirkās vienā un tai pašā Jelgavas 
konditorejā, kuras īpašnieks bija ar dīvainu uzvārdu – Puķudārzs, un 
kā pastāvīga kliente saņēma pašas svaigākās. Taču vecmāmuļai šķita, 
ka tādas, tikko no krāsns nākušas, nevar būt sevišķi veselīgas, tādēļ, 
gatavodamās braukt uz laukiem, viņa putukrējuma kūkas iegādājās jau 
dienu iepriekš, noteikdama – lai nostāvas! Un tā mēs allaž dabūjām jau 
ieskābušu putukrējumu.

II
PAMATSKoLA

Skolā sāku iet astoņu gadu vecumā, tieši tai laikā, kad pārcēlāmies 
uz dzīvi Zigfrīda Meierovica bulvārī 6 (tagad Basteja bulvārī 14). Arī 
šoreiz mūsu dzīvoklis atradās ceturtajā stāvā.

Dzīvoklis bija pietiekami liels, astoņas istabas, lai tēvs varētu 
atļauties savus klientus pieņemt mājās. Tēva plašais un greznais 
kabinets, ar marmora kamīnu un tumšu, kokā grieztu rakstāmgaldu, 
tādiem pašiem krēsliem un dīvānu, izgāja ar logu uz Bastejkalnu. Arī 
tēva palīgam advokātam Rihardam Frīdenbergam mūsu dzīvoklī bija 
atsevišķs kabinets. Dzīvoklim bija arī garš koridors, un mēs bērni pa 
to kādreiz braukājām ar velosipēdu, brāzdamies cauri ēdamistabai 
un izmezdami līkumu lielajā zālē; svaigi vaskotās parketa grīdas mūs 
nenodeva, uz tām nepalika nekādu pēdu.

Mācījos 23. pilsētas pamatskolā Kronvalda bulvārī, turpina 
stāstījumu arhitekts. Mūsu skolas direktors tolaik bija Sprīvulis, 
bet klases audzinātājs – Jānis Mežsēta, liels dabas un literatūras 
mīļotājs. Vēl sešdesmitajos gados Jānis Mežsēta pārzināja Kazdangas 
lauksaimniecības skolas bibliotēku. Vecais skolotājs izrakstīja grāmatas 
no lielpilsētām, tai skaitā no Rīgas un Maskavas. Bez literatūras, kas 
ietilpa tiešajā mācību programmā, Jānis Mežsēta, inteliģents cilvēks 
būdams, bija apgādājis Kazdangas skolas bibliotēku ar visā pasaulē 
pazīstamiem klasiķu darbiem un dažādiem zinātniskiem žurnāliem. 
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