


Eižens Finks ir katra Latvijas iedzīvotāja saprātīgākā un 
gaišredzīgākā daļa. Cilvēks, kurš iemiesoja un iemieso “šeit un 
tagad” principu. Kas par to, ka fiziski Eižens Finks dzīvoja 
20. gadsimtā (1885-1958)!? Šim gaišreģim nepieder ne pagātne, 
ne nākotne — Eižens Finks patiesībā dzīvo mūsdienu Latvijā!

Tikai... Vai mēs ieklausāmies viņa vēstījumos, izdarām seci
nājumus un attiecīgi rīkojamies? Varbūt mēs distancējamies no 
savas gaišredzīgās zemapziņas, bet leģendārais Eižens Finks 
centās tieši pamodināt to.

Izlasi šo grāmatu, un varbūt no tavas zemapziņas izlauzīsies 
kāds stars vai pat uzplauks zieds!

Terēza Laube, 
žurnāla “Zintnieks” galvenā redaktore

Daudzi zina Eiženu Finku kā Rīgas gaišreģi, taču viņš ir bijis 
arī īpatnējs fotogrāfs. Šo profesiju Eižens apgūst jau pusaudža 
gados — pie Valmieras meistara Jāņa Sarkangalvja. 1909. gadā 
Finks sāk pelnīt iztiku ar fotogrāfiju Rīgā, lai gan bieži vien 
spiests mainīt darbnīcas. Lai kur viņš nonāktu, visur ir atstājis 
paliekošu iespaidu — piemēram, strādādams Maskavas ielā, viņš 
iemanto iesauku “Maskavas forštates karalis” . Lai arī Finka at
stāto darbu nav daudz, viņa uzņemtie portreti ir gana interesanti 
ar uzņemšanas stilu, pieklusināto gaismu un maigu portreta 
zīmējumu.

Maira Dudareva, 
Latvijas Fotogrāfijas muzeja vadītāja
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PRIEKŠVĀRDS

Katrs laikmets rada savus varoņus. Parasti tieši viņos ari vispilnī
gāk atspoguļojas laikmeta gars, cilvēku un tautu likteņi, cerības un 
zaudējumi. Taču laiks rit un izdzēš te viena, te otra varoņa vārdu. Vai 
arī tieši otrādi — ieraksta no jauna tos, kuri savā laikā nav tikuši no
vērtēti, dzīvojuši it kā ārpus laika vai arī laiku apsteidzot.

Laikmeta varoņu panteonā vienm ēr atrodas vieta ari pareģim.
Jau sen aizmirsti, izzuduši no ļaužu atm iņas simtiem kādreiz tik 

iecienītu zīlnieku, astrologu, gaišreģu. Bet Finks...
G andrīz visa 20. gadsim ta garum ā viņa vārds ar apbrīnojamu 

noturību ir klātesošs, vibrē Latvijas gaisā, skan avīžu lappusēs, iet no 

mutes mutē.
Finks kļuva par leģendu jau savas dzīves laikā, un desmitgades, 

kad viņa vārds bija aizliegts vai pusaizliegts, neko neatņēm a šai reti 
pastāvīgajai ne jau nu kroņa, ne jau nu oficiālajai, lielākoties neiz
skaidrojamai slavai.

Tā vien liekas —  Finku pazīst visi. Protam s, tie, kas nerimsies, 
iekams neizlasīs nākamās nedēļas horoskopu — it kā tad, ja nepa
teiks viņiem , kas tos sagaida rītdien, arī pašas rītdienas nebūs. Un ari 
tie, kuri pat grasi nedos ne tikai par visiem šiem nākotnes pareģoju
m iem , bet ari par pašiem pareģoņiem.

Eižens Finks (1 8 8 5 -1 9 5 8 )  Rīgā bija pazīstams jau 1920. gadu sā
kumā, taču īstie panākumi aizsākās 20. gadu vidū, kad it visur ru 
nāja, ka piepildīsies viņa pareģojums par atentātu pret Musolini, ka 
viņš paredzējis ari Latvijas Ārlietu ministra Meierovica, ka ari viņa sie
vas traģisko galu, Latvijas pirm ā prezidenta J. Čakstes navi.
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Var likties, ka pam atu, uz kura balstās Pinka fenomens, radījusi 
prese, pastāvīgā avīžu kāre pēc sensācijām.

No tā laika avīzēm gandrīz bez ierunām  Finku atzina populārā 

“Pēdējā Brīdī”. Lielākais krievu laikraksts “Segodņa” pret viņu izturē
jās ar uzm anību un labvēlību.

Gaišreģi vienm ēr pavada skeptiķis. Attiecībā pret Finku tādu 

lomu uzņēmās avīze “Jaunākās Ziņas”, tās izdevēja bija Emīlija Ben
jam iņa, kurai, kā runā, Finks pareģojis, ka viņa nom irs galīgā naba
dzībā.

Bieži, neraugoties uz pretrunīgum u, sabiedrībā pazīstamākajiem  
pareģiem  tika piedēvēti gan piepildījušies, gan nepiepildījušies pra

vietojumi, kuriem bija būtiska nozīme cilvēku, dzim tu, valsts likte
ņos, utt.

30. gadu otrajā pusē Finka vārds pam azām  izzūd no avīžu lap
pusēm, kaut arī viņa zvaigzne joprojām  mirdz spoži. Šajos gados tika 

aizliegts skart kā Latvijas valdības iespējamo rīcību, tā arī kaimiņus. 
Vēl agrāk, 1929. gada oktobrī, tika pieņemts likums, kuru gan ne visai 
ievēroja, proti, mantkārīgā nolūkā izmantot “citas personas lētticību 

vai māņticību ar pareģošanu, sapņu iztulkošanu, zīlēšanu, pam udi
nāšanu meklēt paslēptu m antu, noslēpumainu spēku izsaukšanu, 
buršanām , pūšļošanu, vārdošanu vai ar citu viltus palīdzību”. Taču to 

cilvēku skaits, kuri vēlējās no Finka uzzināt savu likteni, nebūt nesa

mazinājās. Līdzās presei ir arī cits, daudz drošāks, inform ācijas pa
sniegšanas veids — no mutes mutē. Kaut arī ne visi Finka sarunu  
biedri dalījās pareģojum os ar apkārtējiem. Daudzi slēpa gan savas vi

zītes, gan sarunas ar Finku, vēlēdamies saglabāt noslēpum aino  
saikni, kāda pastāv starp pareģojum u un cilvēka likteni.

1941. gadā Finku arestēja LPSR VD TK  (Valsts drošības tautas ko
m isariāts). Rīgā viņš atgriezās tikai 1953. gadā.

G rām atā iekļauti raksti par Finku no 1920. līdz 2000 . gadu lat
viešu un krievu izdevumiem, arhīva materiāli, atm iņas par Finku.
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Daudzi materiāli ņemti no veciem laikrakstiem. Šo rakstu leksika 

un stilistika mūsdienu lasītājiem var likties arhaiska, nepieņemama 

vai pat smieklīga. Tom ēr esam centušies saglabāt 1 9 2 0 .-3 0 . gadu lat
viešu žurnālistikas žanra valodas iezīmes. Tā esam rīkojušies pietātes 

dēļ pret aizgājušiem laikiem un to lieciniekiem, bet visvairāk gan 

pret pašu dzīvo, m ūžam  mainīgo, īpatnējo substrātu —  valodu, kura 

jūtīgi uztver un atspoguļo vēsturi un laikmeta gaumi.
Izlaidumi tekstā norādīti stūra iekavās.
Tulkojums no krievu valodas —  S. Apine.
Izsakām pateicību visiem, kuri palīdzēja mums veidot šo grāmatu. 

Sevišķi liela pateicība pienākas Eižena Finka radiniekiem, vispirmām  

kārtām Finka mazmeitai Larisai Upesjūrai, tāpat arī J. Abizovam, 
B. Brokai, A. Bruzgulim, J. Barvikam, R. Dobrovenskim, L. Fleišma- 

nam, A. Strangam , S.Vidjakinai.

Boriss Ravdins



PIE RĪGAS PAREĢIEM

N ezinām s ir cilvēkam viņa liktenis un dzīves ceļš. Bet izdibināt 

to nemitas nenogurstošais prāts. Zinātne ar šo jautājumu nodarbojas 

mazāk, bet toties plašāk šai virzienā strādā dažādi astrologi, h iro

manti, kāršu licēji, zīlētāji un pareģoņi. Viņi mēģina noteikt cilvēka 

pagātni, tagadni un nākotni gan pēc zvaigznēm, zem kurām cilvēks 

dzimis, gan rokas līnijām, gan kārtīm, gan kafijas biezumiem un citiem  

“burvību” paņēmieniem.

Kas gan cilvēku var vairāk interesēt kā viņa paša liktenis? 

Izmanīgi ļaudis izmanto šo ziņkārību un padara to sev par ienesīgu 

peļņas avotu. Tā ir pat izvirzījušies daži pasaulslaveni pareģi, kuri m ē

ģina iepriekš jau noteikt dažādus politiskus un valstiskus notikumus. 

Visvairāk tom ēr ir tādu pareģu, kuri nodarbojas ar atsevišķu cilvēku 

“likteņa” zīlēšanu, pareģodam i laimi vai nelaimi.

Arī mūsu Rīgā ir daudz dažādu pareģu. Viens no tiem  jau tik 

populārs, ka pat kāds augsts valstsvīrs sūtot pēc viņa savu autom o

bili. Dabūjis dzirdēt daudz pārsteidzošu lietu par šo pareģi — čigānu, 
arī es nolēmu to apmeklēt.

Tikt pie čigāna daudz grūtāk nekā pie m inistra vai populāra 

ārsta. Tikai slepenie signāli pie pareģa loga palīdz m an iekļūt viņa 

dzīvoklī. Durvis atver pats zīlnieks un aplūko mani urbjošiem ska
tiem , drusku piemiedzis vienu aci.

—  Jums — zīlēt? Jā?—  viņš steidzīgi prasa. Atbildu piekrītoši, un 

čigāns mani ieved uzgaidāmā istabā. Logs aizslēģots, un istabā krēsla. 

Tas tā ar nodom u, lai apmeklētājiem nebūtu neveikli, vienam uz otru
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skatoties. Pie durvīm  zaļganas portjerās ar melniem kvadrātiem. 
Tālāk —  “darba istaba”, kurā pie maza galdiņa ar baltiem un melniem  
kvadrātiem notiek zīlēšana. — Kaktā neliels Kristus ģipša tēls, virs tā 
Kristus galva ērkšķu kronī. Turpat arfa apzeltītā rāmī ar piespraus
tām  notīm , it kā kāds tikko būtu spēlējis.

Kam ēr novēroju istabu, manu, ka arī pareģis vērīgi apskata 
mani, manu apģērbu, apavus, gaitu. No tā viņam  jāspriež, kas esmu, 
kādēļ nācis, kādas bēdas mani spiež. Kam labi iet, tas pie pareģa ne
griezīsies. Bet, kam slikti iet, tas meklē “iepriecinājumu” kaut vai pie 
zīlnieka.

Apsēžamies, un pareģis sāk izlikt savas “buramās kārtis”. No ilgas 
lietošanas tās aplipušas netīriem  plankumiem un punktiem. Zem  ne
tīrum iem  tom ēr var saskatīt burvības simbolus: sarkana sirds, kurai 
izdūrusies cauri bulta; krusts, atslēga, peram ā slota, zārks, čūska, 
baznīca, melns sievietes profils, pūce, gailis, kuģis utt.

— Es visus nepieņemu, —  iesāk pareģis un pam et reizēm uz 
mani savus pētošos skatus. Viņa gaišzilās, izbalējušās acis —  pilnīgs 
pretstats melni cirtainiem , uz pieri sasukātiem m atiem . Seja vēl pa
jauna, bet dzeltengani slimīga. M ugurā pelēkas drēbes puskažociņš, 
zem kura ne apakšdrēbes, ne krekls nav redzams. Kājās “galifē” bik
ses un gari, melni auklu zābaki.

—  Nāk te pie manis visādi, —  viņš turpina, — čigāns, čigāns... 
Es jau nemaz čigāns neesmu. Esm u kroats. Latvijā jau ilgi dzīvoju un 
protu skaidri latviski...

—  Vai pie jum s daudzi nāk? —  iejautājos.
—  Bet vai tik jūs neesat no slepenpolicijas... —  piepeši atcērt 

čigāns. Apmierinu, ka neesmu.
— Mani jau reiz uz slepenpoliciju aizveda. Atnāk tāda jaunkun

dzīte. Es teicu, ka viņa pēc trim  dienām nom irs. Un tā arī atgadījās. 
Aizved mani uz policiju: kā es to zinājis? Es saku: — Jūs m ani vedī
siet augšā pa trepēm , un tur būs tādi gari, dzelteni soli.

Kā tad —  taisni, kā es teicu. Bet ārsts pateica, ka es esot prātā ju 
cis, un tā mani atlaida.
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—  Es to visu tā redzu. Kā uzbūvēja dzelzs tiltu pār Daugavu, tā 

es ar roku parādīju: divās vietās viņš būs pušu. Kā tad... Parādāt jūsu 

roku.
Saraustīti stāstīdam s gan par vienu, gan par otru  lietu, čigāns 

mēģina mani ievilkt sarunās, lai no tā kaut ko izpētītu.
Apskatīdams m anu roku, viņš saka:
—  Jums te tāds pat krusts kā N apoleonam , tikai drusku aug

stāk... Un pirksti kā Listam ; jūs zināt viņu? ... Bet te... asinis, asi
nis... —  iesaucas pareģonis, pam ezdam s uz m ani vērīgu skatu. — Jūs 

tiksit ievainoti te, krūtīs, kreisajā pusē... Jūsu tuvs draugs jūs ievai
nos. Jūs kaut kur ejat otrajā stāvā... Kas tas ir, kur jūs ejat?... —  Un 

pareģoņa asais skats atkal urbjas manī.
—  Strādāju otrā stāvā, —  es atbildu.
—  Bet ar ko jūs nodarbojaties? —  es taču nevaru pateikt... Jā, es 

redzu, ka jūs katru dienu kāpjat pa trepēm , daudz cilvēku tur ap
kārt... nāk un iet... Tā kā ar medicīnu jūs nodarbojaties... studējuši, 

vai?... Tā kā mājās jum s ārsts... Vai pie ārsta esat bijuši?...
Es tiešām tikko no zobārsta biju nācis. Kā viņš to varēja zināt? 

Ak jā —  es manu, ka čigāns kāri osta zāļu smaku, kas nāk no mana 

pusplombētā zoba.
—  Jūs esat tāds kā mākslinieks... Vai jūs neesat aktieris?... Nē, 

nē! Jūs nodarbojaties tā kā ar rakstīšanu... Vai jūs avīzēs nerakstāt?...
Kā viņš to zin? Apskatu pats savu roku un ieraugu, ka rādītāj

pirksts m an aptraipīts ar tinti, bet vidējā pirkstā varžacs, kura uzm e
tusies no biežas zīmuļa turēšanas, nodevīgi raugās uz pareģi... Arī 

kabatā iebāztā avīze izvilkusies uz āru. Man atliek tikai apbrīnot 

čigāna attapību.
Tagad viņam  pavediens rokā, un tas sāk stāstīt, ka par m aniem  

darbiem daudz runāšot pēc m anas nāves, es būšot slavens, ieņem šot 
goda vietu, citi mani apskaudīšot. Kam gan nepatīk, ka viņu cildina? 

M an liekas, taisni šīs cildināšanas dēļ daudzi gluži neapzinīgi staigā 

pie zīlētājiem. Tie prot atrast vārdus, lai nom ierinātu, lai pastāstītu,
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ka daudz labuma būs vēl dzīvē. Un cilvēki tic. ŠI ticība dod viņiem  
spēku dzīvot un meklēt to, ko pareģojis tāds zīlētājs.

Vāja rakstura cilvēki padodas pareģu hipnotiskajam iespaidam  
un tādēļ gadās arī, ka kādreiz “piepildās” tas, kas pareģots. A r ticību 
var kalnus pārcelt. Un pietiek viena daudzm az ievērojamāka gadī
jum a starp sim tiem , lai pareģis iegūtu “slavu”.

Gadās ari, ka pareģis prot dom as lasīt. Ka tāda domu lasīšana jeb 
telepātija iespējama, to ir jau pierādījuši zinātniski pētījumi. Izlietojot 
vēl attapību un labas novērotāja spējas, pareģim dažreiz izdodas pa
stāstīt daudz pārsteidzoša saviem vientiesīgiem klientiem. Priekšā 
liktos pusjautājumus izdevīgā gadījumā iztulko kā pareģojumus, bet 
neizdevīgā —  atmet.

— Vai jūs nesauc par Jāni?... —  nedroši iejautājās čigāns, n o 
saukdams visbiežāk sastopam o latviešu vārdu. No m anas sejas no
m anīdam s, ka nav uzminējis, viņš tūliņ pārlabo: —  Nesakāt, ne
sakāt... Es jum s vēlāk pateikšu... — Bet m ans vārds tā arī paliek 
neuzm inēts, lai gan čigāns pūlas to darīt, nosaukdam s vēl pāris 
pazīstamākos latviešu vārdus.

Nu sākas sirdslietas.
Kādēļ gan jauns cilvēks ies pie pareģa. Taču mīlestības lietās ne

būs labi. Grib precēties, bet nezin, kādu sievu ņem t. Un čigāns, klās
tīdams savas “burvības kārtis” iesāk:

—  Jūs tā kā gribat precēties... bet jūs to nepaņem sat, kuru dom ā
jat. No pirm ās sievas jūs šķirsaties. Bet tad apprecēsaties un dzīvosat 
laimīgi... Jūsu dzīvē lielu lom u spēlēs sieviete, kuru sauc Saša —  
Aleksandra...

Redzams, ka mīlestības lietas ir pareģa “jājamais zirdziņš”. Te var 
m elot daudz — un bez apstājas. Iesmejos par viņa fantāziju, un 
čigāns ātri pāriet uz citu jautājumu.

— Jūs esat daudz ceļojuši. Bijuši tālu. Vēl tāls ceļš jum s stāv 
priekšā. Jūs brauksat pāri robežai un atkal atpakaļ... Jūs tā kā ar fal
šiem dokum entiem ... —  ieminas čigāns un ātri pam et uz mani skatu,
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bet redzēdam s, ka nav trāpījis, tūlīt izlabo: —  Jā, uz falšiem doku
mentiem  jūs reizi dzīvosit... tas jum s ir vēl priekšā. Bet jum s ies labi. 
Bagāts būsit.

Vēl daudz jauku lietu sastāsta m an šis čigāns. Ieprasos par viņa 

klientiem un dabūju zināt, ka viņu bieži apciem ojot pazīstamas dzie
dātājas, aktrises, augstu valstsvīru sievas. Kas zin —  cik tur taisnības, 
cik reklāmas. Sapņus arī viņš protot iztulkot.

—  Nesen P. šeit bij, —  čigāns stāsta m an tālāk. —  Redzējuse 

sapni, ka nesusi irbi klēpī. Es viņai tūliņ pateicu: kāds jūsu ģimenes 

loceklis to irbi apēdis.
Par kādu irbi te runa, to nedabūju noskaidrot; tādēļ arī nezinu, 

vai rakstīt to ar lielo vai m azo “i”.
Lai m ani pārliecinātu, čigāns sāk stāstīt daudz gadījumus, kurus 

viņš paredzējis iepriekš. Beidzot prasa m an, kā tas esot iespējams, ka 

vienā un tai pašā laikā viņš varot būt divās vietās —  Rīgā un Jūrmalā? 

A cīm redzot viņš aplinkus grib pastāstīt par sava astrālā ķerm eņa pa
rādīšanos. Kad izsaku pret to šaubas, pareģis apsolās apciem ot arī 
mani savā astrālā veidā —  lai tikai es nebīstoties.

Viņš uzaicina mani pēc 10 dienām atnākt vēlreiz; tad pastāstī
šot vairāk. Samaksāju honorāru un eju. Pustum šā istabā jau gaida 

“audienci” pāris dāmu. Tikko čigāns atver man durvis uz ielu, iesprau
cas vēl kāda sieviņa, vaim anādam a: —  Vai Dieviņ, vai Dieviņ!...

Bet čigāns viņu tūlīt apmierina: — Pasakāt paldies Dievam, ka 

vēl tā —  varēja būt daudz sliktāk. —  Vientiesīgai sieviņai no brīnu
m iem  mute palika vaļā —  čigāns jau visu zin. Zin pat —  ka varēja 

būt vēl sliktāk.
Aizeju neapmierināts. Cerēju redzēt vairāk “mistikas” šai slavenā 

pareģonī, vairāk burvības. Bet ticīga cilvēka vientiesībai jau arī ar to  

pietiek. D odos tālāk —  pie likteņu noteicējas pēc roku līnijām un 

kārtīm.

ļaun ākās Z iņ as, 1 9 2 3 . Nr. 1 5 3 - 1 5 4
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RĪGAS PRIEKŠPILSĒTU AINAS. 
FOTOGRĀFIJAS VEIKALS FINKS

Gaišreģis Finks un Melnais Džeks — tie ir Maskavas priekšpilsē
tas m onum enti. Viņu īpatnējās elpas piesūcināta šī ainām  un krāsām  
bagāta Rīgas nomale.

Latvijas V ēstnesis, 1 9 2 5 . Nr. 2 5

TRĪSPADSMIT & C°

<...> Arī Rīgā netrūkst pareģu. Visslavenākais, liekas, pašlaik kāds 
Finks. Noslēpumains un grūti pieejams, Finks bieži lieto lielisku toni.

Ienāk pie viņa eleganta dāma. Tā un tā, vai jūs m an nevarētu šo 
un to pateikt. Finks stāv un skatās. Klusē un skatās. “Atnākat pēc ne
dēļas, varbūt tad es jūs pieņemšu.”

D ām a drusku tā kā apmulst: “Vai nevarētu tūlīt?” — Negribas pa
rādīt citām  draudzenēm  (kas gan arī skrien pie Finkā), ka tic tādiem  
“niekiem”, nebūs viegli atrast otru  izdevīgu gadījumu aiziet pie pa
reģa. Bet tas savelk pieri krunkās, pasmīn un nosaka: “Jūs zināt kas es 
esm u? Nu tad jūs arī zināt, kā Finks pieņem.” Aiziet un aizver durvis.

D ām a pastāv vēl drusku un iet mājās. Pēc nedēļas tā, neskatoties 
uz dusm ām , būs atkal klāt. <...>.

V. B.
R īgas Z iņ as, 192 5 . Nr. 2 1 9

PAREĢIS NO FOTO ATELJĒ

Pirm s divdesmit gadiem pie “Arkādijas”, Pārdaugavas “bulvāra” 
un “G rīzenberga”, atradās neliela foto darbnīca. Diezgan populāra. 
Šajā foto darbnīcā strādāja jauns, melnīgsnējs fotogrāfs ar varen spro
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gainām krēpēm , “ā la” mākslinieks. Viņam patika norādīt uz savu it 
kā eksotisko izcelsmi, sološu dedzinošāku kaisli, karstāku tem pera
mentu mīlestības lietās. Jūsmoja par sieviešu skaistumu, bet vēl vai
rāk par savu paša, ko dom ājās sevišķu esam, bet attiecīga noskaņo
jum a reizēs —  atzina pat par izcilu. Interesantā bāluma pielūdzējs 

viņš nebija un, lai būtu vēl skaistāks, iegādājās veselu arsenālu  

pūderu, vaigu sārtotāju, dažādu zīmuļu, kā ari dedzinātu korķi un 

lietoja tos ne sliktāk kā ultram oderna mūsdienu skaistule. N okrā

sojas, dažkārt nopūderējas, sasmaržojas un iziet pastaigāties. Zem  
katras cepures ieskatās, bet vēl uzmanīgāk seko uz sevi vērstajiem  

skatiem. Pam ana, kāda skaistule, vai it kā skaistule viņu jau ievēro
jusi — un krūtis m om entā izriežas, sejā —  uzvarētāja smaids. Ja ies 
ar kādu kopā, noteikti sāks lielīties.

Vienīgā nelaime —  viena kāja drusku īsāka par otru. A r kāju, 
pēc paša fotogrāfa vārdiem , nebija tik vienkārši: tā tika apskādēta ne
parastos apstākļos.

Blakus jūsm ai par paša skaistumu, fotogrāfs aizrāvās ar cirku. 
Pats kaut kur pat uzstājās, žonglēja, uz zirgiem auļoja, līdz vienreiz 

nokrita un atradās ar savu kāju zem zirga kājas. No tā laika ari pie
klibo. Uzstājās viņš cirkā vai nē, neviens skaidri nezināja, taču, pa
tiesi, viņš prata daudz dažādu triku, visādus cirka numurus. Nostiepj 
dārzā virvi no viena koka uz otru, staigā pa to no viena gala līdz o t

ram , pie tam  žonglē ar pudelēm, pagalēm, bet ja garastāvoklis sevišķi 
labs — ar degošiem nodeguļiem. Nodeguļi griežas gaisā, bet žonglie
ris, purinādam s kuplās krēpes, pašapmierināti smaida. Apnīk staigāt 

pa virvi, pāriet uz dančiem . Pats piedzied, pats ari danco, svaidīda
mies pa istabu dažādiem ekscentriskiem “pa”, danco un priecājas.

Vakaros viņš bieži apmeklē cirku, bet teātri nemīl. Neskatoties 

uz lielo dejas mīlestību, balles viņš neapmeklē, kas arī saprotam i; 
grūti dejot pieklibojot, bet apm ierināties ar novēršanu vēl grūtāk.

Jaunā fotogrāfa sieviešu skaistuma mīlestība īpašā veidā izpau
dās arī darbā ateljē. Viņš bieži prata pierunāt savas klientes atteikties
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no pieņem tām  pozām  un iemūžināt tās platē acij tīkam ā veidā, kā arī 
brīvākā ģērbā. Tiešāk — pusapģērbtas. Nevērīgi apņem ta šalle ap 

kuplām krūtīm , par 80 procentiem  lielāks dekoltē kā parasti, līdzības 

mūsdienu varietē dīvu vakara tualetēm —  tie bija iecienītākie ap
ģērbu veidi šādos mākslinieciskos uzņēm um os. Tiesa, fotogrāfijas iz
devās lieliski un klientes nežēlojās. Labprāt gāja uzņemties.

Tā gāja dienas un mēneši. Fotogrāfs pūderējās, strādāja, jūsm oja 

par skaistumu, staigāja pa virvi, bet paklusām sapņoja par noslēpu

m aino spēku, meklēja norādījum us grām atās un taujāja zinošus ļau
dis —  kur gan varētu dabūt Melno grām atu.

Tas ir izejas punkts lielākā Rīgas pareģa patiesajai karjerai.
Nē, nē un pēkšņi izmet stiķi, pasmejas par kādu. Visu laiku kaut

rējas, tad atkal tā sit ar vārdu, ka nav kur glābties. Ne tikai paziņu 

lokā, bet ari publiski mīlēja pasmieties, panerrot. Tajā laikā Hā- 

gensbergā uzstājās “pravietis”, teica tautai sprediķus, bet tikai no aug
stum iem : no jum ta. Parasti uzrāpjas Kalnciem a un Slokas ielas stūrī 
uz nelielas celtnes jum ta un sprediķo par dvēseles glābšanu, izdzen 

velnu utt. Fotogrāfs skatījās un klausījās, bet vienā jaukā dienā, spre
diķa laikā, vispatētiskākajā vietā no skursteņa izlēca viens pēc otra  

visai nešķīsti velni. Tādi melni, dūmaini. Izlēca, pagrozījās un n o 
zuda. Bet ļaudis ņem  un smejas.

Tikai trīs, četras večiņas nolēma, ka svētais sprediķotājs patie
šām velnus no mājas izdzinis.

Uznāca karš, un faraonu cilts pēctecis it kā pazuda no Rīgas. Kur 

viņš bija, kādas pilsētas izstaigāja —  nav zināms. Un pēkšņi parādījās 

uz skatuves Harkovā, bet tagad jau citā lomā.
Harkovā tas vairs nebija vienkāršs fotogrāfs, un pa virvi viņš 

arī nestaigāja, bet paredzēja ļaudīm nākotni un ar to nopelnīja sev iztiku.

Sevišķi bieži tika atstāstīts gadījums, kas pareģi darīja slavenu. At
nāca inteliģenta sieviete pie viņa, bet viņš paskatījās, padomāja un saka:

—  Nelaidiet savu vīru ceļā pēc maizes. Un arī biedri lai nebrauc. 

Slikti būs.
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Parunāja mājās, padomāja. Aizgāja vīrs pats pārbaudīt. Un viņam  

to pašu teica. Rezultātā vīrs pēc maizes nebrauca, bet atrunāt savus 
biedrus viņam  neizdevās. Vilciens, ar kuru viņi aizbrauca, cieta ka
tastrofa. Visi aizgāja bojā.

Rīgā pareģis ieradās, jau slavas pavadīts. Savu veco nodarboša
nos — fotografēšanu viņš arī neaizm irsa, turpināja. Un labi strādā. 
Un runā —  viņš labi prot atm inēt svešas dom as.

Viņš palika tāds pat dīvainis kā iepriekš. Vienīgi nedaudz asāks 
kļuvis, ar saviem apmeklētājiem runā bez kādām cerem onijām . Kas 
attiecas uz pielūdzējām —  to trūkum u viņš nesajūt. Kaut arī viņš 
bieži tās lamā.

Tā runā — nesen atnāca pie viņa kāda tur dāma. Paskatījās uz 
viņu un saka: — Ej prom ! Vienalga, netici, bet tādas kā tu, pietiekoši 
ap m ani skraida. — N ācās aiziet. Un cits gadījums. Atnāca sieviete, 
arī pazīlēt. Paskatījies acīs un teicis: — Bet jūs labāk par to naudu, ko 
aizņēm āties, lai sam aksātu m an, būtu nopirkusi bērniem  pienu. —  
Un nesāka zīlēt.

Kad un kur, un vai vispār Rīgas pareģis atrada Melno grām atu — 
nav zinām s. Pats par to viņš nemīl runāt.

V.J.
S ego d ņ a V ečero m , 1 9 2 6 . Nr. 108

NO NOSLĒPUMAINĀS SPOKU PASAULES
Sīkais feļetons

<...>  Vēl kaut ko par slaveno “mediju” Finku. Pie viņa ieradies... 
pats Ulm anis un, vecpuisis būdam s, tom ēr nav ne vārda jautājis par 
apsievošanos. Viņš gribējis zināt pavisam kaut ko citu:

—  Vai es kādreiz vēl tikšu par m inistru prezidentu?*

* 1925. gada beigās K. Ulmanis ieguva ministru prezidenta amatu, taču palika 
šajā posteni neilgi — pēc pāris mēnešiem Ulmaņa valdība krita.
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Finks paskatījies U lm anim  acīs un, ieraudzīdams viņa rokā kaut 

ko zaļu, atbildējis:
— O, ja, protam s, tiksat!
Ulm anis apmierināts iespiedis zaļo vīstoklīti Finkam  saujā: tas 

bijis piecsimtnieks, desmit latu vērtībā. Finks iebāzis to kabatā un zīlē
jis tālāk:

— Tiksat, bet tikai uz ļoti īsu laiciņu — apm ēram  nedēļu...
Vai pēc šī pareizā pareģojum a vēl m um s nav jānotic spoku esa

mībai un burvju visspēcībai!

Traktors

S ocia ld em ak rats , 1 9 2 6 . Nr. 199

TĀ NOTIKA

M ana m āte bija no Rīgas I ģildes krievu tirgotāju Vinogradovu  

dzim tas, kas bija slavena ar saviem ziedojum iem  vietējai vecticīb
nieku draudzei. Tēvs arī bija vecticībnieks. Mans vectētiņš pēdējos 

dzīves gados bija Rīgas Grebenščikova draudzes priekšsēdētājs. Tēvs 

mācījās Prāgas krievu institūtā, divdesmito gadu vidū atgriezās Rīgā, 
kur iepazinās ar m anu māti.

Šajās fotogrāfijās redzami mani vecāki —  Feodora Feklistova un 

Semjons Dorofejevs. Abas fotogrāfijas izgatavotas Eižena Finka foto
darbnīcā. iMani vecāki devušies pie pareģa savu kāzu priekšvakarā 

1926. gadā, lai uzzinātu, kā veidosies viņu kopdzīve. Finks viņiem  

pareģojis laimīgu laulības dzīvi un divus bērnus. Tā notika. M aniem  

vecākiem bija divi bērni, viņi dzīvoja saticīgi un laimīgi, tieši tā, kā 

Finks viņiem bija pareģojis.

Irīnas R ipas stāstījum u  pierakstīja Silvija A pine

199 5
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FINKS PAREĢOJIS MEIEROVICA 
ĢIMENES TRAĢISKO NĀVI

Par Maskavas priekšpilsētas čigānu Finku atkal sāk runāt mūsu  
augstākās aprindās. Finks esot pareģojis Kristlnas M eierovic un 
Zigfrida M eierovica šausmīgo nāvi. Kādu reizi Kristlna M eierovic ar 
labi pazīstamu mūsu aristokrātu aprindās N. kdzi ir aizbraukušas pie 
slavenā Finka. Nācies grūti viņu pārliecināt atklāt taisnību. Ilgi Finks 
stīvējies, negribējis nekā zināt, beidzot ir atklājis, ka pa priekšu mirs 
M eierovics pašos spēka gados kāda nelaimīga niecīga dēļ, un vēlāk 
viņam sekos... ļoti tuvu stāvoša persona.

Kristīne ir sapratusi, ka tas ir viņas pašas liktens. Vai viņa ir at
minējusies čigāna traģisko pareģojumu savas nāves priekšvakarā — 
tas nav zināms.

A izkulises, 1926 . Nr. 19

CIEMOS PIE FINKA

Finks neieredz rakstniekus. —  Reizēm melo, ka ausis kust. —  O rā
kulu apmeklē augstākā sabiedrība. — 1928. gada em igrantus gaida 
prieki

Rīdziniekiem, droši vien, labi zinām s slavenā vietējā gaišreģa 
Finka vārds.

Maskavas ielas galā, aiz maza foto ateljē, atrodas Delfu orākula 
rezidence. Ļaužu runas viņam  pieraksta visu noslēpumu zināšanu, 
un katru dienu liels svētceļnieku pūlis nāk pie viņa ar lūgumu pa
teikt, ko nākošā diena nesīs.

Bet Finks ir bargs un nepielūdzams. Vairums lūdzēju saņem at
teikumu.

Vēlēšanās izmēģināt savu laimi piespieda arī šo rindu autoru do
ties tik tālajā ceļā pie X X  gs. orākula.
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Pus bēda —  un es jau cietokšņa priekštelpā. Ne bez ziņkāres 
pārkāpju svētnīcas slieksni. Pretī iznāk gara augum a cilvēks brūnā 
frencī ar melnīgsnēju seju, m elniem  m atiem un caururbjošām  acīm .

Izklāstu sava apmeklējuma mērķi.
—  Rakstniekus es nevaru ciest, un ko tik viņi no manis negrib, 

un ko tik viņi neraksta, —  ar šiem vārdiem mani saņem Finks, noslē
pumu glabātājs un priesteris. Es varonīgi izturu spiedienu un apsē
žos viņam  blakus. Finks atstāj nervoza, izm ocīta cilvēka iespaidu. 
Runā lauzītā krievu valodā. Saruna sākum ā neveikla, taču pam azām  
atraisās...

—  Ļaudis tak dom ā, ka esmu šarlatāns. O, cik m an no tā nācies 
ciest un paciest, — nopūšas Finks. Šie vārdi skan tik aizkustinoši, ka 
es viņam  no sirds noticu un pūlos viņu nom ierināt.

Finks atceras savu grūto bērnību. Tēvs viņam  ungārs, m āte —  
austriete. Vecākus neatceras, audzis pie dzērāja patēva. M azo bērnu  
sita. 13 gadu vecum ā sajuta sevī pareģa spējas, bet visi par viņu sm ē
jās un ņirgājās. Finks mīl priecāties, bet stiprus dzērienus nekad ne
lieto.

Tagad Finks dzīvo godīga ģim enes cilvēka dzīvi. Finkam  ir divi 
bērni, vecākajai —  meitenei —  12 gadi, ļoti apdāvināta, m ācās balet
skolā, jaunākais puika —  9 gadi, viņā jūtam s kāds īpašs spēks. Finks 
pēc profesijas —  fotogrāfs. Līdz karam  dzīvoja Rīgā, bija plašs cienī
tāju loks, bet valdība viņu vajāja. Kara laikā dzīvoja Harkovā. Karā 
dalību neņēm a —  pret asinīm jūt izteiktu pretīgumu.

Ne vienm ēr Finks var zīlēt.
—  Gadās, ka meloju tā, ka ausis kust! Bet es neesm u vainīgs, 

ļaudis ielenc mani, pieprasa, lai es zīlēju. Kārtis tikai priekš vienkāršās 
tautas, vai tad kārtis var ko pateikt?

Finks no iekšienes sajūt tā vai cita cilvēka likteni.
— Lūk, vienreiz, —  stāsta viņš, — atnāk pie manis sieviete un 

lūdz pazīlēt. Es paskatījos uz viņu un pateicu: tev ir nelikumīgi dzi
mis bērns. Diagnoze izrādījās pareiza, un sieviete m an izstāstīja visu 
rūgto patiesību...
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E. Finka pase, izsniegta 1922. gada 25 . februāri. 

LVVA, 2996f ,  6. apr., 4703.1.

Pie Finka salasās Rīgas sabiedrības krējums: tur Latvijas universi

tātes profesori, tur diplomāti, aktieri un daudzi citi.
—  Divus mēnešus pirms M eierovica nāves, —  saka Finks, —  es 

teicu profesoram  Bļaheram  (Rīgas spiritistu biedrības priekšsēdē
tājs): šoruden M eierovics nolauzīs sev kaklu. Prof. Bļahers šos vārdus 

pierakstīja... Griežaties pie profesora, — lūdz mani Finks, —  viņš jums 

šo faktu apstiprinās.
— Taisnība, ka Kristīne M eierovica bija pie jums?
— Un kā vēl! Pie tam  diezgan bieži...
Finks stāsta, ka pirm s divām nedēļām pie viņa pabija pa dienu
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turpat 240  cilvēku. Starp apmeklētājiem ne tikai sievietes, ari vīrieši, 

pa īstam ticoši Finka lielajām pareģa spējām.

Finks runā tik neliekuļoti un dvēselīgi, ka man nerodas nekādas 

šaubas par viņa godīgumu. Bet viņa runa m an atgādina naiva bērna  

lalināšanu.

Finks runā par politiku:

— Es paredzēju nekārtības Polijā. Vēl tagad tur nav labi... 

1928. gadā Krievijā būs apvērsums. Un em igrantiem  prieki. —  Finks 

to jūt. Viņš nešaubās, tā notiks.

—  Bet jūsu attiecības ar reliģiju? —  jautāju es.

Finks it kā nedroši:

—  Baidos par to dom āt, —  viņš kautrīgi saka.

Mani jautājumi izsmelti. Mūsu saruna ievilkās vairāk par stundu. 

Atvados. Paspiežu roku. Viņš cieši skatās manī.

—  Esmu piekusis, vienm ēr it kā piedzēries, — saka viņš man uz 

atvadām . — Zīlēt negribu, galīgi netīk. Bet no klientiem nevar atkau

ties. Aizeju pilns neizpratnes.

M. V enjam inovs  

Slovo, 1 9 2 6 . Nr. 156

NO DZĪVES NOSLĒPUMAINĪBĀM

Rīgas jūrm alā, inteliģentā krievu ģimenē, kur viesojos kādā v a

karā, galvenā sarunu tēm a bija “Rīgas gaišreģu karalis” —  čigāns 

Finks. Ģimenes galva, kas nesen bija viņu apmeklējis, tagad aizrau

tīgi klāstīja savus iespaidus. Stāstītāja sieva dedzīgi papildināja un 

komentēja.

Saimnieks stāstīja:

—  Es viņam neko nejautāju. Finks izklāja savas nospeķotās kār

tis, lūkojās tajās un runāja pats. “Jūs piedzimāt tūkstoš astoņsimt...”
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Šeit viņš saminstinājās. “Vai nu septiņdesmit astotajā, vai astoņdes
mit septītajā gadā...”

Es sacīju: “Septiņdesmit astotajā.”
“N ovem brī?”
“Nē, jūnijā.”
“Nu, protam s, 24. jūnijā.”
Datum s bija noteikts precīzi.
“Kā sauca jūsu tēvu —  nezinu. Taču viņa tēva vārds bija Ādams. 
Stāstītāja tēvs bija Vladimirs Adamovičs.
“ 1905. gadā jūs valkājāt mundieri. Kādu tieši, nevaru pateikt, 

taču skaidri saredzu uzplečus.”
“Taisnība,” apstiprināja stāstītājs. Un paskaidroja: “Krievu-ja- 

pāņu kara laikā mani mobilizēja, un 1905. gadā es dienēju regulārajā 

armijā.”
“Nākamajā gadā jūs atkal bijāt mundierī.”
“Nē, 1905. gadā es mundieri nevalkāju.”
“Varbūt vienu nevalkājāt, citu valkājāt.”
“Nē.”
“Jūsu taisnība, taču atkal skaidri redzu uzplečus.”
“Jūs kļūdāties, Fink.”
Tā viņi pastrīdējušies, un katrs palicis pie sava. Jau iedams no 

Finka prom , stāstītājs atcerējies, ka 1906. gadā viņš strādājis par m ež
sargu un patiešām valkājis frenci ar meža resora tumšzaļajiem uzple

čiem .
“Jūsu ģimenē ir trīs cilvēki,” Finks runāja tālāk. “Bet kur cetur

tais? Viņš ir kopā ar jum s. Jūs par viņu daudz runājat un domājat. 
Ak, jā: viņš m ācās, ir neapmierināts ar savu skolu un par to raksta. 
Viņš ir jūsu ārlaulības dēls.”

“Finks sajauca,” komentēja stāstītāja sieva. “Jura ir vīra padēls.” 
“Savu sievu jūs saucat par Šuru, taču te vēl ir kāds “Saša”. Kāpēc 

Saša?”
Es Finkam  pateicu, ka saucu sievu par Sašu, bet viņa mani par 

Šuru.
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“Tā, saprotu. Es dzirdu abus vārdus, taču tie ir tā sapinušies, ka 

nevaru noteikt, kurš kuram pieder. Tālāk. Jums ir liels nam s, taču  
dīvaini: tas jum s gan pieder, gan nepieder.”

Māja patiešām piederēja trim  līdzīpašniekiem.
—  Varbūt Finks jūs pazina vai iepriekš bija kaut ko dzirdējis par 

jums? — jautāja kāds klausītājs.
— Tas ir pilnīgi izslēgts: es nekad neesmu ar viņu ticies, neviens 

no m aniem  paziņām , kas bijuši pie Finka, nav viņam  minējuši manu 

vārdu. Es pats neteicu, kā mani sauc, un Finks arī to nejautāja. Es 
biju cilvēks, ko viņš redzēja pirm o reizi un par kuru neko nezināja ne 

no citiem , ne manis paša. Turklāt es pie viņa gāju ar neuzticību, gāju 

tikai ziņkārības mudināts, vēlējos novērot, un visu laiku izturējos tā, 
lai viņš no manis neiegūtu nekādu materiālu savām atbildēm. Tagad 

pēc vizītes, pēc šiem iespaidiem, esmu pārliecināts, ka Finkam  nav 

vajadzīgas nekādas iepriekšējas zināšanas. Klausieties tālāk!

Es parādīju Finkam  sievas fotogrāfiju, protam s, noklusēdams, 
kas uz tās attēlots. Finks nepateica, ka fotogrāfijā redzam a m ana  

sieva, taču pavēstīja, ka viņa precējusies divas reizes, ka viņas pirmais 

virs nom iris, turklāt nom iris ārpus mājas un ka viņa nāves brīdī nav 

bijis klāt neviena tuvinieka. Tas gandrīz viss ir taisnība. Finks kļūdī
jās tikai vienā — nāves brīdī sieva bija klāt, taču neviena cita patie
šām  nebija.

Tas viss šķiet diezgan brīnumaini, taču pagaidām vēl nekā satrie

coša. Domas tiek pārraidītas. Šo pārraidi savā ikdienas dzīves pieredzē 

spēj novērot gandrīz katrs. Dažiem piemīt pastiprinātas spējas uztvert 
citu dom as, un labi gaišreģi acīm redzot nāk no šo jūtīgo ļaužu vidus. 
Kad devos pie Finka, es to zināju un atcerējos, un, ticiet m an, no visa 
spēka centos nedom āt nedz par sevi, nedz saviem tuviniekiem . Un, 

protam s, nedom āju par m undieriem , ko nēsāju 1905. un 1906. gadā. 
Jūs atceraties: es biju aizmirsis par m ežsarga uzplečiem; es patiešām  

domāju, ka Finks ir kļūdījies, un iebildu viņam. Es par to atcerējos 

tikai pēc vizītes. Tāpēc es viņa sacīto nevaru tā. Mēs runājām  kādas
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divas stundas, es piekritu paziņas piedāvājumam , un tikai pēc tam  

.ittapos pajautāt ši trešā cilvēka vārdu.
“Kārlis Migla,” paziņa atbildēja.

“Kārlis M igla?!” es izsaucos.
“Jā, bet kas jūs tā izbrīnīja?”
“Migla! Es atsakos no darījuma.”
M ans paziņa satraucās un pat apvainojās. “Kāpēc? Jūs jokojat.

I )arījums ir izdevīgs. Mēs to apspriedām divas stundas. Jūs piekritāt. 
Kāpēc tagad šāda kaprīze?”

“Nē, es nevaru.”
“Bet kāpēc gan?”
—  Vai jūs saprotat? —  stāstītājs vērsās pie m um s, Jdausītājiem.

— Es atcerējos Finku, viņa piem inēto Kārli, ap kuru bija viena vie
nīga migla, brīdinājumu, un nobijos. No otras puses, m an bija neērti 

atzīties savam paziņam . Viņš uzstāja, dusm ojās, un es pakļāvos. 
“Labi,” es viņam sacīju. “Es neatsakos no darījuma, taču vispirms lūgšu 

padom u notāram . Ja viņš apstiprinās m ūsu aprēķinus par Kārļa 

Miglas lomu šajā lietā, tad es piedalīšos.”

Es piekāpos tikai vārdos. Biju nolēmis atteikties no darījuma. 

Sākumā pat nedomāju doties pie notāra. Taču vēlāk pārdom āju —  
tom ēr aiziešu. Ziņkārība uzveica —  ja nu arī notārs atkārtos Finka 

brīdinājumu? Aizgāju. Visos sīkumos izstāstīju notāram  mūsu plānu. 

Saprotams, ka par Finku noklusēju. N otārs prātoja, prātoja un stingri 
ieteica atteikties no operācijas. Viņš atzina darījum u izdevīgumu, 
taču Kārļa Miglas līdzdalība tajā nebūt nebija tik mazsvarīga: viņam  

bija iespēja piesavināties ne tikai visus darījum a augļus, bet arī visu 

sum m u, par kādu bija paredzēts ieķīlāt m anu māju, un, ja nu viņam  

ienāktu prātā to izdarīt, m um s nebija nekādas iespējas Miglas rīcību 

aizkavēt... Es klusībā pateicos Finkam , samaksāju notāram , un, pats 

par sevi saprotam s, izlēmu nepaļauties uz man nepazīstamā Miglas 

m orālajām  īpašībām. No darījuma es atteicos.
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Ģimenes galva beidza savu stāstu.

Šis gadījums m an patiešām likās brīnum ains. Nebija nekāda 

iemesla neticēt stāstītājam un viņa sievai, kura vairākas reizes preci
zēja vīra vēstīto.

Pēc tam  viņa ieminējās un stāstītājs izstāstīja par pazīstamu lau
lātu pāri, kuram Finks veiksmīgi pareģojis bērniņa piedzimšanu. Pats 

stāstītājs atcerējās pazīstamu studentu, kurš aizgājis pie Finka, iepriekš 

aizņēm ies naudu, ko sam aksāt par vizīti. Finks naudu nav ņēmis, 
teikdams: “Atdodiet to atpakaļ tam, no kura aizņēmāties.” Pēcāk stāstī
tāja sieva atgādināja, ka pie Finka biežs viesis bijis 1925. gadā traģiski 
bojā gājušais Latvijas valstsvīrs M eierovics, kuram  Finks pareģojis 

nāvi zem automašīnas riteņiem.

Par šo pareģojumu m anas divu nedēļu ilgās viesošanās laikā 
Rīgā bija nācies dzirdēt jau vairākas reizes, un es palūdzu par to pa
stāstīt sīkāk. Tom ēr ne stāstītājs, ne viņa sieva neko vairāk nezināja.

Tajā brīdī mani pirm o reizi pārņēm a vēlēšanās apciem ot Finku. 

Stāsti par viņu turpinājās, taču es vairs tajos pienācīgi neklausījos. Es 

apjēdzu, ka pēc pāris dienām sākas m ans nedēļu ilgais atvaļinājums, 
nodomāju, ka man ir tiesības izm antot brīvās dienas pēc sava prāta, 
atcerējos, ka vēl ne reizi mūžā neesmu bijis pie gaišreģa, kaut gan dzī
ves krustcelēs esmu daudzkārt ar viņiem sastapies. Visai ātri no
brieda lēmums —  došos pie Finka.

Par savu nodom u pavēstīju ģimenei, pie kuras viesojos.
—  Ejiet gan, —  ieteica mājas saimnieks. —  Noteikti aizejiet. Ļoti 

interesanti. Tikai vai pieņems? Finks ir kaprīzs — ar dažiem runā 

labprāt un ilgāku laiku, citus rupji izmet ārā. Nesakiet viņam , ka at
nācāt, lai viņš jum s pazīlē. Runā, ka viņu šis vārds apvaino. Sakiet, ka 

atnācāt parunāties. Tā viņš pats raksturo savus seansus.

Noklausījos arī citus padomus: “Finka durvis vienm ēr ir aizslēg
tas. Jums jāpieklauvē pie trešā, skaitot no durvīm , loga. Tikai atcerie
ties —  pie viņa vārtiem  vienm ēr stāv divas, trīs vai pat vairākas sie
vietes. Finks viņas necieš un gandrīz nekad nepieņem, taču viņas
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līci .is pie viņa kā naktstauriņš uz lampu. Pielūkojiet, lai kāda neie- 
►.|>nik iekšā jum s nopakaļ: tad Finkam  var sabojāties garastāvoklis, 

un viņš nepieņems arī jūs.”
Es dzirdēto liku aiz auss.

PIE FINKA. PIEŅEMAMAJĀ ISTABĀ

Pāris dienas vēlāk pēc stāstu vakara Rīgas jūrm alā es devos pie 

I inka.
Tramvajā braucu kopā ar kādas Rīgas krievu rūpnīcas direktoru. 

Smiedamies atzinos viņam , ka braucu pie Finka. Paredzam ās vizītes 

dēļ jutos neveikli, un ar smiekliem mēģināju to apslēpt. Direktors, 
kurš man šķita neticam  “ne Dievam, ne velnam”, izturējās negaidīti.

— Tas ir ļoti interesants cilvēks, — direktors sacīja pietiekami 

nopietni. —  Ir vērts viņu apciem ot. Noteikti aizejiet. Viņam var ticēt, 
viņam var neticēt, taču uz viņu paskatīties un parunāties der. Mūsu 

Maskavas forštatē viņam  tic. Pie viņa iet kā uz kriminālizmeklēšanu: 
kā tikko kas pazūd —  tā pie Finka. Dažu labu reizi viņš dod pārstei

dzošus norādījumus. Runā, ka apmeklētājus, kas ir politiķi, viņš ne
mīl, taču M eierovics pie viņa ir bijis, un viņš tam  veiksmīgi pareģojis. 
Starp citu, Finks saka, ka 1928. gadā Krievijā vairs nebūs boļševiku. 
Pajautājiet to viņam ... Skatieties, lūk, kur viņa mājiņa. Jums tagad jā

izkāpj...
Pēc dažām m inūtēm  es jau stāvēju pie mazas vienstāva un, kā 

redzams, ļoti vecas mājiņas. Mājoklis bija necils, gandrīz vai naba
dzīgs. Vienā no trim  pret ielu vērstajiem logiem izliktas fotogrāfi
jas —  Finka am ata zīme. M an bija teikts, ka fotografēšanu Finks 

uzskata ne tikai par savu galveno nodarbošanos, bet arī to mīl un iz
gatavo brīnišķīgus uzņēmumus. Es apstājos pie loga ar fotogrāfijām. 
Vairums uzņēm um u patiešām bija prasmīgi un gaumīgi. Uzkrītošs 

šķita sieviešu seju pārsvars. Taču šis fakts neliecināja par Finka kā fo
togrāfa pieķeršanos sievietēm. Kā m an tika paskaidrots, šeit slēpās
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pavisam kas cits. Pārsvarā Finka klienti ir sievietes, taču viņš tās ne
mīl, bieži nepieņem , un gudrākās sievietes Finku veikli apved ap 

stūri: viņas nāk nevis uz pieņemšanu, bet gan fotografēties. Par vizī
tes īsto mērķi tiek runāts pēc bildēšanās, tad Finks ir “pieejamāks”.

Blakus vitrīnai — ieejas durvis. Tālāk —  aizslēgti, nošķiebušies 

vārti. Sieviešu nekur tuvum ā nebija.

Durvis izrādījās neaizslēgtas, un es mierīgi iegāju istabā. A t
vērtas bija ari nākamās, stikla durvis. Es nokļuvu nelielā, tīrā istabā 

ar vienu logu, ar leti kreisajā pusē, ar cieši aizvērtām durvīm  istabas 

stūrī un lielu daudzum u fotogrāfiju pie sienām. Arī šeit bija sieviešu 
pārsvars. Pie sienas blakus letei — neliels apaļš galdiņš un daži krēsli.

Istabā neviena nebija. Es brīdi pastāvēju, pārlaidu skatu visap
kārt un apsēdos. Pēc pusminūtes iekšējās durvis atvērās, un, rūpīgi 
tās aiz sevis aizvēris, nesteidzīgi ienāca fotogrāfs.

Finkam  apm ēram  35 gadi. Neliela augum a, kalsns, labi noau
dzis. Viņam ir skūta, vāja, nervoza seja ar prāvu degunu un lielām, 
neglītām lūpām. Uzmanību piesaista acis: lielas, pelēkas, nekustīgas; 
un nesapratīsi —  vai nogurum s, ciešanas, vai pilnīga vienaldzība pret 
visu iegūlusi šajā sastingušajā skatā. Čigānisks apģērbs, augums: aug
stas, šņorētas getras, sam ta bikses, pelēks, pusaizpogāts svārks, zem  

kura redzam s tīrs, zils krekls, nevērīgi sasiets ar sarkanu aukliņu.

— Bet ko jum s? —  nesasveicinoties pie manis vērsās Finks. Viņa 
tonis —  atklāti neapmierināts un mazliet drūm s.

—  Gribu redzēt Finka kungu.

—  Tas esmu es. Ko vajag? — Finks runā krieviski, bet nedroši, ar 

kaut kādu akcentu, tā ka uzreiz jūtam s —  viņš nerunā savā dzimtajā 
valodā.

—  Gribu aprunāties ar jum s.

—  Bet kā jūs te iekļuvāt? — balsī iezogas satraukums.
—  Caur šīm durvīm . —  Es parādīju uz izeju. Finks uztraukti pa

raustīja plecu, bet atbildēt nepaguva: atvērās ārdurvis, caur otru  

durvju stiklu istabā iekrita gaism a, un Finks ātri pagriezās uz to pusi.
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— Atkal, —  iesaucās viņš nem ierīgi un bezpalīdzīgi. —  Atkal, —  
balss kļuva žēlabaina un raudulīga. —  Nāk... —  Viņš steidzīgi aizgāja 
aiz letes.

—  Sve-eicināti, Finka kungs! —  ieskanējās māksloti salda sievie
tes balss. —  Kā es priecājos jūs redzēt! Jūs jau atbraucāt? —  Pa dur
vīm, steidzoties, sāniski ienāca pilnīga, skaista un labi ģērbta dām a. 
Acīm redzot tā bija sena paziņa Finkam . Viņš klusēja, bet nom ierinā
jās un pat sm aida ēna skāra viņa resnās lūpas.

D ām a steidzīgi čivināja: —  Es jau sen staigāju pa ielu, Finka 
kungs. Dom āju, jūsu durvis slēgtas, negribēju traucēt. Neklauvēju. 
Staigāju un gaidīju. Skatos, šis kungs, (viņa pam et galvu uz manu  
pusi), iegāja pie jum s. Es aiz viņa... Lūdzu, Finka kungs...

D ām a jau stāvēja pie letes. Ejot viņa paguva izvilkt no sava ridi- 
kula papirosu kārbiņu, to atvēra un tagad piedāvāja papirosu Finkam.
— Pam ēģiniet manus papirosus, Finka kungs!

—  Vai tad jūs nesasmēķēsit ar m ani? — tie bija Finka pirmie 
vārdi. Viņš pastiepa savu roku un bezpalīdzīgiem pirkstiem rakņājās 
atvērtajā kārbiņā, m ēģinādam s satvert bēgošo papirosu. M an par 
lielu brīnum u viņa roka bija liela un gaļaina, bet pirksti — paraupji 
un neveikli. Es biju domājis redzēt pavisam citādu roku.

—  Kā tad, kā tad, Finka kungs! A r jum s es arī pasmēķēšu... 
Atļaujiet, Finka kungs, es jum s palīdzēšu. Kārbiņa m aza un jum s 
grūti. Tūlīt.

Ar neaprakstām u ātrum u dām a izķēra no kārbiņas divus papiro
sus, pēc tam  sērkociņus no sava ridikula, aizdedzināja, deva piesm ē
ķēt Finkam  un aizsmēķēja pati. —  Jums neizdevās aizsmēķēt, Finka 
kungs, lūdzu vēlreiz. —  Veiklās dām as pirkstos jau dega otrais sērko
ciņš. Finks pateicās.

— Jūs atkal pie manis? — jautāja Finks.
— Pie jums, Finka kungs, pie jums. Gribu padom u lūgt —  braukt 

pie vīra vai nē?
—  Nu pats par sevi —  jābrauc: rudenī viņu pārvietos uz citu

rieni, un jum s būs jābūt kopā ar viņu.
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D ām a bija viena vienīga uzmanība un dzirde. Pat mute pavērās.

—  Jābrauc, — Finks vienkārši atkārtoja.

—  Un vēl kaut kas m an būtu jāpajautā, Finka kungs. Man jau  

viss tāds sīks —  es jūs neaizkavēšu, Finka kungs... Viss tāds ikdie

nišķs...

Finks dāmai bija acīm redzot kā notārs pie bagātiem ļaudīm, kaut 

kas tamlīdzīgs.

— Nu labi, pagaidiet.

Finks ar niknumu nospieda neizsmēķēto papirosu pelnu traukā, 

uzm eta kūkumu un iegāja blakus istabā.

D ām a apsēdās un paskatījās uz mani.

—  Jūs, liekas, esat labi pazīstami ar Finku? —  jautāju es.

— Jā-a, — viņa labprāt atbildēja. — Pazīstu labi. — Sastomījās 

un piebilda: — Bēdīga ir šī pazīšanās.

— Kāpēc bēdīga?

— Pirm s gada ienācu pie viņa vienkārši ziņkāres dēļ, bet viņš 

m an teica... — D ām a pieklusa un pirkstu galiem pabungoja galdu. —  

Teica: m eita nom irs. Viena bija... Skaistule... tikko kā ģimnāziju bei

dza. Pats nuncijs ņēm a dalību. Pateicoties viņam , dabūja lielisku kā

das itāļu kino firmas piedāvājumu. Tādas iespējas pavērās! — Visu 

apbēra zeme.

— Nom ira?

—  Šinī pat gadā apglabāju. —  D ām a spēcīgi ievilka papirosu.

—  Trijos m ēnešos sadega — ātrais dilonis.

Paklusējām.

—  Veselīga bija... dzīvespriecīga... Kad Finks teica, es izbijos, bet 

nenoticēju nem az. Tā iznāca pēc viņa prāta. Mūsu liktenis — Dieva 

rokā.

—  Dieva rokā, bet Finkam tom ēr zināms?

—  A cīm redzot tā ir.

Atkal paklusējām.
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—  Finkam  tagad es ticu. Gadās kādas nebūt grūtības, neskaidri 

jautājumi, un es tūlīt pie viņa. Bet katru reizi baidos —  ja nu nepie

ņem. Sievietes viņš nemīl.
—  Vai tiešām Finks nekļūdās?
—  Nu nav jau Dievs, protams: kļūdas gadās. Tikai patiesības vairāk. 

Viņš daudz redz. Bet kā tas notiek?
D ām a atdzīvojās. —  Pagājušoreiz sēžu tepat, šajā vietā, bet dur

vis bija vaļā. Ielīda vecene. A r spieķi, sainīti —  parasta lauku vece
nīte. Finks bija tepat, istabā. Viņš pat neļāva sveicienu padot. Kā sāka 

bļaut: “Ko atlīdi šurp, vecā? Es tev kāds veterinārs, vai? Nu, govs sa
slimusi. Ved viņu pie kā vajag, es tev neesmu govju dakteris. Ej 
prom !” Un pats aizgāja. Bet vecenīte apsēdās un ar mani parunājās. 
Atzinās, ka viņai divas meitiņas — m azm eitiņas, mājele, dārziņš un 

govs. Govs viņām  galvenā barotāja, un te pēkšņi saslimusi. Viņa tad  

arī atnākusi pēc padom a.
Reiz atnāca kaut kāda mietpilsone no šīs te Maskavas ielas. Finks 

iznāca, paskatījās un tieši pie viņas: — Ko sēžat te? Ejiet mājās, ā t

rāk —  jūsu durvis vaļā. — Sieviete neticēja. —  Ko jūs, Finka kungs, 
durvis es vienm ēr aizslēdzu. Arī šoreiz atslēgas pie manis. — Un pa

rāda atslēgas. —  Skrieniet, saku, —  uzkliedza Finks. —  Citādi būs 

par vēlu. —  Sieviete aizgāja. Pēc desm it m inūtēm  atnāk. Izbrīnīta, 
uztraukusies, plātās ar rokām. —  Nu ir brīnums! — saka, —  slēdzeni 
es aizslēdzu, bet durvis kārtīgi nepievilku un slēdzenes mēlīte aizgā
jusi pavisam šķērsām.

—  Finkam  gadās kļūdas, —  turpina dām a, —  bet viņam  tic.
—  Un ne tikai vienkāršie ļaudis: cik augstu stāvošo pabijis pie viņa. 
Cik reižu M eierovics pabijis un cik pareizi viņš tam  pareģoja.

... nāvi zem autom ašīnas riteņiem.
Atkal Meierovics! Šis latviešu darbonis, redzam s, no tiesas cie

mojies pie Finka un ticējis tam  — lai ar kuru nerunātu par Finku, 

noteikti tiek pieminēts Meierovics.
—  Cik reižu M eierovics bija pie Finka?
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— Bieži bija. Daudzreiz. Un ne tikai M eierovics; pagājušajā gadā  
itāļu sūtnim Finks zilēja par Musolīni.

... šogad pie viņa bija M eierovica mantinieks — Ulmanis.
—  Tagad jūs, —  Finks sacīja dāmai.
Abi izgāja no istabas. Finks, tāpat kā iepriekš, rūpīgi aizvēra aiz 

sevis durvis.
N ākam ā bija m ana kārta.
Bija pienākusi m ana rinda, taču es to varēju izm antot ne tik drīz. 

D āmas vizīte ievilkās, vēl vairāk laiku novilcināja jauni apmeklētāji.
Vispirms ieradās padzīvojusi, nabadzīgi tērpta sieviete ar pirku

m iem  rokās. Finks ilgi un vēlīgi ar viņu sarunājās m an svešā valodā. 

Drīz pēc viņas aiziešanas kāds pieklauvēja pie blakusistabas loga. 
Finks izgāja ārā un ieveda istabā latvieti.

—  Vai jūs jau esat vesels, Finka kungs? —  padevis sveicienu, 

ienākušais apjautājās. Finks aizsvilās. —  Bet jūs dom ājat, ka esmu 
trakom ājā? —  viņš iekliedzās. — Un no turienes vairs neiznākšu?

Latvietis samulsa. —  Ko jūs, Finka kungs, es to neesmu dzirdējis 
un tā nedomāju!

—  Tā nedom āju! — Finks iekarsis viņu izmēdīja. —  Nedomāju! 
Nē, dom ājāt gan! Es zinu —  visi uzskata mani par traku un visi sūta 

uz to māju!! —  Viņš saķēra galvu, sarauca uzacis, apklusa, un jau citā 

tonī —  sam ierinošā un gandrīz lēnīgā —  piemetināja: —  Tiem , kas tā 

runā, piemīt prāts. Viņi tikai steidzas. Es uz viņiem nedusmojos.
Tom ēr Finks atteicās latvieti pieņemt. Tas lūdzās, un Finks pade

vās — nāciet pēc nedēļas šai pat dienā. —  Latvietis aizgāja.
— Šitais pagaidīs, —  Finks man sacīja, aizverot durvis aiz prom - 

gājēja. —  Cilvēks pretīgs, bet vajadzība sīka. Viņš tiesājas, taču tik un 

tā nevinnēs.
Pagāja kādas desm it vai piecpadsm it minūtes, un uz ielas kāds 

sāka ņemties ap durvīm . Ilgi tās raustīja, vairākas reizes klauvēja, pēc 

tam  pam eta lieveni. Drīz sekoja klauvējieni pie vārtiem  —  sākumā 

klusi, tad spēcīgāki, beidzot nodrebēja mājele. Finks neatsaucās.
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Vienīgi kļuva skaļāka neskaidra balsu dūkoņa blakusistabā, kur 

viņš sarunājās ar dāmu. Tom ēr jaunais apmeklētājs bija neatlaidīgs 

un m ierā nelikās: beidzis pie vārtiem , viņš sāka bungot pa logu. 
klauvējieni pieņēmās spēkā, ari priekšistabā sāka drebēt stikli, un 

beidzot no jauna nodrebēja mājele. A cīm redzot dauzīja pa loga rāmi, 
jo nekādi stikli tādus belzienus neizturētu. Troksnis pēkšņi aprāvās. 
Priekšistabā no jauna ienāca Finks. — Nolādētais žīds, —  viņš drūm i 

un dobji novilka caur zobiem. Finks bija satraucies un pat viegli trī
cēja. —  Re, kā dauzās, nelietis. —  Finks stāvēja un acīm  redzami 

svārstījās —  vērt vaļā durvis vai nē. Pastāvēja un gāja atvērt. Pie 

durvīm apstājās, pagriezās pret mani un pažēlojās raudulīgā balsī:
— Nu, ko es ar viņu lai daru? Vai tad no viņa tiksi vaļā? Redzat, kā 

dauzās.
Man palika žēl bezpalīdzīgā Finka. —  Ejiet, Finks, ejiet pie se

vis, —  es sacīju. —  Es to nekauņu aizdzīšu.
Finks nopriecājās. — Aizdzīsiet? Jā, jā, dzeniet viņu prom . Man 

nav rakstura, viņš to zina un laužas iekšā kā pie sevis. Es nevaru. Pēc 

tam darīšanas ar policiju... Lūdzu!
Es gāju uz durvju pusi. — Nē, nē, lai nu paliek! —  Finks ātri no

čukstēja. —  Lai paliek. Es pats. Tas taču ir žīds. Jūs satrauksieties. 

Nevajag.
—  Nekas, Finks, gan tikšu galā. Būšu pieklājīgs, bet ātri aizrai

dīšu.
— Jā? —  Finks brīdi domāja. — Nē, nē. Šis nolādētais žīds jūs 

sarūgtinās. Nevajag. Es pats.
Es piekāpos. No ielas puses kāds jau atkal raustīja ārdurvis.

—  Redzat nu, —  sacīja Finks. Viņš atvēra durvis, un istabā ienāca 

ebrejs.
—  Visu cieņu jum s, Finka kungs, —  ebrejs pieglaudīgi sacīja.
—  Vai es jum s parādā? —  Finks iekliedzās. —  Kāpēc jūs tā dau

zāties? Atnācāt parādu piedzīt? Vai jūs pieņemt ir m ans pienākums?
— Nu ko jūs, Finka kungs, es taču neklauvēju skaļi. Es klusiņām.

33



Tikai klauvēju gan šur, gan tur. Domāju — Finka kungs atrodas aiz

mugures istabā un nedzird.

— Redziet, redziet! —  Finks skaļi vērsās pie manis. — Redziet 

nu, kas tas ir par cilvēku! Klusiņām! Gandrīz vai māju sagāza!

Es atbalstīju Finku. —  Jūs neklauvējāt, jūs lauzāties iekšā.

M ana iejaukšanās ebreju pārsteidza, bet tikai uz īsu bridi. — Vai 

patiešām? —  viņš iesaucās. —  Vai patiešām tik skaļi? Lai taču Finka 

kungs nedusmojas. Es to nepamanīju. Man ļoti vajadzēja satikt Finka 

kungu, un es zinu: Finka kungs ir labs cilvēks, ja viņš izdzirdēs, tad 

neatteiks.

Finks lūkojās ebrejā, acis nenolaidis. —  Redziet, redziet, —  viņš 

atkārtoj īu  klusāk un saspringtāk. —  Redziet, kā melo!

—  Es meloju? Es nemeloju! —  ebrejs protestēja.

Finks atkal uzsprāga. —  Ejiet prom ! — viņš iesaucās. —  Vācie

ties prom ! Aplaupījāt Š. kundzi par 200  000  rubļiem un tagad nākat 

pie manis! Kas m an jum s jāsaka? Ejiet prom!

Ebrejs pārgāja uzbrukumā. —  Aplaupīju? Vai es aplaupīju? Kā jūs 

uzdrošināties! Es aplaupīju, es? Jūs m an to pateicāt liecinieku klāt

būtnē!

Finks padevās. — Nu labi. Nezinu. Varbūt arī, ka tas nebijāt jūs. 

Varbūt, ka vispār ebreji.

Galu galā Finks tika vaļā arī no šī apmeklētāja.

Ebrejs aizgāja. īpaši rūpīgi, kā bīdamies no viņa atgriešanās, Finks 

aizvēra durvis.

Finks stāvēja m anā priekšā un noplātīja rokas: —  Kāds nekauņa! 

Saprotiet, vispirms aplaupīja (es zinu —  par divsimt tūkstošiem ap

laupīja), pēc tam  vēl tēlo apvainoto. —  Viņš pagriezās un iegāja bla

kusistabā. Uz sliekšņa apstājās: —  Gatavais laupītājs! Kad laupītājs 

nogalina pirm oreiz, viņu vienm ēr velk atpakaļ paskatīties uz nogali

nāto vai noziegum a vietu. Tā arī šis: aplaupa un tūlīt pie manis, lai ar 

m anu vārdu palīdzību vēlreiz paraudzītos savā nodarījum ā.
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Es paliku viens. Aiz sienas atkal atjaunojās Finka un viņa ap
meklētājas saruna. Viņi vairs ilgi nerunāja. D ām a iznāca no istabas 

un steidzīgi pagāja garām , ar smaidu atsveicinādamās.
—  Lūdzu, nāciet! — Finks mani aicināja.

Beidzot!

SEANSS

Ļoti tīra istaba ar diviem logiem , lielu fotoaparātu, augstu arfu 

un mazu galdiņu pie sienas. Es apsēdos pie galdiņa. Finks novietojās 

iepretim.
— Neesmu vietējais, — es iesāku. — Rīgā atrodos neilgi, taču šai 

laikā p ārjum s tik daudz dzirdēju, ka nolēmu parunāties.
Finks pasmaidīja. —  Pārlieku neticiet saviem jaunajiem  pazi

ņām —  viņi pārāk aizraujas.
— Ļaudis vienm ēr ar kaut ko aizraujas. Tāpēc arī izlēmu uz jums 

palūkoties pats savām acīm .
—  Jūs šeit atbraucāt viens? Sieva nav ar jum s kopā?

—  Viņa atrodas Francijā.
—  Jūs viņu atstājāt pirm s 4 nedēļām?
— Jā, šodien aprit trīsdesm itā diena.
— Nekas, drīz atkal satiksieties.
— Ne agrāk kā pēc trīsdesm it piecām  dienām.

—  Nē, agrāk.
—  Šaubos.
—  Gan redzēsiet: saņemsiet no viņas tādu vēstuli, ka steigsieties 

satikties.
Taisnība bija m an: tikšanās notika pēc 35 dienām . Taču ari Fin- 

kam bija taisnība: kāda no sievas saņem tā vēstule patiešām pasteidzi

nāja tikšanās brīdi par četrām  piecām  dienām.
—  Bet kāpēc jūsu sieva atrodas Francijā? —  Finks turpināja.

Es izsmeļoši atbildēju.
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Pēc tam  sākās stundu ilga saruna par tēm u, kas izrādījās negai
dīti interesanta m um s abiem. Finks mani aicināja nesērot par m irušo  
dēlu.

—  Tur viņam labāk, —  Finks apgalvoja. —  M ums liek skumt par 

m irušiem  pašu egoisms. Ne jau viņus mēs žēlojam, bet paši sevi, jo  

m um s viņu pietrūkst. Jūs taču ticat, ka cilvēka dzīve nebeidzas zārkā?
Es atbildēju.
— Nešaubieties, — Finks pārliecinoši sacīja. —  Nemirstību at

zīst gandrīz visas reliģijas.
— Nu, reliģijām tas nepieciešams.
Finks protestēja:

— Kļūda. Ebreji neatzīst nemirstību. Taču viņu reliģija ir stipra. 
Tātad nem irstības atzīšana reliģijai nepavisam nav nepieciešama. Var 

iztikt arī bez tās. Tikai bez ticības nemirstībai pieaug cilvēka egoisms. 
Tāpēc ebreji ir visegoistiskākā un cietsirdīgākā tauta, vispraktiskākā 

un ar visseklāko dvēseli. Viņiem tikai gešefts —  nekas vairāk nav va
jadzīgs.

Es neticīgi pakratīju galvu. Finks ķērās pie citiem  argum entiem . 
“Ir taču likums, ka nedz matērija, nedz kāds spēks neizzūd. Bet vai 
gars izzūd? Apbēra ar zemi, un vairs nav nekā? Tā nav taisnība. Gars 

dzīvo. Lūk, nom ira m ana m ām iņa (Finks tieši tā liegi un ar m aigumu  

balsī sacīja “m ām iņa”). Bet es zinu —  viņas gars dzīvo. Viņš vienm ēr 

ir kopā ar mani. Naktīs, kad ilgi esm u augšā, m ām iņa man saka: 
“Janek, laiks doties pie miera.” Tad es eju gulēt. Kad guļu, viņa pie 

manis atnāk un pārm et par slikto, uzliela par labo un vienm ēr mīļi 
glauda m an galvu. No rītiem , ja aizguļos, viņa mani m odina: “Janek, 
laiks celties.” Es paklausu un ceļos... Vēl daudz citu garu dzīvo ap 

mani, es dzirdu daudzas viņu balsis. Tāpēc arī man nav vajadzīgi cil
vēki, man viņi pat ir netīkami: cilvēki ir rupji, alkatīgi, vienm ēr grib 

kaut ko ņemt. Bet dot viņiem nepatīk... Gluži kā zvēri...
Tālāk mēs runājām ies par mūziku, vēlreiz par reliģiju un ne

m irstību, par arvien pieaugošo cilvēku siržu nocietināšanos un ciet-
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Nirdlbu, par Finka ģimeni un viņa pagātni, par viņa attieksmi pret 

k rieviem.
Finks izrādījās esam m ūziķis-amatieris, mīlošs divu bērnu tēvs,

I atvijas pilsonis, katolis, taču ksendzs viņam liedza sakristeju — dēļ 

zīlēšanas. Bet Finku tas neuztrauca: viņš dom āja, ka tuvošanās 

I )ievam ir atkarīga no gara spēka, bet viss pārējais ir mazsvarīgs. Par 

krieviem Finks runāja ar siltumu balsī. —  Nespēju uz viņiem  dus

moties.

— Kāpēc? —  es pajautāju.

—  Viņiem plaša sirds, — Finks atbildēja. —  Daudz plašāka kā 

citiem.

Tad es pievērsos jautājum iem , kas mani interesēja.

Vispirms pajautāju par M eierovicu —  vai viņš nācis pie Finka, 

cik reižu, un ko Finks viņam pareģojis. Finks atbildēja precīzi: —  Bija 

atnācis trīs reizes. Es viņam  teicu —  m inistra kungs, baidieties no 

mašīnas. Viņš jautāja: “No kādas mašīnas? Es tuvākā laikā braukšu  

uz Itāliju ar tvaikoni. Vai tas ir bīstam i?” Es atbildēju, ka nē, ka ar tvai

koni braukt nav bīstami, ka viņš ar braucienu būs apmierināts. Taču  

es pateicu, ka viņam  jābaidās no m ašīnas, kas braukā pa zemi —  no 

automobiļa. Pēc tam  M eierovics pavēlēja šoferim braukt lēnāk. Taču 

neizsargājās —  tik un tā aizgāja bojā.

— Vai jūs esat kaut ko pareģojis Musolīni?

Finku jautājums satrauca. Balsī ieskanējās žēlabainas un raudulī

gas notis. —  Jā, pareģoju. Un labi pareģoju, patiešām. Bet tagad viņš 

aizliedza nodarboties ar gaišredzību visā Itālijā. Kāpēc? Pasakiet 

m an, kāpēc?

Es to nevarēju paskaidrot.

— Iešu pie sūtņa, iešu pie nuncija, —  Finks satraucās. —  Kāpēc 

tas tā ir?

Es palūdzu, lai viņš man izstāsta sīkāk.

— Pagājušajā gadā pie manis atnāca kāds kungs — tāds svarīgs,
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un tik slikti runāja latviski —  un iedeva man divpadsmitgadīga pui
sēna attēlu. Es to apskatīju un pateicu, ka šis puisēns kļūs žurnālists, 
būs strādnieks, viņam būs pieci bērni, viņš iemantos lielu slavu, un 

par to visi viņu apskaudīs, taču 1926. gada pavasari pret viņu tiks iz
darīts atentāts. Viņu ievainos, taču viegli —  kaklā... Es kļūdījos, —  

Finks pažēlojās. — Arī m an gadās kļūdas. Pareizi pateicu: bija aten
tāts, ari laiku precīzi pateicu, viņu ievainoja, taču degunā. Bet es 
sacīju — kaklā. Kad beidzu runāt, šis kungs noprasīja, vai es zinot, 
kam to visu esmu pareģojis. Es nezināju. Tad viņš pateica, ka tas esot 
Musolini.

Pēc tam  Finks atkal sāka runāt par savu apvainoto profesiju.
—  Kāpēc viņš aizliedza pareģošanu visā Itālijā? Tagad gaišreģus tur 
sēdina cietum os. Noteikti iešu pie nuncija. Pateikšu viņam  to jauno, 
ko tagad zinu. Pateikšu, ka 1927. gads priekš Musolīni būs grūts un 
asiņains.

—  Vai Musolīni nogalinās?

— To es nezinu, taču Itālijā līs daudz asiņu, un Musolīni klāsies 
grūti. Nogalinās vai nē —  neredzu.

— Vai taisnība, ka jūs pareģojāt boļševiku nozušanu Krievijā 
1928. gadā?

Finks atdzīvojās. —  Taisnība, taisnība. 1928. gadā emigranti prie
cāsies, viņi varēs braukt atpakaļ.

—  Bet kas nāks boļševiku vietā?
— M onarhija. Tikai uz kādiem trīs gadiem, ne ilgāk. Pēc tam  

būs republika, taču atkal uzradīsies tās partijas. —  Partijas Finks pie
minēja nicīgi un ar nosodījumu.

— Kad es nokļūšu Krievijā?
— Jūs? —  Finks palūkojās manī un bridi dom āja. — Jūs nokļū

siet Krievijā 1927. gadā, taču ne uz ilgu laiku, tikai kādas sešas ne
dēļas, pēc tam  atkal dosieties prom. 1928. gadā jūs celsiet savu māju.

—  Kādu māju?

—  Jūsu mājas ir Krievija. To arī celsiet. — Te pēkšņi Finks sa-

38



haucās. — Nē, pagaidiet. Ja es jum s to teikšu —  jūs neticēsiet. C il
vēks ir vājš. Viņš pieprasa brīnumu, un tikai pēc brīnum a parādlša- 

n.is sāk ticēt. Man vispirm s jūs jāpārliecina. Es jum s stāstīšu to, ko 

zināt — pagātni. Ja pareizi stāstīšu, jūs noticēsiet ari teiktajam par 

nākotni. Pagaidām jūs vēl neesiet pārliecināts. Un neticat. Lūdzu, pa

sāliet kādu brīdi klusu!
Finks paņēm a netīru  kāršu kavu ar kaut kādiem dīvainiem  

zīmējumiem, izklāja kārtis un saspringti tajās lūkojās, atbalstījis 

galvu rokās. Pēc tam  paņēm a manu labo roku, pagrieza ar delnu uz 

•uigšu, ieskatījās un salēcās: — Ak, kāda roka! Pirm o reizi redzu! 

Vardarbīga nāve!
— Vai drīz?
— N ē-e, nav drīz.
—  Bet vai noteikti?
—  Dodiet otru roku.
Es pastiepu otru roku.
— Precīzi pateikt nevaru. Droši vien būs, taču rokas atšķiras. 

Pagaidiet. Es atkal nojuku. Gribēju runāt par pagātni, bet sāku par 

nākotni... Jūs piedzimāt 1887. vai 1988. gadā... — Finks runāja, pē
tīdam s m anu delnu ar lielu palielinām o stiklu. —  Visdrīzāk, ka 

1887. gadā.
M anas piedzimšanas gads bija uzminēts precīzi.
—  1914. gadā jūs apprecējāties.

Es precizēju: —  1913. gadā.
— Cik dīvaini! Es redzu 1914. gadu.
Finkam bija taisnība. Vēlāk, prom iedams, es novilku laulības gre

dzenu un paskatījos uz gredzena iekšpusē iegravēto uzrakstu — lau

lības bija notikušas 1914. gadā.
— Rudenī?
—  Nē, pavasarī.
—  Tā varētu būt. Redzu kailus kokus, tikai nevaru saprast — pa

vasaris vai rudens. Pēdējo gadu laikā sastapāties ar četrām  nāvēm.
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Es padomāju: divi bērni, tēvs, N. V. Čaikovskis. Taisnība: sirds 
atceras četrus.

— 1920. gadā jum s draudēja nāves briesmas?

—  Nē. Nāvei ieskatījos acīs 1918. un 1919. gadā. 1920. gads bija 
mierīgs.

—  Es redzu, ka nāve turpat aizdurvē stāvēja. 1920. gadā jūs no tās 

izvairījāties, varbūt, tikai par m ata tiesu.

—  Šaubos.

— Sakiet —  vai jūs 1920. nomainījāt pasi?

—  Nomainīju.

—  Jaunajā pasē jūs uzrādījāt citu dzim šanas gadu? Kļuvāt ve
cāks?

- J ā .
— Tas, lūk, iespējams, jūs paglāba.

Es biju izbrīnījies. Izbrīns nav pārgājis vēl patreiz, kad rakstu šīs 

rindiņas, taču krietni samazinājies, jo Finks vēlreiz bija kļūdījies. 

Tagad es izpētīju dokumentu, ar kuru nodzīvoju pēdējo gadu Pa

dom ju Krievijā. Izrādās, ka pase tika mainīta 1921. gadā. Taču tā 

patiešām tika mainīta, un jaunajā pasē bija ierakstīts cits dzimšanas 

datum s nekā iepriekšējā. Vēl atceros, ka 1920. gadā mani arestēja un 

iesēdināja Krievijas čekas cietum ā. Pratināšanās es bezkaunīgi m e

loju izmeklētājam, un, pateicoties šai nekaunībai, pēc trim  nedēļām  

biju atkal brīvībā. Protam s, ka viss varēja beigties citādāk. Varbūt pa

tiešām tobrīd manai galvai draudēja briesmas.

— Arha... Arhang... — Finks turpināja runāt, it kā cenzdamies 

saburtot nezinām u un neskaidru vārdu. —  Arhangeļska! Kāpēc 

Arhangeļska?

Es atbildēju.

— Atkal tur nokļūsiet... Jums atkal ir vara... Liela vara...

Pēc tam  Finks nosauca m anas sievas māsas un brāļa vārdus, m i

nēja kāda mana sekretāra vārdu un par katru kaut ko pareģoja. Vēl
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neviens no šiem pareģojumiem nav piepildījies, un es par tiem ne

vēlos runāt. Negribu rakstīt arī par citiem  Finka pareģojum iem , kas 

attiecās uz mani —  vai nu tie ir ļoti personīgi, vai pārāk glaimojoši. 

To starpā bija viens brīdinājums un kāds uzstājīgs padoms.

...Mēs sēdējām un tērzējām kādas divas stundas. Finka seja pauda 

nogurum u. Galva sāpēja arī man. Es piecēlos.

—  Cik m an jum s jāmaksā?

—  Cik vēlaties, —  Finks vienaldzīgi atbildēja.

Es vispirms iedevu apm ēram  pusdolāru. Pēc tam  padomāju un 

iedevu klāt līdz veselam dolāram.

— Bet vai jum s vēl paliek? — Finks jautāja.

—  Paliek.

— Ja paliek, tad paldies.

No vizītes pie Finka es atgriezos pārsteigts un viegli pukstošu  

sirdi. Daudz kas viņa uzvedībā un vārdos šķita kā izpratnei nepakļā

vīga dzīves mīkla, tum ša, neparasta un tādēļ satraucoša. Uztraukums 

pieauga, izjūtot Finka kā m orālas personības milzīgo izcilību. M a

nam paziņam no Rīgas jūrm alas bija taisnība: ne par kādu apm ānī

šanu vai šarlatānismu nevarēja būt ne runas.

S. M .

R o d n o e Slovo. V aršava, 1 9 2 6 . Nr. 9 - 1 1

MUSOLĪNI VARMĀCĪGĀ NĀVĒ NEMIRS

Pēdējā atentātā uz Itālijas m inistru prezidentu Musolīni m estas 

divas bumbas, kuras nokrita automobiļa priekšā, bet sprāga tikai pēc 

tam , kad auto bija jau garām  pabraucis. Sprādziens bija ārkārtīgi 

stiprs. Bumbu šķēpeles izsvaidītas 50 m etru rādiusā. 10 garāmgājēji 

no sprādziena notriekti gar zemi. Smagi ievainoti 7, no kuriem viens

42



i i*|*i uz slimnīcu miris. Pats Musolīni palika neievainots. Pēc atentāta 

Niii unā ar laikrakstu korespondentiem  Musolīni teica:

— Man pareģots, ka es varm ācīgā nāvē nemiršu. Es ticu likteņa 

pureģojumam un tādēļ šie uzbrukumi mani nemaz neuztrauc.

Jāpiezīmē, ka agrāko uzbrukum u Itālijas m inistru prezidentam  

Musolīni pareģoja un viņu brīdināja viens Rīgā dzīvojošs astrologs 

nn viens gaišreģis. Pēc pareģojum a piepildīšanās Musolīni lika pa

teikties Rīgas gaišreģim un piesūtīja tam  lielāku naudas sum m u — 

dzīves apstākļu uzlabošanai. Arī pēdējais uzbrukum s Musolīni tam  

pareģots no Rīgas gaišreģa.

Niks
Lucifers, 1 9 2 6 . Nr. 5

MUSOLĪNI TIC LIKTENĪBAI

LTA. Londona, 13 IX. Pēc Reitera ziņām no Romas, Musolīni drīz 

pēc atentāta sarunā ar angļu vēstniecības pārstāvi izteicies, ka esot 

veltīgi sarīkot mēģinājumus viņu nogalināt, jo viņam  esot kādreiz 

pareģots, ka viņš nem iršot varm ācīgā nāvē. Musolīni uzsvēris, ka ticot 

liktenībai cilvēka dzīvē.

Jaunākās Z iņ as, 192 6 . Nr. 2 0 4

FINKA PAREĢOJUMS 

IZPILDĪJIES

1925. g., kad nelaiķi valsts prezidentu J. Čaksti otrreiz ievēlēja 

am atā uz nākam iem  3 gadiem , pazīstamais Rīgas pareģis Finks, sa

runā ar vairākiem saviem klientiem izteicās, ka J. Čakste nenodzīvošot
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sava am atā visus 3 gadus. Finks gan nav tieši teicis, ka prezidents 

m iršot. Tātad Finka pareģojums arī šoreiz piepildījies. Kā zināms, 

Finks pareģojis arī Z. M eierovica bēdīgo galu vairākus mēnešus pirms 

drausm īgā notikum a 1925 g. rudenī.

B.

Latvijas Sargs, 192 7 . N r. 61

ARESTĒTS PAREĢIS FINKS?

Vakar pilsētā izplatījās baumas, ka arestēts Maskavas ielas popu

lārais pareģis Finks. Tas stāvot sakarā ar kādu viņa izteicienu, ka 

Čakste esot pirmais un pēdējais Latvijas valsts prezidents. Tuvāk 

lietu noskaidrot m um s neizdevās. Finka pareģojumi saskan ar to, kā 
vakar raksta “Sociāldem okrāts”, kā valsts prezidents nem az nav vaja
dzīgs. <...>

-a rs .

P irm d ien a , 1 9 2 7 . Nr. 107

VAI GAIŠREĢIS E. FINKS ARESTĒTS?

“Pirm diena” vakar ziņoja, ka Rīgas inteliģences aprindās labi pa
zīstamais Maskavas ielas gaišreģis Eižens Finks esot arestēts par it kā 

izteikto frāzi, ka nelaiķis J. Čakste bijis Latvijas pirmais un pēdējais 
valsts prezidents.

Persona, kura bijusi ar Finku kopā vēl svētdienas vēlā vakarā, 
paskaidro, ka “Pirm dienas” ziņojum s nesaistās a r patiesību. Finks 

neesot arestēts un frāze, kuru tam pierakstot, esot izdom āta vai sa
grozīta.

Finks vispār no politiskiem pareģojum iem  izvairoties, lai netiktu
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konfliktā ar partijām un Valsts iestādēm. Ari personīgas dabas pare
ģojumos, dēļ kuriem pie Finka griežoties visdažādāko kārtu un stā
vokļu ļaudis, viņš izvairoties no tādiem pareģojum iem , kuri varētu  
i .ulit cilvēkos nem ieru vai uztraukumu par gaidām iem  ļauniem noti
kumiem. Okultisma interesantu starpā, kā Latvijā, tā ārzem ēs Finkam  

esot zolida gaišreģa vārds un kādas represijas pret viņu būtu nevietā.

k.
Latvijas Sargs, 1 927 . Nr. 6 5

FINKS NAV ARESTĒTS

Vakar pilsētā izplatījās baumas, ka arestēts Rīgā populārais pare
ģis Finks. Viņa arests it kā saistīts ar pareģojumu, ka nelaiķa prezi
dents J. Čakste bijis pirmais un pēdējais Latvijas prezidents. Baum as 

izplatījusi avīze “Pirm diena”, taču pēc mūsu iegūtajām ziņām tām  

nav pamata. Kā politpārvaldē, tā kriminālpolicijā avīzes “Segodņa” 

līdzstrādniekam ticis paziņots —  viņiem nav nekas zinām s par Finka 

aizturēšanu vai arestu.

S ego d ņ a, 1 9 2 7 . Nr. 6 5

FINKS PAR SAVIEM PAREĢOJUMIEM

Pēdējā laikā slavenā gaišreģa Finka vārds apvīts ar veselu rindu 

aplamām leģendām. Klīst baumas, ka Finks it kā pareģojis —  Latvijā 

vairs nebūs prezidenta, par ko esot ticis arestēts utt.
Mūsu līdzstrādniekam izdevās satikties ar Finku, kurš paziņoja:
— Patiešām , Čakstes nāvi es paredzēju divus m ēnešus pirm s 

viņa miršanas. Es to jutu jau iepriekš, tāpēc —  nogrieziet m an rokas 

un kājas, — no saviem pareģojum iem  atteikties nevaru. M an ir 

daudz liecinieku, kas to var apstiprināt.
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Transā būdams, redzēju ari, ka nākam ajam  prezidentam  būs 

sirm a bārda, kaut gan ko precīzāku saskatīt nespēju. Mani nekad nav 

arestējusi politiskā policija. Mani izsauca pie sevis vienīgi krim ināl
policijas priekšnieks Tīfentāla kungs sakarā ar šādu lietu: pilsētā iz
platījās baum as par m anu pareģojumu, ka tuvākā nākotnē Rīgā sagā
zīsies liela kinoteātra ēka. Tie ir nieki un “kārtējie meli”: es nekad 
neko tamlīdzīgu neesmu runājis.

Mani nom āc liels sm agum s, ka pēdējā laikā pret mani vēršas ga
rīdzniecība. Es arī nesaprotu, kāpēc pret mani tik nelabvēlīgi izturas 

dažas avīzes.
Līdz maija mēnesim es vispār ar pareģojum iem  nenodarbošos, 

jo  vēlos atpūsties.

Slovo, 1 927 . N r. 4 8 0

SENSACIONĀLIE ZĪLNIEKA 
FINKA PAREĢOJUMI

"Pēdējā B rīdī” līdzstrādnieka saruna a r Finku

Vakar bija izplatījušās baumas, ka plaši pazīstamais zīlnieks 

Finks apcietināts it kā par izteicieniem , ka J. Čakste esot pēdējais 

Latvijas prezidents. Noskaidrojās, ka šīm baum ām  nav pamata. Bet, 

tā kā Finka vārds Rīgā bieži daudzināts un viņa pareģošanas respektē 

pat mūsu augstskolas zinātnieki prof. M aldons, Blahers, Kupcis un 

citas ievērojamas sabiedriskas personas, “Pēdējā Brīdi” līdzstrādnieks 

devās pie gaišreģa, lai noskaidrotu, cik patiesības visām tām  leģen

dām, kuras sabiedrībā saistās ap Finku.
Pie m aza koka nam iņa M askavas ielā 179, kur dzīvo pareģis 

Finks, jau stāv auto. Tas laikam pieder kādam nākotnes zināt gribētā

jam  —  nodom āju, ieiedams Finka fotogrāfa ateljē (Finks nodarbojas 
arī kā fotogrāfs).

Pretim  iznāk pats zīlnieks, pēc izskata dienvidnieks, varbūt viņš
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li .111 čigāns vai āriešu un dzeltenās rases sajaukums. To pēc izturēša

na. un runas nevar spriest, bet šai personai ir izstrādājies takts un 

(nitiksmē ar daudziem ļaudīm iegūtas labas psiholoģiskas zināšanas.

Pareģa pieņem am ā istaba ir iekārtota sarkanā krāsā. Tas, pēc 

viņa paskaidrojumiem, lai telepātijas iejušanās brīžos krāsu vibrāci- 

)us uzturētu medija enerģiju.

— Vai ir pam atotas baumas, ka jūs esat pateikuši jau iepriekš ne

laiķa valsts prezidenta J. Čakstes m iršanas laiku? — es iesāku.
— Jā. Tas jau bija toreiz, tiklīdz viņu ievēlēja par valsts prezi

dentu otrā Saeimā.

Toreiz bija klāt pie pareģošanas daži augstskolas mācību spēki 

nu operdziedātājs Mariss Vētra.

Es teicu, ka prezidents J. Čakste līdz nākošām  Saeim as vēlē

šanām vairs nevaldīs. Pirm s 2 m ēnešiem  kādā intīm ā sabiedrībā 

es okultikas seansā tiku redzējis, ka Valsts prezidents nom irs starp  

10. un 15. m artu š. g. Toreiz attēloju Čakstes bēres tikpat grandiozas, 

kādas viņas patiesībā notika. Šiem pareģojum iem  kā liecinieks var 

būt arī prof. Zālīts.

Senāk m an gadījās pareģot bij. ārlietu m inistram  M eierovicām  

viņa nākotni. Pie manis M eierovics inkognito bija kādas 3 reizes un 

tam noteicu pat laiku un apstākļus, kādos viņš atradīs savu traģisko 

nāvi. Šo aktu par M eierovica m iršanas pareģojum u var apliecināt 

prof. Blahers un Maldons.

— Ko jūs sakāt par nākošiem valsts prezidentiem?

— Es neesmu teicis, ka J. Čakste bija pēdējais Latvijas valsts pre

zidents. Latvijas iekšējā dzīvē es redzu tum šu traipu. Nebūs noteik

tības valsts likteņa valdīšanā. 1927. un 1928. gadā Latvija pārdzīvos 

grūtus brīžus, bet nākošā gada beigās šie tumšie traipi izzūd un valsts 

ieiet stabilā laikmetā.

—  Bet ko jūs dom ājat par nākošo valsts galvu?

—  Arī viņa liktenī ir kas tāds, ko nevar teikt.
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—  Kāds politisks virziens ņems pārsvaru Valsts prezidenta vēlē

šanās?

—  To es negribu teikt, tas būtu politisks pareģojum s un politikā 

es negribu iejaukties. Izgājušā gadā laikraksti mani ķengāja par m a

niem pareģojum iem , ka Musolīni personai draud briesmas.

Es atstāstīju to itāļu sūtnim Pjačentīni, ka diktatoru ievainos 

3 reizes caur atentātu, bet viņš paliks dzīvs. Šie pareģojumi piepildī

jās ļoti noteikti, un itāļu sūtnis kā atzinību m an dāvāja savu fotogrā

fiju.

Tālāk Finks stāsta par sevi, ka viņš jau 13 g. v. sajutis pareģojoša  

medija spēku. Viņa tuvākās apkārtnes priekšmeti bez kādas pieskar

šanās mainījuši vietas. Kā zēns dzīvodam s Valmierā, tas pareģoja kā

dam citam  zēnam , ka viņš tanī pat dienā noslīks, peldoties Gaujā.

Šo gadījumu var apliecināt kāds pilsonis Goldbergs, kurš pats 

redzējis jaunā medija pareģojum a piepildīšanos.

Daudzām ļoti augsti stāvošām personām  Finks pareģojis viņu nā

kotni, un tas piepildījies visos sīkumos.

Dzīvē Finks esot daudz pārcietis. Tagad dzīvojot pēc indiešu Kriš- 

nam urti cilvēku mīlestības. Pēc dzīves uzskatiem viņš neesot m ate

riālists, bet dzīvojot godīgi un vēloties saviem bērniem  dot augstāku 

izglītību. A r zīlēšanu nodarbojoties reti un nākotni pasakot tikai tad, 

ja viņam  uznākot telepātijas stāvoklis.

A r saviem pareģojum iem  Finks nevienu neesot piekrāpis. No 

sākuma, dažus gadus atpakaļ, viņa spējas apšaubījuši, bet, kad par 

tām  pārliecinājušies augstskolas profesori, tad nākuši pie atziņas, ka 

dāvanas okultikā Finkam  ievērojamas.

Tagad Finkam  sūtot jau no ārzem ēm  vēstules, pēc kurām lūdz 

pareģot, un latviešu okultistu biedrībā F. ieņem ot izcilu stāvokli.

—  Pareģošanas seansi priekš m anis ir ļoti nogurdinoši, saka 

Finks, — kā fiziski, tā psihiski, un pēdējā laikā es vairāk nodarbojos 

ar fotogrāfa am atu nekā ar zīlēšanu. Zīlēšana, pēc m anām  dom ām , ir
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vienkārša tālredzēšana, kuru daudzi var sasniegt, ieturot zinām u dis- 

i i pilnu dzīvē.

Pēdējās dienās pie manis ir bijusi arī pazīstam ā bandīta Kaupena 

līgava, lai tai pareģotu par lietas gaitu. Satriekto līgavu es apm ieri

nāju ar pozitīvu pareģojumu, lai gan paredzu bandītam Kaupenam  

iznīcinošu spriedumu. Pie manis ir nākuši arī pašnāvnieki, kuri pirms 

nāvē došanās vēl grib zināt savu nākotni. Tādos gadījum os es spēlēju 

samierinātāja lomu ar dzīvi un novēršu pašnāvību.

Pie pareģošanas hipnotism u nelietoju, jo šinī virzienā m an nav 

nekādu spēju. Arī daudzās ģim enes traģēdijās esmu spēlējis sam ieri

nātāja lomu un novērsis nevajadzīgus sarežģījumus laulāto starpā.

P ēdējā B rīd ī, 1 9 2 7 . Nr. 18

KO PROF. MALDONS SAKA PAR FINKU?

Vai pareģotājs Finks nopietni ņem am s?

Savā sarunā ar žurnālistiem  Finks lielās, ka viņš pareģojis 

X. M eierovica nāvi. Kā nopietnu liecinieku šim faktam Finks pieved 

mūsu sabiedrībā iecienīto prof. M aldoni. Saprotams, lasītāji paļaujas 

ne uz Finku, bet uz populārā profesora autoritāti. Bet vai šādā kārtā 

var izm antot pazīstamus un iecienītus vārdus?

M ūsu līdzstrādnieks griezās pie prof. M aldoņa pēc paskaidroju

miem.

—  M ana vārda izm antošana no Finka puses ir ļoti neglīts paņē

miens. Nekad nekā par Z. M eierovica nāves pareģošanu no Finka ne

esmu dzirdējis.

Pie Finka esmu bijis vienu vienīgu reizi kopā ar doc. Kupci un 

prof. Blaheri. Piedalījos kā augstskolas prof., jo gribējām pārliecinā

ties par Finka okultām spējām. Nosēdējām pie viņa piecas stundas,
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bet nekādu rezultātu nebija. Pārliecinājos, ka Finka spējas ir velti iz

reklamētas.

Man personīgi viņš pateica, ka redz manai galvai apkārt kādu 

nimbu (?). Tālāk, ka es saslimšu un tad atkal izveseļošos. Vai saslimu, 

to neatceros, bet ar katru cilvēku tas varētu notikt.

Tad Finks m an pateica, ka m an tuvs cilvēks brauc pāri Latvijas 

robežām . Patiesi, m ana sieva brauca uz Liepāju un, kā zinām s, tad 

jābrauc caur leišiem. Bet atm inos, ka pats esmu teicis Blaheram  un 

Kupcim, ka nevaru ilgi pie Finka palikt, jo m an jāsteidzas vakarā uz 

vilcienu, jāpavada sieva.

Finks zināja m anu vārdu un jautāja m an, vai es nevaru pasniegt 

viņam  Sv. vakarēdienu, jo viņu m ocot ļaunie gari. Uz to es Finkam  

atbildēju, lai griežas pie kāda draudzes m ācītāja, jo m an nav ne baz
nīcas, ne draudzes.

Blahers par okultām  parādībām  ļoti interesējas un Kupcis sajūs
m ināts par spiritismu. Var būt, ka Finks abiem ir saprotam āks. No 
vienīgās m anas satikšanās ar Finku iznesu bēdīgu iespaidu.

A izkulises, 1 927 . Nr. 12

FINKA NEIZDEVUŠAIS PAREĢOJUMS

Finks, kurš pēdējā laikā nodarbojies ari ar politiska rakstura pa
reģojum iem , šoreiz izgāzies. Prezidentu vēlēšanu krīzes laikā Finks 
paziņoja dīkiem tenkotājiem, ka Čakste bijis Latvijas pēdējais prezi
dents, un vairāk Latvijā prezidentu nebūšot (acīm redzot te atbalsojās 
projekts par Saeimas priekšsēdētāja un prezidenta posteņu apvieno
šanu vienā). Vakardien notikusi Zem gaļa kunga ievēlēšana par prezi
dentu atspēkoja šo Finka “gaišredzību”.

Slovo, 1 9 2 7 . Nr. 4 7 2
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1 1 i/icris: —  Nu ko tu teiksi! Pat prezidents bez ūsām vai bārdas nevar iztikt! 

(Krēslos sēž —  no kreisās —  A. Valters, V. Zamu,els, G. Z em gals, K. Pau|uks,

I', Juraševskis)

Civisa karikatūra 

Pēdējā Bridi, 1927. Nr. 21

E. FINKA “IESPAIDS” 
UZ LATVIJAS PROFESORIEM

Slavenā čigāna pareģa E. Finka oficiālais “vēsturnieks” ir piesūtī
jis mums garāku rakstu, no kura pievedam interesantākās vietas.

Priekš kara Finks kā fotogrāfs dzīvoja Āgenskalnā. A r savām  

pareģošanas spējām un pareizu izzīlēšanu tas bija jau ieguvis plašu 

ievērību starp vācu un krievu inteliģences aprindām  un mākslinie
kiem no Rīgas pilsētas vācu operas. Pie Finka iegriezās ne vien fabri
kanti un uzņēmēji, kuri gribēja zināt savu veikalu nākotnes gaitu, bet



vēl jo biežāki pie sevis Finku aicināja Vidzemes gubernators 

Zvegincevs un citas tā laika augstākās personas. Viņu apciem oja ari 

daļa Baltijas dižciltīgo baronu...

Kara laikā F. aizbrauca uz Dienvidkrieviju un atgriezās ap 

1920. gadu Rīgā. N odarbojās, kā parasti, ar fotogrāfiju, bet vēl vairāk  

ar zīlēšanu un pareģošanu. No tā laika līdz šai dienai Finku apm ek

lēja milzums lielu un mazu vīru un sievu. Starp visiem esot bijis pat 

“vecais Kārlis”.

Bet arī no mūsu augstskolas aprindām  Finkam  diezgan daudz 

piekritēju un draugu, kas pie reizes vai gatavi zvērēt (?). Bez ārzemju  

profesoriem  F. apmeklē arī m ūsu profesori Blahers, Kupfers un 

Dr. mag. J. Kupcis. Blaheram  kādreiz iznācis piedzīvot tiešām brīniš

ķas lietas. B. priekšā uz galda nokritusi buķete ar svaigām krizan

tēm ām . Liecinieki bijuši klāt un redzējuši, ka blēdība ir izslēgta. 

Dr. mag. Kupcis vienreiz tā pa jokam  jautājis F.: “Nu, kā būtu, kad tā 

bilde tur pie sienas paceltos.” Un tiešām bilde lēni pacēlusies, apgrie

zusies. Ka pie Finka blēdības nav, to zin droši vien arī literat. vēstur

nieks Klaustiņš un A. Ķēniņ-Rūm an kundze, kuri par Finku kā ap

dāvinātu mediju un nojautēju stāv un krīt.

Neņem am ies šī vēsturnieka apgalvojumu apstrīdēt, bet ceram , 

ka arī paši profesori izteiks savu protestu, ja šie apgalvojumi izrādītos 

par nepareiziem. Cilvēks, kurš nekad nav nodarbojies ar medija spē

kiem, par krizantēmu buķetēm, kas krīt no griestiem , un gleznām, 

kas pašas pārm aina savu vietu, tikai pasmaidīs. Interesanti būtu ari 

zināt, ko Finks ir savā laikā teicis gubernatoram  Zvegincevam. Tikai 

to gribētos dzirdēt nevis no paša Finka, bet no lieciniekiem, kuri 

bijuši klāt. Rīgā izplatītas baum as, ka Finks pat apcietināts par iztei

cieniem , ka J. Čakste būšot pēdējais Latvijas prezidents. Protam s, tas 

viss ir avīzes pīle, kam trūkst sensāciju. Pats Finks atklāti lielās, ka 

viņa pareģošanas respektē ne tikai prof. Blahers un doc. Kupcis, bet 

arī prof. M aldonis (?). Tagad žurnālisti pūlas atklāt vislielākās sensā-
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CIjas par zīlnieka Finka pareģojum iem . Žurnālistus tas pieņem savā 

narkanā istabā, kur telepātijas iejušanās brīžos nekas nemaisot. Finks 

(»«skaidro, ka tiešām viņš teicis, ka prezidents Jānis Čakste līdz nāko

šam Saeimas vēlēšanām nevaldīs. Toreiz bijuši klāt daži augstskolas 

mācībās spēki (par nožēlošanu, Finks nesauc viņus pēc vārdiem ) un 

operas dziedātājs Mariss Vētra. Tātad Finks neesot teicis, ka Čakste 

Ints pēdējais Latvijas valsts prezidents. Finks atklāj jaunas sensācijas. 

Ne visai sen kādā intīmā sabiedrībā okultikas seansā Finks ir redzē- 

ļls, ka valsts prezidents nom irs starp 10. un 15. m artu š. g. Toreiz pat 

iittēlojis Čakstes bēres tikpat grandiozas, kādas viņas patiesībā bija. 

I,Iekās, ka nebija grūti paredzēt J. Čakstes nāvi, jo to sagaidīja visa 

I atvija. Lai pareģotu grand, prezidenta bēres, arī nevajag būt 

linkam . Toties sevišķi plaši izrunājās Finks par bij. ārlietu m inistru  

Meierovicu, kuram viņš trīs reizes pareģojis viņa traģisko nākotni. 

Meierovics esot bijis pie viņa inkognito, un viņš tam noteicis pat 

laiku un apstākļus, kādos viņš atradīs savu traģisko nāvi. Šo aktu par 

Meierovica m iršanas pareģojumu varot apliecināt prof. Blahers un 

Maldons. Vai šis akts sastādīts pēc M eierovica nāves vai priekš tās, 

Initu interesanti zināt, jo  pēc nāves jau katrs var “pareģot”, kā cilvēks 

nomirs. M eierovica adjutants savā laikā kategoriski noliedzis katru 

sazināšanos ar Finku. Prof. M aldons ari kategoriski protestē pret 

viņa vārda izm antošanu čigānu popularitātei. Parasta lieta, ka zīl

nieki un pareģotāji mīl plaši izrunāties par to, kas jau noticis, bet ir 

ļoti uzmanīgi “pareģojot” to, kas stāv nākotnē. Kad žurnālists prasīja 

I inkam, ko viņš zinot par nākošiem valsts prezidentiem, Finks uz 

viņa jautājumu nekā neatbildēja, tikai piezīmēja, ka Latvijas iekšējā 

«l/.ivē viņš redzot tum šu traipu, nebūs noteiktības valsts likteņa val

dībā. 27. un 28. gados Latvija pārdzīvos grūtus brīžus, bet 28. gada 

l>cigās šie tumšie traipi nozūd un valsts ieiet stabilā laikmetā. Nav 

nekāds noslēpums, ka mēs pārdzīvojam stipru ekonomisku krīzi, 

kas ļoti grūti atsaucas ne tikai uz pilsētām, bet sevišķi uz laukiem. Šī
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pareģošana nekā jauna nesniedz, bet ir tikai gudra “izrunāšanās”. 

Žurnālists atkal jautā:

—  Ko jūs dom ājat par nākošo valsts galvu?

Finks gudri atbild:

— Arī viņa liktenis esot tāds, ko nevar teikt.

Te tev nu bija! Čakstes nāvi var pareģot visos sīkumos, tas pats 

arī par M eierovicu, bet par nākošo kandidātu nekā nevar teikt.

Žurnālists lūko pieiet no otras puses:

— Kāds politisks virziens ņems pārsvaru nākošās valsts prezi

denta vēlēšanās?

Bet Finks vēl gudrāks:

— Tas būtu politisks pareģojums, un politikā viņš nekad nem ai

sās. Pag. gadā laikraksti viņu esot ķengājuši par pareģotiem Musolīni 

trim  ievainojumiem . Šie pareģojumi esot piepildījušies un itāļu sūt

nis Pjačentīni Finkam  iedāvinājis personīgi pats savu fotogrāfiju. 

Stāsta, ka Musolīni ir atsūtījis lielāku naudas sum m u!!!

Negribam strīdēties par okultisma spējām, kas novērotas pie 

Finka. Mēs dom ājam , ka visi augšminētie profesori, ja Finka aizrādī

jumi nesakrīt ar patiesību, paši pret tiem protestēs, jo citādi viņi iekļūs 

smieklīgā stāvoklī. No žurnālistu intervijas redzams, ka par to, kas 

pagājis, Finks runā ar drošu pieri, bet no nākotnes pareģošanas ļoti 

gudri atturas, izrunājoties jo plaši tikai par saviem nopelniem un par 

to, cik viņš ir gaišredzīgs un kā daži viņu ciena. Mūsu redakcijā pie

nākuši ļoti interesanti materiāli par Finka dzīvi un spējām , kurus 

mēs sniegsim saviem lasītājiem tuvākā nākotnē.

A izkulises, 192 7 . Nr. 12
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KO FINKS STĀSTA PAR SEVI?

D audz rakstīts laba un ļauna par zīlnieku Finku, pazīstam o 
Maskavas priekšpilsētas čigānu. Pats Finks par sevi stāsta, ka tas sa
ini is pareģojoša m edija spēku, kad tam  bijuši tikai 13 gadi. Viņa tu 
vākās apkārtnes priekšm eti bez kādas pieskaršanās m ainījuši savas 
vietas. Kā mazs zēns dzīvodam s Valmierā, tas pareģojis kādam  citam 
/i'nam , ka tas tai pat dienā noslīks, peldoties Gaujā. Šo gadījum u va
rot apliecināt kāds pilsonis Goldbergs, kurš pats redzējis jaunā m e
dija pareģojum a piepildīšanos. D audzām  ļoti augsti stāvošām perso
nām kā cara laikā, tā ari brīvajā Latvijā Finks esot pareģojis viņu 
nākotni, un viss tas piepildījies (?). Starp Finka piekritējiem  ir m ina
mas ne tikai m ūsu sabiedrībā labi pazīstam as dām as, bet arī augst
skolas profesori, kā Blahers, M aldonis (kas attiecas uz prof. M aldoni, 
tas nav tiesa, par citiem  nezinām ). Esot bijis pie Finka arī vairākas 
reizes M eierovics (?), un  tam  Finks pastāstījis par viņa traģisko nāvi. 
(Vai tādēļ Meierovics būs nodrošinājis savu dzīvību par 1 miljonu rub.?) 
Sevišķi karsta piekrišana Finkam  m ūsu dziedoņu un Nacionālā te 
ātra aktieru ģim enēs. Kā zinām s, aktieri ļoti m āņticīgi un lētticīgi.
I >/,ivē Finkam  nav gājis viegli. Viņš ir ticis daudz vajāts un cietis. 
Tagad dzīvojot pēc indiešu K rišnam urti — cilvēka mīlētāja — m īles
tības m ācībām . Viņš neesot nekāds m ateriālists, bet dzīvojot godīgi 
un vēloties saviem bērniem  dot augstāko izglītību. Viņa bērn i ir ļoti 
apdāvināti. Tie sevišķi m īlot mākslu.

M eitiņa pat m ācoties dejot kādā Rīgas dejas skolā. Pats Finks 
mīlot uzspēlēt uz arfas.

Kaut gan tūkstošiem  cilvēku gājuši viņa būdai cauri, tom ēr ar 
/ilēšanu nodarbojoties reti un nākotni pasakot tikai tad, kad viņam  
uznākot telepātijas stāvoklis. Ar saviem pareģojum iem  Finks ne
vienu neesot piem ānījis. Ņēmis no cilvēkiem to, ko tie labprātīgi de
vuši. Par m aksu nekad nestrīdoties. Dažus gadus atpakaļ viņa spējas
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apšaubījuši, bet, kad par tām  pārliecinājušies pat augstskolas profe
sori un m ācītāji (?), tad nākuši pie atziņas, ka dāvanas okultism ā 
Finkam  tiešām  ievērojamas. Finks saņem ot vēstules pat no ārzemēm. 
Pēc cilvēku rokrakstiem  lūdzot tam  pareģot cilvēku nākotni. Finks 
esot liels vīrs latviešu okultistu biedrībā.

— Vai pareģošanas m āksla jum s nav nogurdinoša? Vai šāda dar
bība neatstāj uz jūsu veselību kādu sliktu iespaidu?

— Fiziski un psihiski esm u stipri noguris, — atbild Finks. — Tā
pēc arī pēdējā laikā vairāk nodarbojos ar fotogrāfa am atu  nekā ar 
zīlēšanu.

Visa zīlēšana, pēc Finka dom ām , ir vienkārša tālredzēšana, kuru 
varētu sasniegt daudzi, ieturot dzīvē zinām u disciplīnu. Kaut gan 
fotogrāfija Maskavas priekšpilsētā nekad nevar atnest to, ko dod 
Finkam  zīlēšana, tom ēr am atu tas ļoti mīl.

Skaudīgais ļaužu pūlis bieži pārm et Finkam  milzīgos ienākum us 
no augstiem  vīriem  un sevišķi kundzēm , kuri ierodas pie mazās rok
peļņa m ājiņas pat lepnos autom obiļos. Patiesībā ienākum i stipri pār
spīlēti.

Interesanti būtu salasīt visus tos pareģojumus, ko Finks ir izzīlējis 
vairākām  sim ts personām . Tad tikai varētu spriest, vai Finka pareģo
jum i piepildās, vai viņš nopietni ņem am s. Negribam  apšaubīt zīl
nieka Finka okultās spējas. Negribam  arī par agru taisīt kādu sprie
dum u, tāpēc lūdzam  m ūsu lasītājus piesūtīt m um s savus personiskus 
iespaidus par Finku. Pozitīvi vai negatīvi, tie būs vienlīdzīgi intere
santi, un mēs labprāt tos nodrukāsim  m ūsu žurnālā. Finka personī
gie ienākum i no zīlēšanas, protam s, nevienu nevar sevišķi aizskart, 
jo  tā ir viņa personīga lieta un cilvēki dod viņam  naudu pēc savas 
vēlēšanās. Ir arī tādi, kuri nekā nedod. Ir arī iespējams, ka gaiš
redzība ne v ienm ēr apciem o šo čigānu — savādnieku. Tāpēc tas arī 
izvairās bieži no pareģošanas jeb izrunājas tādā veidā, ka viņa pare
ģojum iem  nav nekādas vērtības.

Ir arī tādi gadījum i, kad pie Finka nāk satriekti cilvēki, tie, kuri
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(lomā par pašnāvībām . Tie grib zināt savu likteni, ko jau paši (var 
Irlkt) ir iepriekš izšķīruši. Tādos gadījum os Finks cenšas spēlēt sa
mierinātāja lom u ar dzīvi un novērš pašnāvību. Bet liekas, ka te Fin- 
lunn ir m aza pretruna: ja  viņš paredz nāvi skaidri un  gaiši, kāda no- 
Klme tad ir viņa sam ierinājum am ? Protam s, zīlētāja pienākum s, 
M|>at kā ārsta, ir cilvēkam priekš nāves slēpt taisnību un visādi nelai
mīgo censties apm ierināt. N eskatoties uz savu “iespaidīgo” ārieni, 
navu raksturu, Finks pie pareģošanas hipnotism u nepielietojot. Šinī vir
ziena viņam  neesot nekādu spēju.

Slaveno L atviešu P ied zīvoju m i, 1927. Nr. 4

PROFESORI UN MARISS VĒTRA FINKA 
MEDIJA SPĒJAS NENOLIEDZ

“Pēdējā B rīdī” līdzstrādnieka saruna  
ar M arisu Vētru, prof. M aldoni...

— Ko jūs dom ājiet par Finku? — es uzbruku M arisam  Vētrām 
viņa dzīvoklī šorīt, kad tas tikko piecēlies no gultas.

— Ko nu es varu teikt. Ka Finks ir medijs un nojauš cilvēku zem 
apziņā koncentrētās dom as, to  es neapšaubu.

Viņa psihika uztver kā radio uztvērējs o tras personas zem 
apziņu. A r Finku tikos sabiedrībā vēl izgājušo nedēļu un  pagātni viņš 
pateica m an pareizi. Finks nezināja, ka es esm u m ākslinieks, jo  ar 
viņu tikos p irm o reizi. Tas jautāja par zīlēšanu, kāpēc es nenodarbo- 
(<>s ar mākslu. Pēc tam  uztvēra, ka viņš ap m ani sajūtot skaņas, notis 
u ii vispār kaut ko no mākslas. Kas attiecas uz nākotnes pareģoju
miem, tad  tiem  es neticu.

Varbūt, ka viņi ari piepildās. Finks m an pareģoja, ka nākotnē es 
kāpšot uz augšu, bet pirm s tam  m anā dzīvē viņš paredzot kaut ko 
tumšu, un  es būšot kādu laiku spiests atteikties no parastās darbības.
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Varbūt, ka būšot slimība. Varbūt, šis pareģojum s arī piepildīsies, bet 
tikai tādā veidā, ka es no darba atteikšos tam dēļ, ka nākošo gadu ar 
operas direkciju neparakstīšu kontraktu, ja m anu atalgojum u nepa
lielinās vism az par 75 procentiem .

Par Čakstes nāvi Finks teica, ka viņš esot redzējis ap valsts prezi
denta personu skaitļus 1 un 2, to viņš izskaidrojis, ka Čakste m iršot 
starp 11. un 12. datum u m arta m ēnesī. F inku par krāpnieku apvai
not nevaru, jo  m an tam  nav pamata.

No M arisa Vētras eju pie prof. M aldoņa. Tas ir atturīgs un in ter
viju labprāt negrib dot.

— Ko jūs dom ājat par mediju Finku?
— Ka Finks ir medijs, tas ir tiesa. Kādreiz biju pie viņa kādas 

5 stundas seansā, bet toreiz nekas nopietns neiznāca. Tas vēl ne
liecina, ka Finkam  nebūtu  m edija spējas. V ienm ēr arī m ediji nevar 
iejusties savā stāvoklī. Kas attiecas uz Čakstes un Z. Meierovica nāvi, 
tad  tādi pareģojum i varēja bū t un nepiepildīties.

Vairāk neko neteikšu, bet sīkāk par okultiju lasīšu lekciju m arta 
beigās. Ejat pie prof. Kupča, Blahera un Zālīša, tie par F inku vairāk 
ko zin.

Ejot intervēt prof. Blaheri, pa ceļam iegriežos pie Universitātes 
profesora doc. Klaustiņa.

— Ko jūs sakāt, docenta kungs, kā zinātnieks par m ediju Finku?
— Ko es varu teikt. Esmu dzirdējis, ka ļaudis un arī daži no m a

niem  kolēģiem stāsta brīnum us par Finku. Pats neesm u personīgi 
pārliecinājies. Nav bijis izdevības un savā zinātniskā darbībā es par 
tādām  lietām neinteresējos. Cik esmu dzirdējis, tad prof. M aldons šinī 
laukā izved pētījum us un prof. Blahers kā Rīgas spiritistu galva dos 
jum s pam atotus paskaidrojum us.

Prof. Blaheri uzm eklēju ķīm ijas fakultātes laboratorijā kādā 
starpbrīdī. Nevaļīgais profesors par Finku laipni paskaidroja: — Ja 
runā par Finku kā m ēdiju, tad jārunā par zinātni, kas nav tik v ien
kārša un dažos vārdos izsakāma, bet ir liela zinātniska disciplīna,
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kuras galvenie principi līdz šim vēl te ļoti neskaidri. Ap pētījum iem  
pie Finka esm u jau senāk un vairākkārt nodarbojies ne bez rezultā
tiem . Par viņu kā fenom enu esm u rakstījis zinātniskos apcerējum os 
un arī Rīgas okultistu biedrības izdevum a “Seelenprobleme”. Kā m e
dijs viņš ir spējīgs un arī patīkam s ārzemēs. Kas attiecas uz pareģoju
m iem  par Z. M eierovica nāvi, tad atceros, ka tas tika no Finka izda
rīts. Toreiz netiku sīkāk piezīm ējis pareģojum a sīkum us un tam dēļ 
tagad labi neatceros, vai viņš sīkum os piepildījās noteiktā pareizībā. 
Vispārējos vilcienos pareģojum s ir piepildījies.

Par J. Čakstes nāves pareģojum u es labi neatceros. Varbūt, ka 
kāds arī bija, pārdabisks tas nekas nav.

— Vai sen jūs nodarbojaties ar okultism u?
— To jum s īsti pateikt nevaru. Ir labs laiks. Šiem pētījum iem  jā 

pieiet ar lielu nopietnību. Vairāk jum s šoreiz neko neteikšu, jo  aud i
torija m ani jau sen gaida.

Uzmeklēju arī dr. phil. Zālīti.
Tas no intervijas atsacījās.

Pēdējā Brīdī, 1927. Nr. 19

PASKAIDROJUMS

18. m arta  num urā rakstā par zīlnieku Finku teikts, ka Finks 
atsaucies arī uz m ani. Kas uz m ani zīm ējas, tad teiktais nesaietas ar 
patiesību. Ne es Finku pazīstu, ne arī esm u bijis klāt pie viņa pareģo
jum iem .

Prof. Dr. phil. Z ā līte  

Pēdējā Brīdī, 1927. Nr. 27
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KAS ĪSTI IR

<...> Finks redzējis nākošā gadā Latvijas valsts likteni melnu 
traipu. Labi. Es ari gribētu būt pareģis un kaut ko pareģot. Es gan ne
esmu vienbalsīgi atzīts m edijs, m ani pagaidām  atzīst tikai M ariss 
Vētra, bet prof. Blahera un M aldoņa atzīšanas m an vēl trūkst, — to 
mēr, lai iet!

Man šķiet: ja Finks neliksies m ierā, tad  mēs redzēsim  arī viņa 
liktenī diezgan melnu traipu. Pareizāki sakot, ne liktenī, liksim likteni 
mierā, bet drusciņ reālākā un delikātākā vietā\ Un, varbūt, nem az ne- 
luīs jāgaida nākošais gads, varbūt pat šogad! <...>.

Dr. O rien tac ijs

[.atvijas D zelzce ļn iek u  V ēstnesis, 1927. Nr. 57

PĒC PIEKTDIENAS
Putčisti var braukt tālāk. — Zvani visās baznīcās. —
N evar iz tik t bez čigāna. — Iegādājieties mikroskopus!

Piektdien Latvija parādīja lielu atzinību m irušajam  valsts prezi
dentam .

No piektdienas var arī ko mācīties.
Ja tauta dem onstrē atzinību savam valstsvīram , tad  netieši arī 

viņa pilnvaru devējai — dem okrātiskai republikai.
Mēs varam  droši sacīt: putču taisītāji var krām ēt savus čem odā

nus un braukt vienu valsti tāļāk.
M um s m elns krekls nepatīk.
M um s nepatīk  tā kaite, kura uzbrūk Eiropai no apakšas un  kuru  

var saukt par itāliešu vai arī — spāniešu slimību.
Kā zinām s, par spāniešu slim ību senāk apzīm ēja to, kuru dabu 

no trakas izdzīves jaunībā.
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* * *

M ūsu labā spārna prese nekad nevar lepoties ar sevišķu smalk 
jūtību.

Vienu no saviem apbrīnojam iem  num uriem  tā izspēlēja valsts 
prezidenta slimības laikā.

Valsts prezidents vēl bij dzīvs, visi cerēja uz viņa glābšanu. Pēk
šņi “Brīvā Tēvijā” paradās ziņa: pēc viņa nāves tū līt zvanīs visās baz
nīcās...

Kas tas bij: m uļķība vai kaut kas vairāk?
Kopš Kārlis Polis kļuvis par “Brīvās Tēvijas” redaktoru, šis jau tā

jum s ir stingri diskutējam s.

* * *

Šinīs dienās nevarēja iztikt arī bez čigāna.
Finkam  atkal taisnība! — gluži nopietni rakstīja “Latvijas Sargs”. 

Finks pareģojis, ka valsts prezidents visus šos trīs gadus nenovaldīšot 
un — paskaties tikai!

Cilvēku muļķībai ir tāda pakāpe, kuras priekšā pilnīgi noslīgst 
rokas. Nu, ko jūs teiksiet?

Vienīgais: ja nu  mēs atkarājam ies no čigāna, vai nav pareizi, ja 
ceļam viņu par nākošo valsts prezidentu?

* * *

Valsts prezidenta vēlēšanas būšot drīz. D eputātiem  var ieteikt 
iegādāties — mikroskopus.

Kāpēc? Nu, lai saskatītu noderīgākos kandidātus dem okrātiskā 
centrā.

Dr. O.
Sociā ld em ok rāts , 1927. Nr. 64
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“HALLO” KANDIDĀTI UZ 
TRIJU ZVAIGŽŅU ORDENI

(Starp tiem] Finks: attīsta miglainas plates, tricina sirdis, knibina 
ftcrvus, kutina ziņkārību, labi saskari ar m iroņiem .

H allo, 1927. Nr. 3

FINKS PAREĢOJOT KARU

Pareģis Finks vairākiem  saviem apm eklētajiem  izteicies, ka šo 
vasar notikšot karš starp  Padom ju Krieviju un Vakareiropas valstīm. 
I u!/ oktobra m ēnesim  kom unistu vara Krievijā būšot gāzta.

O.
Pēdējā Brīdī, 1927. Nr. 72

FINKA ATSAUKUMS

Presē parādījās ziņojum i, it kā vietējais gaišreģis Finks pareģojis 
lielinieku varas krišanu šī gada oktobrī. Bez tam  ziņojum os bij teikts, 
ka 1 inks paredzot tuvākā nākotnē asiņainus karus.

Gaišreģis lūdz m ūs aizrādīt, ka viņš neesot neko tam līdzīgu p a
reģojis. Par kom unistu krišanu viņš vispār nešauboties, bet tā neesot 
»«gaidāma šinī gadā. Kara iespējam ību Finks tom ēr nenoliedz.

Pēdējā Bridī, 1927. Nr. 75



“KULTURELĀ” UN 

“AUGSTI IZGLĪTOTĀ” RĪGA

Province v ienm ēr apskaudīs Rīgu. Sak’, tu r iedzīvotājiem pie
ejami visi nopietni m ākslas baudījum i, opera, teātris utt. Rīdzinieki 
vispār nostādīti priviliģētā stāvoklī, kaut arī atzīstām , ka tas notiek 
uz visas tautas rēķina. Mēs, provincieši, neskaužam . Lai jau arī. Bet 
grūti m um s iedom āties, ka arī Rīgā, kura skaitās par m ūsu galvaspil
sētu, par lielu kultūras dzīves centru, notiek lietas, kuras pierakstā
m as laikm etam  dažus gadu sim tus atpakaļ.

Rīgas laikrakstos atrodam  ziņas, kurās starp  citu iet ru n a  par 
kaut tādu  pareģi Finku. Izrādās, ka šis Finks ļoti iecienīts pie “labā
kām ” aprindām . Pie viņa braucot gan dām as, gan kungi un  liekot sev 
pareģot nākotni. Rīgas laikrakstos par šo pareģošanu lasām tīri neti
camas lietas.

Vai tad tiešām  m ūsu “kulturelā” Rīga tik zem u kritusi? Vai neva 
attiecīgos kungus un dām as, kuras meklē patvērum u pie dažādiem  
pareģiem , visā pilnībā atm askot?

Provincēs, lasot šādus ziņojum us, vispirm s nāk smiekli, bet šie 
smiekli nav priecīgi. Tie ir nožēlojam as līdzjūtības smiekli p ar to, ka 
m ūsu kultūras centrā rodas vēl sensenu laiku atlieku cienītāji dažādu 
pareģotāju līdzskrējēji.

- c . ļ

Strādn ieku  A vīze, 1927. Nr. 233

ČIGĀNS FINKS UN VIŅA “KLIENTI”

<...> Savai karjerai Finkam  jāpateicas galvenām kārtām  diviem 
pēcpusdienas laikrakstiem , kuri viņu izreklam ējuši par “spējīgu” 
gaišreģi. Arī dažu lielu v īru  protekcijas F inkam  nav nākušas par
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ļaunu. Tom ēr čigāns ļoti sargājoties, lai viņa bodīti aizklapētu, jo  katra 
buršana un  zīlnieku m anīšana, kā zinām s, Latvijā aizliegta. Policijai, 
gan derētu pareģot arī pašam  Finkam  nākotni.

-š i

Sociāldemokrāts, 1927. Nr. 232.

MANAS TIKŠANĀS AR GAIŠREĢI FINKU

Pirm o reizi ar Finka kungu tikos m asku ballē, ko bija sarīkojušas 
apvienotās krievu organizācijas šī gada februārī. Sagaidījis savu 
kārtu, aizeju aiz priekškara, kas atdala Finka kungu no zāles. Apsēža
mies. Viņš paņem  m anu roku, apskata un saka: — Jūs piedzim āt 
1886. gadā, bērnībā bijāt ļoti slims un arī apm ēram  20 gadu ve
cum ā... — neliela pauze. Tālāk viņš jautā: — Bet kā jūs izbēgāt nāvei 
1920. gadā, un kur Aleksandrs? Viņa vairs nav, jā... arī tuvinieku 
nav... bet vecenīte ļoti slima, tā jūsu radiniece... Jūs esat bārenis, apaļš 
bārenis. — Finks sāk izlikt kārtis, bet ar o tru  pusi. Pa to laiku es 
Finka kungam  saku, ka viss ir taisnība. Aleksandrs — tas ir mans 
brālis, virsnieks, boļševiku sakropļots, palika mājās, kad es 1920. g., 
tik tikko izbēdzis nāvei, bēgu uz Latviju, māte divus m ēnešus pēc m a
nas bēgšanas nom ira, bet par tēvu, brāļiem  un vecāko m āsu jau sen 
nav nekādu ziņu. Tālāk Finka kungs ļoti pareizi noteica m anu rak
sturu , brīdināja nesaistīties ar kom ereļaudīm  un kom erclietām , jo 
esm u ļoti paļāvīgs un vēl daudz kas, vairāk vai m azāk intīm s, viss iz
rādījās apbrīnojam i pareizi, pat līdz sīkum iem .

— Jūs jau sen gribējāt m ani satikt, es jūs būtu  pieņēmis, velti bai
dījāties, — un piedāvāja m an ierasties pie viņa pirm dien (masku 
balle bija sestdien), tā kā šeit viņš ļoti nogurst, kļūst izklaidīgs un ne
var labi zīlēt, bet svētdien varētu atpūsties. Teicu, ka pirm dien m an jā- 
būt darbā un aiziet pie viņa, par nožēlu, nevarēšu. — Jūs būsiet pie 
manis pirm dien, jo saņemsit ziņu par tālu ceļu un paliksit. — Es iesmē-
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|hs un teicu, ka svētdien es tom ēr aizbraukšu (es nedzīvoju Rīgā).
Neaizbrauksit, lai tā ir jum s m ana šīsdienas pareģošana.

Atsveicinājos un aizgāju. Pabijis vēl kādu stundu masku ballē, 
|au nolēm u aiziet, te pēkšņi satieku Krievu Em igrantu Biedrības sek- 
i rl āru, kurš m an paziņoja, ka Krievu Em igrantu Biedrība saņēmusi 
no l’aragvajas labvēlīgu atbildi uz m anu lūgum u, kas bija iesniegts 
l'ii ins gada un ko es jau biju paspējis gandrīz aizm irst, un, ja es gri- 
bot braukt, tad p irm dien m an jāgriežas pie Biedrības priekšsēdētāja. 
Palicis līdz p irm dienai, aprunājies ar Biedrības priekšsēdētāju un  da- 
hulu apsvērum u dēļ atteicies no brauciena uz Paragvaju, es devos uz 
I . Maskavas ielu pie Finka. Viņš m ani saņēm a ar vārdiem : — Nu, 
Iu k, redziet, jūs vēlreiz vilinās brauciens uz tālām  zemēm , bet uz at- 
Mitni nepaļaujaties, nekas neiznāks, būs vēl viens kungs, bet ar viņu 
ļus arī nebrauksit... Taču brauciens jum s tom ēr būs, bet tas nāks ne
gaidīti un tas būs labāk... redzu, jum s ceļā kaut kas traucē... redzu, it 
ka būtu kāja... redzu, jūs lielā pilsētā stāvat pie loga un  gribat it kā 
nomest to, kas jum s traucē, bet jūs iesmejaties un nenom etat, jum s 
blakus kāds krievs... tad viss nokārtojas un tālāk jūs braucat mierīgi, 
Mpkart jum s krievi vien, krievi vien, vai krieviski runājošie... Atkal 
h iI/.u jūs lielā pilsētā, jūs priecājaties, taču redzu jūs tādā izskatā, 
kti... — un Finks iesmējās... —  Brauciens noritēs gludi, tiesa, būs kāda 
Mia/.a aizķeršanās, bet viss beigsies labi un jūs atbrauksit atpakaļ n o 
teiktajā laikā, ar braucienu būsit apm ierināti. — Pauze. — Bet drīz 
naņemsit papīru, kaut kas ar naudu... kāda sena nauda atgriežas...

Ar to m ūsu saruna beidzās. Pēc divām  nedēļām  saņēm u atbildi 
no pazīstam as dām as (tā bija atraitne), ka paredzētais brauciens uz 
I »icnvidāfriku nevar notikt, jo  saņem tās ziņas ir nelabvēlīgas, bet vēl 
jici nedēļas saņēm u pavisam  neiepriecinošu atbildi no kāda kunga, 
. 1 1  kuru bija paredzēts braukt uz Austrāliju.

Apm ēram  pēc m ēneša saņēm u kvīti par nodokļu  sam aksu, kas it 
ka skaitījās m ans parāds no 1923. gada, vēl pēc neilga laika Sarkanā
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Krusta loterijā vinnēju 30 000 rbļ. un, saņēm is atvaļinājum u, patie 
šām, negaidīti aizbraucu aiz robežām.

Pa ce}am uz Berlīni jaunie zābaki m an pam atīgi noberza kāju 
tos patiešām  niknum ā gribēju izm est pa logu, bet krievu virsnieks, 
em igrants, kas dzīvoja tajā pat pansionātā, kur apm etos es, nokārtoja 
m an apavu apm aiņu. Pa ceļam uz Parīzi un tālāk kāja m ani vairs ne 
mocīja, un  es braucu bez traucējum iem , tikai Vīnē iekāpu ne tajā vil
cienā un pēc dažām  pieturām  nācās atgriezties; iebraucu Rīgā, patie
šām, “laikā”, precīzi.

O tra m ana tikšanās ar Finka kungu sagadījās Krievu Biedrības 
“Uļej” vakarā. Te m an tika pareģots: saderināšanās ar “b londīn i”, a t
griešanās, precības ar šo “b londīni” un  pārcelšanās uz Krieviju, “ba
gāta, plaša dzīve”, iepriekšējās form as valkāšana, kabineta darbs ar 
trīs padotajiem , dabīga nāve 76 gadu vecumā.

Zīlēšana bija neilga, jo Finka kgs jutās ļoti noguris. Aizejot no 
Finka kga es sastapu Psihol. Pētniec, biedrības locekli K., kurš lūdza 
m ani pierakstīt visu pareģoto.

N. D resvirts 

Slovo, 1927. Nr. 702

FINKA PRIEKŠLASĪJUMI

Sakarā ar to, ka pret zīlētāju Finku pēdējā laikā presē vērsti uz
brukum i bez sava gala, kuri viņam  apnikuši, Finks, lai pārliecinātu 
publiku par savām pareģošanas spējām , sarīkos vairākus bezm aksas 
seansus, sākot ar šodienu Č arlstonkluba lielajā zālē, kur interesenti 
varēs ne tikai uzzināt savu nākam ību, bet nolūkoties vēl citos Finka 
brīnum darbos. Tiešām  interesanti zināt, cik tālu sniedzas šī Rīgas 
divdesm itgadu sim teņa “fenom ena” spējas, un  tādēļ katram , sevišķi 
daiļam  dzim um am , ieteicams nelaist šo reto gadījum u garām.
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FINKA SPĪDOŠA KARJERA

Ziņo, ka Finks izsaukts uz Parīzi pie slavenā krievu em igranta 
kņaza Jusupova-Sum orokova-Elstona. Šis ir tas pats kņazs, kas ņēm a 
līdzdalību Rasputina atentātā. Finks izbrauca kopā ar savu personīgo 
sekretāru.

Domā, ka Finkam  būs jāpareģo Krievijas nākotne.

FINKS MEITEŅU IZRĪKOJUMĀ

Gaišreģim Finkam  kādā m eiteņu ģim nāzijas ballē bija jāuzstājas 
,u zīlēšanu. Pieteicās pāri par 40 skolnieces un dām as, kuras naudu 
nebija žēlojušas. Protam s, nauda nākusi par labu skolai. Nākošā dienā 
I inks izskatījies pēc līķa. A tbraukušas divas lepnas dām as, un Finks 
kategoriski atsacījies tās pieņem t. Kamēr runājis, tikm ēr Finka mājā 
ielavījies vēl pusducis dām u. īsā laikā māja bijusi pilna. Nervozais 
> īgāns tā sadusm ojies, ka sācis visus dzīt ārā.

*

GAIŠREĢIS FINKS IZIET ARISTOKRĀTIJĀ

Kādā tautas “muzikālās” akadēm ijas izrīkojum ā no jauna uzstā
jies gaišreģis Finks. Ballē Finkam  bijusi tik liela piekrišana, ka bijis 
(«pareģo līdz pīkst. 6 no rīta. Un tad vēl rinda nav beigusies. Lielais 
vairum s dām u, vīriešu maz. Par pareģošanu jām aksā 3 lati no perso
nas. Finks uzstājās pilnīgi par brīvu, un visa peļņa nāk labdarīgai o r
ganizācijai. Iznāk, ka Finks viens no lielākiem labdariem  Rīgā un par 
velti tam  uzbrukts. Pa nakti tas paspējis pieņem t ap 80 cilvēku. Daža 
laba vizīte vilkusies 30 m inūtes. Visi ielaisti pa vienam  noslēgtās tel
pas. Pa pareģošanas laiku viena dām a paģībusi, vairākas raudājušas. 
Uztraukum s tādēļ, ka Finks bez kļūdas pateicis visu pagātni un ta 
gadni. Zinājis visus privātās dzīves sīkum us. Stāstījis dažai labai, kā 
to sauc, cik veca, ar ko nodarbojas. Gaišreģa paņēm ieni sekošie: vis
pirms novēro pašu cilvēku, tad  izliek vecas sapiķotas kārtis. Pa daļai
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strādā ar hipnotism a palīdzību. Visas dām as, kas nepaspēja savu lik
teni uzzināt, tika pieņem tas pie Finka mājās pilnīgi par brīvu. Pats ļ 
Finks paskaidro: m an pārm et, ka strādāju pavirši, tas nebūt nav tais- j 
nība. Dažam  visu varu pateikt ātri, dažam  pēc garākas iedziļināšanās.

A izku lises, 1927. Nr. 13, 34, 48, 49 ļ

BULVĀRU PRESES “NOPELNS”

A. Benjamiņa, J. Akuratera un K. Skalbes “Jaunākās Ziņas”, Pāvila 
Rozīša u. c. m ūsu rakstnieku vadītais “Pēdējajs Brīdis” tādā m ērā iz
reklamējis gaišreģi Finku u. z. Rīgas pareģus un zīlniekus, ka tos ap
sēž ne tikai Rīgas “inteliģences” un “augstāko aprindu” dām as un 
kungi, bet arī no laukiem  ļaudis brauc pie viņiem  izzināt savu nā
kotni un iegūt laimi. <...>.

str.

Latvis, 1927. Nr. 1663

BALTĀ LATVIJA

<...> Blakus baznīcai tautas aptum šošanas darbu veic dažādi 
“gaišreģi”, sākot ar čigānu Finku un beidzot ar neskaitām iem  mazā
kiem “burvjiem ” un “pūtējiem ”. Čigāns Finks kļuvis par tādu au tori
tāti, ka ar viņu rēķinās pat universitātes profesori. Pie viņa savu n ā
kotni izdibināt griezušies pat tādi vīri, kā Meierovics. Ari Čakstēm, 
pēc avīžu ziņām , pareģojis drīzu nāvi. Pie Finka nākot tikai augstāki 
vīri, honorārs augsts: m inim um s 10 latu. Savas nākotnes “pētītāju” 
esot tāds daudzum s, ka jāpierakstās jau nedēļām  iepriekš.

Un ne tikai dažādie finki dzīvo zaļi. Pastāv un darbojas dažādi 
spiritistu un okultistu klubi, kurus atbalsta daudzi profesori. Spiritisms 
un okultism s šeit tiek kvalificēts, kā sevišķa zinātnes nozare un zem
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Arveils Bergs pareģo “Latvī” Skujenieka kabinetam krist

I nīks: Kur tagad katrs Saeim as deputāts sāks pareģot nākotni, es varu palikt 

luv darba!
Civisa karikatūra

Pēdējā Brīdī, 1927. Nr. 182



“Miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts”

Finks starp “valstvīriem ” (trešais pa labi)

Civisa Ziemassvētku šaržs 
Pēdējā Brīdī, 1927. Nr. 245

“m ācīto” viru autoritātes un  caur viņu palīdzību, tum soņi sekmīgi 
nodarbojas ar dažādo garu izsaukšanu, sarunas ar kuriem  tiek d ru 
kātas laikrakstos. Bez tam  notiek vesela rinda lekciju un  diskusiju 
par šiem “svarīgiem” jautājum iem .

M urgi un pesteļi ir pārņēm uši visu Latvijas pilsonisko sabied
rību. Kur te runāt par kulturālu jaunradīšanas darbu!

Jutiions

K rievijas C īņa, 1927. Nr. 96
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ZĪLNIEKS FINKS NOPIETNI SASLIMIS

Daudzi rīdzinieki, neapm ierinādam ies ar parasto zilrsanu mā 
jas, laimes liešanu un citām burvībām , Jaunā gada vakara devušies 
pie zīlniekiem. Visvairāk braukuši pie Finka, kura sensacionālie p a 
reģojumi jau agrāk saistījuši sabiedrības ievērību.

īsi p irm s pīkst. 12 garas autom obiļu rindas piestājušas Maskavas 
Ielā pie nam a Nr. 179. Starp apm eklētajiem  bijuši vairākas augsti 
•irāvošas politiskas personas un valsts ierēdņi. Bet Finks bijis, par 
nelaimi, nopietni saslimis un nevienu nepieņēm is, tā ka nākotnes 
/m ātgribētāji aizbraukuši pavisam  sašutuši. Pie zīlnieka durvīm  
klauvēts visu nakti līdz rītam . Arī vēl vakar un šodien ierodoties 
daudzi ziņkārīgie autom obiļos un nedodot m iera slimajam Finkam .

Finka veselības stāvoklis patlaban ir ļoti satricināts un ilgāku 
laiku tas nebūs spējīgs pieņem t nevienu apmeklētāju.

Pēdējā Brīdī, 1928. Nr. 2

GAIŠREĢIS EIŽENS FINKS 
RĪGAS SENSĀCIJA

Tālu no pilsētas centra, Maskavas priekšpilsētā ir divu stāvu 
koka nam iņš ar 3 logu fronti uz ielu. Vienā logā atrodas fotogrāfiska 
l/stāde, kuras eksponāti pievelk publikas uzm anību. Kas tu r ilgāku 
laiku kavējas, tas tu r var novērot brīnišķīgas lietas. Tramvaja pieturas 
punktā, kurš atrodas tuvum ā, izkāpj kungi un dām as, kuri ātriem  so
ļiem pieiet pie nam iņa, skatās caur v ienm ēr aizklātiem logiem, nepa- 
i lelīgi staigā apkārt, tad  atkal apstājas un pieklauvē pie durvīm  jeb 
pie loga. Kamdēļ viņi neieiet tieši caur durvīm , ja grib nofotogra- 
li'ties, jautā novērotājs. Bet, mīļais lasītāj, tas ir vieglāk sacīts nekā
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darīts, jo  durvis no ielas un sētas puses ir v ienm ēr aizslēgtas, jo  šeit 
dzīvo ne vienkāršs fotogrāfs, bet gaišreģis Eižens Finks un  visi šie 
kungi un dām as ir viņa klienti un klientes, kuri iz šīs m odernās 
Pitijas m utes grib izzināt savu likteni. Bet ne katrs nam iņā var iekļūt. 
Klienti tiek stingri kontrolēti caur aizklātiem  logiem un ielaisti tikai 
ar izvēli. Bet gadās arī, ka caur atvērtām  durvīm  iespiežas kopā ar iz
vēlētiem arī daudzi neaicinātie un piepilda nelielo priekšistabu līdz 
beidzam am  stūrim . Tādā kritiskā m om entā nu parādās vai nu pats 
saim nieks, vai kāds no m ājniekiem  un nu uzaicina nelūgtos viesus 
atstāt dzīvokli. Bet ne visi paklausa šim  uzaicinājum am , it sevišķi 
ziņkārīgās k-dzes un j-kdzes, kuras ar franču karaļu vārdiem  saka: 
“Šeit es esmu, šeit palieku”, un beidzot arī sasniedz savu mērķi. Saim
nieks pam azām  sam ierinās ar nenovēršam o un kļūst pielaidīgāks. Ar 
laipnu sm aidu F. uzaicina savus klientus ieiet zālē, kur notiek zīlēša
nas process dzīvā sarunā, bet arī skatīšanās rokas līnijās vai no kār
tīm . B rīnum lietas stāsta par šo zīlēšanu kā nabaga veļas mazgātāja, 
tā arī bagāta, briljantiem  izgreznota dām a. F. nav naudas kārīgs. Ja 
tas tā nebūtu, viņš jau sen būtu  6-stāvu nam a un liela kapitāla īpaš
nieks.

Pēdējā laikā pārcēlies pilsētas centrā, kur pieņēm a no agrākā 
īpašnieka visu fotogrāfisko iekārtu un nelielo dzīvokli. Ir zinām s tikai 
viens gadījum s, kur F. p ieņēm a lielāku naudas sum m u caur vienas 
draudzīgas valsts sūtni par apbrīnojam u zīlēšanu. Par šo balvu F. ieguva 
nelielu nam u ar dārzu Talsos, kur vasaras laikā uzturas viņa ģimene, 
sastāvoša no kundzes un 2 bērniem . F. ir Rīgas sensācija, un viņu zin 
ari ārzemēs. Daudzi okultisti un spiritisti par viņu interesējas, viņu 
apm eklē un uzaicina uz ārzem es ceļojumu. Ari šeit Rīgā profesors 
Bļahers (Psihisko pētījumu biedrības priekšnieks) bieži apmeklē Finku, 
n o tu r kopā ar viņu un biedrības locekļiem seansus, par kuru  rezultā
tiem  raksta biedrības žurnālā “Dvēseles problēm as” un ārzem es žu r
nālos.
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Daudzas nepareizas baum as izplata par F. nacionalitāti un dzīves 
apstākļiem. Patiesība ir, ka F. vecāki m iruši, kad tas vēl bija mazs 
l'crns, un ka viņš uzaudzis starp svešiem ļaudīm.

F. uzskata sevi par latvieti. Labi pārvalda arī vairākas svešvalo
das. D audz lasa.

Es negribu atkārto t anekdotes un brīnum lietas, kuras par F. kā
H.iišreģi un m ediju stāsta; ar to  lasītājiem būtu  m az pakalpots. G ribu 
referēt pilnīgi objektīvi tikai par to, ko pats esm u redzējis un  piedzī
vojis pie F. divu gadu laikā “sine ira et s tu dio”, lai tad lasītāji paši 
'.ļiriež.

Dr. A. P ipirs 

P irm diena Rīts, 1928. Nr. 34

FINKS UN JAUNAIS KABINETS

Kas nepazīst vēl mūsu Finksu —
Uz M askavielas — latvju “sfinksu”?
Tas z īlē t pro t un kārtis likt:
Un dām u sirdīs intīm s tikt.

Bet cilvēku kurš izprot cauri,
To nevar saukt parg lu p u  pauri.

Tādēļ tam  nieks — viens acum ets —
Teikt, kāds būs jaunais kabinets!

Jau gadu atpakaļ viņš zīlē,
Ka m azais kabinets būs spīlē.
Pēc gada. — Gaišs bij Finka skats:
Nāk jau n a is kabinets, — jau n s gads!
<...>
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D e ju re  dienā m etīs tīklu, 
Mēs visi uzm inēsim  mīklu..

Tā beidza kārtīs z īlē t Finks 
Un pasm īnēja it kā “sfinks”.

Salvato

Latvijas Sargs, 1928. Nr.

PATIESĪBA p a r  g a iš r e ģ i  f i n k u

Par Finku daudz esm u rakstījis un viņu kritizējis, bet nebiju ne
kad to redzējis, ne arī pūlējies apciem ot.

Par Finku nekā noteikta lielākā sabiedrības daļa nezin. Daži 
Finku skaita par vienu no pasaules labākiem  un ievērojam ākiem  m e
dijiem  un  gaišreģiem, citi atkal rupji to nolam ā par čigānu, kurš peļ
ņas nolūkos nodarbojies ar tautas m ānīšanu.

Kad saņēm u 13. janv. 1928. gadā caur kādu draugu Dr. P. uzaici
nājum u ierasties pie Finka, biju ļoti ieinteresēts. N obraucām  pulkst. 
trijos līdz M askavas ielai Nr. 173, mazai koka mājiņai, kur Finka 
ierīkota neliela fotogrāfija un dzīvoklis. D urvis bez izkārtnes, cieti 
aizslēgtas. Dr. P. pieklauvēja pie vidējā loga. Bija jāuzgaida dažas 
m inūtes. Tad atvērās viena durvju pusīte un parādījās pats Finks. Pus
tum šā šaurā veikalā m ani pārsteidza jauneklīgā Finka bālā seja, kup
liem, m elniem  m atiem , dziļām  acīm. Skaists profils, m elnas Ūsiņas, 
slaids augum s. Tādi vīrieši bezgala patīk sievietēm. Finks m ani sa
ņēm a ar draudzīgu smaidu:

— “Slepkava” vienādi nāk pie sava upura. — Finka balss mazliet 
aizsmakusi, runā ātri, it kā steidzoties, nav nekāds “diplom āts”, tūlīt 
atklāj visu, kas tam  sasāpējis...

Pirm ais iespaids patīkam s.
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Blakus istabā patlaban atrodas kāds kungs, kuru  F. nofotografē, 
un m um s jāuzgaida.

Pie sienām , uz galda lielā vairum ā sieviešu fotogrāfijas, saskai- 
li|u 43. Sievietes jaunas un skaistas, daudz m ākslinieču, starp  kurām  
li arī ievērojamas! Pēc uzņēm um iem  nav grūti spriest, ka Finks ir 
viens no labākajiem Rīgas fotogrāfiem. Uzgaidām ā istabiņā paauksti, 
Itžam  mēteļos, un m ans draugs, liels Finka cienītājs, stāsta:

— Finks slimojis, jo  pārāk pārpūlējies. Uzstājies astoņos labda
rīgo biedrību vakaros pilnīgi par brīvu, katrā vakarā pieņēm is ap 
4 0 1  ilvēku, m ājā atgriezies bāls kā līķis. Tādā kārtā labdarīgiem  m ēr
ķiem ziedojis ap 130 000 r. Lai tagad ziedo citi, tie, kas pieraduši pie 
»kaistām frāzēm. Finkam  ārsts aizliedzis pārpūlēšanos.

— Finkam  ap 45 gadiem , precējies, divi bērni: dēls mācās k o n 
servatorijā un  m eitiņa — Kam inas dejas skolā. Abi apdāvināti, se
višķi zēns. Finks bezgalīgi m īlē savus bērnus, par viņiem  bieži runā. 
Viņa sievu reti kas redzot, tā ne labprāt publiku mīl, sevišķi skaisto 
dzim um u. N ododas bērnu  audzināšanai un mājas kopšanai.

Finku visvairāk apciem o taisni skaistais dzim um s. S tundām  
Haida, lai Finks viņas pieņem . Dažai labai birst asaras, kad F. katego- 
Hski atsakās runāt. Starp apciem otājām  bieži gadās pazīstam as sa
biedriskas darbinieces, aristokrātes un bagātas dām as. Bieži nāk kāda 
univ. doc. daiļā kundze, tad  kāda m iljonāra, slavena restorāna īpaš
nieka m eita. Dažas nem az neprasa zīlēt, bet grib draudzīgā sarunā 
utvieglot savu dvēseli. C ik daudz ļaužu nav nākuši pie Finka sešu 
Hiulu laikā! Nav trūcis arī ievērojam u vīriešu, starp citu arī Z. M eie- 
rovics, kuram  F. pareģojis nāvi caur ūdeni.

— Tad es nebraukšu vairs kuģī...
— Vai ūdens tikai jūrā?
Daža skaista kliente bez prāta iem īlējusies Finkā. Kā vislielāko 

ilavanu lūgusi to noskūpstīt un  bieži vien Finkam  bi)A strupi jāno- 
n id a  pārāk uzbāzīgās un  kaislīgās cienītājas.



— R asputins nolam ājis Finku par muļķi, tāpēc ka tas atraid 
sieviešu daiļum u.

— Vai Finks pazinis Rasputinu?
— Nē, bet Rasputina garu izsaucām kādā seansā, kur bija kl 

arī Finks. Kāds no klātesošiem  bija atnesis līdz ļoti retu un skais 
R asputina portre ju  ar viņa pašrocīgu parakstu: Grigorijs. Izsaucā 
arī ne tikai sen m irušos garus (N eronu), bet arī izcilus m ūstautiešu 
kuri m ira traģiskā nāvē vai caur pašnāvību aizgāja viņpasaulē... Vis 
šie gari klauvēja katrs savā m anierē un labprāt atbildēja uz jautāju 
m iem . Seansi notika pērnvasar.

No pazīstam iem  zinātniekiem  pie Finka nāca prof. Blahers, inž 
Keuhels, Dr. A. Pipers un citi.

Ļoti bieži Finku apciem o viņa draugi žurn. Kalniņš un Bau 
meisters.

Š. g. 10. janv. Dr. P. atveda pie Finka divas meitas. Pēc ilgākas sa 
runas atsveicinoties Finks uzdāvina jaunkundzēm  divas fotogrāfija- 
Viņas prasa uzrakstīt kādu vārdu, bet aiz biezās sienas, kura iziet bla 
kus sētā, piepeši atskan dobja balss:

— Ist nicht notig.
Šis pats Dr. gadu atpakaļ pie Finka spēlēja kādu M ocarta vijoļ- 

koncertu, un viņš skaidri sadzirdēja aiz sienas, kas iziet blakus sētā, 
balsi:

— Bitte noch einm al zu  zviederholen.
Pēterpilī priekš kara Finks jau kļuva populārs. Pie viņa griezās

lielkņazi un galm a aristokrātija.
Finks labsirdīgs, bieži pēdējo atdod draugiem , daži viesi nāk pie 

viņa vai katru  dienu.
F. dzīvo vienkārši, kā jau Maskavas priekšpilsētā. Katrs cits, tik 

pat populārs, būtu  jau sen sakrājis m iljonus. Publika viņam  jau  sen 
apnikusi. No rīta līdz vakaram  viņu traucē sveši cilvēki, pat līdz pus
naktij. Finks tik populārs, ka daudzi brauc pie viņa no provinces un 
pat no kaim iņvalstīm . Pagājušo vasaru Finks ticis izsaukts uz Parīzi
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pie katla bagātnieka — krievu aristokrāta. Ja kādreiz Finkam  gadās 
Nlnl.it durvis vaļā, istabiņa ātri salasās pilna cilvēku. Kad Finks jūtas 
nevesels un nervozs, viņš dzen svešiniekus ārā. Kad cilvēki neklausa, 
ll/ltrēc: “Vai jūs gribiet, lai es pasaucu policiju?” Nāk latvieši, krievi, 
Vilt iesi no visādām  sabiedrības šķirām. Finka labsirdība bieži nāk 
Viņam par sliktu. Viņš piekūst, bojā savus nervus. Sevišķi uzbāzīgi ir 
>l<li, kurus F. ne labprāt ieredz. Cilvēkus pievelk Finka apbrīnojam ās 
Ittedija spējas. Tās F. sajutis, jau  būdam s mazs bērns. Agrāk dzīvojis 
liela nabadzībā, vienā istabiņā, nebijis ne gultas, ne galda, ne kādas 
mantas.

No Finka istabas iznāk kāds lepns kungs, bij. Maskavas sūtniecī
bas darbinieks. Finks viņu nofotografējis vairākās pozās...

— Esmu šodien nopelnījis 300 rbļ., ar to pietiek m anai ģimenei. 
I'asaulē nav nekā cēlāka par ģimeni...

Ieejam otrā istabā. Divi logi ar aizkariem , puķes, apaļš galdiņš, 
liis krēsli. Fotoaparāts, arfa, uz tās Finks uzkar m anu mēteli. Uz eta- 
Jera vairākas fotogrāfijas, vēstules. Pie sienas divas statuetas — Kris 
lus tēls un kāda grieķu klasiskas dievietes statuja, kas apvīta efejām. 
Skaists em aljēts sienas krusts, kādas dām as dāvana no Parīzes. No- 
ne/amies pie galdiņa. Finks piedāvā “M okka” papirosus. Visu laiku 
nervozi smēķē. Stāsta labprāt, aiztiek visintīm ākās lietas. Runā pār
liet inoši, prot klausītāju ieinteresēt... Istabā ielavījies m elns runcis. 
Muka mīlulis, tas visiem kāpj klēpī un uz pleciem.

— Pa naktīm , kad attīstu  plates, kaķis kavē ar m anim  laiku. Man 
| ihi nav tādas m odernas ierīces kā Rīgas fotogrāfiem, piepalīdz dēls, 
kurš iemācījies m anu am atu. M ana m eita m āk šūt. Dēlam ļoti sāpē- 
|ls, ka jūs m ani “nokristījuši” par “čigānu”. Bērni ir tik jūtīgi, nervozi. 
Mans tēvs bija austrietis un m ana m āte vāciete no Vidzemes.

Un piepeši atskan aiz biezās sienas dobja balss:
— Ko tu melo!
To skaidri sadzirdējām  visi trīs, Dr. ari uzbudināts. Finks kā sa

jucis:
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— Jūs dzirdējāt, laikam  tad es skaidri nezinu, kas bija m ans tēvs
Šī ir p irm ā m istiskā parādīšanās. Nem az neesm u uztraukts.
Finks piepeši pārtrauc savu biogrāfiju, sāk sūdzēties par slimībām
Esot nervozs, sevišķi pēc uzstāšanās labdarīgos vakaros. Tur cil

vēki sanāk lielā istabā. — Visi no m anīm  gaida brīnum us. Tāpēc m an 
jāparāda, ko es spēju, “blam ēties” nedrīkstu , citādi m ana reputācija 
būs beigta. Variet iedom āties, cik enerģijas m an jāiztērē. Gadās, ka es 
varu pateikt vispārsteidzošāko patiesību, gadās arī m an kļūdīties. 
Katrā cilvēkā m īt gaišreģa spējas, bet tikai tās nav izveidotas. Labda
rības m ērķiem  ziedojos savas sirdsapziņas dēļ.

Neuzstādu Finkam  nekādus jautājum us. Ļauju runāt brīvi, bieži 
vien viņa dom u pabalstot ar savas dzīves piem ēriem . F. tos noklausās 
ar dziļu interesi. Laiks sarunā paiet nem anot.

Pārejam  uz pašnāvniekiem , noslepkavotiem  un slepkavām.
— Tas ir briesm īgi — beigt dzīvi ar pašnāvību. Pašnāvnieks cer 

atsvabināties no dzīves bēdām  un m okām  un nezin, ka taisni pēc nā
ves sākas viņa vislielākās ciešanas. Viņa gars neatrod sev mieru... 
Neviens nedrīkst apraut cilvēka dzīves pavedienu. Vistraģiskākais ir 
nāves sods. Tas nekad nesam azinās slepkavības, viņas ar katru  gadu 
pieaug, to  pierāda statistika. Cilvēks aiziet uz viņpasauli ar milzīgu 
naidu, kas koncentrējas viņa pēdējā dzīves m om entā. Šis naids sa- 
ģiftē m ūsu dzīvi. Pasaulē nekas neiet bojā. Tāpēc arī naids un ne
laime valda pēc pasaules kara un revolūcijas. M iljoni noslepkavotu 
jaunu cilvēku aizgājuši ar lāsta vārdiem  uz lūpām .

Finks ironizē par spiritistiem . — Kas tie par m edijiem , kuriem  
transs uznāk tikai vakarā, pustum šā istabā. īsts m edijs ir jūtīgs arī 
dienasgaism ā. Spiritisti arī m ani neieredz. Viņi dom ā, ka es esm u ap
sēsts no ļauniem  gariem..

Kamēr runājam , kaut kas pieklaudzina pie loga. Finks atver 
logu. Kāds glīti ģērbies krievs lūdzas viņu ielaist uz kādu brīdi. Finks 
kategoriski atsakās. Cilvēks lūdz ar asarām  acīs:

— M an paliek tikai viens — mesties Daugavā!
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— Nu labi, atnāciet p irm dien  ap vieniem , ja varošu ko pateikt, 
I lihl palīdzēšu.

Cilvēks aiziet apm ierināts, un Finks paskaidro:
— Jūs redziet, viņam  bija jāiet pie mācītāja, lai tas viņu apm ieri- 

ļ natu. Bet vai m ācītāji par to padom ā? Ak, tādus mācītājus vajadzētu
visus... Šim cilvēkam, liekas, ir lielas ģim enes nepatikšanas.

Finkam sāp, ja daži apšauba viņa gaišreģa spējas. — To ko es pa- 
u ģoju M usolīni, to no m anim  neviens nevar atņem t. Arī tie tūkstoši, 
k.is no m anis aizgāja apm ierināti, var būt par lieciniekiem . Neesmu 
nekāds noziedznieks, bet gan godīgi pelnu savu maizīti.

Var redzēt, ka raksti par F. avīzēs vai žurnālos stipri uztrauc. 
Viņš vēl līdz šai dienai nevar aizm irst kādu rakstnieku, kurš neglītā 
veidā uzbruka Finkam  sludinājum u lapā. “L. pie m anis atnāca kā 
draugs, es viņu pieņēm u un visu izstāstīju. Rakstniece S. arī nāca kopā 
. 1 1  to. Un laikam tā bija m uļķība no m anas puses. L. klātbūtnē pateikt 
i.ikstniecei: “Jūs neceriet, viņš jūs neprecēs.” M an bija taisnība. Bet 
viņš m an par to  ļoti atriebās.

Bieži vien es garā redzēju šo rakstnieku slimības gultā. Viņš spļāva 
asinis, un m an bija tāds naids, ka radās dom a, ka m anā priekšā atro 
das viņa plaušas un  es varētu tās piespiest un  tad no tām  tecētu asi
nis. Un es dzinu no sevīm šīs ļaunās domas. Ak, Dievs, ko es daru! 
Man taču ir divi bērni! Un cik bargs ir Dievs, kurš teicis: Tavi grēki 
tev tiks piem inēti līdz trešam  un ceturtam  dzim um am . Tik bargi cil
vēku nedrīkst sodīt. Bet to  es jūtu, ka katrs ļauns darbs tiks atm ak- 
sāts. Un, kam ēr dzīve nav nodzīvota, neviens nevar teikt, ka tas ir 
laimīgs. Un ne tikai jūsu dzīve, bet jūsu  bērnu  dzīve.” <...>.

Sieviešu jautājum s. Finka kungs, ko jūs dom ājiet, labi būtu, ja 
Saeimā ieietu sievietes?

Finks atbild:
— Bet politika jau nav sieviešu lieta. Un iedom ājaties vienu sie

vieti — deputāti. Ja tā iemīlēsies, tā tūlīt pāries sava m īļākā partijā. 
Tad visu partiju aprēķini Saeimā sajuks.
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— Cilvēki nāk pie m anis lielā vairum ā. Viņi nenāk, tikai lai es 
tiem  zīlētu. Dažs labs nāk pēc padom a, kad tam  grūti ap sirdi. Viņi 
parunā tad ar m ani un apm ierinās. C ik daudz pašnāvnieki nav nā
kuši pie manis. Es viņiem  saku: beigt savu dzīvību ar pašnāvību vie
nādi vēl ir laiks. Varbūt tas, ko pašnāvnieks iedom ājas patlaban par 
tik svarīgu, vēlāk izrādīsies par niecīgu. Pat ja es redzu, ka cilvēkam 
lem ta nāve, es viņam  dodu  vēl ticību.

Kāds m ūsu augstskolas profesors bija pazaudējis dārgu gre
dzenu. Viņš griezās pie Finka pēc padom a. — Jūsu gredzens ir 
vannā. — Bet Finka kungs, es mazgājos jūrā, ne vannā. Un vēlāk, kad 
iztīrīja vannas istabu, nam iķis atrada caurules lokā sen m eklēto gre
dzenu. Vēlāk profesors visiem saviem kolēģiem, kuri Finku izsmēja, 
stāstīja par šo gadījum u.

— Par mani stāsta, ka esmu rupjš. Tā ir taisnība. Bet, ja jū 
zinātu, cik dažreiz m an cilvēki apnikuši, cik tie ir uzbāzīgi, sevišķi 
jaunkundzes. Es bieži nolādu savu likteni, ka esm u šo darbu iesā
cis. — Liekas, tāpēc viņi Finku nervozē, ka nedod tam  atpūtu ne 
dienu, ne nakti. Cilvēki arvienu gaida kādus atklājum us un pārstei
gum us. Sevišķi apnīk mīlas lietas ar brū tgānu  un b rū tu  pareģošanu.

Finka k-gs, stāsta, ka jūsu kundze ir greizsirdīga. — Tas nav 
tiesa. Viņa jau zin, ka es sieviešiem nepiegriežu nekādas vērības. Ne
viens cilvēks m an nevar pārm est kādu aizraušanos. M ana sieva tikai 
rūpējas par m anu veselību un atraida pārāk  uzbāzīgos viesus. Man 
patīk sieviešu skaistum s. Glītas formas. Paskataties uz šo grieķu die
vieti, vai tas nav brīnišķīgs skaistums? Laikam tāpēc Finka fotogrāfijā 
redz nedaudzus sieviešu tēlus, uzņem tus vieglā tērpā.

— Trīs lietas es baidos: ūdeni, uguni un  adatas.
Pret dažiem  m ācītājiem  es sajūtu dziļu cienību. Piem ēram , m ā

cītājs Beldaus ir apbrīnojam s sprediķotājs, ideāls cilvēks. To pazīstu 
jau no agrākiem  laikiem. Viņš m ani varētu nohipnotizēt.

Sarunā ar F inku nav grūti novērot viņa profesionālā gaišreģa 
īpašības. Viņš uzm anīgi seko jūsu  runai un, kur var, ieliek savu novē
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rojumu. Viņš nepareģo kaut ko noteikti, bet izplūst frāzēs, p iem ēro
t s  jūsu raksturam , jūsu personībai. To, ko saka Finks, jum s varētu 
pateikt arī dažs labs inteliģents un uzm anīgs cilvēks.

Finks bieži piezīmē: — Jūs esiet izglītots, jūs esiet daudz ceļojuši 
nu novērojuši. — It kā ar to viņš gribētu pateikt, ka viņš nav baudījis 
Izglītību un nav daudz ceļojis. Daži pat dom ā, ka Finks nem āk pa- 
i.īkstīt savu vārdu.

Finks ir, bez šaubām , dziļš fizionomists, tas prot lasīt no cilvēku 
Ncjām. Tik daudz cilvēku tam  pagājuši garām . Lielam cilvēku seju iz
pratējam jābūt arī krim inālpolicijas priekšniekam  Tīfentālam , kurš, 
lu kās, bez kļūdām  varētu pateikt, vai cilvēks noziedznieks jeb nē. 
U) gadu strādājot vienā profesijā, var tiešām  kļūt par speciālistu.

Kāds pazīstam s ārsts stāsta: — Es neticu tām  m istiskām  parādī- 
lum , kas notiek ap Finka personu un par ko tik aizraujoši stāsta tā 
«li augi un piekritēji. Pēc viņu vārdiem , m azā Finka koka m ājiņa pār
pildīta ļauniem  gariem. Tie bieži iejaucoties sarunās un  apveltī Finku 
un tā klientus ar sitieniem .

Ja neatzīst Finku ka m ediju, ja apšauba viņa gaišreģa spējas, tad 
viņš tom ēr jāatzīst kā interesanta personība, ar kuru  sarunājoties ātri 
un patīkam i paiet laiks.

Finks labs dom u lasītājs, un  uz tā balstās viņa lielā popularitāte. 
Ai pareģojum iem  nākotnei viņš bieži m aldās kā pa tum su. Kādreiz 
l rāpa ļoti labi un kādreiz galīgi šauj buku. Bieži vien viņš pārsteidz 
i ilvēku, pateikdam s, kādā dienā un kur tas dzim is un citus sīkumus, 
las izskaidrojams vienīgi ar to, ka Finkam  apbrīnojam as telepāta 
\pcjas. Finks labs psihologs, tāpēc puslīdz arī izkom binē cilvēku n ā
kotni. Pasaka jum s, ka būsiet bagāti. Tas arī nav grūti pateikt, ja cil
vēks ieņem  labu stāvokli, ir jauns un veselīgs.

Daudz, ko Finks pareģojis, nav piepildījies. Kurai vajadzēja ap
precēties, tā vēl arvienu staigā vecmeitās.

Kā izskaidrojams Finka kolosālais iespaids? Cilvēki viņam  tic. Ja 
viņš pasaka skaidri un droši pagātni un tagadni, ar to viņš suģestē, ka



arī nākotnē piepildīsies viņa pareģojum i. Un, ja pat puse izpildās, tad 
cilvēki staigā un liela gaišreģi. Bieži vien tie aizm irst to, kas nav pie
pildījies. Un šis ļaužu pūlis Finkam  taisa m ilzīgu reklāmu.

Finks ir m asu psiholoģijas fenomens.

A rtu rs  T upin i 

A izku lises, 1928. Nr. 3 ,4

FINKS TAISA KARJERU

Jau ziņojām , ka populārais M askavas priekšpilsētas gaišreģis 
Finks ir pārcēlies uz Kaļķu ielu. Izrādās, ka tas atrodas kādā fotogrā
fijā, vislepnākā mājā. Bet pie Finka nav tik viegli tikt klāt. Kā jau ve
cos laikos, viņš uzreiz nevienu nem ēdz pieņem t. Tagad pats arī neiz
nāk viesiem pretim . Viņa vietā jūs saņem  kāds vācietis. Finks esot 
ārkārtīgi aizņemts. Nekādi aizrādījum i nepalīdz. Lai atnākot nākošā 
rītā, tad droši vien Finks pieņem šot. Ko dara Finks pie fotogrāfa, nav 
zināms. Varbūt tas retušē fotogrāfijas vai nodarbojas ar kādu citu n o -! 
p ietnāku lietu. Varbūt viņam  arī pašam  pieder šī fotogrāfija. Grūti 
pielaist, ka vācietis būtu Finka antrepreners vai personīgs sekretārs. 
Tom ēr pāriet no Maskavas priekšpilsētas uz Rīgas centru  arī nav 
slikta ideja.

NO KINO DZĪVES

“Splendid Palacē” notikusi maza nelaime. Pa izrādes laiku nokri
tusi plāna kārtiņa griestu štukatūras. Izrāde tom ēr tu rpināta, nevie
nam  nenācis prātā uztraukties. Bet dažas tantiņas atm inējušās sla
venā Finka pareģojum u, ka kādā no lieliem kinoteātriem , kas celts 
pēdējā laikā, iekritīšot griesti. Griesti jau nav iekrituši, bet viena n ie
cīga pareģojum a daļa tiešām piepildījusies. Cerēsim , ka ar to arī “p a 
reģojum s” būs galīgi izsmelts.
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J. M agnushofskas grām atas “Ziem as  
zvaigznes” vāks (Rīga, 1932). Šajā 
rom ānā tēlotā pareģa Ņikoļska prototips 

ir E. Finks

Kobra, 1924. Nr. 1 Civisa karikatūra 
Segodņa, 1928. Nr. 334



FINKS — FOTOGRĀFS

Finks ir fotogrāfs jau no pirm skara laikiem, kur viņš Āgenskaln 
Kalnciema ielā, dzīvoja. No Maskavas ielas tagad pārcēlies uz Kaļķu 
ielu. Fotogrāfs Kaufelds m ira 11. aprīlī š. g., atraitne (starp vairākiem 
reflektantiem  uz viņas vīra ateljē) pārdeva Finka kgm.

Tur viņš tagad strādā kā fotogrāfs un zīlētājs.
Kas attiecas uz kungu vācieti, kas pretim  nācis, tas ir viens ārzem 

nieks, kas pie Kaufeldiem 2 istabas īrējis un pagaidām  tu r vēl dzīvo, 
tāpat arī vēl atraitne Kaufeld.

M irušajam  Kaufeld kgm gan bija jaunkundze, pieņēm ēja, tā arī 
vēl tagad pie Finka kga strādā. Pēc noteikta laika jaunkundze iet uz 
mājām. Kā kungam  vācietim  tās istabas tuvu pie parādes durvīm , tad 
viņš laikam  būs kādreiz kādam  zvanītājam  durvis atvēris, bet nekāds 
sekretārs F inkam  nava.

Ar to zīlēšanu Finks ļoti skops un kaprīzs.

V . C .

A izku lises, 1928. Nr. 25, 23, 30

ZAGŠANA PIE FINKA

Šajās dienās gaišreģi Finku kāpnēs, kuras ved uz viņa fotodarb
nīcu, apturējuši divi pieklājīgi ģērbti jauni cilvēki un pieprasījuši, lai 
viņš tiem  atdod savu gredzenu ar lielo briljantu. Finks gredzenu at
devis sakot, ka vienalga dabūs to atpakaļ. Aizvakar gredzens viņam  
patiešām  ticis atsūtīts.

S egodņ a, 1928. Nr. 278
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FINKA GREDZENS

l’ar Finka gaišredzības spējām  ir dažādi uzskati.
Vieni atrod, ka Finks patiešām  var pateikt tādas lietas, kuras nav 

katra m irstīgā spēkos, citi turpretī to apstrīd  un nekā sevišķa pie 
mušu populārā gaišreģa neatrod.

Tom ēr pacientu, kuri vēlētos tikt pieņem ti no šī čigānlgā gaiš
reģa, netrūkst. It sevišķi sievietes. Bet nav visai daudzi, kuriem  ir 
Liiine dzirdēt no viņa m utes savu pagātni un arī nākotni.

F. vienu o tru  reizi top  ari par strīdus priekšm etu vienā otrā klusā 
nabiedrlbā, kura interesējas par okultism u.

Bet ne vien klusās, m istiskās sabiedrībās F. kļuvis populārs.
Kādreiz viņš top par strīdus priekšm etu arī tik trokšņainās sai

mes kā studentu  korporācijās.
Kādas korporācijas locekļi saderējuši uz diezgan prāvu sum m u, 

Ka viņi aplaupīs F., tas ir, novilks tam  no pirksta viņa laimes talis 
in.iiHi — gredzenu ar lielu dārgakm eni.

Pagājušo nedēļu, kādu dienu sastapuši F. Kaļķu ielā, tie sākusi
l.tm sekot un  beidzot kādās trepēs sagūstījuši F. un atņēm uši tā talis 
manu.

Bet F. nebūt neuztraucies. Viņš jau paredzējis, ka studenti tam 
gatavo šādu joku, un, apzinādam ies, ka talism ans atkal atgriezīsies 
pie viņa īpašnieka, nav pielicis nekādas pūles, lai vainīgo atrastu. Gan 
jau viņi paši atradīsies.

Un tiešām. Jau otrā dienā F. saņēm is savu talism anu ar atvaino
šanās vēstuli par nodarīto  pārestību.

Bet korporeļi, vinnējuši derības, pavisam  aizm irsuši gaišreģi. No 
lieliskām vakariņām , kuras sarīkotas šim gadījum am  par godu, F. nav 
baudījis nekā.

Citi tu rp retī apgalvo, ka gredzena novilkšana F. no pirksta nā- 
Kusi pilnīgi negaidot un stipri satricinājusi viņa gaišredzības apziņu.
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Viņš jau sācis neticēt pats sev. Gribējis ziņot policijai, bet bijis ne-8 
veikli. Ļoti sajūsminājies, kad saņēm is gredzenu atpakaļ.

Vispāri F. Rīgā ir ļoti populārs. Savu popularitāti tas m āk vēl se
višķi pastiprināt ar to, ka pret saviem klientiem ir pārāk lepns un raida 
tos prom . Tas pastiprina tieksm es dzirdēt kaut dažus vārdus no liel 
gaišreģa mutes.

Ir cilvēki, kuri par F. stāsta brīnum a lietas. Viņi tic, ka F. patie 
šām ir liels cilvēks, kura pareģojum i piepildījušies ar vislielāko parei 
zibu. Viņš zinot pat, vai atnākušam  klientam  esot naudas grasis ka 
batā, ko sam aksāt par zīlēšanu, vai ne.

Viņa dzīvoklī, kur tas sarīkojot dažādus nakts seansus ar garu 
izsaukšanu un citām  tam līdzīgām  lietām, varot iepazīties ar tādiem 
brīnum iem , ka dažreiz kļūstot pat baigi. Un visas parādības esot da
bīgas. Mākslīgi netiekot radīts it nekas.

Daži atkal par viņu stāsta dīvainas lietas. Nekādas gaišreģa spē
jas viņam  nepiem ītot, bet viņš m ākot savus klientus labi apvārdot un 
izdevīgā brīdī nopelnīt.

Kāds krievu m iljonārs tam  maksājis par vizīti līdz 3000 rbļ., bet 
cilvēks, par kura godīgum u ticis zīlēts, savukārt iedāvājis F. māju.

Bet, lai nu  cik dārgs pareģis arī F. nebūtu, tom ēr viņu apmeklē 
m ūsu aristokrātijas un diplom ātijas lielākā daļa.

Un F. laikam tiešām  piem īt gaišredzības spējas. C itādi Harkovas 
zirgu zagļi taču nebūtu  griezušies pie viņa pēc pareģojum iem . Un 
laime ari F. ir. Jo dienas, jo  tas paliek turīgāks.

Bubulis, 1928. Nr. 6

ŠODIEN RĪGĀ... GAIŠREĢA FINKA 
GREDZENA NOLAUPĪŠANAS LIETA

15. iecirkņa m iertiesnesis izskatīja lietu par gaišreģa Finka ap
laupīšanu. Par šo pirm s dažiem  mēnešiem  notikušo gadījum u rak
stīja ari “Segodņa”. Vairāki studenti, korporeļi saviesīgā vakara laikā,
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I  noslēguši derības, ka noņem s Finkam  viņa “talism anu” — sudraba 
ļ  gredzenu ar liela izm ēra korāli (bet nevis briljantu, kā agrāk kļūdaini 

Klņots). Kad Finks devies uz savu fotoateljē Kaļķu ielā, pie viņa pie- 
[ gitjuši vairāki jauni cilvēki, atvainojušies un noņēm uši no  pirksta 
I gredzenu, paziņodam i, ka runa ir par derībām . Viņi ātri nozuduši, 

un pārsteigtais Finks tikai paspējis ievērot vienam  jauneklim  k orpo
rācijas lenti. O trā rītā divi jaunie cilvēki ar atvainošanos atdevuši 
11nkam gredzenu, kad viņš iznācis no sava Maskavas ielas dzīvokļa. 

I  Hlnks par šo atgadījum u nekur nav ziņojis, taču ziņa parādījusies 
I presē. Policija sākusi izm eklēšanu un lieta nonākusi m iertiesā. Tā kā 

I inks tiesā nevarējis uzturēt apsūdzību un  derību vaininieki palikuši 
[ neatklāti, tad m iertiesnesis lietu izbeidzis.

Segodņa, 1928. Nr. 333

SENSACIONELS PAREĢOJUMS

Vecam izdevējam* — m iljonāram , ar kuru  nesen notikusi skan
daloza lieta, — kāda populāra zīlētāja pareģo traģisku dzīves finālu 
1 ',.ida laikā, pie tam  ne dzim tenē, bet ārzemēs. Dram atiskais zīlējums

* A. Benjamiņš vai E. Benjamiņa.
Salīdziniet — K. Egles atmiņas: “1939. gada 10. septembri bija E. Benjamiņas 

■H. dzimšanas diena, ko viņa atzīmēja ģim enes un tuvāko draugu vidū. Nākamajā 
svētdienā, 17. septembri, uz Valdeķiem aicināja redakcijas darbiniekus un vairākus 
i.ikstniekus. Pēc K. Egles stāstījuma, laiks bija saulains un karsts, pēc pusdienām visi 
v.i|ojušies dārzā un zālājā. Noskaņojums bijis ļoti jautrs, arī Emīlija bijusi jautra un 
d/.ivi tērzēja ar viesiem. Parādījusies kāda veca čigāniete un piedāvājusies vienam ot- 
i.im pazīlēt pēc roku līnijām. Daži bijuši ar mieru, un čigānietes zīlnieces vārdi tikai 
pastiprinājuši jautrību. Arī Emīlija bijusi ar mieru, lai viņai pazīlē nākotni. Čigāniete 
skatījusies pasniegtajā rokā, tad teikusi: “Tu tagad esi bagāta un lutināta, tev ir zelts un 
dimanti, bet tu mirsi badā, un neviens tev nepasniegs maizes kumosu.” Emīlija sadus
mojusies un aizdzinusi čigānieti. Svinības bijušas izjauktas, īsta jautrība nav atgriezu
sies.” (J. Kārkliņš. Latvijas preses karalis. R., 1990. 248. lpp.)

Pieļaujams, ka 1928. gadā avīzē “Aizkulises” publicētā informācija ietekmējusi 
K. Egles atmiņas, kā arī izplatīto priekšstatu par to, ka E. Benjamiņas traģisko likteni 
paredzējis tieši Finks.
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droši vien sacels lielu pārsteigum u augstās aprindās, kur izdevēja 
daudz pretinieku. Zīlējum u uzņem  tikai kā sensacionālu anekdoti.

A izku lises, 1928. Nr. 4

PAR LEĢENDĀM, PAR PASAKĀM, 
PAR NOSLĒPUMIEM...

“D ivpadsm it Zodiaka zīmes atver divpadsm it durvis uz Gaismas 
Valstību.”

Šajā plašajā pieņem am ajā telpā nav itin nekā noslēpum aina. 
Parasta viesistaba, kāda varētu būt ārstam , advokātam . M īkstas m ē
beles. Trimo. Rakstāmgalds. Aiz tā — vienm ēr flegamatisks sekre
tārs. Pie sienas — daudz fotogrāfiju, portretu . Un visur — ziedi. Mil
zum s ziedu. Visa telpa slīkst ziedos. Katru dienu tos nes daudzās 
pielūdzējas.

Fotogrāfa-m ākslinieka pielūdzējas; viņš ir slavens visā Rīgā, 
bet — ne jau ar savām fotogrāfijām.

Te pie sienas viņa paša portrets: raksturīga čigāna seja, m elnu 
sprogu ieskauta...

A grāk pie viņa brauca uz Maskavas priekšpilsētu, brauca visi, sā
kot ar diplom ātiem  un m inistriem , kas savus ceļus m ēģināja noslēpt 
viens no otra. Bet — vizīte pie Finka bija kļuvusi gandrīz obligāta kat
ram  diplom ātam , kurš ieradās Rīgā...

Tagad Finks pilsētas centrā, Kaļķu ielā. Un varat iedom āties, cik 
pārpildīta viņa pieņem am ā telpa, cik ļoti viņu nom ocījuši visi tie ap
meklētāji, kas nākuši tīro  sīkum u dēļ. Un īpaši jau — apmeklētājas. 
Gadās dienas, kad no viņām  burtiski nevar atkauties. D ažkārt Finks 
nevēlas redzēt nevienu, un velti tad m ēģināt iežēlināt “akm enscieto” 
sekretāru vai pret visu vienaldzīgo retušieri... Finks ir nepielūdzam s, 
Finks ieslēdzies savā plašajā ateljē, un klāt tikt nevar neviens...
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Bet dām as jau tādēļ prom  neiet: sēž stundām . Tās gatavas ka- 
v « i ies stundu, divas, pat trīs, lai tikai varētu parunāt ar viņu “vienu 
inlnūtīti”.

— Oi, zinām  šis m inūtites, — saka Finks.
Hinka popularitāte ir milzīga. Prātam  neaptveram as lietas stāsta 

ļ'iii viņu. Katram, kas tu r bijis, varat pajautāt, un katrs pastāstīs jum s 
dīvainas lietas. Viņš lasa jūsu pagātnē, lai cik tāla tā ari nebūtu.

“Laiks, telpa — tas viss tīrais nieks, Ērgļa skatienam  robežu nav,” 
ka teikts kādā dzejolī par Finku.

Viņa pareģojum u klāsts būtu veselas grām atas vērts. Un gan jau 
kAilreiz arī tiks uzrakstīta.

Bez gadījum a apm eklētājiem , kuri augām dienām  drūzm ējas pie 
viņa pieņem am ajā telpā, Finkam  ir sava “klientūra”. Tādi, kuri nāk 
|n \  padom a katrā svarīgākā dzīves situācijā. Un stāsta, ka rūgti n o 
melojot ikviens, kas neesot paklausījis...

Kas redzējis F inku tikai ballēs (pēdējā sezonā visas biedrības kā 
u/ sacensībām ielūdz to pie sevis, pie kam  visus ieņēm um us vai vis- 
inuz lielāko daļu viņš ziedojis labdarības m ērķiem ), tam  nebūs pil
nīga priekšstata par šo apbrīnojam o cilvēku. Pareģot sarīkojum os — 
visai grūts pienākum s. Pierakstījusies milzīga rinda. Katram gribas,
l.ii viņam  pastāsta ko vairāk. Katram  šķiet, ka viņa liktenis interesan
tāks par citiem. “Slāpstošo” iebaudīt m alku no noslēpum u akas — tik 
daudz, laika — tik maz. Un nākas aprobežoties ar pašām  īsākajām 
frāzēm. Uz beigām  Finks ir noguris, bet rinda īsāka nekļūst...

Nabaga Finks! No sirds viņa žēl — pēc tādām  ballēm  viņš pavi
sam slims... Publika jau nerēķinās, ka viņam  piešķirtās spējas reizē ir 
ari kā smags krusts, ka nevar tā bez apstājas pārpūlēt nervus, sa
springti tērēt kādu iekšējo spēku...

Kurš vēlas redzēt īsto Finku — tam  jāiet pie viņa...
Nelielā kabinetā aiz ateljē — galdiņš, divi krēsli. Nekā vairāk. Uz 

galdiņa — kāršu kom plekts. Tāds dīvains, it kā senatnīgs, neierasts... 
Virs galda — zarā sēdoša pūce, gadsim tu gudrības simbols. Cik dzīvas



acis šim  m ākslinieciski veidotajam  pu tna  izbāzenim! Bet no siena 
uz jum s rām i lūkojas M adonna...

Te jūs ieraugāt Finku — cilvēku. Enerģisku, tiešu, m irkļa im 
pulsu vadītu. Viņš var jūs vienā m irklī nolam āt un tūlīt pat izteik 
savu sajūsm u — tas viss viņam  iznāk tik patiesi, uzm undrinoši, ne 
viltoti. Lielā pilsēta nav spējusi izm ainīt viņa raksturu, un Finks j 
projām  palicis tas pats čigāns, kāds nācis pasaulē. Viņš ir neparas 
vienkāršs — un tieši tu r m eklējam s viņa autoritātes noslēpum  
Nekad viņš neuzsver savu “spēku”, nekad par to nerunā. Bet “spēku 
nevar nepam anīt viņa acīs. Un acis viņam  — lai piedod Finks mar 
šo salīdzinājum u! — tādas pat kā Rasputinam ... Tikai tu r spēks nāc 
no Ļaunā gara... Bet Finkam  istabā — M adonna...

N etālu no pārbrauktuves, tur, kur pilsēta tuvojas Maskava 
priekšpilsētai, vienā no draiski rozīgi krāsotā nam iņa augšējiem stā 
viem — plaša istaba ar daudziem  logiem. Dienā tajos atspīd zilais de 
besu plašum s, bet naktī — zvaigznes...

Zvaigznes — istabas iem ītnieka draugi.
Šeit ir kluss mājoklis pazīstam ajam  astrologam  Ralfam Betoram
Maz viņā līdzības ar viduslaiku astrologu, kurš diskreditējis savu 

zinātni, pārvērzdam s to par peļņas avotu un am atu. Ralfs Betors lie
tas saprot tā, kā tās saprata senatnē, — toreiz, kad astroloģija vēl bija 
zinātne, kad tās pam atu veidoja dziļa filozofija. “Astroloģijas galve
nais uzdevum s, tās varenības būtība — atklāt cilvēkiem ne jau nāka
m ības notikum us, bet to nenovērtējam o saikni, kas balsta pasaules 
ēku,” tā savu iem īļoto zinātni raksturo pats Ralfs Betors.

Iespaidīga ir viņa bibliotēka, tajā m ilzum s vērtīgu astroloģijas 
sacerējum u dažādās valodās, — te ir gan nopietni pagātnes dom ātāju 
darbi, gan populārzinātniska literatūra un praktiskas rokasgrām atas, 
gan astroloģijas vārdnīcas.

Ralfs Betors nav kabineta zinātnieks. Viņš ir cīnītājs savas zināt
nes frontē. Viņš izdod žurnālu “Sfinksa” latviešu valodā, agrāk līdzīgu 
izdevis visās trijās vietējās valodās, sastāda astroloģiskus kalendārus,
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Iits.i lekcijas. Krievu sabiedrība viņu klausījusies pie em igrantiem , 
iirstājoties krievu valodā. Savu m āku viņš netur noslēpum ā, bet da- 
Ifls lajā ar visiem interesentiem .

Finks un  Betors ne visai ieredz viens otru . Un tom ēr — viņi it kā 
»ns.uicas savā starpā. A tšķirība vien tā, ka Betors visu uztver analīzes 
un prāta ceļā, Finks — ar sirdi un  to īpašo talantu, kuram  pakļāvies 
visu mūžu...

E. M-aja 
Slovo, 1928. Nr. 926

PIE GAIŠREĢA EIŽENA FINKA 
KAĻĶU IELĀ

No Maskavas priekšpilsētas koka m ājiņas līdz lepnākam  Kaļķu 
Ielas nam am  — tā ir liela karjera. Finkam  dzīvoklis Tāla mājā, lie
li I s (7 istabas un tāda milzīga ateljē, kādas otras Rīgā nav). Runāja, 
kii Finks palicis lepns, tagad viņam  esot savs sekretārs un speciāla 
ļiumkundze, kura pieņem  publiku, un bez pieteikšanas pie “d irek
tora” Finka neviens netiek laists. Sekretāra nekāda, protam s, nav, bet 
idusētāja  ir katram  fotogrāfam. Finks nopircis lieliskas fotogrāfijas 
iekārtu kopā ar ateljē par 200 000 rbļ. Parādu tas cer līdz pavasa- 
rlm nom aksāt. Divas istabas tiek izīrētas kādai ārzem ju firmai par 
7 000 rbļ. mēnesī, tā ka pašam  Finkam  paliek m azākā daļa. Kaļķu 
Ielas vitrīnās ir skaisti uzņēm um i, sevišķi sieviešu portrejas, uz ku- 
rAm Finks ir liels meisters.

Pieņem šanas istaba plaša, bet nekā m istiska tu r nav, kā tas bija 
M.iskavas priekšpilsētā. Pie sienām  pazīstam u m ākslinieku (sevišķi 
I i ievu) un m ūsu sabiedrisku darbinieču portrejas. Pagaidām  Finks 
•..iva lieliskajā dzīvoklī nedzīvo, bet brauc katru  vakaru uz M askavas 
ielu pie savas ģimenes. Finks palicis bālāks un it kā vairāk noguris,
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labprāt izrāda lielisko ateljē, laboratoriju. Izlietoju brīdi, kad pālie 
kam  ar Finku vieni.

— Ko jūs sakiet par Latvijas nākotni 1929. gadā?
— Fui, es tik tāli nem az nedom āju, vēl 1928. g. nav garām . V 

decem brī sagaidām s kaut kas nopietnis, ne visai priecīgs. M ana sirH 
nem ierīga un sāp. Bads un plūdi jau bez tā solīja g rū tu  gadu, ūtrupe 
klusum s tirdzniecībā, tas viss jau zināms.

Finks esot pareģojis Krievijā nem ierus, žīdu pogrom us. Latvijā 
jūnijā pareģojis sniegu. Arī par vienu o tru  redzam u vīru Finks pa
saka interesantas, un  pat traģiskas lietas. Jautājums, vai tās piepildī
sies? Lūdz pagaidām  nekā nepublicēt. Viņam  jau  tā daudz pretinieku.

* * *

Katru dienu jau pīkst. 11 no rīta pie Finka sāk lasīties liels skaits 
dām u, labi ģērbtas, pat no augstākām  aprindām . Dām as velti gaida 
pieņem šanu. Lai tiktu klāt pie Finka, viņas nāk uzņem ties, un tad sāk 
jautāt par savu likteni, stāstīt par savām bēdām . Finks bieži aprauj 
daiļo runātāju, jo  citādi tam  nekas no portrejas neiznākšot. Finks, kā 
parasti, pret dām ām  izturas “diktatoriski”, brīžiem  pat rupjš. Skais
tam  dzim um am  piegriež m az vērības. Finks arvien labs ģimenes 
tēvs, mīl savus bērnus un par tiem gādā. Par rom antiskiem  piedzīvo
jum iem  tas nem az nedom ā. Bet dām as tam  nedod m ieru. Nāk ar pu
ķēm, konfektēm , tortēm , sm aržām . Dāvanas sūta no visām  pusēm. 
“Viņas ir tik labas un es ar viņām  esm u tik rupjš,” nožēlo Finks savu 
izturēšanos, “bet ko lai dara, dažas ir tik uzbāzīgas”. Tikai kad redz 
bēdas un sāpes, tad vienu, o tru  pieņem , bet pārējas noraida. Un jo 
Finks ir nepiekāpīgāks, jo  daiļās dām as ir uzbāzīgākas. Tā ir laba 
reklām a un Finks arī to it labi zin.

*  * *

“Esm u noguris, vajadzētu atpūsties, bet pat uz savām lauku m ā
jām  neesm u paspējis nobraukt. Uz Nīcu sauc slavenā Nataša Poļa-
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kova, tu r varēšot strādāt un pelnīt maizīti. Bet neesm u praktisks cil
vēks.” Finks tais pašos garajos zābakos un vienkāršā tērpā. Jāstrādā 
lielā dzīvokļa dēļ desm itkārtīgi. Netiek pie īsta darba, jo  sieviešu bari 
Viņu sturm ē, jo  tagad tas pašā centrā. Agrāk varējis nepieņem t, neie- 
luisi dzīvoklī, tagad durvis stāv visu d ienu  vaļā.

Finks nekad neprasa noteiktu honorāru . “Kad sadusm ojos, tad 
pieprasu 1 000 rbļ., bet tas jau ir ļoti reti.”

Finkam nav nekas kopējs ar kādu sapņu grām atu, kurā veiklie 
l/ilevēji izlieto Finka populāro vārdu. “M ans liktens ir bēdīgs, cilvēki 
l/lieto m anu vārdu, kur tikai var. Jelgavā un Tukum ā parādījušies 
vairāki Finki — zīlētāji, esot m ani bērni! Tikai kāds godīgs papirosu 
tirgotājs piedāvāja m an 150 000 rbļ. lai izlaistu papirosus “Eižens 
I inks”. Bet es atteicos no šāda goda. Ielās un pat tram vajos m an seko, 
uz mani skatās... Kad Kaļķu ielā apbrīnoju brīnišķo brokāta drēbi, 
Mircis sāp, kāpēc tanī nevar tērpties visas jaunās un skaistās sievietes. 
Vecas un bagātas rāda uz ārieni savu skaistum u, kaut gan iekšā tām  
nekā nav.

Uz kapiem  bieži skrien šīberi, vai tie m eklē sev dvēseles m ieru, 
kliedz par patriotism u un dzim tenes mīlestību, par varoņu nopelniem. 
M.in paliek bailes!

* * *

Sēžam pie rakstām galda un runājam , kaut kas it kā pieklauvē pie 
loga. “Vai jūs dzirdējāt?” uztraucas Finks. Fotogrāfs Rieksts apgalvo, 
ka jūs protiet runāt ar vēderu? To jūs citiem  mācekļiem  pie Rieksta 
i adījuši. Finks uztraucas: “Rieksts runā niekus. Es kalpoju pie viņa 
par 7 rbļ. m ēnesī un kā suns gulēju pažobelē. Tā ir īsta latvieša daba 
aprunāt citus.

Finka draugi sāk stāstīt Finka brīnum us. Viens redzējis pie viņa 
Kavu māti tai m om entā, kad tā m irusi. Finka draugs B. izvelk no ka- 
I*alas kāda m edija fotogrāfiju, kas uzņem ts bālās, izplūdušās formās.
I .i esot matērija. Brīnišķa sieviete, kuru  tas pats aptaustījis, bijušas
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siltas rokas un krūtis. A tnākusi pavisam  kaila, bet tad aiz durv īm  iz 
plūdusi un pazudusi. “No Dieva puses,” prasa draugs, “tikai nerak 
stiet m anu vārdu, teiks, ka esm u prātā jucis.” Tik daudz pašnāvniek 
un agru  aizgājēju blandās apkārt un  nezin, ka tie ir m iruši. A 
Sprosta slepkavības lietā Finks bija pareģojis nelabu galu. Finks bieži 
nozūdot un paceļoties gaisā, un citi ķēm i rādoties tā vietā. Vai ta 
noticis tepat Kaļķu ielā? Ne, Maskavas priekšpilsētā. G ari pielej kaba 
tas ar ūdeni, sagriež jaunus svārkus. Visi trauki sasisti, un  Finkam 
jādzer ar draugiem  no veca trum uļa. Tā rīkojas naidīgie gari.

M an m azāk interesē Finka draugu m istiskie stāsti, vairāk Finka 
persona, viņa izturēšanās pret sievietēm. Viņš ir auksts, apgarots tikai 
no sieviešu ārējā skaistum a. Kaislības tam  svešas, jo gara padarīšanas 
novājina seksualitāti.

Pats Finks saka: “G ribu m ieru no cilvēkiem. M an nepatīk, ka 
nāk pie m anis zīlēt, tas viss m an galīgi jau apnicis. G ribu tikai strādāt 
kā labs fotogrāfs”.

Starp skaistajiem mākslinieciskajiem  darbiem  redz krāsotas fo
togrāfijas. Tas pieder pie Maskavas priekšpilsētas gaumes. Starp bie
zām pastkaršu portrejām  vairum s ordināras, neinteresantas. Tur kur 
strādā sērijām , tu r vairs mākslas nav. Tāpat ar Finka zīlēšanu. Kad 
Finks, savus nervus koncentrē, kad cilvēks tam  patīk, tad viņš var 
pateikt pārsteidzošas lietas. Bet tie, kuri nāk pie Finka kā uz tirgu, 
pūlī, tu r arī Finks bieži m aldās. Ļaužu ticība tom ēr uz viņu nem azi
nās, bet paliek arvien lielāka.

A. T. [Tupiņš] 
A izk u lises, 1928. Nr. 48
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ŠĪBERLĪZES LAIME

Kad karsta sirds un gribas mīlēt,
Tad skaidra lieta — vajag zīlēt,
Un Šīberlīzite nav slinka,
Tā iet u z Kaļķielu p ie  Finka.

Finks īgni rūc un brauka matus.
Bet Līze iegrūž desm it latus,
Nu zīlnieks apčubina viņu:
Šī saņem šot d a u d z jau ku  ziņu.
< ...>
No Finka jaukās vārdu spēles 
Kā m edus Līzei līst uz mēles,
Tā kāri nolaizās un pūš:
“Ak, kam  var būt vēl skaistāks m ūžs!”

Finks Līzē skatīdam ies stīvi,
Sāk tēlot tāļāk jau n o  dzīvi:
“Bet ar tām  sekām ies tev greizi,
Jo pieci m azi būs uz reizi...”

“A k D ieviņ, kā lai šitam  ticu!
Tad labāk būt p ar alavicu...”
Un platu  muti, it kā ēdot,
No šausm ām  Līze paliek sēdot.

ļj. Dreslers?] 
Atpūta, 1928. Nr. 217



EIŽENA FINKA BRĪNIŠĶIE 
PIEDZĪVOJUMI

Finka drauga atm iņas un piezīm es

Dīvains un brīnišķu dēku pilns ir E. Finka liktens. Lasot dažād 
saistošos rom ānos, kuros galvenajam varonim  jāpārvar šķēršļi vai j 
atrisina m ilzum s satricinošu sarežģījum u, kas vijas ap to, m um s bie 
(gandrīz pat vienm ēr), izliekas, ka tādas lietas var notikt rom ānā u 
tikai rakstītā rom ānā, ko uzbur dzejnieka fantāzija. Dzīvē, m um s šķie 
tas tā nevar gadīties. Tā, ieskatoties cilvēku dzīvēs nopietni, m um s to 
m ēr jāatzīst, ka ir tādi cilvēki, kuru  liktens un dzīve ir un  paliek brl 
nišķs rom āns.

Starp šādiem  retiem  ierindosim  arī E. Finku. M ūsdienu m oderļ 
nais cilvēks, atverot avīzi, uzduras uz atsevišķu personu ģīm etnē 
un biogrāfijām. Tur atrodam  lielas lozes izvilcēja bēdīgo seju, skro- 
derm eistara godīgi nošūtos 25 gadus, ugunsdzēsēja — jubilāra varo
nīgā seja sm aida m um s pretī savā 50. dzīvības gadā. D audz svinīgā- 
kas, reprezentablākas ir to personu sejas, zem kurām  lasām lielo vīru 
un m in istru  vārdus.

Ievērojot visu to, jāsaka, ka nebūs fantāzija, ja starp daudzu cil
vēku biogrāfijām atradīsim  arī Finka dzīves gājumu.

Rakstīdam s šeit par dažādām  okultām  lietām  un parādībām  no 
garu pasaules vai atzīm ēdam s Finka bieži lieliskās nākotnes nojautas, 
šo rindu rakstītājs nepretendē uz lasītāju absolūto ticību. Nē. Šeit tikai 
literāriskā veidā m ēģināts savirknēt dažādus faktus, par kuriem  lasī
tājs varētu padom āt. Un, zinādam s, ka starp  lasītājiem  atradīsies 
daudz tādu personu, kas pašus šos dīvainos notikum us un parādības 
piedzīvojušas un novērojušas pie Finka, esm u pārliecināts, ka tie šo 
notikum u publicēšanu uzņem s ar gandarījum u.

Šīs piezīm es nav uzrakstītas vienā dienā, nav rakstītas arī no vie
tas. Tās ir atzīmes par piedzīvoto, kas savāktas daudzos pazīšanās un 
draudzības gados, novērojot F inku priekos un  bēdās, darbā un bez-
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Mpju atpūtas dienās, kas kopā pavadītas Kurzemes ezeru krastos un 
fcltisn, zaļo mežu sm aržotā pavēnī. Arī tveicē Finka paziņas m an laipni 
Klieguši savas atm iņas.

Vēlreiz atkārtoju — dīvaina ir šī cilvēka dzīve, un  tom ēr es ceru, 
Im I inks šo piezīm ju publicēšanu neuzskatīs kā ļaundarījum u.

Kižens Finks dzim is 1886. gadā Jāņdienā, tieši pulksten 12 dienā, 
i e|a starp Viļņu un Žitom iru. Datum s un laiks sakrīt ar m om entu, kad 
laule sasniegusi pie debesīm  zenītu. Šis laimīgais m om ents tad arī, 
Itfl vēlāk redzam , atstāj savu iespaidu uz turpm āko Finka dzīvi.

Finka bērnības un jaunības laiks jāatzīm ē kā dīvainu un brīnišķu 
M rm aiņu un notikum u virkne. Sava tēva Finks nav redzējis, arī m āti 
Ims /audē agri. Tādā kārtā vecāku m īlestība un m ātes vieglais glāsts 
I nav skāruši. Kā audžubērnu to pieņem  latviešu pāris, kas apm etās 
u/ dzīvi Limbažos. Ar šo pilsētiņu tad arī saistās pirm ās F. bērnības 
Ml miņas. )a tagad pie Finka novērojam  bieži pat ārkārtējas m edija d ā 
vanas, tad bērnībā tās saskatīt daudz grūtāk. Tom ēr stipra tieksm e uz 
vi'l nezinām ām  un apslēptām  lietām  mazajā zēnā jau piem itusi.

Reiz rotaļājoties Lim bažu pilskalnā, zēnu kaut kas vilina ložņāt 
pa sagruvušajiem pils m ūriem , līdz tas ielien pagraba velvē. Lienot 
ai vien tālāk un tālāk, Eižens iekļūst tādā telpā, kurā caur gruvešiem 
Iespīd mazs saules stars. Kad acs jau pie tum sas pieradusi, zēns p ie
peši ierauga kaktos stāvam  trīs līķus, dzelzīs kaltus no galvas līdz kā
lam. Satrūcies no redzētā, tas grib doties atpakaļ. Tom ēr redzētie 
«požie apģērbi to tā saista, ka viņš saņem  visu dūšu un m ēģina tuvo
ties vienam no stāvošajiem bruņiniekiem . Un tagad tik tas ierauga, 
ka seju vietā dzelzs vīriem  ir melni plankum i. Nākošā acum irklī zēns 
pārliecinās, ka tās tik ir b ruņas ar tukšu vidu, kas uzstādītas uz atse
višķiem krāģiem . Zēns nu ātri atrauj no vienām  b ruņām  pusi un 
nleigšus dodas no drūm ās velves laukā.

Ārā saulītē Eižens nu savu atradum u rāda citiem. Tai brīdī pa 
i eļu gadās kalešā (ekipāžā) garām  braukt m ācītājam. Tas, ieraudzī
dams zēna rokās tik retas lietas, sāk pēdējo izjautāt. Zēns visu iz- 
.lasta. Mācītājs nu nobrīd ina, ka bērniem  tu r vairs nav brīv otrreiz
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iet, paņem  bruņas un iedod Eiženam pāris sudraba pusrubļus. Tā 
Finka pirm ā iepazīšanās ar noslēpum aino pasauli.

Pēc kāda laiciņa zēns no audžuvecākiem  nokļūst pie barona 
kam  patīk mazā zēna labā balss. Te nu tam  bieži gadās ar citiem  bē 
niem  dziedāt gan labdarības, gan citos vakaros. M azais dziedātā: 
iegūst piekrišanu, un visi to uzteic. Tak liktens F. agrā bērn ībā na 
saldais. Zēnam  drīz nākas iepazīties ar Šicsona cirka arēnas dzīvi, ļ

Kādam cirka direktoram  Šicsonam Eižens tīri labi patika tā veik 
ļum a un šm augum a dēļ. Kā jau tas parasti, sākum ā ar bērniem  cir1 
dresūrā apgājās diezgan labi un saudzīgi, bet vēlāk, kad sākās grūt 
triku  izvešana dzīvē, attiecības ātri mainās. M enedžers tad ir dievs 
sodītājs un diktators, pie kam  viņa asā pātaga sāpīgi noskūpsta katr 
m uguru, kam  kas neveicas. Tā tas vism az bij tajos laikos.

Un tā zēnam  iznāk staigāt ar divām  degošām lāpām  pa staipuli, 
kas izvilkta pāri arēnai. Balansēšana nav viegla lieta, sevišķi vēl sā^ 
kumā. Iemācoties lāpu vietā gan lietoja saulsragus, vēdekļus un kār
tis, tad vēlāk bij jāpāriet jau uz lāpām. N um uri bij jāizved, pārejot p |  
staipuli pāri arēnai, veikli jāapgriežas un jāatnāk atpakaļ.

C ik dažu labu reizi, staigājot un pa augšu balansējot, menedžera 
asā pātagas mēle neapvijās zēnam  ap kājām! Tā nebij pātaga, bet īsta 
uguns, kas skāra zēna plāno triko.

Un neskatoties uz visu grūtum u, kas bij jāpārvar, līdz num urs bij 
gatavs, zēnam  tom ēr patika šie bīstam ie un uztraucošie m om enti uz 
staipules. Patika varbūt tādēļ, ka viņš tu r varēja justies viens un brīvs, 
tik jāizdara šī “vienkāršā” balansēšana. Publikai patika kaķveidīgais, 
vingrais zēns ar savām lāpām , un tā neskopojās izrādīt piekrišanu.

Kādā vakarā, kad cirks bij atkal izpārdots un publika kāri gaidīja 
arvien uztraucošākus num urus, mazais Eižens, saģērbies spožajā kos
tīm ā, ar savām lāpām  gaidīja nākošo num uru . Tai brīdi arēnā pašreiz 
notika sešu zirgu dresūra. M enedžera pātaga gaisā eleganti meta 
vienu šāvienu pēc otra. Zirgi jautri rikšoja gar sarkano valni. Me
nedžers to vakaru bij m azliet nervozāks, un šis nervozum s pam azām '

100



млi gāja ari uz zirgiem. Pāris koriģējošu kom andu, pātagas šā- 
Vlruu, — un  zirgi jau sāka niķoties (te jāpiezlm ē, ka neviens tā ne- 
ļuasa laipnību kā cirka zirgs). Mazais zēns stāvēja aiz portjeras un 
bfti ietīgi ar lāpām  gaidīja savu num uru.

Zirgu dresūrai beidzoties, atskanēja galops un visi zirgi mazliet 
l/klaidus m etās uz staļļiem. Bet, m ans Dievs, kas tas?! Viens no zir
giem ieskrien portjerā, aiz kuras stāv zēns ar lāpām. Viens acum irk
ļu, un zirgi tam  pāraulekšo pāri.

Tā mazais Eižens nu gulēja uz m utes cirka baltajās sm iltis sa
lnu/tiem locekļiem. Kur nu m irdzošais apģērbs un publikas aplausi, 
kam ari šovakar vajadzēja atskanēt pēc m azā Eižena nāves num ura! 
Viss zudis neatgriežam i uz visiem laikiem. Mazā cirka mākslinieka 
karjera pārtrūka pašā sākum ā, un pats E. sakropļots uz visu mūžu.

Cirka direktors Šicsons neganti lādējās par tā vakara zaudēto 
num uru. Un tas jau parasti, ka cirka dzīvē labi izdevies num urs vai- 
i ak vērts kā paša artista dzīvība. U ztraukto publiku ātri apm ierināja, 
ļia/iņojot, ka noticis mazs nelaimes gadījum s, sam īto zēnu pievāca, 
un i/rāde m ierīgā gaitā turpinājās. Nāca citi gaisa akrobāti un  klauni, 
k a s  m eta nāves cilpas, pa starpām  plēsa jokus it kā nekas nebūtu n o 
licis.

C irka publikā sēdēja sirm s vīrs brillēs, kam  mazā zēna liktens 
tom ēr vairāk interesēja kā klaunu divdom īgie joki. Neviena neievē
ro t s ,  viņš piecēlās no sava krēsla un izgāja aiz cirka kulisēm. Uz kas
ies ,  kurā klauni transportē  savus aksesuārus un lupatas, klusi vaidot, 
gulēja mazais zēns pusvērtām  acīm, kas stiklaini raudzījās zirgu pui- 
Aos, kas bija sastājušies ap to un strīdējās, kur nu šo likt.

Pienāca augstās skolas jātniece savā briljantā kostīm ā. Viņa bij 
llilz atvedusi feldšeri, kas ar dziļdom īgu lietpratēju skatu sāka aplū
kot un iztaujāt zēnu. Jātnieces sirds tom ēr izrādīja vēl vairāk līdzcie
tības — tā pasniedza mazajam glāzi ūdens un viņa galvu novietoja uz 
mīksta satīta drapērijas gabala. Vecais sirm ais kungs no publikas stā
vēja sāņus un sarunājās ar m enedžeri.
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— Kur jūs viņu dom ājat novietot? — jautāja sirm ais kungs.
— Kaut kur jau novietosim . Kaut kur taču viņš jānovieto... 

m ēr nom irst. Dzīvotājs tā kā tā vairs jau nebūs, — drusku īgni attei 
m enedžere, un viņa skats pētoši apstājās svešā brillēs. — Bet kam 
jūs to jautājat? Tā nem az nav jūsu darīšana, un  nākt aiz kulisēm pu 
likai nav atjauts. Galu galā, kas tad jūs esat?

— Ārsts! — stingri un  saprotam i atbildēja svešais, pasniegdam 
m enedžeram  savu vizītkarti.

— Ārsts! — m azliet apjucis izsaucās m enedžers. — Tad jūs var 
būt būsiet tik laipns un apskatīsiet zēnu?

Abi piegāja gulošam . Pa to laiku feldšeris mazā ievainojum us b 
aptaustījis un  dziļdom īgi nopūtās, kas nozīm ēja, ka cerības vāja 
Ārsts uz m irkli pārdom āja. Pam etis skatu uz durvīm  ar uzrakst 
“Alm a un Kitij. Svešiem ieeja aizliegta”, viņš rūpīgi pacēla rokās vā 
rīgi ievainoto zēnu un nesa turp. Nolicis to  uz galda nelielajā, bet 
gaišajā istabā, viņš atpogāja kostīm u un sāka rūpīgi izmeklēt, sau
dzīgi pārcilādam s viņa locekļus. Mazā krūtis smagi un satraukti cilā
jās. Pusatvērto acu gurdais skats stīvi raudzījās telpā.

— Es negribu projām  no šejienes! — klusi kā nopūta izlauzās no 
viņa lūpām.

— Paliec nu m ierā, m ans draugs, — laipni teica ārsts, — mēs 
drusku atpūtīsim ies un tad atkal staigāsim ar lāpām.

D urvīs parādījās pats cirka direktors. Ārsts, pagājis tam  pretī, 
brīdi klusiņām  ar to sarunājās. D irektors galu galā ārsta priekšliku
m iem  piekrita, un pēdējais, atgriezies pie zēna, noglaudīja tā melni 
sprogaino galviņu un teica:

— Nu redzi, cik labi. Tagad tu paliksi pie m anis un atpūtīsies.
Vecais ārsts zēnu bij ņēm is pie sevis un sācis rūpīgi kopt un ār

stēt. Pēc kāda laiciņa tas jau sāka atspirgt un viņa gaišās bērna acis 
bieži ilgu pilnas raudzījās uz logu, aiz kura laukā bija vilinoša vasara 
visā savā krāšņum ā. Zēna sirds piederēja dabai, kas sauktin sauca to 
laukā.
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I )rīz vien mazais bij tiktālu izveseļojies, ka varēja sākt jau staigāt. 
Ivitbudā laikā vecais ārsts nosēdās pie zēna gultas un gan sarunāda
mies. gan jokodam ies kavēja tam  laiku. Vecajam savādais cirka zēns 
palika, un reizē ar prieku par tā izveseļošanos ārstu tom ēr apņēm a 
ikumjas, iedom ājoties, ka mazais drīz atkal aizies.

Un tiešām zēns atspirga, un drīz pienāca diena, kad sirm ajam  
Vli .un no dzīvespriecīgā zēna ar skum jām  acīm bij jāšķiras.

Viņu sauca atkal cirka baltās smiltis un zirgu sviedru smaka.
Arī Šicsona cirkā bij pa to laiku notikušas pārm aiņas. Kā jauns 

Mlt-iias num urs skaitījās indietis čūsku dīdītājs ar divām  dedzīgi glū
nošam boa, kas vingri apjoza jaunā indieša stāvu un, pētīdam as ap- 
U rtn i, bieži nikni šaudīja savām bultveidīgām  mēlēm.

Mazais Eižens ar lāpām pa staipuli balansēt vairs nevarēja. Sāpošie 
lutekļi un muskuļi neatļāva vairs zēnam kaķa lunkanum u. Vajadzēja 
|iiii iet uz ko citu. Par tādu zēnam piemērotu efekta num uru cirka direk- 
I< ii s atzina zobenu rīšanu.

Mazajam Eiženam nu bij beidzies sāpīgais “atvaļinājum a” laiks; 
lugad sākās vēl sāpīgāks darbs. Tie nebij nekādi butaforu zobeni, ar 
I' ni iem bij jārīkojas. Ir jau zinām a lieta, ka cirka dzīvē bieži tiek pie
lidoti dunči un zobeni ar sabāžam u asm ini, t. i., asm ins ielien spalā. 
Kiul nu “rijējs” to bāž rīklē, zobena asm ins sam aucas pa daļām  kopā. 
|td  šādus zobenus par nelaimi zēnam  nav nācies darbā laist. Šicsons 
tam mācīja rīt īstos un  asos divkauju zobenus. Ko bij darīt? Jāmācās! 
( iiija grūti. Zobens kā bārdas nazis. Ar sirds drebēšanu beidzot tas 
dabūts gan lejā un no spožā asm iņa tikai m azā puse laukā. Atliektais 
kakls jau noguris, deniņos sāk kaist. Bet nu nāk tas grūtākais — zo
bens tikpat uzm anīgi jāizvelk laukā. Vai tas ir viegli? Ārā velkot, 
asmins tik tikko skāris bērna rīkli un iznākum ā — rīkle pušu, asinis 
n n m enedžera lam āšanās. Šīs dziļās rētas rīklē un  m ēlē no zobena 
»/glabājušās vēl tagad, tāpat kā ievainojum i no zirgu pakaviem.

Kādu laiku zēns cirkā arī palika pie m inētā num ura, līdz beidzot 
laimīgs atgadījum s to atpestīja no arēnas dzīves.
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Eižens bij aizvests uz Valmieru un nonācis atkal ģim enes rokās, 
Šķita, viss ņirbošais un trauksm es pilnais palicis aiz m uguras un sāk
sies īsta, m ierīga dzīve nelielajā provinces pilsētiņā.

Tomēr, kad liktens grib jokus dzīt, tad viņš to  dara uz ilgāku 
laiku. M ierīgās Valmieras iedzīvotāji drīz vien dabūja iepazīties ai 
“velnu” visādās iespējamās variācijās.

Pirm ais dīvainais piedzīvojums notika ar bildi. Pie vienas sienas 
karājās diezgan prāva eļļas reprodukcija vienkāršā koka rāmī. Kādā 
jaukā dienā divu cilvēku acu priekšā m inētā bilde “pārlidoja” no sie
nas. Neviens bildei netika pieķēries, viss tas notika piepeši un  pilnī 
neizprotam ā kārtā. Tā bij pirm ā sensācija ar “velnu”, kurš saviļņoja 
m azo Valmieru.

Jo mazāk šis atgadījum s bij izskaidrojams un saprotam s, jo vai
rāk par to tika runāts. Bet ar to vēl nebij diezgan. D rīz notika tādas 
lietas, kas deva iemeslu dom āt, ka nupat tik vēl sāksies īstie “velna” 
stiķi.

Bet, atstājot šīs dīvainās un spokainās lietas pie malas, atgriezīsi
mies pie jaunā m edija dzīves.

Pēc kāda laiciņa par savādo sfēru, kas piem ita zēnam , bij aizgā
jušas valodas pat līdz Rīgai.

Rīgā parādās šai laikā noslēpum ainais ārzem nieks, par kuru  zin 
stāstīt, ka tas esot pazīstam s “burvis” un “mags”. Ilgi pētot garu  pa
sauli un  noslēpum ainas lietas, tas sasniedzis lielus panākum us un 
kļuvis ievērojams ar savu iedvesmes spēku. Rīgas augstāko aprindu 
salonos slēgtā sabiedrībā viņš jau rādījis neticam i brīnišķīgas lietas, 
Daudzi no  tā laika spiritistiem  tom ēr atzīst par neapšaubām u, ka šis 
noslēpum ainais cilvēks noteikti nodarbojies arī ar m elno maģiju. 
Viss tas tina svešo ārzem nieku vēl tum šākā noslēpum u plīvurā.

Pēc kāda laika Rīga dabon zināt, ka dīvainais cilvēks saucas par 
doktoru un profesoru Šenku. Pēdējais jau uzm anīgi taujājis pēc me- 
diali noskaņotiem  cilvēkiem pilsētā. Arī par brīnišķīgo zēnu Val
m ierā Šenks šo to  jau dzirdējis. Dabūjis zināt par savādajiem notiku-
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iniem, Šenks ieinteresēts aicina F inku pie sevis un uzsāk ar to 
eksperimentus.

Mazais zēns plati ieplestām  acim  noraugās slavenā “maga” 
rii ibā. Bet Šenkam  m azā zēna ziņkārība nebij tik  patīkam a. D audz 
pullkamāk būtu, ja no zēna varētu iztaisīt labu mediju. Ka Eiženam 
tls retās īpašības bij, par to Šenks vairs nešaubījās. Viņš zēnu bij jau 
Iemēģinājis dažnedažādos eksperim entos, kas visi teicami bij izdevu- 
|lcs. Nu tik atlika izstrādāt kādu spēcīgu, nervus kutinošu num uru , 

kuru te Rīgā varētu uzstāties.
Eižens viegli padevās maga iedvesmei un ātri nonāca miegam  

lid/.igā stiprā transa stāvoklī. Šai stāvoklī Šenks zēnu atstāja kādu 
laiku un arvien apraudzīja mazā pulsu.

Tā zēns bija iem idzināts un nu varēja sākt ar to strādāt. Vēlreiz 
^rnks pievilka zēna acu plakstiņus, lai pārliecinātos, ka tas tiešām  at- 
n īdas dziļā transā. Tad sākās īstais m om ents. Profesors ņēm a vijoli, 
kurn viņš labi spēlēja, un  tikko dzirdam i viņš uzsāka lēnu, maigu 
melodiju. Pam azām  skaņas pieauga un izvērtās par skaņu šalti. Mazā 
medija dvēselē kaut kas notika, kaut kas raisījās. Tas jutās kā citā 
dīvainā pasaulē, kur nav soļu, bet ir tikai lidojum s. Šajā pasaulē ne
liek runāts, bet viss tiek nojausts un saprasts. Tā bij pasaule, kur do- 
m.un, sm aržām  un  m ūzikai tik milzīgs spēks.

Profesora vijoles skaņu plūdum s m odināja dvēselē vēlēšanos at
mīsit ies no miesas un aizlidot kaut kur tālu prom . Bet līdz ar to šīs 
nkaņas bij saites, kas dvēseli turēja pie miesas, turēja to pie pašas 
viioles. Vēl vairāk, vijoles klusais, suģestējošais toņu plūdum s saistīja 
medija dvēseli pie paša spēlētāja un ne m irkli neatlaida. Šī vijoles 
d/icdāšana pam azām  kļuva kā nasta, m okas visai dvēselei, kādēļ tā 
lo saistīja un neatlaida tajās brīnišķīgajās sfērās?

Atrauties un atsvabināties no šī nežēlīgā mocītāja! Bet m ocītājs 
l<il stiprāks. Ar maigo, paklausīgo lociņu tas no stīgām izbūra brīniš- 
I .r. sajūtas, kas atkal un atkal lika dvēselei skatīt tālum us un  atkal at- 
rflva to tikpat nesaudzīgi atpakaļ.



Te piepeši klusi, suģestējoši atskanēja Šenka pavēle: — Dziļ 
transā... vēl dziļāk. Tā. Nekā cita nesajust, nedzirdēt, nesaprast 
tikai m anas komandas!

Un profesora lociņš turpināja slīdēt, tālāk un nem anot maii 
toņu kārtu  m inorā. Skumjas auga, dvēsele vibrēja visatklātākā pati 
sībā un gaismā. Sakari ar zemi zuda, dvēsele atraisījās un bezgalī 
laimē slīdēja augšup.

Piepeši kā no neredzam as tāles noteikti un  skaidri atskanēja pr 
fesora pavēle:

— Dziļā transā! Neko nedzirdēt kā tikai m anu pavēli! Tā. Taga 
lēni piecelties! Acis slēgtas! Miesa nejūtīga!

Profesors jau agrāk bij grīdā iestiprinājis vairākus nažus ar as 
m eņiem  uz augšu. Tagad tas pavēlēja m edijam  tuvoties nažiem u 
droši kāpt uz tiem  abām  kājām (kas jau iepriekš bij noautas kailas) 
Šenks bij iedvesis, ka zēna miesa ir nejūtīga, un tas tiešām kāpa uf 
asm eņiem  kailām kājām, bez kā uz tiem  sagraizītos. Brīdi nostāvēji 
zēns sāka grīļoties. Profesora vijole pieņēm a kaislāku toni un suģes 
tēja tālāk. Tad viņš pavēlēja nokāpt no asm eņiem  un nosēsties atpa 
kaļ krēslā. Vijoles skaņa pam azām  apklusa, un iestājās dziļš klusums 
Šenks pavēlēja atm osties un aizm irst visu, ko tas transā piedzīvojis 
Galva zēnam  nedrīkst sāpēt. Komanda: “Uzmosties!”

Un zēns no sava dvēseles ceļojum a atkal atgriezās vecā vietā, 
Galva tam  bija noreibusi un  visi locekļi kā svina pielieti. Smagi pa 
pacelties. Ar m okām  Eižens sāka aptvert, kur tas atrodas. Staigāšana 
pār dunčiem  nebij atstājusi ne mazāko pēdu.

Profesora Šenka eksperim enti atkārtojās arvien biežāk, un zē
nam  nācās transa stāvoklī izdarīt arvien bīstam ākus trikus.

Beidzot profesors Šenks Finku tiktāl jau bija sagatavojis, ka sa
vus brīnišķīgos sasniegum us varēja rādīt publikai.

Pietiekoši lielas un spilgtas afišas darīja zinām u, ka Rīgā ieradies 
tāds un tāds vīrs, kas sevišķā celtnē uz Jēkaba laukum a (tur tagad at
rodas apstādījum i starp Nacionālo teātri un Valsts banku) dos vairā
kas izrādes, kurās izpaudīsies spēku sacenšanās.
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Noteiktā stundā publika no dažnedažādām  aprindām  līdz pēdē- 
|nl vietiņai piepildīja telpu. Visi bij lasījuši sīkum us afišā par neredzē- 
|itni sensācijām, par m azo zēnu, un nu katrs šos brīnum us gribēja 
ikntīt savām acīm.

Izrādei sākoties, visa telpa iegrim a noslēpum ainā zilganā krēslā, 
In t skatuve, priekškaram  paceļoties, bij apgaism ota sarkanā gaismā, 
jpftil avanscēnai no vienas uz o tru  pusi skatuvei pacēlās apm ēram  
up i 1 1 1 as pēdas augsta m irdzoši asu pīķu sēta.

Vēl daži acum irkļi publikas čala, tad pam azām  tā izdziest un uz 
lltiilnves parādās slavenais mags prof. Šenks. Laipni viņš griežas pie 
publikas un savādā pusbalsī izskaidro visa nākošā num ura dīvainī- 
Ihiv pie tam  lūgdam s, ievērojot uzvedam ā num ura bīstam ību, p ub
liku izturēties klusi un  mierīgi.

Iestājās kapa klusums. Visi gaida. Klusi kā tālum ā sāka savu skumji 
kulslo dziesm u Šenka vijoles stīgas, arvien pieaugoši un vairāk un 
Vtflrāk reibinoši.

Profesors kaut ko klusi kom andēja, un no kulisēm iznāca mazs 
*i*ns sārtā tērpā, kailām kājām. Zem Šenka mūzikas suģestīvā iespaida 
/dus lēni sāka kāpt pa trepītēm , kas veda uz augšu pa pīķu asm iņu 
lIndu. Vēl nogaidošs m om ents. Šenks koncentrē visu savu gribu un 
i aiu skaņām  pavēl zēnam  tai sekot. Klusi un īsi viņš pavēl baskājai- 
llitm zēnam  iet pār spožo šķēpu sētu uz skatuves o tro  pusi. Zēns ar 
Irmisā aizvērtām  acīm  ceļ vienu kāju uz asajiem pīķiem , tad otru. 
'mli pa solim, m iegā balansēdam s, tas jau pārgājis pāri skatuvei. Uz 
prilējiem diviem  pīķu asm iņiem  viņš viegli apgriežas un nāk atpakaļ.

Smeldzoši un kaisli dzied virs stīgām  Šenka lociņš, un  zēns kā 
tai mūzikai padevīga ēna kustas augšā virs pīķiem. Kad viņš sasnie- 
il/is jau atkal trepītes, nokāpis pa tām  lejā un aizgājis aiz kulisēm , 
'.ruks savu spēli piepeši pārtrauc. Pārsteigtā publika atkal un atkal 
l/sauc Šenku un zēnu, jo priekšnesum s tiešām  apbrīnošanas cienīgs.

Vienā no turpm ākām  prof. Šenka izrādēm , kad publika, kā pa- 
liists, līdz pēdējai vietiņai piepildījusi telpu, notiek atgadījum s, kas
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prof. Šenka bīstam ajiem  eksperim entiem  ar mazā zēna dvēseli pi 
liek punktu.

Kad uz skatuves atkal iedegās sarkanā uguns un prof. Šenks lie 
atkal savai vijolei suģestēt m ediju, zēns atkal lēni kāpj pa trepītēm  u 
pīķu sētas. Tai vakarā publikas pirm ās rindās daudz dām u no pilsi 
tas augstākām  aprindām , un visas tās ar lielu interesi raugās zēn 
kas līdzīgi m ēnessērdzīgajam  staigā kā pa jum ta kori. Tak jumt 
kore, salīdzinot ar šiem spožajiem asm iņiem , būtu  vēl tīrais nieks.

Zēns transā nostaigā līdz sētas o tram  galam, apgriežas un sā 
soļot atpakaļ. Sarkanā gaisma. Vijoles sapņainā raudāšana un maz 
zēna kailās kājas uz asm iņiem . Efekts tiešām  lielisks. Tak dzīvība ka
rājas m ata galā. Viss tas licis dām ām  publikā vairāk uztraukties, kā 
tas būtu vēlams. Viņas uzbudinājum ā sāk elsot un čukstēt par šaus
m ām  un bērnu  m ocīšanu. Troksnis pieņem as, visa publika sāk viļņo 
un profesora vijoles skaņa kļūst nedzirdam a. Zēns uz pīķiem  sāk 
raustīties un balansēt. Šenks gan vēl skaļi kom andē: “Dziļāk transā! 
Neko nedzirdēt kā tikai m anas pavēles!” Tak čaloņa iztraucējusi m e
diju no iem idzinājum a. Arvien vairāk un vairāk sāk tas grīļoties. 
Šenks piesteidzas, lai uztvertu  krītošo zēnu. Bet tai pašā acumirkli 
zēns pam ostās, kājas kļūst norm āli jūtīgas un viņš saļimst, uzdurts 
uz pīķiem.

Zālē kliedzieni, ģībšanas un vispārīgs skandāls.
Piesteidzas apkalpotāji, palīdz uzdurto  noņem t no šķēpiem. Tikai 

pateicoties tam , ka piķiem  ir šķērsdēlis pēdas attālum ā no asmiņa, 
ķerm enis noslīdēt zem āk vairs nevarēja. Zēnu pievāc, un pats Šenks, 
tikko nenolinčots no saniknotās publikas, ar savu vijoli dabū veikli 
glābties pa kādām  m azām  sāndurvīm .

Tālāk jauno  Finku redzam  jau pusaudža gados Valmierā kā foto
grāfa mācekli.

Tos laikus Valmierā populārs bija fotogrāfs Sarkangalvis, kas arī 
tad nu izrādās par Finka pirm o m eistaru, kuru  tas vēl līdz šim  godbi
jīgi piem in.
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M āceklis tiešām  ir vērīgs un  ā tri p iesav inās fo togrāfa  z ināšanas 
un labi iegaum ē m eistara  a izrād ījum us.

Finks spēlē arī nelielu  arfu , a r to  m ājin iek iem  ne v ien re iz  vien  
»«gādādams p a tīkam as vakara s tundas. Bieži v iņam  nākas pavad īt uz 
lavas arfas arī citus m uzicē tā jus un  dziedātājus.

Arfa F inka dzīvē spēlējusi lielu lom u, p ie  tās v iņ š  nosēstas kā sa- 
Vns d/.īves skum jos, tā  p riecīgos brīžos. A rfas ak o rd o s tam  atveras 
ļmmas a tz iņas un  vēsm as p a r tu rp m āk o , īsto  dzīvi. Šie paši skum jie 
Imi/tie arfas ako rd i ir arī tie, kas F inku  noveda  sap ro tam ā  m ed itāc i
jas stāvoklī, k u r  dvēsele sajū t k lusu  svētlaim i, k u ra  paver skatu  gaiš

redzībā.
M editācijas stāvoklis ir k a tra  īsta  m ed ija  m istiskāk ie  m irkļi, 

‘imlos m irk ļos bez svešas gribas, bez sveša iespaida  dvēsele p a ti pār- 
t eļas uz tu rien i, k u r v iņu  sauc. M editē jo t k lusās stu n d ās, dvēsele m ā- 
i viegli a tra isīties no  ikd ienas lie tām , p riek šm etiem  u n  sarežģ īju 
m iem, paceļo ties tā lāk  u n  redzo t šīs lietas u n  apstāk ļus pavisam  n o  
. Mas puses. Šādi m ed itē jo ša is  m ed ijs p ie ro d  pie sīkākām  n o jau tas 
lllansēm  (ja tā  varē tu  te ik t) u n  k ļūst redzošāks pat vissarežģītākos 

gadījum os.
Pro tam s, ja  F inkam  p ašam  n eb ū tu  n ea tv a irām ā  tieksm e pēc m ū 

zikas, m ūzika  pati nev ienu  p a r m ed iju  n ev ar pad arīt. N o jau tas un  
gaišredzības spējas ir kā ta lan ts , kas p a rād ās  iedzim ti. To var tikai 
l/kop t. M edija spējas v isva irāk  izteicas gan  tika i tad , ja  m ed ijs  pats 
ai i m uzicē u n  izbu r no  skaņu  skalas sev ierosinošo .

Un pie F inka spēles (n e ru n āsim , p ro tam s, te p a r  v irtu o zo  arfas 
•poli), gan tikai vēlākos laikos, m ēs jau  novēro jam  dažādas d īv a in ī
b a s ,  kuras izskaidro t nev iens nevar. Tā, v iņ am  sēžot pie arfas u n  v a 
kara m ed itē jo t, v iņa  tu v u m ā  no  gaisa m ateria lizējas tēli, sāk u m ā 
i aursp īd īg i, tad  d rīz  p ieņ em d am i jau  d au d z  reā lāku  veidu. Tas n e n o 
liek vienīgi paša  m edija  F inka  k lā tbū tnē . Tas n o tiek  v a irāk u  paziņu , 
nop ie tnu  cilvēku acu  priekšā . T ā tad  k au t kas a r šo spēli saistās. 
I Ižens F inks d au d z  spēlējis uz savas arfas u n  m editē jis  p ie  tās. Pats
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in s tru m e n ts  it kā piesūcies šo b rīvo  dvēseles m eklē jum u tik  p ilns, 1 
c itām  m ediāli n o sk aņ o tām  perso n ām , kas tuvojas u n  aizskar šo arf 
ro d as z inām as vīzijas un  nojau tas.

Sakarā a r  šo a rfu  m an  g ribētos te a tz īm ēt vēl dažus d īvainus ali 
gad ījum us. T ā kādus gadus atpakaļ F inka nelielajā dzīvoklītī Maska«] 
vas ielā 170 bieži k rēslas s tu n d as  pavad īja  Rīgas paz īstam ais ur 
d au d z  p iedzīvojušais okulists J. B aum eisters. A r vairāk iem  klauvēji* 
n iem  sienā n e red zam a roka v iņam  ziņoja, ka kāds gars vēlas runā 
vai m ateria lizēties. Vēlāk kāda  balss B aum eisteram  pavēlēja uz arfa 
ņ em t dažus ako rdus, lai iev iļņo tu  sfēru. B. arī ņ ēm a dažus m in o rļ 
ak o rdus, ku ri klusi izdzisa k rēsla inā telpā.

Tad p ēkšņ i k ļuva d z ird am a  kā vieglu d rēb ju  čaukstoņa. Klāt 
esošie palika u zm an īg i u n  redzēja m ateria lizējam ies ē terisk i vieglu 
sievietes tēlu . Tas nostājās p ie  arfas, u n  tad  atskanēja  b rīn išķ a  sievie
tes balss īpa tnē jā  tem brā . P irkstiem  tēls skāra  stīgas, un  tai pašā acu
m irk lī jau k i a rp ed ž io  sāka līt savādi n o sk aņ o tā  ap k ārtn ē . Tā bij 
dziesm a bez vārd iem , līdzīga solfedžijai. G ribējās šo b rīn išķ o  balsi 
sa līdzināt a r k ādu  jau  d z ird ē tu , be t a tm iņ a  nevarēja  tād u  sniegt. Tēls 
stāvēja staro jošs p ie  in s tru m e n ta , u n  v iņa  gaišā seja izteica nesa tric i
nām u  m ie ru  u n  apgaro tību . Tas bija re ts u n  skaists b rīd is  ned au 
d ziem  klātesošiem . Tai vakarā  pēc tam , k ad  gaišā p arād īb a  atkal iz -1 
zuda, visi izklīda nerunā juši. Un cik savādi — kau t gan tēls tu r  ilgi] 
stāvēja pie arfas, n ev ien am  n o  k lātesošiem  ne  uz  m irk li ne ienācaj 
v ien k ārša  vēlēšanās p ie ie t tam  k lāt u n  p iesk arties  vai ap taustīt. 
D ziesm u vajadzēja nok lausīties a r bijību  p re t to  sfēru , n o  ku ras šis 
b rīn išķais  dziedātā js — m ūķenes tēls bija ieradies.

D aži no  lasītājiem  p a r v ienu  o tru  n o  šiem  n o tik u m iem  būs jau 
lasījuši B erlīnes vai Varšavas žu rnā los, k u r tos ap rakstījuši nop ie tn i 
n o tik u m a  aculiecin iek i. N o  savas puses m an  vēlreiz jāa iz rād a , ka n e 
p re ten d ē ju  uz abso lū tu  lasītāju  ticību. M ans no lūks šeit ir tikai literā- 
riskā  veidā a ts tāstīt n o tik u šo s atgad ījum us.

Par gaišredzības, sestā p rā ta  un  oku lto  p a rād īb u  esam ību  ir p ie - 1
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Ilrkoši liela u n  sevišķi ap strād ā ta  lite ra tū ra  (p ro tam s, franču , vācu 
Hl) sevišķi angļu  valodā).

Tagad atg riez īsim ies a tpakaļ pie m ū su  m edija  — fo togrāfa  m ā- 
i rkļ«i V alm ierā. Kā jau  m in ē ju , F inks fo togrāfam  Sarkangalv im  bij 
II/« it īgs m āceklis, kas vērīg i sekoja v isiem  šefa a iz rād īju m iem . Bet 
Rrhij viegli izp rast tād a  cilvēka b ū tn i, k am  p iem ita  d īvainas m ed ija  
īpašības. V iņa ap k ā rtn ē  v ien m ēr kau t kas slēpās, k au t kas gatavojās. 
Vlenbrīd aiz m ācekļa m u g u ras  kāda  n e red zam a balss sāk  ru n ā t, o tr- 
ft*l/ n ev ien am  n ep iesk a ro tie s , fo to p la tes  tiek  n o  ga ld a  iesv iestas 
ju k tā  utt. Par šiem  u n  c itiem  n o tik u m iem  bij dz irdējis  arī o trs  Rīgas 
fotogrāfs M elbārds (pēdēja is tagad  ieņem  cien ījam u  stāvokli Rīgā kā 
Iri cilnis). K ad nu  kādā  d ien ā  F inks ieradās pie M elbārža un  uzsāka 
K rim as p a r p ā rie šan u  no  Sarkangalvja pie M ., pēdējais gan apsola 
pee divi m ēnešiem  d arb u , jo  F inks strād n iek s labs, nav ko ru n ā t, taču 
l,nl M. a tm in as  n o slēp u m a in o  tra u k u  un  s tik lu  sišanu , v iņa  p rā ts  
kļust dom īgs. Bet nepa ie t vēl ilgs laiks, k ad  F inks a r saviem  p ie d e ru 
m iem un  bagāžu jau  klāt.

Nu sākas atkal d a rb s  p ie  M elbārža. Paiet nedē ļa  pēc nedēļas, bet, 
(mīdies D ievam , visi trau k i un  plates vēl dzīvi. P ienāk  svētd iena, un 
ļaudis staigā pie fo togrāfa sapucējušies kā uz kāzām . U n n e trū k s t arī 
ne kāzinieku, ne  b ē rin iek u , ne k ristībn ieku . K ad nu  darbs d au d zm az  
jiiti n o d arīts  u n  tuvojas vakars, fo togrāfs a r savu m ācekli un  paz īs ta 
miem n o g u ru ši apsēžas rokas p ū tin ā t. M ierm īlīgās sa ru n ās paziņas 
viens o tram  izstāsta v isus nedēļas p iedzīvo jum us u n  p ieredzējum us. 
'•.II b rīd ī pēkšņ i m āla  b ļoda  n o  galda noslīd  u n  saplīst p re t sienu.

— Vai m an u  s tu n d iņ u , — saka saim niece, — nu  sākas pie m u m s ar!
Un tiešām  sākās arī: fo to  ateljē pav iljonam  s ta rp  c itām  bij arī

krasainas stik la  rūtes.
— N egaido t, — stāsta  M elbārd is, — it kā n ered zam a  roka ņem  

da/.ādus p riekšm etus no  galda, no  p lauktiem  un  lingo  krāsainajos stik 
los iekšā.

— N u, vai tad  bailes ar bij, vai sa trū k ā ties  visi, kad  šitād i gari
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spēlējās ar jū su  stik liem ? — es jau tā ju  tagad  slim ajam  kungam , pra 
dam s p a r  F inka p iedzīvo jum iem .

— D ru sk u  sa trū k ām ies  gan, be t bail gan  tieši nebij, — atbil 
M elbārds.

— Bet kā tad  galu  galā palika ar tiem  trau k iem  un  stik liem , v 
vēlāk nepa lika  atkal veseli? V arbūt ju m s tikai izlikās, ka tie plīst?

— N ē, kas beig ts — beigts, kas to  vairs veselu dos. Saslaucīja 
suķes u n  izm etām  laukā. T āda trau k u  u n  stik lu  p lēšana pati p a r se 
tīr i in te resan ta  lieta.

Pēc visa agrāk  m in ē tā  m an  g rib ē to s  p ā rie t uz o tru , ne m azāk  ap 
b rīn o ja m u  īpašību  — gaišredzību  jeb  p rav ie to ju m iem , k u ru s  Fin 
agrāk  tik  bieži sniedzis.

Kā p irm o  ievēro jam o a tg ad īju m u  varam  m in ē t G o ldberga  slīk 
šanu  V alm ierā. Tas no tic is vēl F inka  ag rās jau n īb as  laikā. K ādā karsti 
vasaras p ēcp u sd ien ā  v a irāk  d rau d z īg o  zēnu  n o ru n ā ja  iet peldēties 
G aujā. V iņu pu lk ā  a trad ās arī jau n a is  F inks. Pēdējā acu m irk lī zēniem  
p iev ieno jās vēl ebreja  G o ldberga  dēls. Par to  ļoti u z traucies F inks, sa 
c īdam s:

— Es n eg rib u  ar tevi k opā  iet pe ldēties, tu  noslīksi.
Jaunais G oldbergs bij g oda  zēns, u n  citi visi to  a ic in o t aicināja

līdz.

— N enāc līdzi, es tev  saku , tu  noslīksi, — atkal n e rim ās  Finks, 
bet kas tad  n u  uz tād u  te ik šanu  griezis k ādu  vērību . U n tā visi, jau tri 
ča lodam i, rikšiem  devās uz G auju.

K ad viss zēnu  pu lks k la igādam s a trad ās jau  ūden ī, te p iepeši at
skanēja  ja u n ā  G o ldberga  izm isum a p iln ie  k liedzien i pēc palīga. Sā
k u m ā zēni n em az  nevarēja  ap tv ert, kurš n o  tiem  kliedz, jo  vispārējs 
tro k sn is  bij liels. Bet, kad attapās, ja u n ā  G o ld b erg a  vairs nebij virs 
ūdens. Sauca un  k liedza, lai p ieaugušie  n āk  palīgā. K am ēr n u  p iestei
dzās glābēji, ebreju  zēns jau  bij noslīcis.

N u izcēlās skandāls ap  ja u n o  Finku. D audzi to  no te ik ti apvai
noja, ka šis eso t G o ld b erg u  vai nu  n o būris , vai nolādējis. Sekas visam
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Iiini bija tās, ka apstā jušies ļaud is  g ribē ja  P inku  uz vietas no linčo t. 
I'm laim i, tai b rīd ī p iesteidzās vecais G oldbergs un  a r m okām  jau n o  
pravietotāju izglāba no  bargā pūļa.

Tā F inka p irm ais  pareģo jum s nabaga zēnam  g an d rīz  b ū tu  iz 
maksājis s tip ri dārgi.

Par pašu  zīlēšanas vērtīb u  n eb ū tu  sevišķi d au d z  ko ru n ā t, jo  
katrs nop ie tn i dom ājošs cilvēks zinās un  sapratīs, ka, ja  cilvēkam  pa- 
Itttn ir p ie tiekoši d au d z  spēka u n  pala išanās uz savām  zin āšan ām  un  
apķērību, tad  tād a  zīln ieka vai pareģa iz jau tāšana ir p iln īg i nevaja
dzīga un  pat z inām ā m ērā m uļķ ība. Tak, p a r nožēlošanu  (vai izb rīnu) 
m um s to m ēr jāatzīst, ka ļoti d audz iem  tiešām  lieliem  cilvēkiem , s tip 
riem cilvēkiem , k u ru  p riekšā  d reb  veselas nācijas, v ien m ēr ir izlicies, 
k.i v iņu zināšanas tak  vēl ir p a r vājām  un  v iņu  spēks var p arād īties  

l'.u nespēku.
Mēs z inām  nelielu  sēriju  vēstu res m ilžu  (karaļu  u n  k a ravadoņu), 

k.is savu d a rīju m u  sarežģ ītos m o m en to s v ien m ēr griezušies pie p ra 
vieša — zīlnieka. Ikviens, kas būs iepazin ies ar lielā N apo leo n a  la ika
biedru  a tm iņ ām , zinās, cik  lielu svaru  N apo leona dzīvē spēlējušas 
zīlnieces. 17. g ad u sim ten l tik  slavenais karavadon is V allenšteins ne 
tikai a icināja pie sevis z īln ieku , be t pie izdevības pats apm eklēja  ievē
rojam o astro logu  un  zvaigžņu pē tn iek u  Seni, lai izzinātu  savu lik ten i 
un uzvaru  gaitu . A rī A leksandrs Lielais m īlējis k lausīties zīln iekos.

Bet kam  m um s te m inēt tik  senas personas. M ūsu  d ienu  valsts 
galvas, po litiķ i u n  karavadoņ i tāpat savus spēkus u n  apķērību  bieži 
vērtē cau r zīln ieka vārd iem . M an te g rib ē to s  m in ē t kādas lielas, m um s 
draudzīgas valsts galvu, kas nav apm ierinājies ar savas valsts p rav ie
šiem, bet dažus gadus atpakaļ griezies pie m ūsu  paša F inka un  caur 
s.ivu sū tn i lūdza izzīlēt savu nāko tn i. Šās zīlēšanas rezultāti nav bijuši 
valsts galvai sevišķi rožain i, tādēļ tas savā zem ē zīlēšanu noliedzis.

N ebūs lieki, ja  p iem in ēsim  arī Latvijas d iženāko  dēlu, nelaiķi m i
n istru  p rez id en tu  u n  ā rlie tu  m in is tru  Z ig frīd u  M eierovicu , kas divas 
lei/.es uzm ek lē ja  F inku  v iņa  m azajā dzīvok līti M askavas ielā. Tas
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n o tik a  ta isn i M eierovica slavas gaišākā brīd ī. N oņēm is brilles (lai 
n ep az ītu ), tas k lauvēja pie F. d u rv īm . F inks to reiz  M eierovicu nep 
zin is, to m ē r n o jau ta  tam  kaut ko a tgād inājusi. U n, kad  cau r logu ai 
kariem  tie a r sievu redzējuši, ka M ., ga ido t tram vaju , atkal uzlie 
brilles un  vēlāk tram vajā  pub lika  un  k o n d u k to rs , bijīgi M. sveicina 
dam i, padevuši tam  ceļu, tik  tad  F inka k u n d ze  iesaukusies: “Tas bij 
M eierovics!” Un nav tak  arī nekāds b rīn u m s, ka tād i v īri gaida p r  
v ie to jum us. V iņu dzīvē v isvairāk  režģu un  m aiņu . N o v iņu  r īc īb  
d au d z  kas atkarājas, u n  te n o  svara m azākā kļūda, lai cilvēks vai 11 
p azau d ē tu  visu, vai tik tu  celts “debesīs”. Šo lielo v īru  darb i arī saist 
visas ap k ārtn es  u zm an ību .

M an  n āk  p rā tā  kāds Rīgā d iezgan  labi paz īs tam s d o k to rs  phil 
et theol. P.

Šis d o k to rs  ārk ārtīg i g ribēja  iekļū t F inka sab iedrībā. B eidzot a 
kāda  paz iņas s ta rp n iec īb u  tiešām  nok ļū st pie F. un , lai c ik  a tta isno t 
savu ierašanos, v iņš nes p a lie linā t kādu  fo to  u zņ ēm u m u . D oktors 
zināja, ka Finks ir spējīgs m edijs u n  to  pazīst d audz  n o p ie tnu  un  zināt
nes cilvēku. B

T ā bij toreiz, kad  F inks zīlēja (tagad , kā z inām s, F. tikai fotogrāfi* 
un  skaitās p ar v ienu  n o  labākiem  lie tp ratē jiem  Rīgā). Tanī laikā 
F inks vēl dzīvoja M askavas ielā u n  v iņ a  nelielajā p ieņ em am ā istab~ 
arv ien  sēdēja  cilvēki no  d ažād ām  ap rin d ām  u n  šķ irām .

D o k to rs pats vēlāk bij spiests atzīties, ka, n epaz īdam s apstākļus, 
tas cerējis pie F. sastap t tikai sievietes, kas, p ro tam s, va irāk  ziņkārīgas 
p a r savu tu rp m āk o  lik teni, to m ēr vēlāk šīs d o m as izrād ījušās par 
gluži nepare izām . D ok to rs nu  F inkam  izstāsta  savu nelaim i p a r bez 
vēsts p azu d u šo  dēlu. F inks m ierīg i nok lausās s irm ā  d o k to ra  stāstā 
un  d o d  p ēdējam  dažādus n o rād īju m u s un  paska id ro jum us.

Daži pask a id ro ju m i sevišķi p ārste idz  d o k to ru , jo  tie ir kā noslē
p u m i paša d o k to ra  dzīvē, ku ru s, likās, z in  tik  vienīgi v iņš pats. 
D o k to rs  n o d o d  F inkam  arī kādu  o tru  fo togrāfiju , un  F. pēc 3 d ienām  
tam  a td o d  fotogrāfiju  a tpakaļ u n  pastāsta , ka persona , kas uz fo togrā
fijas, tagad  kļuvusi k liba (tas bij karavīrs) un  u z tu ras  T ālajos A ustru-
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Ilios, bet pēc gada d o k to rs  saņem s ziņu  vai vēstuli. S irm ais d o k to rs  P. 
Iepazīstas arī a r pārējiem  F inka paz iņ ām  un  d rau g iem  — psih isko  
(iri ijum u b ied rības p riekšsēdētā ju  p ro feso ru  B laheri, doc. m ag. K. un  
il.i/iem  paz īstam iem  žu rnā listiem .

Reiz svētd ienā nogājis pie F inka k opā  a r  pēdējā  tuvu  d rau g u  un  
līdzstrādnieku  Jūliju B aum eisteru  un  nosēd ies m azajā  zālītē, uzsācis 
»»runas p a r  dažiem  o ku ltiem  jau tā ju m iem . Pēc tam  tas lūdzis atļauju  
nom azgāt rokas, jo  taisījies iet p rom . V irtuvē to  parād ījis  arī B.

— N om azgājis rokas, — stāsta  vecais do k to rs  P., — gribēju  a tstā t 
virtuvi, kad  piepeši izdzirdu  b rīn išķ i jauku  sievietes d z iedāšanu , pie
l.iin tik tuvu , ka varēja do m āt, it kā šī dz iedātā ja  a tro d as tep a t o trā  

Istabā.
Bet kāds bij m ans pārste igum s, kad  izejot no  v irtuves, nev iena 

i It.1 neredzēju  kā tikai F inku  un  B aum eisteru , ku ri m an  sekoja.
Ari v iņ i teicās dzirdējuši b rīn išķ o  balsi. B aum eisters piegāja pie 

I .irfas, kas tu rp a t b lakus istab iņā k lusu  stāvēja, u n  sāka ņ em t dažus 

iikordus.
Un te pēkšņi atkal atskanēja d īvainā sievietes balss, kau t gan m az 

liet klusāka.
Pēc b rīža  kāda v īrišķa  balss izsaucās: diezgan! un  sievietes balss 

iipklusa.
V īrieša balss skanēja dobji, kau t k u r no  kakta , kau t gan  nevienas 

»vešas p e rso n as istabā vairāk  nebij. Pēc b rīža  sievietes balss teica: 
»pelē nu. B aum eisters piegāja pie arfas un  sāka ņ em t arpedžio .

D okto rs bija u z trau k ts  pēc visa n o tikušā , jo  savā m ū žā  tas neko  
līdzīgu vēl nebij dzirdējis.

A rī balsi, kas ska istum a ziņā līdz inātos šai n u p a t dz irdēta i, d o k 

tors nevarēja atcerēties.
Tā d o k to ram  nu bij la im e nok lausīties tā  gara d z iedāšanā , kurš 

vietējā o k u ltis tu  sab ied rībā  tiek uzskatīts kā gars a r v isaugstāko  in te 
liģenci. Šis gars, kas bieži d au d z iem  klātesošajiem  runājis  (parād ījies 
fj.in m azāk), ir  J. B aum eistera  sargs u n  b rīd inā tā js .



D okto rs  bij dzirdējis, ka v iens o trs  no  klātesošajiem  ir dabū jis n 
tīra  gaisa sitienus un  belzienus, un  ne  v ienu  reiz vien  p a r  to  izteic 
savu izb rīnu . A r v iņu  pašu  tas vēl nebij no tic is, u n  tādēļ tas ju tās  pi 
gluži labas dūšas. Bet d rīz  nāca a tgad ījum s, kas lika vecajam  vīrai 
šai labsajū tai m ain īties.

D ok to rs vaļas b rīžos spēlēja vijoli. P ar kau t k ādu  veiklu vijol 
sp ē lēšanu  te, p ro tam s, ru n a  nevarēja  bū t. Reiz tas bij a tnācis  pi 
F inka ar v isu  savu vijoli u n  kā p ārs te ig u m u  g ribēja  rād īt savas spēja 
Pie v iena v iņš dom ājās iev iļņo t m ed iju  (F inku) a r š im  savām  skaņai 
un  cerēja, ka atkal kau t kas vai nu parād īsies, vai būs dzirdam s.

Izgājis o trā  istabā, tas izņēm a in s tru m en tu , un  d rīz  diezgan naba 
dzīgas skaņas sāka viļņot gaisu. Šūberta  “S apņojum s” u n  “Pēdējā roze 
iz Flotova “M artas”, kau t gan  sen tim en tā li gabaliņ i, tom ēr, lai cilvēk» 
to  ciešam i k lausītos, tie b ū tu  ari ciešam i jānospēlē .

Šis nu  nebij no  tiem  g ad ījum iem  u n  vecajam  d o k to ram  droši 
vien vijoles spēlei nebij a ri nagi p ietiekoši apgriezti. M an jau  tūliņ 
šķita, ka p a r šito  joku , t. i„ vāju spēli, gariem  p a r godu  d o k to ram  būs 
sālīti jām aksā . Es vēl zināju , ka F inks b ē rn īb ā  tik  d au d z  izm ocīts alļ 
vijoles skaņām  un  toreiz prof. Šenks vijoli spēlēja tu rk lā t vēl labi, 
Sapratu , ka tagad , atkal d z ird o t vijoles skaņas un  tu rk lā t vēl tādas, 
F inka dvēsele cieta divkārši. A rī m an  bij p rā tīgāk , ja  a tvados u n  eju. 
K ad citā d ienā  atkal n o b rau cu  līdz M askavas ielai, m an i d raug i zināja 
izstāstīt in te resan tu  un  to m ēr dziļi pam ācošu  a tgadījum u ar veco vijoJ 
Ies spēlētāju. Kad nu  tas vēlāk iegājis F inka stik la paviljonā (vecais 
v īrs v ien m ēr m īlēja v iens sta igāt pa F. is tabām  un  klausīties, vai ne
d z irdēs kau t ko no tiekam ). Te pēkšņ i kāda roka tam  devusi belzienu 
tik  spēcīgu, ka tas n ab ad z iņ š  dabūjis atsēsties uz grīdas. Bet, kolīdz 
v iņš g ribējis piecelties, neredzam ā roka sākusi to  slān īt pa  jaunu. 
D o k to rs  dabū jis  k lieg t u n  sauk t pēc palīdz ības. To izdz ird u ši trešā 
istabā  F inks a r B aum eiste ru , ieste igušies u n  saukuši, lai tak  dok to rs 
ceļas augšā.

— Es nevaru . Kā es ceļos, tā m an  sit. D o d at m an roku  un  palī
dzat! — saucis dok to rs.
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Abi tad  ari piecēluši d o k to ru , u n  b riesm īg ie  sitieni m itējušies.
Bet nav jau  a r šo d o k to ru  vien n o tik u šas šis d īva inās lietas.

I Mezgan spēcīgus sitienus saņēm is citā  reizē ari prof. B., u n  tik  spēc ī
g u s ,  ka ilgāku laiku bijis slim s.

Kāds cits ne m azāk  in te resan ts a tgadījiens iznāca a r n u p a t ap- 
īle lin ā to  u n  apvaino to  žu rn ā lis tu  Blekti, gadus 4 atpakaļ viņš kādā 
vtikarā bij a tnācis  pie F inka. Pēc īsākas sa runas, s tāvēdam s F inka tu 
vumā, Blekte gribēja  a izskart F. elkoni. Tai b rīd ī s tip ri, kā elektriskās 
Hluvas spēriens to  atsita  atpakaļ. Blekte pats  un  arī citi k lātesošie n o 
likum u nevarēja  izskaidrot.

Jau toreiz F inks teica, ka Blekte uz to  atstājis tāda cilvēka iespaidu, 
kas nokļūs c ie tum ā d īvainos apstākļos.

Līdzīgu atgadījum u piedzīvoju pagājušā vasarā. F inks ar Baum eis- 
In ii  stāvēja pie galda. F. iesaiņo ja  dzeltenā  p ap īrā  g rām atu . Es tai 
k u l i  stāvēju d ivus soļu a ts ta tu  no  galda. Pie sienas virs galda karājās 
neliela g lezn iņa , k riev iskas p ilsētas ielas skats. Pēkšņi no  g lezn iņas 
l/š.ivās gaiša (kā e lek trība) d z irk ste le  un  atsitās B aum eistera  sejā. 
Pēdējais to  sāpēs saķēra. A ri šo a tg ad īju m u  tik  v ienkārši izskaid ro t 

nevar.
R unājo t tā lāk  p a r F inka  p iedz īvo jum iem  gaišredzības v irzienā, 

m an te vēl g ribē tos m in ē t visai in te resan tu  a tgad īju m u  a r d o cen tu  un  
dok to ru  m aģ. K. Reiz paved ināts no  prof. B. daudzajiem  stāstiem  p ar 
H nku ari pats v iņš g ribēja  no iet u n  pārliec ināties p a r  tā  gaišredzības 
ipčjām . D om āts — darīts. K ādā pēcpusd ienā  Dr. K. ierodas pie Finka. 
£a un tā, vārds pa vārdam ... līdz b e id zo t Dr. K. izstāsta  F inkam  arī 
mtva g redzena n e izp ro tam o  pazušanu . Dr. K. saka, ka bijis izbraucis 
kaut ku r prov incē  p ē tīt kādā upē vai ezerā  d ū ņ as  un , tā  rakņājo ties 
!',i tām , g redzens laikam  a rī būšo t d roši vien no m u cis  no  p irk sta  un  
pazudis. F inks p irm ajā  acu m irk lī nav  neko atbildējis, tik  uzm anīg i 
noklausījies d o k to ra  stāstā. Pēc b rīža  d ru sk u  padom ājis , F inks teicis, 
ka gredzens n eb ū šo t vis nok ļuv is d ūņās. V iņam  acu p riekšā  stāvot 
savads cau ru les līkum s. Lai tik  do k to rs  apskato ties labi m ājās, vannas
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is tabā  kādā  cauru lē . Ka tād a  varb ū tīb a  p iln īg i izslēgta, to  do k to rs  it 
labi sapratis. Pam azām  sa ru n ā  abi pārgājuši uz citām  tēm ām  par 
oku ltism u  un  d ažād ām  d īvainām  p arād īb ām . D okto rs tād ām  p a rād ī
bām  nekad  nebija  p iegriezis vērību  u n  ticējis, to m ēr teicis: “Kā nu 
b ū tu , ja šī ie rām ētā  b ilde, kas tu r  uz g rīdas p ieslieta pie sienas, tagad 
paceltos?”

Pēc iz te ik tā  pagāja daži acum irk ļi. Tad pēkšņ i d o cen ta  K. apzī 
m ētā  b ild īte  sāka lēni pacelties gar sienu , pagriezās un  atkal nosēdās 
savā vietā. P iedzīvojušais z in ā tņ u  vīrs negribēja  savām  acīm  ticēt, un 
uz z inām ā m ērā  niecīgā n o tik u m a  d o cen ts  piedzīvoja vēl dažas d īvai
nas parād ības, kas pam azām  sp ieda p iegriezties oku ltām  parād ībām , 
kau t arī a r izb rīnu , to m ēr jau  ar z inām u  ticību.

Pēc p irm ā  p ie red zē ju m a p ie  F inka, d o cen ts  K. a tg riezās m ājās 
un  sāka p ā rd o m ā t p a r  F. v īzijām  attiec ībā  uz  n o zau d ē to  gredzenu. 
U n, kad  pēc dažām  d ien ām  v annas istabā bij jā izdara  neliels re
m onts, do cen ts  pasauca sē tn ieku  un  teica:

— K ad n o ņ em at v an n u  110 pam atiem , tad  apskatie ties labi, vai 
novada cau ru les līk u m ā  nav kas a trodam s. M an liekas, ka tu r  vaja
dzē tu  bū t m an am  laulības g redzenam .

S ētn ieks a r lielu rū p īb u  arī izārd īja  v an n as  pam atu s, u n  visiem  
p a r lielu pārs te ig u m u  cau ru les līkum ā tiešām  atrasts d o cen ta  n o zu 
dušais laulības gredzens.

G aišredzības m o m en ti E ižena F inka dzīvē tik  bieži u n  dīvaini 
jaucās a r tīri oku ltas dabas pa rād īb ām , ka te izšķiro t un  atdalīt tos 
dažre iz  nāk tos grū ti.

T ie ir in teresan ti un  visbiežāk gluži ne izp ro tam i no tik u m i, ku 
riem  ticē t v ar g an d rīz  tikai tas, ku rš pats tos p ieredzējis, vai a ri kāds, 
kas pats  kā oku ltis ts  līdzīgas lietas jau  piedzīvojis.

Reiz vasaras vakarā  pie F inka (viņš tad  vēl dzīvoja koka nam iņā 
uz M askavas ielas) sēdēja inženieris K. ar saviem  pāris paziņām . Va
kara  krēsla klusi ielija istab iņā, un  rie tošās saules pēdējie s tari vēl aiz
e jo t skāra  pre tē jās m ājas sienu.
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Kaut gan  klātesošie ru n ā ja  p ar tīri ikd ien išķām  lietām  un  p ē d ē 
jiem n o tik u m iem , to m ēr katrs d o m ās klusi gaidīja kau t ko no tiekam . 
Sarunas p am azām  nok lusa, un  iestājās vakara  pauze.

Te n e m a n o t no  g rīdas sāka pacelties kau t kas m iglai vai d ū m iem  
lul/.īgs un , lēni kusto ties, sabiezēt. Tas bij kā viegls gāzes p līvurs, kā 
marle, kas pam azām  cen tās p ieņ em t cilvēka attēlu. Tak piln īg i tēls 
nesabiezēja. Varēja redzēt, ka tēlam  nav viegli p ieņ em t reā lāku  veidu.

D rīz ba ltā  ēna  sāka v irzīties uz F inka pusi, un  pēdējais tam  pretī 
l/stiepa savu roku, ku rā  s ta rp  p irkstiem  kvēloja papiross.

— Ja tu  gribi, — teica Finks, — vari p aņ em t šo papirosu .
Baltā ēna  izp lūda un  sabiezēja, stiepās uz F inka pusi u n  atkal a t

vilkās. G rū ti tai bij izvest F inka priekšlikum u.
Tad pēkšņ i pap iross izpeldēja no  F. rokas u n  pacēlās pie g ries

tiem, strau ji z īm ēdam s grīstes. U guns pap irosā  uzkvēloja jau trā  
il/.i rkstī un  kā sa rkana  oglīte riņķo ja  pa dziļā  krēslā ieg rim ušo  istabu. 
I’ec šī neilgā lido jum a pap iross brīvi n o k rita  uz grīdas. P ro tam s, viss 
nupat redzētais k lātesošajiem  tīri labi patika, sevišķi vēl tiem , kas te 

sēdēja p irm o  reizi.
— M an u  p ap irosu  tu  p aņ ēm i, — teica Finks, — bet tagad  noliec 

m an v iņu  atpakaļ. — Iestājās atkal pauze. Visi gaidīja. Tad papiross 
nr vieglu lido jienu  pacēlās no  grīdas un  n o k rita  F inkam  blakus uz 

■ tld iņa.
Inžen ierim  K. to m ēr ļoti g ribējās izzināt, kas bijis šis tēls. Tas arī 

lika izdarīts u n  ar sp iritis tiem  p ielie to jam ā alfabēta  pa līdz ību  uzzi
nāts, ka b a ltā  ēna  ir tēls no  k ād re iz  dzīvojošās a rm ēn ie tes  K aukāzā, 
kas p irm s dažiem  gadiem  nogalinā ta  d ivdesm it sep tiņ u  gadu  ve- 
i urnā.

Inžen ieris  K. kā p iedzīvojis oku ltists paskaidro ja , ka līdzīgas lie
las tas p iedzīvojis un  pieredzējis a rī ā rzem ēs dau d zo s gadījum os.

Bieži vēlāk a tkārto jās vēl dažas garu  dem onstrāc ijas.
V iens n o  klātesošajiem  sn iedzās pēc papirosa. Te pēkšņi visi kas- 

liiiā esošie pap irosi v irk n ē  v iens pēc o tra  izlidoja n o  kastiņas un
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n o k rita  zem ē. K āds p ap irosus atkal pacēla u n  iebēra  atpakaļ kastiņā. 
N ākošā acu m irk li virs tiem  parād ījās m elna  roka.

— Papirosi nu  gan laikam  b ūs sam aitā ti, — teica Finks.
Kāds no  paz iņām , kas bij paspējis v ienu  p ap irosu  jau  aizp īpot, to 

n o m eta  zem ē, u zm īd am s tam  a r kāju. Tai pašā  acu m irk li atskanēja 
sāpīgs vaids. Tas izlikās tik  savādi un  in teresan ti, ka p īpo tājs uzm ina 
vēl reiz u n  vaidi a tkārto jās vairākas reizes.

M in ē tās  lietas, kau t gan in teresan tas, to m ēr nav p ieskaitām as pie 
izcilus p a rād īb ām . V ienkāršam  cilvēkam  p a tīk  d au d z  reālākas un 
taustām ākas lietas. U n kā tādas varam  m in ē t dažād u  p riekšm etu  un 
dzīvn ieku  atrašanās.

Reiz p irm s ap m ēram  8 gad iem  F inks ar p āris  p az iņ ām  sēdēja 
savā istabiņā. E lektriskai spuldzei, kas brīvi nokarā jās no griestiem  
istabas v idū , bij parasti ap tīts  sārts  zīdpapīrs. Pēkšņi spu ldze sašū p o 
jās un  pa z īd p ap īri kau t kas sāka sp irināties. S ākum ā šķita , ka kāds 
n ak ts tau riņ š  lido tu  ap spuldzi. Tak sp u rin āšan ās bija s tip ra  u n  be i
dzo t no  z īdpap īra  uz grīdas izk rita  z iv tiņa (ja nem aldos, asarītis). 
F inks z iv tiņu  ielika ūdens krūzītē , un  viņa, jau tri n ird am a, riņķoja 
pa to. K rūzīti atstāja virtuvē, bet, kad  vēlāk visi to  atkal g ribēja ap lū
k o t — ziv tiņas tu r  vairs nebija. K aut gan Finks izteica v a rbū tību , ka 
kaķis bū tu  izzvejojis un  apēdis, k lā tesošiem  to m ē r negribējās tam  
ticēt, jo  v irtuves d u rv is  bija ciet un  kaķis bij citā istabā.

V isvairāk tād u  dažād u  lietu a tra šan o s piedzīvojis jau  agrāk  p ie
m inēta is  F inka vecais d rau g s J. B aum eisters. Labās sfēras a rv ien  b iju 
šas labvēlīgas u n  dažre iz  tam  dāvājušas, tā sakot, “no zila gaisa” b r ī
n išķ īgus m eln u s stien īšus a r lielām  m agnētiskām  īpašībām . G adījās, 
ka J. B aum eisteram , m ierīg i sēdo t, p iepeši rokās a trad ās  m elna  ru n - 
dziņa apm . pēdas garum ā. Reiz šāda  ru n d z iņ a  bij salūzusi un  visi ar 
lielu interesi gribēja  izpētīt, n o  kādas vielas tā veidojusies. Tās sastāvs 
līdzinājās pa  daļai oglei, pa daļai kaučukam  — to m ē r tas nav ne 
viens, ne  o trs.

Šai ru n d z iņ a i jeb  stien ītim  p iem ita  īpašība n o ņ em t dažādas sāpes,
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kll nervozās galvas sāpes, zobu  sāpes u tt. B aum eistcrs šos stien īšus
H.iii reti p ielieto ja, tak  dažas reizes v iņu  īpašību esm u saju tis arī uz 
nevis. S tienīti vairākas reizes pārvelko t p ā r p ieri, ne tik vien kā atsva
binājos n o  n o g u ru m a , no  galvas sāpēm , bet tiku savās jū tā s  u n  do- 
mas dīvain i u n  to m ēr pa tīk am i koncen trē ts .

Bez šīm  tiešām  jau k ām  lietām  m an  iznāca ap lūko t pīpīti, ku ra  
piepeši a trad ās  B aum eistera  kabatā. Tā bij apm . 3 collas gara, niecīga 
pipīte. B rīn ījos es, b rīn ījās  pats B aum eisters, jo  p īp i nekad  nav sm ē
ķējis. Par p īpēm  m an  gan vēl jāsaka, ka to  ir pēc rin d as a trad u sies  vai 
vesela sērija. Reiz pat trāp ījusies īsta  kaļķa p īpe, kādas tagad  vairs ne- 
i .»žo.

Bez tam  ir vēl n o tikušas tik  d īvainas lietas, ka, p iem ., caur sienu  
kādā n e red zam a roka  iesviež B aum eisteram  k rū tīs  pap irosa  sauju.
II. sa traucies stāv  istabas v idū  un  skatās, kas nu  būs. Es saku, ka vaja
dzētu k ādu  uzvilk t u n  tū liņ  izprovēt.

— Labāk nevajag vis, ko nu  var zināt, v a rb ū t ka tie  n en āk  no  la 
bas puses, — B. saka.

Bet kas tad  m an , jau n āk am  cilvēkam , ko b īties, es p aņ em u  uz-
I.isu pap iro sus u n  a r lielu garšu  v ienu  pēc o tra  izpīpoju . M an jāatzīst, 
ka kauču  tie, tā  sakot, bij “astrā li” pap irosi, tak  tajos bij lieliska ta 
baka u n  pēc tam  m an  nekas arī nekaitēja.

Bet tagad  m an jā lūdz  nesm ieties (ja tas iespējam s), jo  g ribu  m inēt 
pavisam  d īvainas lietas — “astrā lās” desas.

Tas bij toreiz, kad Finks, tikko  kā atgriezies no  K rievijas, sēdēja 
luksā istab iņā  uz m ak aro n k astes  (krēsla v ietā) un  gaidīja, k am ēr uz 
plīts izvārās ka tliņā  če tras cisiņas. T odien  visi bij p ie tiekoši izsalkuši 
un tādēļ p irm s tējas labp rā t b ū tu  no tiesājuši pa desiņai. K lāt bij visa 
l in k a  ģim ene.

Kad nu  desas gatavas u n  ieliktas lielas b ļodas d ibenā  (m azākas 
nebij pie rokas), u n  šo b ļodu  F inka paziņa K. nesa n o  plīts uz galdu 
(arī m akaronkasti), tā  p iepeši no  če trām  desiņām  p ierodas līdz m alām  
pilna b ļoda  k ūpošu  desiņu . S ākum ā gan visi sa trūkās u n  negribēja



tādas desas ēst. Bet tad  redzēdam i, ka tās atkal nem az netaisās p a 

zust, visi m ierīg i ņēm ās un  kārām  m u tēm  notiesā ja  visu b ļodu , pēc 
kam  tiešām  ju tās  paēduši.

Visai kuriozs ir a tgadījum s ar d o k to ru  phil. P. Savā laikā šis z inā t

nieks, neskato ties uz d ivām  beig tām  faku ltā tēm , m ilzīg iem  p iedzīvo

ju m ie m  kā ārzem ēs, tā  šeit, to m ē r bij sp iests bez pastāv īga darba 

m eklē t vēl k ād u  blakus p e ļņu  savu sarežģīto  apstāk ļu  dēļ. D okto rs bij 

ļoti sa rū g tin ā ts , ka n ekāda b lakus p eļņa  neradās, kādā skaistā dienā 
griežas pie F inka un  saka:

— Vai jū s  m an  nevariet apgādāt kādu  gabaliņu  no  striķa , kurā 
pakāries kāds pašnāvnieks.

Finks sm ejas un  atb ild , ka m ācītam  cilvēkam  gan  nevajadzētu  ar 

tād ām  lie tām  n o d arb o tie s , a tstā jo t šādas pad arīšan as tu m šāk iem  ļau 

d īm . T om ēr lūgum s paliek  lūgum s u n  nabaga dok to rs saņem  cerēto 
p ašnāvn ieka  valga gabalu.

Tai vakarā F inku uz v iņa  m āju  pavada paz iņa  sīk tirgotājs Tam ans 

un  m in . d o k to rs  P. Ieejot aizslēgtajā dzīvoklī, F inku  pārste igusi sa

vāda n o jau ta  — ka kau t kas atkal “gaisā jau  karājas”. A pstaigājuši visi 

kopīgi noslēg ti tu rē tā s  istabas, bet izņem ot dažus d īvainus k lauvējie

nus u n  tro k šņ u s, neko  va irāk  nav  m anījuši. V irtuvē uz p līts, kā p a 

rasts, tupējis m elnais kaķis. D oktors pašnāvnieka striķa  gabaliņu iebā

zis vestes kabatā  u n  arv ien  to  apraudzījis.

Te pēkšņ i visi izdzirduši m e ln o  kaķ i n ep arasti šņācam . Piegājuši 

tam  klāt, u n  tai pašā acum irk lī no tic is kas neparasts. A r v ienu lēcienu 

m elnais kaķis izlēcis d u bu ltloga  stik liem  cau ri foto u zņ ēm u m u  pavil

jo n ā  u n , nežēlīgi b ļaudam s, joņo jis  pa tu k šo  telpu. P irm s tam  visi re 

dzējuši, ka paviljons ir  p iln īg i tukšs. Te pēkšņ i no  v iena trako jošā  

m elnā  kaķa izveidojušies veseli trīs, un  n u  sākusies īstā  elle. Visi trīs 

m eln ie  tik  ārk ārtīg i p losījušies un  kāvušies pa verandu , ka vecajam  

do k to ram  no  visām  šitām  n e ticam ām  lietām  palicis slikti ap  dūšu  

un  tas steigšus vien  m eties pa  d u rv īm  laukā, k u r pāri ielai aiz d rā ts
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aizžogo jum a a trad ies kartu p e ļu  lauks. T ur tad  trīcošām  rokām  dold 
to rs  iem etis nelabo  s triķa  gabaliņu  u n  palicis tai pārliecībā, ka visaa 
no tik u ša jam  a r to  kāds sakars. N o tr im  m elnajiem  kaķ iem  beigu  belļ 
gās atkal palicis tika i viens, F inka iem īļo tais “Pu isīts”, pie kam  ne«j 
v iens nevarēja saprast, k u r tik  pēkšņ i palikuši pārējie. “P u isīts” gulēl 
jis kā beigts. Tak o trā  d ien ā  visiem  p a r  lielu p ārste ig u m u  kaķis bijii 
vesels.

K ādā citā reizē F inku  vēlā vakara s tu n d ā  apciem ojusi sa lam an d ru  
Ģ im ene ar dažām  p az iņ ām  pašre iz  kavējusies pie tējas galda, kad  no 
kak ta  p iepeši izlīdusi liela, zaļa ķ irzaka  sa rk an u  vēderu  un  kaklu  un 
apstājusies istabas v idū. Suns, kas to  ieraudzījis, no  bailēm  uzlēcis uz 
d īvāna, kaķis gu ltā  u zm etis  k ū k u m u  nāves bailēs. Visi aiz pārstelļ 
gum a sastinguši u n  raudzījušies ap 3 p ēd as garajā  ķ irzakā. Bet tad  t l  
atkal ā tri ierāpojusi kaktā. Tai v ietā palikusi kā ala. Suns n o  visa re« 
d zē tā  tā  bij sa trac ināts, ka d ienām  ilgi plēsies u n  sm ilkstējis ap alu, 
līdz to  vajadzēja a r skārdu  aizsist. F inks izteicās, ka tas varētu  bū t bijis j  
kāds u g u n s gars.

M ariuss Fid
Pēdējā Brīdī, 1930. Nr. 9, 16, 18, 28, 52, 57, 63,68, 721

GAIŠREĢIS FINKS

Kas gan  vēl nebūs apm eklējis jeb  v ism az dzirdējis p a r Rīgas po-' 
p u lā ro  gaišreģi E iženu F inku  u n  v iņa darb iem . N eskaitām i ir jau  v iri
nājuši gaišreģa d u rv is  un  a r d reb o šu  sird i k lausījušies v iņa stāstā paf1 
n āk o tn i, p a r v iņas b a ltām  un  neba ltām  d ienām .

Par v iņ u  ļoti d au d z  jau  rakstīts  u n  sp riedelē ts u n  izteik ti v isda
žādākie  a tz in u m i. T om ēr tie ir tik  v ienpusīg i un  pavirši, ka nevar ta i
sīt kādu  objek tīvu , d ib in ā tu  uz neapšaubām iem  fak tiem , slēdzienu. 
Kas gan ir īsti šis cilvēks, — v ienkāršs k rāpn ieks, kā g an d rīz  visi citi 
p laši rek lam ētie  zīlnieki u n  gaišreģi, jeb  tas ir cilvēks, ko daba  apvel-
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lijuši ar reti sa s to p am ām  gara  dāvanām , k u ras  m ēs n e izp ro tam  un  
Min nevaram  n em az  a trast kau t kāda  dziļāka  z inātn iska  izskaidro- 
ļuma? Pie šī visplašāki pazīstam ā gaišreģa spējām  tad  arī uzkavēsim ies 
Un m ēģināsim  kaut c ik  šo in te resan to  jau tā ju m u  noskaid ro t.

Iepriekš vēl jāa tva ino jas F inka kunga priekšā, ka te n ea tļau tā  
kārtā m in u  v iņa  vārdu . Ļoti labi zinu , ka tas v iņu  ļoti sarū g tin ās , jo  
Vuirāk tādēļ, ka te  g rib u  izteik t ne v ien  to, ko  esm u  novēro jis un  a tz i
nis p ar ievērības c ien īgu , be t a rī to , ko  saka p lašākas m asas, kas ne 
irv ien  ir ap m ie rin ā ta s  ar v iņa  zīlēšanu u n  n āk o tn es  paredzēšanu . Par 
līdzīgiem  rak stiem  viņš v ien m ēr u z trau cās u n  svēti noso lās ne ar 
vienu vairs nek ād ās sa ru n ās neielaisties. C eru , ka beigu beigās v iņš 
|n  m an p iedos, jo  m an  nav n ek ād a  ļauna n o lūka , g rib u  tika i n o šķ a id 
īt >1 dažus faktus a ttiec ībā  uz gaišredzību , kādēļ F inka kga p erso n a , kā 
liitla, pat nem az  n ek rīt svarā, be t gan  paši fakti, kas var ieviest z inām u  
jļtiismu šinī jau tā ju m ā.

l;inks kā gaišreģis bija p azīstam s jau  p irm s kara, kad  tas vēl dzī- 
vi >)<i Pārdaugavā. Jau to reiz  to  slavēja u n  p ie  v iņa griezās ne  vien d r 
u k ā ji un  dažād i veikaln ieki, kas gribēja z inā t p a r  savu veikalu  d r o 
š in i un  iz redzēm , b e t p a t a ristok rā ti, sevišķi n o  toreizējo  d ižciltīgo  
ViU u ap rin d ām . T āpat F inks savā laikā ir  a rī va irākas reizes ticies ar 
Vidzemes g u b e rn a to ru  Z vjegincevu, kurš līdz ar saviem  b ied riem  
|>l|.i ļoti sa jūsm ināts.

G aišreģa spējas F inks pie sevis sāka novēro t, kad  tas vēl bija  p a 
vīs ,  mi m azs zēns u n  to re iz  dzīvoja V alm ieras pilsētā. Visi, kas dzīvoja 
i«i v iņu v ienā  m ājā, vēlāk arī citi, sāka a p b rīn o t m azo  zēnu, kam  bija 
iliiudz savādu  īpašību . V iņa tu v u m ā  p riek šm eti brīv i m a in īju ši savas 
vielas, bet daži gājuši v irsū . Par savādiem  gad īju m iem  zin stāstīt vis- 
Viilrak kāda kundze , k u ra  tagad  dzīvo Rīgā, b e t jau n īb u  pavadījusi 
/ein  viena ju m ta  ar m azā zēna  vecākiem .

Par savām  b ē rn īb as  d ien ām  viņš nem īl ru n ā t u n  atcerēties. Pa- 
lev.i pa ju m tē  tās bijušas ļo ti g rū tas. Bieži v ien  nācies n o  dzērā ja  pa- 
lev.i nepeln īts  p ērien s  u n  izdzīšana  no  m ājas salā kailām  kājām .
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N eēdis u n  nosalis, tas z iem as au k stu m ā veselām  d ien ām  d rebējis pie 
m ājas. Šīs fiziskās ciešanas arī vēlākos gados nav m azinājušās. Kad 
zēns jau  paaudzis, pa teico ties nejaušiem  apstāk ļiem , tam  izdodas 
iek ļū t kādā cirka tru p ā  kā m āceklim . Te bez virves sta igāšanas vēl jā 
m ācās zo b en u  rīšana  un  citi g rū tāk ie  n u m u ri. Šo m ākslu  zem  p ā 
tagas c irtien iem  u n  m uguras dauzīšanas to m ēr iem ācās, bet n āk  n e 
laim e, u n  tas savus locekļus tā  sakropļo , ka nespēj vairs n o d arb o tie s] 
kā cirka artists. Jām eklē atkal d a rb s  u n  m aize. T om ēr laim e sm aida, 
un  tas tiek  p ieņem ts pie paz īstam a latviešu fo togrāfa. Pie tā  tas paliek 
ilgāku laiku u n  tā  iem īl šo  am atu , ka vairs nekad  no  tā  nešķ īrās un ļ 
s trā d ā  to  arī vēl šod ien . Tagad v iņam  ir savs uzņ ēm u m s, kas a trodas 
M askavas ielā 179 u n  b e id zam ā laikā p ā rv ie to ts  K aļķu ielā 12.

V iņš ļoti m īl šo am atu  u n  ar sa jūsm u stāsta  p a r  saviem  darb iem . • 

V iņa daži d a rb i ir a r izcilus vērtību , jo  tik  m ākslin iecisk i pagatavotus 
u n  tik  lielu uzcītību  izstrādā tus d a rb u s  var sastap t tikai pie n ed au 
dziem  fotogrāfiem . T āpat v iņš p iegriež lielu vērību  jau n la ik u  sasn ie
g u m iem  u n , ja  vajadzīgs, nežēlo  nekādus līdzekļus labāku  un  d ā r
gāku ob jek tīvu  iegādei. V iņam  p ied er kāds liels re ti dārgs (vairāku 
d esm ittū k sto šu  ru b ļu  vērtībā) objektīvs, uz to  v iņš ir  lepns, jo, izņe
m o t “Klio”, tād a  Rīgā vēl nev ienam  neesot. V iņam  d au d z  p iedzīvo
ju m u  d a rb ā , to m ēr a rv ien  vēl m ēģ ina  ko ja u n u  sasn ieg t šai m ākslā. 
Tas arī bieži izdodas, u n  savus “noslēpum us” labprāt atklāj saviem  k o 
lēģiem , ku ri sen  jau  galvas lauzījuši pie d ažu  p rak tisku  jau tā ju m u  a t
ris ināšanas, bet nekad  līdz šim  tiem  tas nav izdevies. P iem ., fona iz
v e idošana  uz negatīva bez k rāsu  u n  p in d ze ļu  palīdzības, tam  tagad 
izdodas pagatavot g an d rīz  v ienā m om en tā .

F inkam  nek ad  d a rb a  n e trū k s t, to m ēr tas n e jū tas laim īgs, jo  to 
pastāvīgi trau cē  veseli bāri z iņkārīgo , ku ri, vārd a  p ilnā  nozīm ē, lauž 
logus u n  d u rv is  laukā. Tas tu rp in ā jās  k a tru  d ien u , no  agra rīta  līdz 
vēlam  vakaram . Zīlē v iņš nelabprā t, jo  nešķ iram s no  sava iem īļo tā  fo
togrāfa darba. Par vizīti ņem , cik katrs dod , u n  parasti svārstās 3 -5  lati. 
Ir d au d z  bagātn ieku , k u ri tam  p ar p ak a lp o ju m iem  m aksā  d au d z  vai-
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i.ik un  p a r  sevišķiem  p ak a lp o ju m iem  piesola veselas bagātības. Lai 
v arētu to  pastāvīgi izm an to t, pat p iesola labākus dzīvokļus p ilsētas 
»ciitrā u n  p iedāvā ie rīko t telefonu. N o visa tā viņš atsakās, jo  mīl 
m ieru u n  labp rā t pa līdz  tika i tiem , kam  ir  kāda nelaim e vai svarīga 
lieta. S pekulan tus v iņš ien īst u n  dzen  ārā  no  dzīvokļa, sevišķi žīdus.

Uz jau tā jum u , vai viņš nebaidās, ka kādreiz var iem aisīties likum a 
aizstāvji, kas var saskatīt v iņa d arb īb ā  arī soda likum u  p ā rk āp u m u , 
kuros iet ru n a  p a r zīlēšanu  kā k rāpšanas p aņ ēm ien u , v iņš a izrāda , ka 
.11 to v iņam  nekā kopīga nav, kādēļ tas uz  v iņu  neattieco ties. Bijuši 
^an agrākus gadus kādi p āris  p ā rp ra tu m i, u n  viņš dabūjis līdz lietas 
Izskaidrošanai “pagaid īt”, bet, kad v iņa  d a rb īb ā  nav atzīts nekas p re t
likum īgs, tū liņ  palaists brīvā. Bet līdzīgi g ad ījum i arī nekad  vairs n e 
a tkārto jo ties, jo  tagad  tam  esot d au d z  ievēro jam u valsts v īru , n o  tiem  
dažu m iru šu , kā arī d au d z  p ro feso ru  p arak sti zem  liecībām  p a r  viņa 
gaišreģa spējām , ku ri visi no  v iņ iem  p ā rb a u d īti un  a tz īti p a r p a tie 
siem.

A rī K rievijas d ienv idos, k u r tas ilgāku laiku dzīvoja, toreizējās 
Krievijas augstākās ap rin d as  v iņu  bieži apm eklēja. N o tuvāk iem  v iņa 
pazīstam iem  un  d rau g iem  b ū tu  m in am i vairāk i un iversitā tes p ro fe
sori, sevišķi kāds observato rijas, kas plaši pazīstam s D ienvidkriev ijā . 
No dažiem  vēl tagad  tam  uzglabājušās dažādas a tsauksm es, z iņo jum i 
un  vēstules. Visi m in ē tie  d o k u m en ti liecina p ar v iņa  gaišreģa spējām .

Ilgāku laiku uz tu rēdam ies Krievijā, v iņš sakrāj p ietiekošus līdzek
ļus un , pa daļai a r savu labvēļu palīdz ību , iegūst skaistas vasarn īcas 
jūras krastā . T om ēr ilgi nedabū  b aud īt p riekus D ienv id jū ras sk a is ta 
jos k rastos, kad  u zn āk  ju k u  laiki un  tam  jād o d as  ceļā. N o A zerbai- 
džānas, k u r tas uz tu rē jās pēdējā  laikā, a r lielām  g rū tīb ām  izdodās iz
liegt no  laupītā ju  u zb ru k u m a, p am eto t visu savu m an tu  u n  lielāku 
su m m u  zelta n audas u n , pate ico ties vienīgi nak ts tum sa i, izglābt tikai 
kailu dzīvību.



FOTOGRĀFA KABINETĀ

Ja arī jū s, godājam ais lasītāj, k ād re iz  esiet n o d o m āju ši no ie t pl 
slavenā gaišreģa L. M askavas ielā u n  n ez in ie t v iņa adresi, tad  dau 

nedom ājie t, ejiet v ien  pa šo garo ielu, kad  būsiet gājuši jau  k ādu  pus 
s tu n d u , p am etie t acis uz ielas kreiso  pusi u n , ja  ie raudzīsit neliel 
tu m ši pelēku  vienstāva koka m āju  u n  kādu  d u c i skaistu  d ām u  pi 

tum ši sa rk an ām  d u rv īm , tad  zin iet, ka savu m ērķ i esiet sasnieguš 
Tagad jū s  a tro d a ties  p ie  paša  b u rv ju  m itek ļa  u n  varie t cerē t uz b rīnu  
m iem . B rīnum i arī neliek  ilgi uz sevi gaidīt. Jūs apskatie t, vai nevien 
netuvojas, tādā  gad ījum ā ju m s nav izdevība sark t jeb  bālēt u n  vari 

m ierīg i p iedauz īt pie d u rv īm . Ja d u rv is  n e tiek  a tdarītas, tad  tā ir ja 
ļo ti slik ta p arād ība . T ādā gad īju m ā dau z īšan a  ir jā a tk ā rto , pie tam 
p as tip rin ā tā  kārtā . Ja arī tas nelīdz u n  uz ielas nev iena  nav, — speric' 
d u rv is  ar kāju. Iznākum s gan visos m in ē to s  gad ījum os ir  gluži vie

nād s — jū s  n e tiec ie t iekšā. Bet p a r to  nav v ērts  no sk u m t, vai tad  ne
v arie t a tn āk t vēl k ād u  c itu  reizi. Vai tad  nu  nav laika.

Ja arī nāk o šo  reizi a tk ārto jas  tas pats, tad  ejiet no  šīs vietas labi 

tālu  un  vērojiet du rv is , jo  dau d z i ir g u d rāk i p ā r ju m s  un  zin iekļūša 
nas noslēpum us. G adās, ka kādai p e rso n a i šin ī laikā F inks nolicis 
p ieņ em šan u , jeb  v iņam  p ašam  ir kāda  vajadzība iziet n o  m ājas un  ta 

a tver du rv is . Šo sengaid īto  m o m en tu  jau  vēro  ilgāku laiku vesels bar 
tu v u m ā  esošo gaid ītāju , kādēļ v ienā lēcienā tie a tro d ās  jau  pie vaļē

jām  d u rv īm  u n  p a t kab inetā . Kad p irm ais  jau  iekšā, nākošais satver 
d u rv ju  k loķi, be t cits ieliek kāju  d u rv ju  sp raugā un  acu m irk lī burvja 
m itek lis ielenkts. T ādās reizēs F inks v isvairāk  uzbud inājās, jo  nezin 
ko iesākt. Par visu iek ļuvušo  p ieņ em šan u  nevar bū t ne ru n a , jo  tā d i 

gad ījum ā tam  b ū tu  jān o sēd  vairākas d ien as bez  p ā rtra u k u m a . Kuru 
no  tiem  nu  dzīt m ājās, k u ru  atstā t, tas v iņam  ļo ti g rū ts  uzdevum s. 
Bieži jā red z  pat asaras, jād z ird  lūgšanas u n  pat d rau d i. N orisinās pat 
uz traucoši skati, ko bieži novēro  tuvāk ie  kaim iņ i. D aži eso t vai uz 

ceļiem  m etušies. Bieži ie rodas p e rso n as  n o  tā lākām  Latvijas p ilsētām
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tin lauku apvidiem . T ie gaida pacietīg i d u rv is  a tveram ies, bet jo  bieži 
liekā nesagaida u n  ar asarām  acis aizbrauc.

F inka uzgaidām ās telpas sastāv  no  vienas nelielas istabas, bez 
krāsns, kam dēļ vēsākā laikā jāsēd  m ēteli. Ieejas d u rv īm  iep re tim  liels 
»lēnas spogulis. Pie s ienām  ap pussim ts dažāda lie lum a fotogrāfijas. 
I'a lielākai daļai p o rtre jā s  ir u zņ em ta  zīlētāja Rak., kas nesen  tika tie- 
it.ilu un  k u ras  z īlēšanas p aņ ēm ien i jau  tika ap rak stīti un  novērtē ti 
laikrakstos. Ir d au d z  d ažād u  sieviešu vieglos tērpos. S tarp  tām  viena 
o tra arī plašākai pub likai pazīstam a.

Lūgum i un  a iz rād īju m i stu rm ētā jiem  uz labo  ton i tādās reizēs 
nelīdz un  tam  paliek  vienīgi labi cieši noslēg t d u rv is  un  n o d ro š in ā - 
Iies n o  jau n iem  ieb ru k u m iem . T ofnēr F inks b ieži ir  galīgi n ep ie lū 
dzam s. Tad nelīdz  ne augstais stāvoklis, ne rekom endāc ijas no  viņa 
il raugiem . Kad jū tas  saguris un  nevesels, pub likas p ieņ em šan u  pār- 
irauc pat uz ilgāku laiku. Stāsta, ka v iņš lie to jo t a lkoholu , kādēļ slikti 
Mīloties u n  tādās reizēs nev ienu  n ep ieņem ot. N aktīs lecot pa logu 
laukā. Uz šīm  ten k ām  jāa iz rāda, ka nekā līdzīga nav. F inks ir p ilnīgs 
a llu rībn ieks un  no  v isiem  d zērien iem  atz īst tikai bezalkoho liskos 
d zērienus un  to  s ta rp ā  — nekaitīgos ogu  u n  augļu  vīnus. lāp iezīm ē 
līkai, ka v iņa veselības stāvoklis nav visai apskaužam s, jo  nek ad  ne- 
spēj a tpūsties un a tra s t m ieru , tiek  pastāvīgi trau cē ts  n o  apm eklē tā ju  
bariem , bet vēlās vakara stundās tas tiek izlietots kā m edijs. Kā zinām s, 
m ediju  garīgās spējas tiek  augstākā  m ērā  izm an to tas un  pārpū lē tas, 
ladēļ arī pēc seansiem  v iņš v ien m ēr jū ta s  ļoti noguris  u n  bezspēcīgs. 
No lielās p ā rp ū lēšan ās  nerv i ir sabojāti uz beidzam o, kādēļ bieži ir 
pilnīgi nespējīgs k au t ko pate ik t apm eklē tā jiem . Ā rsti, p ie ku riem  tas 
ārstējas, atzīst, ka, lai gan nerv u  sistēm a pēc savas uzbūves ir sevišķi 
stipra, bet, pateicoties pārpū lēšanai, tā  tagad  ir tuvu  sab ru k u m am .

T āp at v iņa gaišreģa spējas ir a tkarīgas arī no  citiem  apstāk ļiem . 
Sevišķi v iņa  spējas uzp laukst un  sasn iedz  k u lm inācijas p u n k tu  līdz 
ar ja u n a  m ēneša  p a rād īšan o s  p ie apvārkšņa . V ism azākās spējas tam  
ir pie d ilstoša  m ēneša. To dau d z i arī zin , kādēļ ievēro  šo laiku.
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Istaba, k u rā  tas p ieņem  apm eklētājus, ir neliela un  v ienkārši ierī
kota. Istabai ir divi logi ielas pusē un  divas du rv is , no  k u rām  vienas 
sav ieno  uzg a id ām o  istabu, be t o tra s  pārējās dzīvokļa istabas. Sienas 
izkārtas a r tum ši sa rk an ām  tape tēm . R edzam as dažas b ildes ar 
K ristus tēliem . Pie v ienas sienas a tro d as arfa, pie kuras v iņš m īl pa
vad īt savus a tpū tas b rīžus. Istabā pie ieejas d u rv īm  divi vienkārši 
krēsli a r m azu  ga ld iņu  sta rpā . Pie šī ga ld iņa  tad  ari n o tiek  zīlēšana. 
T ālāk  istabā  a tro d as vēl daži m īkstie  krēsli un  etažere, ap k rau ta  d a 
žām  sīkām  lie tām  un  d au d z  vēstu lēm . Spriežo t pēc šim  vēstu lēm  ar 
dažād u  valstu  p astm ark ām , redzam s, ka F inks plaši sarakstās ar d a 
žād iem  ā rzem niek iem , kuri a tro d as pa t tā lākās pasaules m alās.

Ienācējam  v isp irm s jānosēžas pie m azā gald iņa, pie k u ra  vietu 
ieņem  arī Finks. Tad k ād u  la ic iņu  novēro  jū s  ar savu u rb jo šo  skatu. 
Šinī m irk lī a ri v iņu  pašu  v islabāk  novēro t. V iņam  m eln i sprogaini 
m ati, kalsnēja  seja a r gaiši z ilām , it kā m iegainām , labsird īgām  acīm . 
la vēl p iev ieno  slaiko au g u m u , tad  v ar teik t, ka ir a r d iezgan  pievil
cīgu ārien i. To atzīst arī skaistais d z im u m s, kādēļ tam  arī jād z ird  d a 
žādi savādi p riekšlikum i, bet visas p ie lūdzējas tas s trup i no ra ida , jo 
nav daiļā  d z im u m a  cienītājs, b e t pa t na idn ieks. Par to  arī kādā se
ansā izsauktais R aspu tjina  gars to  bezkaun īg i nolam ājis.

Kad cilvēka ā rien i v iņš pilnīgi izpētījis, tad , parasti, ņ em  kārtis. 
Par k ā rtīm  b ū tu  jāsaka, ka tās ir ā rk ārtīg i vecas un  tādēļ tik  netīras, 
ka v iņu  b iezum s ir p a t dubu lto jies. Ļoti in te resan ti b ū tu  zināt, k a m 
dēļ v iņš tik  nešķ iram s no  tām . Par v iņu  izcelšanos v iņš nev ienam  n e 
stāsta, tikai saka, ka v iņas ļo ti vecas u n  iem īļo tas. D aži apgalvo, ka 
tās eso t da ļa  no  kādas m istiskas p e rso n as m an to ju m a , kas savā laikā 
n o d a rb o ju s ie s  a r zīlēšanu  tikai ķeizariem . Uz k ā rtīm  red zam i v is
dažādāk ie  z īm ējum i, sākot a r v ienkāršiem  k ru s tiņ iem  u n  beidzo t ar 
n e izp ro tam iem  g ru p ē ju m iem . Nav izp ro tam s arī šo z īm ē ju m u  p ag a
tavošanas veids. Liekas, ka tām  ir līdzība a r k ādu  m aza dzīvn ieka  p ē 
d iņ u  k rāsa in u  n o sp ied u m u , ka to  v a rē tu  izdarīt, ja  ņ em tu  v iņa  kāju, 
p ā rv ilk tu  to  a r z īm oga k rāsu  un  tad  nosp iestu  uz  pap īra .
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Tom ēr k ārtis  nav  nepieciešam as, un  arī bez tām  viņš var pateik t 
> ilvēka lik teni. T ikai no  sākum a, lai varētu  labāki k oncen trē ties, viņš 
Izlieto k ārtis  jeb  kādu  citu  līdzekli. Šim  no lūkam  var iz lie to t v isd a 
žādākos p riekšm etus. V ienu  no  labākiem  atzīst kādu  sp īdošu  n eu z 
krītošu lietu , p iem ēram , stik la b u m b u , jeb  ko citu līdzīgu. Pie šiem  
.ipstākliem  v iņa  okultās spējas v islabāk  sasn iedzam as. V ispāri kon- 
icn trēšan ās  un  p e rsonas n ovērošana  a izņem  m azu  laiku. D rīz  noliek  
kārtis pie m alas, sāk  s tāstīt p a r n āko tn i. Bet vēl lielāka nozīm e ir viņa 
stāstam  p a r pagājušām  lietām . Tad var k a trs  pārliec ināties p a r v iņa 
slāsta pare iz ību , a p b rīn o t gaišreģa spējas un  a r jo  lielāku uztic ību  un  
paļāvību ticēt v iņa  stās tam  p a r n āk o tn es  p riek iem  u n  bēdām .

Finka gaišreģa spējas ļoti bieži p a līd z  n o sk a id ro t cilvēkam  savu 
Iekšējo “es”. D audzi paši p a r sevīm  (cik tas arī neizk lausās savādi), 
gandrīz  nekā nezin . G aišreģa n o rād īju m i tiem  sn iedz  ļo ti svarīgas 
ziņas. V iņš pasaka  k a tra  cilvēka spējas, tieksm es un  a ro d u , a r kādu  
l.im jān o d a rb o ja s , lai tas varē tu  izm an to t savas, līdz šim  v a rb ū t vēl 
pilnīgi nezinām as, paslēp tas u n  neievēro tas gara  dāvanas. A izrādo t 
uz cilvēka d abu  un  tieksm ēm , varam  iegūt ļoti svarīgus n o rād īju m u s.

S tarp  citu , v iņš pasaka: “Jūs b ū tu  ģēnijs, ja  to reiz , kad  vēl b ijāt 
m azs u n  nevarīgs, n eb ū tu  g rū ti slim ojuši, slim ība ju m s ir to m ē r a t
saukusies p iln īg i nenovēro jam ā, tagad  priekš ju m s pašiem  u n  citiem , 
veidā.” Vai nu  n o  v iņ a  b ū tu  tiešām  iznācis ģēnijs, to  la ikam  nev iens 
nevarēs apgalvot, bet, ka ļo ti g rū ta  slim ība  to  m azu  tiešām  bija p ie 
m eklējusi, tas neap šau b ām s fakts. Izejot no  šā ap liec inājum a, tādēļ 
pilnīgi iespējam s arī p irm ais  no rād ījum s.

Lielu iespaidu uz v iņu  atstāj arī paziņo jum s p ar izslēgšanu no  baz
nīcas. Kā zinām s, Finks ir katoļticīgs, kādēļ v iņa n o d arb o šan ās ar gaiš
redzību  nesaskan  a r bazn īcas d o g m u  un  R om as pāvests tādēļ liedzis 
tam  savas bazn īcas svētību. A r savu lik teni v iņš beid zo t sam ierinās, 
jo  augstāk  p a r  visu s tād a  ne kādas bazn īcas novecojušas dogm as, bet 
pa tiesību  un  cilvēku m īlestību . A tzīdam s K ristus m ācību , v iņš to m ēr 
negrib palik t p a r “nek ristīgu”, nep iedero t ne pie vienas baznīcas, kādēļ



Ministru kabinets ierosinājis izdot likumu, kas noliedz pareģot un zīlēt. 
Avīžu ziņa.

Finks (savām neatlaidīgām pielūdzējām): Nost ar zīlēšanu, lai dzīvo fotogrāfija!
Aizkulises, 1929. Nr. 39

griezies pie prof. M aldoņa, lai tas pasn ieg tu  tam  svēto vakarēd ienu . 
V iņa vēlēšanās tika n o ra id īta , jo , kā z inām s, tam  nav ne d raudzes, ne 
baznīcas, k u r  varētu  p ieņem t. <...>

[A. Pipirs?/
H ipnotism a un okulto zinātņu kalendārs, R. 1929.
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FINKS SĀK KONKURĒT AR BARLOTI

Tas nepasaka  tikai p āris  d ienas uz p riekšu , kā to d ara  B arloti, bet 

C,.iii pareģo, kāds laiks būs nākošā vasarā. Kopš tā laika, kad tas p ā r

mijis uz K aļķu ielu, v iņš ari palicis p iln īg i e iropeisks gaišreģa tips. 

Kurš g rib  no  tā  tik t p ieņem ts, tam  jāievēro  vesela rin d a  s tin g ru  p ra 

t in i.  V isp irm s obligatorisk i jānofo tografējas, pie kam  jāpasaka  savs 

vārds u n  adrese. U n tad  tikai pēc dažām  d ien ām  tam  tiek  pareģots, 

liet ja  kāds atsakās te ik t savu vārdu  un  adresi, tad  velti cerēt. Pie tam  

m aksa tagad  fiksēta — ne m azāk  p a r 10 latiem . F inka d rau g i ļoti uz- 

i raucas p a r  F inku, jo  tas  pats k ād re iz  teicis, ka ja  tas sāks ņ em t p ar 

pareģošanu  m aksu , tas zaudēs savas gaišreģa spējas. Vai tagad  nav 

I'ienācis šis lik tenīgais brīdis? Par F inka lieliem  p an āk u m iem  avīzēs 

ziņo v iņa  d rau g i — repo rtie ri.

Aizkulises, 1929. Nr. 12

PAR SPOKOŠANOS <...>
Sīkais fe ļe ton s

Tagad a r lik u m u  n o lieg ta  b u ršan a , z īlēšana u n  sp o košanās. Šis 

likum s izputinās Finku, Jelgavas Bim m el-Biem el-Bom elli u n  visas čigā

nietes zīlētājas. Jaunavas precību  gados paliks neziņā, kas un  kad viņas 

preces, jo  to  zināja tikai čigānietes. A rī pati valdība, kas šo likum u izde

vusi, nonāks tādā  pašā neziņas tum sā, jo  zem nieku savienībās vīri zilēja 
savus lik teņus pie F inka. K ur Kārlis U lm an is tagad  lai griežas pēc p a 
dom a, ja  v iņš bija cītīgs F inka apm eklētājs?

L ikum s no liedz  arī avīzēm  rakstīt p a r zīlēšanu  un  spokošanos.

Dolārs
Sociāldemokrāts, 1929. Nr. 220
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NEDRĪKST VAIRS SAPŅOT!

81. pan ta  k ārtīb ā  m in is tru  kabinets no lēm is pap ild ināt soda liku
m us a r ja u n u  59 i1 pan tu : kas m an tk ārīg ā  n o lū k ā  izm an to  citas per
sonas lē ttic ību  vai m āņ tic īb u  ar pareģošanu , sapņu  iz tu lkošanu , zīlē

šanu, p am u d in āšan u  m eklē t paslēp tu  m an tu , n o slēp u m ain u  spēku 
izsaukšanu , b u ršan ām , pūšļošanu , v ā rd o šan u  vai ar citu  viltus palī
dz ību , sodām s ar arestu  vai a r n au d as so d u  ne augstāku  p a r 500 latu, 
vai a rī a r šiem  abiem  sod iem  kopā.

P eriod iskā izdevum a redak to ram  vai izdevējam , kas ievietojis slu
d in ā ju m u , ku rā  p iedāvājas pareģot, iz tu lko t sapņus, zīlēt vaj citādu 

izm an to t citas p e rsonas lē ttic ību , uzliekam s n audas sods pēc pārdo- i 
šanā izlaisto utt.

Jāatzīm ē, ka likum s to m ē r n eno liedz  la ik raksta  teksta  daļā p are 
ģot un  zīlēt vald ības krīzes, “p av ed in ā t” m eklēt apslēp tu  m an tu  d a 

žos resoros u tt. T āpat likum ā nav a iz ru n u  a ttiecībā uz B arlo tti un 
F inku. Jādom ā, ka tie  būs p irm ie  likum a upu ri.

Pēdējā Bridi, 1929. Nr. 229

FINKS — PAR ŽURNĀLISTA 
MIHELSONA PAZUŠANU

Kā jau  tika  z iņo ts, p irm d ien , 15. decem brī, bez p ēd ām  pazuda 

žu rnā lists  M ihelsons. Pēdējo reizi v iņu  redzēja k rievu  korporācijas 

“A rk tika” sa rīk o ju m ā svētd ien , 14. decem brī, no  k u rien es v iņš aiz

gāja p u lk sten  divos naktī.

L īdz šam  laikam  m eklē jum i nav  vainagojušies p an āk u m iem , un 
v iņa p azu šan a  jo p ro jām  paliek  m īkla.

Šajās d ienās žu rn ā lis ta  rad in iek i apm eklēja  p az īstam o  Rīgas
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gaišreģi F inku , k u rš  pavēstīja, ka M ihelsonu  redz gu ļam  uz gultas 

liunšā telpā, apseg tu  ar pelēku  segu. V iņš ir dzīvs.

Par nožēlu, F inks nevar uzrād īt šo nevienam  nezinām o telpu.

Novij G olos, 1930. Nr. 32

FINKS REDZ NE TO, KO REDZĒJA 
DE LA MARTI

G an d rīz  vienlaicīgi p ienāca vēstis, ka V īnes gaišreģis de la M arti 

.11 savu garīgo aci skatījis ģenerāli A. P. K utjepovu m iru šu  un  no  ot- 

ras puses — ka franču  policija saņēm usi ziņas: K utjepovs nosists, bet 

līķis ap rak ts  m ežā.
Līdz a r to  de la M arti vārdi likās ļoti pārliecinoši.

— Bet ko teiks F inks p a r  K utjepova noslēpum u? — ap  astoņ iem  

vakar vakarā jau tā ja  v iens no  “S egodņa” red ak to riem  u n  piedāvāja šo 

i indu  rakstītā jam  do ties pie Rīgas de la M arti — F. I. F inka.

Ieejot pie F inka p ieņem am ajā  telpā, “Segodņa” līdzstrādn ieks p a 

m anīja pie labējās sienas aiz gald iņa  v irsn ieku  un  divas jaunkundzes. 

N epaspēja F inks a tvērt d u rv is  un  a tgriezties pie ga ld iņa , virsnieks, 

jau piesteidzies v iņam  cieši klāt, čukstus jautāja:

— Tas ir viņš?
— N u, p ro tam s, — atbildēja Finks.

Izrādās, tai b rīd ī, kad atskanēja zvans, F inks m ehān isk i, be t p il

nīgi skaid ri teica:

— Ž urn ā lis ts  a tnācis, — u n  gāja a tvērt durv is.
Labi z ino t F inka rak stu ru , žu rn ā lis ts  n euzd rošinā jās uzreiz  ja u 

tāt pašu  svarīgāko u n  iesāka parastu , n en o z īm īg u  sa ru n u . V iņam  iz
devās n o sk a id ro t, ka F inks avīzes g an d rīz  nem az  nelasa un  nezina  ne 
tikai de la M arti v iedokli, ka K utjepovs m iris  u n  ka tas ir k o m u n istu



roku  darbs, bet v ispār g an d rīz  nav lietas ku rsā  p a r šo n oslēpum aino  
n o tik u m u . N ācās pastāstīt v iņam  jau n āk ās vēstis.

— Jevgeņij Ivanovič, be t ko jūs p ar visu šo  dom ājat?
F inks n ek rita  transā . V iņš tikai dziļi a izdom ājās, pie kam  viņa 

sejā a tspogu ļo jās u z traukum s.
— Kutjepov... Es nekad  n eesm u  d om ājis  p a r v iņu. M iris?... Es 

n ev aru  tā  uzreiz iedziļināties šajā lietā. N ekā neredzu . Bet kāpēc de la 
M arti tik  pārliec inoši ru n ā  p a r nāvi? Nē... K utjepovs aizgāja brīvi, bet 
a r v iņu  bija vēl kāds. Tagad es v iņu  redzu.

F inks iesāka ap rakstīt K utjepova ā rien i a r ap b rīn o jam u  precizi
tāti.

— Bet, — saka viņš, — droši vien  bija ari fotogrāfijas, kaut ari es 
tās neesm u redzējis. V iņš nevar bū t m iris. Es n e red zu  v iņu  k arā ja
m ies, nosistu , es n ered zu  līķi. U n kāpēc de la M arti ru n ā  p ar k o m u 
nistiem ? Tos es arī neredzu . K utjepovs, kā m an  izskatās, a tro d as  siltā 
u n  gaišā vietā.

Bez kādas secības, p ārleco t n o  vienas dom as uz o tru , atvirzot 
u zm an īb u  a r c itām  sa ru n ām  u n  n o tik u m iem , F inks to m ēr period isk i 
a tgriežas pie K utjepova un  tu rp in a  teik to , ka v iņa sfērā nav nekādu  
n o rād īju m u , ka K utjepovs vardarb īg i nogalināts.

Bet, — viņš saka, — de la M arti bija tuvāk  Parīzei, u n , varbū t, ari 
tuvāk  K utjepova ap rin d ām . Es te nevaru  p iln ībā  ieiet vajadzīgajā 
sfērā. Bet to m ē r es v iņu  redzu  dzīvu, ne m iru šu . K utjepovs, droši 
vien, atradīsies un  no visas šīs lietas krievi, k u rus viņš vada, tikai iegūs, 
pie tam  viņš n ekad  v iņus nepam etīs , savu d a rb u  tāpat. Iespējam s, 
v iņš atgriezīsies pēc kāda laika, kā atgriezās pazīstam ais vācu p ē t
n ieks F ilkners. V airākus gadus p irm s v iņa p azušanas es v iņam  to  p a 
reģoju. Un, patiesi, F ilkners devās ekspedīcijā  uz T ibetu  un  pazuda. 
N ekāda m eklēšana nepalīdzēja. Visā Vācijā v iņu  uzskatīja  p ar bojā 
gājušu, lklz pēkšņ i pēc pusgada — ņ em  un  atgriežas sveiks u n  vesels. 
S tarp  citu , re, v iņa  vēstule, ku rā  apliecināts, ka m ans pareģo jum s p ie
pildījies.
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Finks a tg ād in a  vēl veselu r in d u  paredzē jum u , kas pazīstam i jo  
plašās ap rin d ās, kā, p iem ēram , p a r Č akstes nāvi jau Iris m ēnešus 
u priekš v iņš ru n ā ja  p a r  to , kā arī p a r  a ten tā ta  m ēģ in ā ju m u  p re t 
M usolīni.

— Bet tagad  M usolīn i lik tenis atkal m ezglojas. Vai nu v iņam  p e r
sonīgi, vai v iņa  zem ei ga idām as pārm aiņas.

— Es, — satriecoši tu rp in ā ja  Finks, — v a rb ū t tikai m iljonā  daļa 
no tā, kādam  vajadzētu  b ū t gaišreģim . Līdz p iln ībai ļo ti, ļo ti tālu. 
S trādāju, pateicos vienīgi dabas d āvanām , kas nejauši atklājās p irm s 
d ivdesm it gad iem , es līdz šim  b rīd im  neesm u  radījis to  z inā tn i, kura , 
bez vārda ru n as, a r laiku  dos pasaulei savus z inātn iekus, b e t, ja  dažos 
gad ījum os, kā, p iem ēram , ar K utjepovu , m an ī iezogas šaubas, ir  citi 
gadījum i, a r k u riem  es tieku  galā pavisam  skaid ri un  pārliecinoši.

A pliecino t sacīto, F inks pavēstīja savas no te ik tās d o m as p a r ga- 
īlijum u, kas vēl nesen  Rīgā kļuva p a r sensāciju  u n  līdz šim  laikam  vēl 
nav galīgi noskaid ro ts , neskato ties uz to, ka p ar šo tro k šņ a in o  n o ti
kum u ja u  izdarīts slēdziens. F inks nep iek rīt oficiālajam  v iedok lim  
traģēdijas “A. T.” lietā  u n  redz  visu pavisam  citādi. V iņš nekād i n e 
pielaiž tād u  iespēju, kā v ien laicīgu  d ivu cilvēku nāvi v ienā u n  tai pašā 
vietā un  v iena  un  tā  paša  iem esla dēļ, k ād u  izziņo oficiāli.

F inks v ispār necieš, ja  d au d z  p a r v iņu  ru n ā  vai raksta , jo  parasti 
v iņam  tiek  p iedēvēts d au d z  v isādu  blēņu . Bez tam , tagad  v iņam  jā 
pievēršas m ateriā la jām  rū p ēm  u n  tāpēc ievērojam i a ttā linājies no  
v iņpasaules sfērām .

— Es jū s  ļo ti lūd zu  paz iņo t, ka F inks vairs nevar tā zīlēt kā ag 
rāk, u n  lai to  z ina  visi. Šī lū g u m a izp ild īšana būs pats vērtīgākais 
priekš m an is  u n  varb ū t palīdzēs m an  atkal cieši p ie tuvoties tai p asau 
lei, n o  ku ras es a ttālinājos.

V
Segodņa Večerom, 1930. Nr. 31



KO SAKA GAIŠREĢIS PAR KUTJEPOVU  
UN MIHELSONU

Pazīstamais Rīgas gaišreģis nupat izteicies, ka pēc viņa jaunākiem 
atklājumiem Rīgā nozudušais žurnālists Mihelsons uzturoties Parīzē. 
Viņam esot zaļš automobilis, un viņš nodarbojoties kā taksometra 
šoferis.

Ari Kutjepovs esot dzīvs. Neviens šo ģenerāli neesot “nozadzis”, 
bet tas pats esot pārģērbies un caur Zviedriju devies uz Krieviju, kur 
vēl tagad uzturoties kontrrevolucionāros nolūkos.

Pēdējā Brīdī, 1931. gada 14. maijā

TAGAD LATVIJĀ DZĪVO

Intīm ā Rīga, 1934. Nr. 13
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Tagad Latvijā dzīvo nesen no Parīzes atbraukusi ģenerāļa Kutjo- 
pova sieva. Ģenerālis Kutjopovs mīklainos apstākļos nozuda Parīzē. 
Nelaimīgā atraitne ir daudz šai lietā interesējusies, tomēr bez panā
kumiem. Pat Varšavā tā griezusies pie pazīstamā poļu gaišreģa 
Osovecka, kuru dienu un nakti apsargā divi policisti, tom ēr bez pa
nākumiem. Rīgā mūsu pašu Finks tai pateicis, ka pēc gada tā savu 
vīru redzēšot, bet to grūti būs pazīt, un no viņas atkarāsies, vai turpi

nāt ar to laulības dzīvi. Tuvākus paskaidrojumus Finks atteicies dot. 
Sakarā ar šo pareģojumu pilsētā cirkulē veseli nostāsti. Ari Andrejs 
Ouns esot Sarkankalnā kļuvis nemierīgs, jo  baidoties, ka Kutjopovu
npatrnrl  Kp 7 v iņ a



FINKS RUNĀ..

K aļķu iela ir v iena no  dzīvākām  Vecrīgā. Lielie skatu  logi u n  v it
rīnas pārk liedz  v iens o tru , tādēļ nav  viegli ie raudzīt 1.. F inka fo to 
ateljē izstād ītos u zņ ēm u m u s parādes ejā n am ā nr. 12.

Izveicīgs u n  p ie rad is  kāpējs līdz F inkam  4 trepes uzsk rien  v ienā 
p aņēm ienā kā pa  jo k am , vecākai u n  no  dzīves a izp ļau tai personai 
tu rp re tī labi jāsaņem as, līdz nok ļūst slavenā cilvēka gaišajā dzīvoklī. 
Un, neskato ties uz  d au d z iem  iem esliem , kas kavētu  apm eklē t fo to 
grāfu F inku , to m ēr v iņa trep ju  au g stu m u  m ērī paz īstam i u n  c ie 
nījam i m ācītāji, teologi, ārsti, advokāti, z inā tn iek i, m ākslin iek i, p a 
zīstam i valsts ie rēd ņ i un  slaven ību  u n  d ip lo m ātu  ģ im enes locekļi. 
( iaišajās telpās tum šais  d ienv idn ieka  stāvs sevišķi izceļas.

Ienāk  vecs sirm s c ien ījam a izskata kungs un griežas pie Finka:
— Vai es varē tu  ar ju m s sa ru n ā tie s  v ienatnē?
— N ē, a tb ild  F inks, — ja  jū s  ko vēlaties, tad  sakat tepat. Vai tad 

jtis nezināt, ka es nezīlēju? Es tikai fo tografēju.
— N ezīlējat? — Žēli iz trūcies b rīn ās  vecais kungs. — N u tad  es 

vēlos nofo tografēties.
— Ā, tā  ir cita lieta, — saka Finks. — Jūs tak  zināt, ka likum s ta 

gad aizliedz zīlēt. Kādēļ jūs nākat a r p riekšlikum iem  p ārk āp t šo 
likum u? Kādēļ. M an šķiet, ka šo lik u m u  jāc iena  tāpa t kā citur. U n, ja  
jūs m an i paved ināt p ā rk āp t likum u, tad  nea izm irsta t, ka tād u s p a 
m u d inā tā ju s likum s v ien m ēr soda  kā līdzvainīgos.

F inks šo d ien  n o p ie tn s  un  m īl ru n ā t pa tiesību . M an  p erson īg i 
bū tu  bijis liels p riek s  red zē t šī z īlēšanas lik u m a  b a rd z īb u  pie tiem  
m ācītājiem , advokātiem , valsts v īriem  u n  sievām , kas nestāv  zem āku  
par nelaiķi M eierovicu. Tad jau  arī pats M eierovics u n  M uso līn i d a 
būtu , jo  ari tie v a irākkārt g riezušies pie F inka.

P ienāk  m an a  reize fo tografēties. Iepriekš jau  sam aksāju  un , iegā
jis F inka ateljē, atzīstos, ka esm u nācis iz runāties.

— P ar ko?



— Par po litiku , dzīvi u n  c itiem  jau tā ju m iem .
— Kas m an  ar po litik u  daļas! N o tās nu  gan  es neko  negribu 

zināt. Bet to  gan  u zraksta t, ka m an  tie viltus m ācītā ji nepatīk . Bieži 
liek c ie tu m o s tos, kas sīkum os sam elojušies, b e t tos m elnos, kas 
melo, K ristus vārdu  p iesaukdam i, tos laiž uz kanceles u n  augstu  godā.

— N u labi, F inka kungs, es to  uzrakstīšu . Bet ko jū s  sakāt par. 
m ūsu  jau n a tn i?

— P ar jau n a tn i?  Par d au d z  v iņa jau  n o d o d as  sp o rtam ; bokss, 
p in g p o n g s u n  kā jbum ba nev ienam  p rā tu  neapgaism o un  debesīs ar 
to  arī n e tiek  iekšā. M an šķiet, ka garīgā pasaule, z in ā tn e  un  m āksla 
bū tu  vairāk  izkop jam a kā kāju  un  roku  m uskuļi. N av jāa izm irs t, ka 
sta rti, godalgas u n  sacensības garīgā d a rb ā  cilvēcei v ien m ēr devušas ļ 
va irāk  kā rekords augstlēkšanā, atsp iežo ties uz kārts. M an šķiet, ka 
ta isn i m ākslā  m ēs a tro d am  visvairāk  cilvēcības u n  garīgas p iepild īša-ļ 
nas. Bet kam dēļ tā  pie m u m s ja u n a tn ē  tik  m az tiek  iepotēta?

F inks ru n ā ja  n o p ie tn i u n  v iņa gaišās acīs skaid ri bij redzam as! 
skum jas. Te ien āk  kāds vecgu lb en ie tis  un  s tāsta  b rīn u m lie ta s  par 
“F inka dēlu”, kādu  Zaķi. Tas G ulbenē izrīkojis savus h ipnozes un 
tr ik u  seansus. P ierunājis  k ādu  galdn ieka  brāli p ar ko rte līti un  trim  
latiem  tēlo t h ipno tizē to . Pēdējais arī pēc n o ru n a s  izlicies, ka h ip n o ti
zēts, a izm idzis un  “tran sā” apgāzis p ā ris  krēslus. Vēl izdarījis  dažus 
“b rīn u m u s” a r n o p irk to  gu lben ie ti, “F inka dēls” saņēm is kasi un  aiz
laidies nesam ak sād am s nabaga v iesn īcn iecei p ar istabu.

— R edziet, c ik  traks cilvēks — taisa b lēd ības u n  vēl uzd o d as par 
m an u  dēlu. U n tād u  nev iens neņem  ciet. M an ir  gan  viens dēls, bet 
tam  tik  16 gadu, tas iet skolā u n  p a r tām  lie tām  nem az  neinteresējas.

Fio
Pēdējā Brīdī, 1930. Nr. 46
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Afiša no sarīkojuma, kurā piedalās 
E. Finks. 1929. gads.

L. Upesjūras krājumā

E. Finka portrets.
Māksliniece M. Vozļinska.
20. gadsimta 20. gadi

Segodņa Večerom, 1931. Nr. 113

Kindā pie Finka: K. Ulmanis,
< i. Zemgals, Rainis, M. Skujenieks.

Aizkulises, 1927. Nr. 12



NEGAISS HERCEGOVINĀ

1930. gada vasara aizmirdzēja jautra un urdzoša, mana pastā
vīgā ceļabiedre, foreļu makšķerētāja, gatava ķert “sārtlāsumainās bul
tas” kaut vai nerimstoša lietus laikā, aizbrauca uz Tallinu, un Toila, 
līdz pavasarī m noslēpusi savu krāšņo zaļo kleitu ar ceriņkrāsas rotā
jum iem , ietērpās ikdienišķā dzeltenā rudens jakā...

Pieklibodams tuvojās oktobris. Viņa sirmajā smaidā slēpās bez
cerība.

— Uz dienvidiem? — es pajautāju Irisai. Viņa atbildēja apstipri
noši. Mēs bijām nolēmuši šoruden braukt uz Dienvidslāviju. Nopirkām 
biļetes līdz Belgradai. Tur mēs nevienu nepazinām. Taču zinājām: 
pret krievu rakstniekiem tur izturējās saudzīgi un priecīgi. Kādu lai
ciņu atpakaļ Belgradā notika aizrobežu rakstnieku kongress. Karalis 
Aleksandrs visus bija uzņēmis ļoti sirsnīgi.

Caurbraucot pavadījām Rīgā divas dienas.
— Vai nevēlaties iegriezties pie Finka? — vaicāja kāds mans pa

ziņa — ārsts.
— Labi, ka atgādinājāt par to: jau labi sen gribējās ar viņu sa

stapties. Lai gan nepazīstu, ticu viņam: ar intuīciju.
Taču ārsts mazliet atvēsināja manu jūtu uzplūdumu:
— Man jābrīdina jūs, ka ne jau ar visiem viņš sarunājas “it kā no 

viņpasaules”. No tā viņš izvairās. Bet mēs tomēr pamēģināsim. Aiz
iesim abi kopā.

Piezvanījām, durvis atvēra pats gaišreģis.
— Vai neesat noskaņots patērzēt šodien ar manu paziņu? — 

ārsts pavaicāja, norādot uz mani, bet nenosaucot manu uzvārdu. Tā 
biju lūdzis.

— Ko viņam vajag no manis? — ar tādu kā neviesmīlību gan se
jas izteiksmē, gan balsī izsaucās pareģis. — Viņš pats ne sliktāk par 
mani spēj pareģot ļaudīm viņu nākotni. — Tad sāka “skaisties”:

— Fui, cik riebīgi cilvēki atrodas jūsu tuvumā! Ātrāk dzeniet
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viņus n o  sevis p rom ... Taču atģērb ie ties un  nāciet iekšā, viņš sacīja 
jau d au d z  laipnāk.

— V isp irm s m an i in teresē, vai z ināt, kas es esm u? — vaicāju, 
raudzīdam ies v iņam  tieši acīs.

— K atrā ziņā m ākslas pasau les cilvēks. V arbūt m ākslin ieks, 
kom ponists, aktieris.

— Uz k u rien i m ēs b raucam ? — uzdevu v iņam  o tro  jau tā jum u .
— Jūs braucat uz d ienvid iem . Uz tālu, siltu jū ru . Apelsini, palm as...
(Te m an  jāpiezīm ē, ka tā lāk  p a r Belgradu nebijām  no lēm uši doties.
Bet no  B elgradas līdz A drijas jū ra s  p iekraste i ir 36 s tu n d u  ilgs

brauciens.)
— Vai m ū su  ceļo jum s b ūs veiksm īgs?
— Jā! Jā! D audz  p an āk u m u , nau d as, slavas! Pagaidiet, p ag a i

diet... Es redzu  vilc iena sadursm i... V aim anas, asinis... Līķi...
N ervozā  sa trau k u m ā  viņš aizklāja a r roku  acis. Bet p ēkšņ i viņa 

skatiens noskaidro jās:
— Nē, jū s  tas nav skāris. Jūs esat dzīvs. Pat cietis neesat. Skaidri 

redzu. Vēl redzu  lielu m āju. It kā pils. A rī d ienv idos. Jūs a tg riez īsie 
ties no  tu rien es , bet b rauksie t uz tu rien i atkal. C ik  skaistā apvidū  a t
rodas šī pils! K alni, puķes, ūdens.

Bija redzam s, ka v iņš ieiet transā . Sajutu iedvesm as uzplūdus: 
mati uz galvas sakustējās, p ā r m u g u ru  pārsk rē ja  pazīstam ais vēsum s. 
Starp m u m s ab iem  izveidojās reti labs kon tak ts.

— T ā cilvēka vārds, k u ru  p irm o  sa tiksiet d ienv idos, būs A lek
sejs. Iegaum ējie t to. O trs  cilvēks, k u ru  redzēsiet, — A leksandrs. Tikai 
piesargieties n o  ru d m ata in a jiem : ju m s trū k s t p re tin d es v iņ iem . Pie- 
sargieties!

P iepeši viņš palūko jās uz m an u  labo  sānu.
— Sāp? N ekas. Iz tiksiet bez operācijas. (Iekavās p iezīm ēšu , ka 

p irm s d iv iem  m ēnešiem  ārsti ieteica m an  operē t aklo  zarnu .)
M ūsu  sa ru n as  laikā Irisa lūkojās uz F inku , n ep am irk šķ in ād am a  

acis, la ikam  ju zd am a n esk a id ru  sa trau k u m u .



U n p ēk šņ i v iņš p ievērsās viņai:
— Jum s ir vājas acis? D om ājat p a r  b rillēm ? Par ag ru , p a r  agru, 

Vēl nav laiks. (Bet ārsts neilgi p irm s tam  tik a  uzstājis, ka jāvalkā bril
les! Jau desm it gadu  pagājis, bet v iņa  vēl nav iepazinusi acenes...)

— Jūs s trīd a ties  a r savu d raugu? — v iņš tu rp in ā ja , lūkodam ies 
Irisā.

— D o m sta rp īb as  v ienm ēr?  Par d au d z  ko nosodā t?  D om ājat, - I  
te  v iņš palūko jās ari uz m an i, — p a r šķ iršanos? L iecieties m ierā , ne
iesaku. Laim e novērsīsies n o  ju m s abiem . Jūs esat dažād i ļaudis, taču 
ju m s veiksies tik  ilgi, k am ēr būsie t kopā. B aidieties no  zirg iem , 
v iņš pievērsās atkal Irisai. U n n o g u ris  apklusa.

Tad stād ījos v iņam  priekšā, cieši pasp ied u  v iņ am  roku  un se
višķā p acē lu m ā pate ico ties u n , tico t k a tram  v iņa vārdam , nolasīju 
“Pavasara d ie n u ”.

F inks vēlējās m ūs nofo tografē t u n  izdarīja  astoņus dažād u s uz
ņ ēm u m u s — augstā  m ākslin iec iskā  līm en ī u n  patīk am i līdzīgus 
v ienu  o tram .

C ik  neparasti!

B elgradā p irm ais  cilvēks, a r k u ru  m ēs pēc tr im  če trām  d ienām  
iepazinām ies, bija “Jaunā Laika” līd zstrād n iek s ALEKSEJS Ivanovičs 
K sjuņins. O tra is  — K rievu em ig ran tu  lie tu  kom isijas p riekšsēdētājs, 
un iversitā tes rek to rs un  tro ņ m an tin iek a  P ētera  audzinātā js, akadē
m iķis ALEKSANDRS Ivanovičs Beličs.

Jau n o  tā  v ien  redzam s, ka divi pareģo jum i p iep ild ījās p irm ajās 
dienās.

M an  iz rād ītā  v iesm īlība B elgradā bija kaut kas sevišķs. D ien
vidslāvijā  m ēs p avad ījām  tu rp a t vai tr īs  m ēnešus. Es saņ ēm u  bez
m ak sas b iļe ti b rau c ien am  I k lasē  visas valsts te rito rijā , u n , pabijis 
ap m ēram  d esm it p ilsētās, iz lēm u izm an to t b iļe ti b rau c ien am  uz 
A dria tiku . 1931. gada janvāra  v idū  m ēs tu rp  arī devām ies...

N aktī m ēs šķērso jām  H ercegovinu, v ienm uļu  u n  ak m eņ a in i h ao 
tisku. P iepeši cau r vagona log iem  m ūsu  acu  p riekšā  sm aragdkrāsās
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lezaigojās jū ra , vilciens tai tuvojās pa kalna terasēm , a rv ien  strau jāk , 

.u vien zem āk, be idzo t tas apstājās, m ēs izkāpām  no  vagona, — ak, 

k.ids gaiss! Kāds siltum s! K āda sajūsm a! Saule m irdzēja , debess — 

viena v ienīga zilgm e, pa lm as, agaves, apelsīn i, m im ozas, rozes, glicī- 

nijasL .
V airākas d ienas nodzīvo juši D ub ro v n ik ā , m ēs g rasījām ies do ties 

.itpakaļ uz B elgradu...
V ilcienam  bija divi p irm ās klases vagoni — v iens b lakus bagāžas 

vagonam , o trs  sastāva beigās. Es, p ro tam s, vēlējos b rau k t pēdējā  v a 

gonā, taču  ta jā  bija d au d z  pasažieru , be t m an , kā v ien m ēr līdzīgos 

gadījum os, g ribējās v ien tu lības.
G rib o t n eg ribo t nācās ieņem t kupeju  p riekšgala  vagonā. V isas 

I-arējās kupejas bija tukšas. T ikai v ienā sēdēja kāds vācu  tūrists. D rīz 

pēc v ilciena a tiešanas no lija  apžilb inošs u n  skanīgs d ienv idu  pērkon- 
lietus. N em itīg ie  z ibens raksti debesīs līdzinājās v io letiem , savādiem , 

spilgti ind iv iduāli uzšņ āp tiem  autogrāfiem .

Kalni svinīgi u n  d rau d īg i dārdēja . K upejā bija četri izvelkam ie 

krēsli, ku ri veidoja  d ivus d īvānus. Bijām sagatavojušies nak tsgu |a i. Es 

apgūlos labajā pusē  pie loga ar kājām  p re t lokom otīv i, Irisa krei 

sajā pusē  a r galvu p re t lokom otīv i. S arunājo ties u n  jū sm o jo t p a r z ib 

snījošo u n  d ārd o šo  “d ebesu  ū d e n sk ritu m u ”, m ēs n em an o t iem igām .

... D zelžu un  ak m eņ u  d ārdoņas pavadījum ā, sasvēries 90 slīpum ā, 

vagons garen isk i lido ja bezd iben ī. Irisa k rita  ar galvu, es — ar kājām  

11/. leju. D vēselē — nāves izjūtas. Baiļu, — es to  apgalvoju, — nebija. 

I >rīzāk bija no lem tīb as  apziņa. Iespējam s, m ēs v ienkārši n epaspē jām  

nobīties; k rišan a  ilga dažas sekundes. V agons negaid īti p re t kau t ko 

atdūrās. M ani trieca  a r galvu p re t sienu . T riec ienu  m īk stin ā ja  sam ta  

po lsterējum s. T om ēr z ilum s iznāca pam atīgs. Irisa  nebija c ie tusi n e 

maz. P iez īm ēšu  vēl k ādu  detaļu : k rišan as  b rīd ī s ta rp  m u m s — tas 

nav a izm irstam s — n o tik a  šāds dialogs:

— Šķiet, ka ejam  bojā?
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— D roši v ien , — m ierīg i atb ildēja  v iņa. V agonam  k rīto t, čem o
dān i savēlās k u r kurais, p a r laim i, neskaro t m ūs. Irisa kaut k u r uz du r
vīm , vagona sienas vai krēsla a tzveltnes — skaid ri n eatceros — iz
ņ ēm a no  so m iņ as spogulīti, tuale tes p ied e ru m u s u n  sāka sakārto ties, 
it kā nekas n eb ū tu  noticis.

— Jūs esat jukusi, — es sadusm ojos. — A r kād iem  n iek iem  jūs 
noņem aties! — V iņas aukstasin īb a  līdzinājās b ez jū tīgum am .

Ķ epuro jām ies pa vagonu uz augšu, a tsp iežo t vaļā kupeju  durvis, 
ik pa b rīd im  pa lino leju  slīdēdam i atpakaļ u n  v ilkdam i līdzi nesese- 
rus u n  čem o d ān u s.

A r g rū tīb ā m  ticis līdz  augšējai p la tfo rm ai, k u ras  d u rv ju  stikls 
bija izsists, es izliecos ārā. N egaiss bija n o rim is . N ecaurredzam a 
tum sa. A pakšā bija d z ird am as balsis. Tur liesm oja lāpas.

— D raug i, n o b e id z ie t m an i, — sird i p lo sošā  balsī vaidēja nāvīgi 
ievainotais m ašīnists...

Veltīgi m ēģ inājām  atta isīt du rv is; lai kā m ēs pū lējām ies, durvis 
nepadevās.

B eidzo t m ū s cau r izsisto  logu  izvilka k o n d u k to rs , k u rš  kāpa 
lejup pie lokom otīves, u n  m ēs pekles tu m sā  sākām  rāp ties pa  slideno 
nogāzi uz dzelzceļa stigu. D aļa č em o d ān u  palika  lejā pie vagona un 
pēc tiem  nācās sū tīt k ādu  a lbāni, dāsn i apvelto t v iņu ar d ināriem . 
Izrādījās, ka viss sastāvs a tro d as uz sliedēm . N ogāzusies bija tikai lo
kom otīve, bagāžas vagons un  mūsējais... K atastrofu bija izraisījis negaissa 
m ilzīga k lin ts  a tlūza bija novēlusies v ilc ienam  priekšā  uz sliedēm . 
Tajā v ie tā  ceļš ir ā rkārtīg i līkum ains: m ašīn ists  no  tā lienes dzelzceļa; 
izv irz ījum a dēļ n epam an ījis  b riesm as, lokom otīve  ie triekusies klints- 
bluķī, palēkusies, p aslieno ties gluži kā uz p aka ļkā jām  un  m etusies 
lejup m azajā  un  k rāčainajā  N eretvas upītē. K rīto t bagāžas vagons sa
dragājis lokom otīv i u n  daļēji pats sevi skaidās, m ūsējais a td ū rie s  pret 
tiem  u n  tādā  veidā triec ien s ticis daļēji m īkstinā ts . Tas viss noticis 
p o sm ā  s ta rp  M ostaras un  Jab lan icas stacijām ... A r lielu nokavēšanos 
ie rad ām ies Sarajevā, k u r m ūs sagaidīja n o rū pē jušies paziņas...
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Iflors Severjaņins, krievu dzejnieks. 1930. gads. F.. Finka foto. 
AI. Petrova krājumā



1931. gadā lik ten is m um s no  jau n a  vēlēja pavadīt Z iem assvētku 
laiku zaļās A driatikas svētītajos krastos...

1933. gadā m ēs tu rp  aizb raucām  trešo  reizi.
U n k a tru  reizi, kad vilciens tuvojās slavenajam  M ostaras — 

Jablanicas p o sm am , vai tā  b ū tu  d ien a  vai nak ts, m ūs p ā rņ ē m a  it 
kā gaidas u n  a tm iņ ā  atkal no  jau n a  tēlo jās nak ts, k u ru  pareģoja 
iedvesm as p ilnais pareģis. P iepildījās arī F inka pareģo jum s p a r pili. 
1933. gada vasaru, rudeni un  daļu  ziem as m um s nācās pavadīt Hras- 
tovecas pilī Slovēnijā, n e tā lu  no  M arī boras, k u r bija gan kaln i, gan 
d au d z  puķu , gan D ravas upes p ieteka Pesnica...

Igors Severjaņins 
ļunostj, 1987. Nr. 4

PIE NOTĀRA

Rīgā, 1930. gada  3. sep tem b rī, s ta rp  apakšā  p a rakstīju šam ies 
K ārli Jēkaba dēlu  G rikupeli, kā pārdevēju , no  vienas puses, un  E iženu 
Jāņa dēlu  F inku , kā p ircēju , n o  o tras  puses, ir noslēg ts sekošs p ā rd e 
v u m a— p irk u m a  līgum s, saistošs kā priekš līgum a slēdzējiem , tā  arī 
priekš v iņ u  m an tin iek iem  un  tiesību  tā lāk  ieguvējiem .

1.

K ārlis G rikupelis  p ā rd o d  un  n o d o d  E iženam  F inkam  v iņam  — 
pārdevējam  — p iederošo  n ek u stam o  m an tu , k u ra  sastāv no  Slokas 
m uižas (ar zem es g rām atu  reģ istra  Nr. 242) a tdalītā  neapbūvētā  ze
m es gabala Nr. 2591 F. a r zem es g rām atu  reģ istra  Nr. 2535 un  a tro 
das Rīgas Jū rm alas p ilsētā , D ubultos, līdz ar visiem  p ied eru m iem , 
tiesībām  u n  p ien āk u m iem , tād ā  stāvoklī, izskatā un  robežās, kādā 
p ā rd e v u m a — p irk u m a  objekts pašreiz a tro d as u n  līgum a slēdzējiem  
ir z inām s, p a r  savstarp īg i no līg tu  p ā rd e v u m a —p irk u m a  cenu  divi 
tūksto ši v iens sim ts latiem  (Ls 2100).
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A ugstāk  m in ē to  p irk u m u  su m m u  Ls 2100 — pircējs sedz sekošā 
kārtībā: 1) viņš uzņ ēm ās uz  sevis kā savu p a rād u  uz neku stam o  
m an tu  ap s tip rin ā to  h ip o tekarisko  p a rād u  p a r labu  Latvijas h ipo tēku  
bankai p ar v iens tūksto tis  v iens sim ts la tiem ..............Ls 1100 —

un 2) p irk u m a sum m as atlikum u  viens tūksto ts  latu viņš ir n o 
m aksājis pārdevējam  visu jau  p irm s šī līgum a parakstīšanas, ko p ā r
devējs, šo līgum u paraksto t, vēlreiz apstip rina  1000 —

līdz a r ko visa p irk u m a su m m a Ls 2100 —
ir segta.

3.
Pārdotais objekts tiek  n o do ts p ircējam  v iņa īpašum ā, lietošanā 

un  vald īšanā ar šī līgum a parakstīšanu .

4.
L īgum a slēdzēji no te ik ti atsakās no  šī līgum a vienpusīgas ap s tr ī

dēšanas tiesībām  p ārm ērīg u  zaudējum u vai cita kāda iem esla dēļ, ka 
tas paredzēts viet. priv. lik. 3849., 3893. un  tu rp m āk o s pantos.

5.
Pircējs apņēm ās p ild īt visus p ienākum us un  no te ikum us a ttie 

cībā uz šī līgum a §, 2.p.l. m inēto  h ipo tekarisko  parād u  Latvijas h ip o 
tēku bankai p a r labu.

6.
Par v isām  trešo  p e rso n u  sūdzībām  un  p rasībām  pre t pārdo to  

objektu, kuras pircējs ar šo līgum u nav uzņēm ies uz sevis, a tb ild  pār- 
īlevējs un  do d  v iņam  likum os p aredzēto  garantiju .

7.
Visus bez izņ ēm u m a nodok ļus un  izdevum us p a r šī līgum a n o 

slēgšanu, ap liecināšanu , kā arī ievešanu zem es g rām atās sedz pircējs.

2 .
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B eidzot līgum a slēdzēji izsaka savu p iek rišan u  šī līgum a ieveša
nai zem es g rām atās, resp., p ā rd o tās  nek u stam ās m an ta s  koroborēša- 
nai uz p ircēja  vārda, p a r ko gādāt, saņ em o t n o  Latvijas h ipo tēk u  b a n 
kas a ttiecīgu  atļau ju , kā arī saņ em t zem es g rām a tu  ak tu , līgum a 
slēdzēji p ilnvaro  Rīgas n o tā ru  V. K anski vai p e rso n u , k u ru  viņš p iln 
varos. —

K ārlis Jēkaba d. G rikupels.
E. Finks.
R eģistra Nr. 8562
T ūksto ts deviņi sim ti tr īsd esm itā  gada trešā  sep tem b rī šo līgum u 

ap liec ināšanai uzrād īja  m an , Rīgas n o tā ra  V jačeslava K anska vietas 
izp ild ītā jam  Ģ ed ertam  B ēren tam , n o tā ra  k an to rī Rīgā, T irg o ņ u  ielā
1. m an  p erson īg i nepazīstam ie  un  likum īg i p iln tiesīg ie Latvijas pil
soņi: Kārlis Jēkaba d. G rikupels, dzīvojošais D augavpilī, V iļņas ielā 
143, k u rš  savu p e rso n īb u  ap liecināja  a r Latvijas pasi Nr. 27435, iz
sn ieg ta  1929. gada 29. augustā  no  D augavpils p refek tū ras, u n  Eižens 
Jāņa dēls F inks, dzīvojošais Rīgā, K aļķu ielā 12 dz. 7, ku rš savu p e r
son īb u  ap liecināja a r Latvijas pasi Nr. 168118, izsn ieg tu  1928. gada 
19. jū n ijā  no  Rīgas p refek tū ras IX iecirkņa. L īdz ar to  es, n o tā ra  v. i., 
ap liecinu , ka šo līgum u  pašrocīg i p arakstīja  m in ē tie  pilsoņi, kuriem  
not. nl. 137. p an ts  ir paskaid ro ts . —

(Z. v.) N o tāra  v. i. Ģ ed. B ērents.
Par šo līg u m u  z īm ognodeva  Ls 21 — u n  ak ta  n o d ev a  Ls 3 — n o 

m aksātas z īm o g m ark ās uz  līgum a; a tsav ināšanas nodeva Ls 105 — 
iem aksāta  Latvijas B ankā, Rīgā, 1930. gada 4. sep tem b rī p re t kvīti ar 
Nr. 17/36666.

(Z. v.) N o tā ra  v.i. Ģ ed. B ērents.
Uz likum a p a r nekustam as m an tas  a tsav ināšanu  prgf. 1. p. 14 un 

prgf. 4. p ar šo līgum u  vērtības p ieaugum a nodok lis  nav m aksājam s. —
(Z. v.) N o tārs  V. K anskis

LVVA. 1615. f„ 4 apr., Nr. 20504, 10 .-11. Īp.

8 .
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GAIŠREĢA FINKA “GARS” STRĀDĀ Rē v e l ē

Šinīs d ienās Rēveles igauņu  la ik rakstā  “Pāvalehl"  par.ulij.is sludi 
nājum s, ka n o  Rīgas ierad ies Rēvelē pazīstam ais gaišreģis Finks un 
p ieņem  pub liku  tādās un  tādās stundas.

Šis s lud inā jum s s tip ri vilcis, n ez in ām o  “F inku” apsēduši rēve- 
lieši. K āds nezinām s labvēlis F inkam  Rīgā p iesū tīis s lu d inā jum ā iz
g riezum u ar a iz rād ījum u , ka b ū tu  vēlam s “d u b u ltn iek am ” apgriez t 
spārnus”.

C ik  z inām , Rīgas gaišreģis F inks nekad  nav atstājis Latvijas ro 
bežas un  savas spējas ne izpauž  uz ārien i. V iņš jau  sen  Kaļķu ielā n o 
darbojas tikai savā fo to u zņ ēm u m ā. N esen kādi F inka “d u b u ltn iek i” 
liij izklīduši arī dažās Latvijas m azākās pilsētas, bet pēc presē  parad ī- 
jušam ies a izrād ījum iem , šie “gari” nozuda.

Pēdējā Brīdī, 1930. Nr. 250

PIE FINKA

D audz  biju dzirdējis gan n o  svešiem , gan n o  paz īstam iem  par 
l 'inku, be t pašam  vēl nebija bijusi izdevība to  sastapt.

'lag ad  p e rson īg i sa tiku  F inku , u zņ ēm o s pie v iņa  un  vēl p a ru 
nājos.

Rīgā, K aļķu ielā 12 ir F inka fotogrāfijas iestāde. Pats F inks laipns 
cilvēks.

Jau uzskato t m an i, v iņš sacīja, ka es eso t m ākslin ieks. K ad es 
v iņam  pateicu , ka esm u  dzejnieks, sākām  p ā rru n ā t p a r v ienu , o tru  
pasaules garu . <...>

F inks a tzin īg i izsakās ne tikai p a r  c ittau tiešu  lite rārisk iem  d a rb i
niekiem , be t a rī p a r latviešiem .

C ien īgu  d a rb u  Bizē eso t rad ījis  a r “K arm en”, tas iet pāri la i
kam — gadu  sim teņ u s uz p riekšu  un  nenoveco.
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Par Tolstoju F inks nejūsm o. V iņš person īg i redzējis Tolsto 
Pēterpilī, kurš gājis kādre iz  pa ielu — d o m ās nog rim is  un  sitis 
spieķi kādu  ak m en tiņ u .

V iens zēns, iznākdam s no  m aizn īcas, ieraudzījis to  un  pasitis a 
m en i sāņus.

Tolstojs pasaucis zēnu  pie sevis, k ratījis a r p irk stu  un  teicis:
— Kādēļ tā? T ā nevajaga darīt! K atram  ir sava rotaļlieta.
Tas jau  gan eso t bijis no  Tolstoja lieliski...
F inks ir sašu tis p a r tiem  tau tiešiem , ku ri nav valstiski u n  cilvO

cīgi.
T iem  vajagot stāvēt ne zem  triju  Latvijas zvaigžņu  un  saule 

apsardzības, be t zem  “Suns uz siena vezum a”.
Es p a r šo F inka asp rā tību  nevarēju  vien  nobrīn īties. Te jau  ir 

nijs, gaišreģis, kurš ru n ā  ar m ū su  sen ču  mēli. <...>

Ziedonis
Vidzem es Šveice, 1930. Nr. I<t

SLIKTI RĀDĀS — LABI BŪS
Jaungada zīlē ju m i

Visi zīlē, m in  un dom ā:

Jaunais ga d s k o  nesis som ā?

“Finka brā lis” s tā v  kā klucis 

N epa tīk  ta m  velna ducis...

< ...>

“Finka brā lis” sēd  un “borē”,

L a ti b irst — krau j tos k a u t orē!
Ļ au dis n āk un pro jām  dodas...

M u ļķ i m a zā k  m irst, kā  rodas.

J. Dreslers 
Atpūta, 1930. Nr. 269
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FINKA PAREDZĒJUMI 1931. GADĀ

Ne kara, ne apvērsuma PSRS nebūs. — Sakarīgāk domājoši na
cionālsociālisti. — Saeima ar buržuāzisku vairākumu. — Nedienas 
I  I,ai viju neskars. — "Miss Strādniece” — pusvāciete, puslatviete.

“Segodņa” līdzstrādnieks Latvijas populāro gaišreģi E. Finku sa- 
s t a pa viņa “svētnīcā”, kur viņš vispār nevienu labprāt neielaiž — foto 

laboratorijā, jau vēlu vakarā. Viņš bija aizņemts ar plates attīstīšanu, 
|u z  kuras sarkanajā apgaismojumā sāka parādīties kāda kareivja ne- 

gatīva aprises...
— Jūs interesē nākošā, 1931. gada perspektīvas? — viņš jautāja, 

apskatot negatīvu. — Bet jaunais gads taču nav tā uzreiz redzams 
visās viņa raksturīgajās līnijās... Pie tam vēl — es neesmu politiķis.

— Pēdējā laikā daudz runā par karu...
— Par karu es atsakos runāt, — izlēmīgi paziņo Finks. — Bet 

v.ii tad tikai karš ar ieročiem ir karš? Es redzu “karu” visās miera ze
mes, un šis “karš” būs neatlaidīgs un smags, pilns lielu ciešanu, bet 
tas vedīs pie cilvēces atveseļošanās.

Ļaudis sāks pārvērtēt tagadējās vērtības, savus ideālus un no- 
nāks pie slēdziena, ka ne jau nauda vien vai materiālā labklājība ir 
ārkārtējā un vienīgā cilvēku laime. Ļaudis meklēs mierinājumu un 
ļaunus, veselīgus dzīves pamatus reliģijā un mistikā. Būs ne mazums 
finansiālu krahu visās zemēs, pat tādās, kur vismazāk tos var gaidīt. 
Vienīgi būs pēckara periodā iesakņojušies paņēmieni un kom bināci
jas. Bet tom ēr arī krahi vedīs pie visas pasaules saimniecības atvese
ļošanās, kaut arī ne uzreiz...

— Ko jūs gaidāt PSRS?
— Austrumi, vispār, nākošajā gadā aizvelkas ar drūmiem māko

ņiem... Tur grūti kaut ko saskatīt skaidri un viegli var kļūdīties, 
novērtējot vai izskaidrojot atsevišķi kādu nebūt ainu, kas neskaidri 
iezīmējās mākoņu tumsā... Pašreizējie PSRS darbinieki par visu la
bāk redzami pēc viņu darbiem ārpus savas zemes, un nākamajā gadā
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viņi ar savām  eksporta  operācijām  E iropā nositīs cenas. Pie tam  krievu 
ļaud īm  nākam ajā  gadā pavērsies reālākas cerības uz labāk iem  lai
kiem ...

— Vai nākam ajā  gadā Vācijā nacionālsociā listi nāks pie varas?
— Iespējam s, bet v iņu politika būs saprātīgāka. N ekārtības uz

liesm os šu r u n  tur, kā iepriekš, b e t izšķiroša iespaida uz dzīves atve
seļošanās procesiem  šajā zem ē vairs nebūs... Šī zem e jau n a jā  gadā 
zaudēs kādu  savu ļoti redzam u un  p o p u lā ru  darb in ieku , bet tas, iespē
jam s, būs tikai gada beigās... Vācija pakāpen isk i n o s tip rin ās  savu 
s ta rp tau tisk o  stāvokli un  spēlēs lielu lom u pasaules dzīvē.

— Bet kādi būs, jū su p rā t, Saeim as vēlēšanu  rezultāti?
—- P artiju  c īņa  b ūs n ikna . Saeim ā būs bu ržuāzisks vairākum s. 

Jaunajā Saeim ā lielu lom u  spēlēs v iens n o  m ū su  valsts sākum a p e 
rio d a  galvenajiem  darb in iek iem .

— K ādas dzīves perspek tīvas Latvijā nākam ajā  gadā?
— Būs saim nieciskas g rū tības, be t lielus sa tric in ā ju m u s n ep are 

dzu. N ākošajā gadā būs d au d z  “v a irākso līšanu”, be t tā  tikai tāda 
v ienu  īpašn ieku , pa lielākai daļai sliktu, ap m aiņ a  ar c itiem , gribošiem  
u n  varošiem  strādāt... Izpaudīsies ievēro jam a tieksm e uz lau k sa im 
n iec īb u  p a t tād ām  p e rso n ā m , kas a r to  n ek ad  nav n o d arb o ju šās . 
N ākam ajā gadā Latvijā n o m irs  divi ievērojam i finansu rūpn iec iskā  un 
sab iedriskā  p lāna darb in iek i...

N egaisu vētras un  sa tric inā jum i Latviju neskars u n  tā pa t saņem s 
no  R ie tum iem  lielu a tbalstu  savām  vajadzībām ...

— N u, bet kas būs “M iss S trādn iece” 1931. gadā?
— M ans D ievs, ko jū s  jau tā ja t m an  p a r tād ām  lie tām , p a r  k u 

rām  es n ek ad  ned o m āju !... M iss S trād n iece?  K aut kā slik ti v iņu  
redzu ... L iekas, ša tēn a , pusvācie te , pusla tv ie te , v idēji p ā rtik u s i... Šī 
m e iten e  p ag a id ām  ap k lā ta  a r k au t k ād u  m ig la in u  p līvu ru ... D roši 
v ien  ne tik  ā tri v iņu  vēlēs!...

K. L. N.
Segodņa, 1931. Nr. 1
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KO FINKS PAREĢO PAR JAUNO VALDĪBU

Pie m um s, Latvijā, pēdējā  laikā n o tiek  dažādas pārm aiņas: aiziet 
uz m ūžīgu  d u su  ievērojam i v īri, d em isio n ē  vald ība, tās v ie tā  nāk  
jaunā utt. Ko tu , m irstīgais, vari saprast, kas būs u n  kas nebūs, pie 
kura lai iet p rasīt pad o m u ? O ho! — tepa t Rīgā, K aļķu ielā 12 dzīvo 
pazīstam ais gaišreģis E. F inks, k u rš  gan a r pareģošanu  neno d arb o jas .

Jākāpj pa trep ēm  augšā, kā padebešos, tu r  uz izkārtnes skaidri 
lasāms: “Fotogrāfija  — E. F inks”. Pie ga ld iem  sēž skaistas dām as, k u 
ras p iete ikušās fotografēties. F inks n o tītā s  kājās, sm aid īgs kungs.

— L abdien, labd ien  — kādā pozā vēlaties nofo tografēties?  — 

viņš uzreiz  tā.
— Taisnību sakot... es...
— A k tā, — Visā augum ā?
— Ne, ne — ko jūs v arē tu  pate ik t pa pašreizējo  stāvokli???
— Par stāvokli? — N e, m īļais, es gan  nekā n e d rīk s tu  stāstīt. 

Taisnību sakot, esm u  arī d ik ti noguris...
— N u, kaut p ar ja u n o  va ld ību  p āris  vārdus...
— Es jau  pagājušā gadā teicu , ka šogad d au d z  augstu  v īru  m irs 

un pēc tam  p ar m in is tru  p rez id en tu  nāks K. U lm anis. — F inks n e 
m anot paliek  run īgāks.

— Labi. Bet c ik  gara būs U lm aņ a  k u n g a  vald īšana, un  kā šis k a 
lti nots veiks savus uzdevum us?

Finks p ad o m ā u n  ta d  atbild:
— Par kab ineta  m ū žu  gan  es n ed rīk s tu  ru n ā t, bail, ka neiesē- 

īlina, be t s tip rs m ūžs d au d z  ko nozīm ē... U lm anis tau tai d audz  laba 
ilarīs, bet... e, tagad  tād i laiki, ka vari g rū st kau t zeltu, a rī cilvēki n e 
būs ap m ie rin ā ti. U lm an is  n o k ā rto  lielas lietas ari a r  ā rva lstīm , es 
redzu, ka v iņš ir  tā lredzīgs po litiķ is. Bet v iens, kas jāsaka: U lm aņ a  
kungam  jāsargā sava veselība, v iņam  kau t kas nav  k ā rtīb ā  ar... sird i, 

kaut kas tu r  pie m āgas...
— Tie nieki, ka šogad  raža būšo t slikta! T ikai būs d au d z  tā rpu .



Pēc šī vārda  F inks sm ej — tad  piezīm ē: Latvijai būs labi, b e t visa 
pasau le  ož pēc pulvera...

— Ko tas nozīm ē?
— O, es d au d z  ko redzu: m irs kādas d rau d z īg as  lielvalsts karalis. 

Spānijā b ūs b u n tes  un  tad... visā pasau lē  vārīsies kā p u tra s  katlā.
Tad F inks ilgi dom ā. T anī b rīd i pie arējas sienas d z ird am i dobji 

k lauvien i kā spo k u  pilī. K lauvieni a tkārto jas.
— Kas tur, ko tas nozīm ē?
V iņš neatb ild .
— Taču pasakāt!
— O h! — jū s  n o  tād ām  lie tām  nekā n esap ro ta t, ko lai saku.
— O ž pēc pulvera...
Pēc šis sa ru n as F inks p iek o d in a , lai tikai nekā n e rak s to t avīzē. 

U n tad  uz p irk stu  galiem  d o d as foto zālē. T ur d a rb a  p ilnas rokas.

Ļoti c ien ījam ais Jevgeņij Ivanovič!
Biju tik  priecīga uzzināt, ka Jūs m an i neesat aizm irsis, atb ild i uz 

m an u  p irm o  vēstu li es n esaņēm u , lai gan  zinu , ka Jūs uzrakstījā t, tā ir 
pazudusi. Jum s pazīstam ā d ām a  kopā ar v īru  m an i uzm eklēja  un 
visu m an  nodeva, viņi ir ļoti jauk i, viņi m an  pasacīja , ka Jūs gribējāt 
b rau k t uz Parīzi? P ro tam s, Jum s šeit n eb ū tu  slikti, Jūs varē tu  nopel
n īt, b e t v ien īg i g rū ti a r  dzīvokli. Jum s taču  ir ģ im ene u n  a r v ienu  is
tabu  ir p a r  m az, be t ņ em t d iv istabu  dzīvokli m aksā dārg i, pie tam  vēl 
svarīgs ir rajons. Tas šeit ir ļoti sarežģīti. V iens v ar iekārto ties labi.

Brāli? Es lūdzu  Tevi, kas a r m u m s būs? M an ļo ti sāp sirds, esm u 
ļo ti n o g u ru si n o  d a rb a  u n  neredzu  gaism as. M an ir divi dēli, be t viņi 
ir ļoti jaun i. V iņi ir gud ri, bet nesaņem  daudz. V arētu saņ em t vairāk, 
tad  m an  b ūs labi, nez inu , kā D ievs gribēs.

Ms.
PB, 1931. Nr. 69

SVEICIENS N O  PARĪZES
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R aksti m an  ā trāk . U n pastāsti m an  kaut ko. P iedod , ka es tevi 

traucēju , raksti m a n , kā Tu dzīvo. Paliec a r D ievu.

Tava māsa Ņura Masaļska adrese: 51 Cile des Flerirs, Paris (17) Massalskaja
1931. gada 17. jūnijā*

“FINKA DĒLS” ĶEZĀ

Pēdējās d ien ās Saldū ierad ies kāds bijušais s tu d en ts  Ž an is Zaķis- 

S.irķis, ku rš  p ie  sava dzīvokļa  d u rv īm  izlicis uzrakstu : “O ku ltists , 

hirom ants, h ip n o tis ts  Z a ķ is  — Finka dēls”, kā arī izplatījis veikalos p a 

ziņojum us p a r savu  ierašanos. N oskaid ro jās, ka Z aķis pareģošanu  iz

darījis no  roku  līn ijām  u n  spēļu  k ā rtīm , kā arī h ipno tizē jis. V iņš sa 

ņēm is a tlīd z īb u  p ēc  k a tra  spējām  no  10-30  san t. Saldus iec irkņa  

m iertiesnesis Z aķi sod ījis  a r Ls 15 vai 3 d ien ām  arestā.

xs.
Latvijas Kareivis, 1931. Nr. 262

KO SAKA FINKS PAR NĀKOŠĀ GADA  
NOTIKUMIEM

Latvijā dzīvo cilvēks, p a r k u ru  sab ied rīb as  d o m as dalās d ivos lē 

veros: vieni saka — v ienkāršs šarla tāns, o tr i — cilvēks ar ap b rīn o ja 

m am  gaišreģa spējam . R una iet p ar p az īstam o  pareģ i F inku , ku ra  

vaidu gan  reti k ād s n ebūs dzirdējis. A p v iņ u  šķēpus lauzuši m ūsu  

augstskolas pro fesori, ārsti, p sih opē tn iek i. Pie F inka  cien īta jiem  un  

labākiem  d rau g iem  p ieskaitām i tād i cilvēku garīgās pasau les p a 

zinēji, kā, p. p iem ., p ro feso ri N eire iters , B uduls, M aldons u. c. V iņa

* Vēstule uzrakstīta krievu un čigānu valodā. No čigānu valodas tulkoja V. Rudēvičs.
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dzīvoklī bieži var redzēt m ūsu  augstākos valstsvīrus, neizslēdzot bijušo 
m in is tru  p rez id en tu , k u ra  au to  p irm s katra  svarīgāka n o tik u m a  val
stī saskatām s pie gaišreģa ateljē d u rv īm . Jāpiezīm ē, ka F inks pēc n o 
d a rb o šan ās ir fotogrāfs, a r ko arī pelna d ien išķo  m aizi sev u n  ģ im e
nei, ku ra  sastāv  no  sievas, m eitas u n  dēla. B ērni apm eklē latviešu 
v idusskolu . Ir nepare izas un  piln īg i no  gaisa g rāb tas baum as p a r  to, 
ka F inks eso t sakrājis lielas bagātības n o  h o n o rā riem  p a r pareģošanu. 
Tas nav  ta isn ība: v iņš knapi sitas cauri a r saviem  ien āk u m iem  un 
bieži ir  spiests a izņem ties n au d u  no  d rau g iem  un  p az iņ ām , lai segtu 
tekošos izdevum us p a r dzīvokli u n  saim niecību . Jāsaka vēl tas, ka 
F inks jau  gadiem  ilgi n ep ieņ em  tād u s apm eklētājus, kas g rib ē tu  caur 
v iņu  iepazīties ar nāk o tn es d ien ām . Izņ ēm u m s pastāv  vienīgi priekš 
tād iem  d rau g iem , k u ru  s ta rp ā  ir  žu rnā listi, z in ā tn iek i u n  daži popu-! 
lāri valstsv īri. A r v iņu  palīdzību , varbū t, v ienam , o tram  izdodas pie 
gaišreģa p iek ļū t, be t tas ļoti reti. N eg rib o t ceļas jau tā ju m s, kam dēļ 
F inks tā  rīkojas, ign o rēd am s pats  tiešos ienākum us, jo  d roši var teikt, 
ja  p ieņ em tu  apm eklētājus, tad  pie gaišreģa d u rv īm  ļaudis astēs stā
vētu. A tbild i uz šo jau tā ju m u  d o d  viņš pats: pareģošana  Latvijā no-j 
liegta. Tas p irm k ā rt. O trk ā r t — katrs seanss rad o t F inkā s tip ru  fizisku 
un garīgu  n o g u ru m u , kas varo t a r laiku izn īc inā t v iņa  pareģa  spējas 
T am dēļ arī liela a ttu rīb a . Šeit jāpaskaid ro , ka F inks nerīko jas ar kār
tīm  vai rokas līn ijām , bet k o n cen trē  savu d o m u  aparā tu  ap  cilvēku, 
ku ra  n āk o tn e  v iņam  jāpasaka. K oncen trē jum a rezu ltā tā  rodas bildes, 
k u ru  sa tu rs  arī no te ic  u n  zīm ē nāk o tn es  vai aizgājušās d ienas. Nav 
noslēpum s, ka F inks m ēnesi iepriekš pateica Z. M eierovica nāvi, tā 
pat J. Č akstes, asi un  n o te ik ti k lausītā ju  p riekšā  uzm eto t slim ības un 
nāves ainas, kas vēlāk pilnīgi sakrita  ar patiesajiem  apstākļiem . Šo klau
sītāju  s ta rp a  tādas personas, kā, p. p iem ., prof. M aldons, K. U lm anis, 
žu rn ā lis ts  J. K aln iņš u. c. P atreiz in te resan ti a tz īm ēt m ūsu  lasītajiem , 
ko saka F inks p a r nākošo  1932. gadu. K ādā seansā, tas no tic is  nesen 
atpakaļ dažu  tuvu  d rau g u  k lā tbū tnē , v iņš u zm etis  tād u  bildi: “Es re
dzu  uz nāves gultas A nglijas karali G eorgu . V iņš n o te ik ti m irs. Tālāk
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s.iksies karš s ta rp  Poliju u n  P adom ju  K rieviju. Latvija v iņā tieši n e 
tiks ie rau ta , bet to m ēr varu  saskatīt tād u  ainu: Rīgas stacijā n o  v il
ciena kāpj ārā  sveši kareivji u n  apm etas n o m e tn ē  gar D augavm alu  
un pie dzelzs tiltiem . V iņi n ek aro  ar Latviju, bet b rauc  tikai cauri 
m ūsu valstij. V isum ā m ēs n o  šī kara  iegūstam  m ateriā li, be t zaudē- 
jam politiskā ziņā. P ret Poliju uzstājas arī Vācija, be t tiek  a iz tu rē ta  no 
Irančiem , k u ru  kareivjus saskatu  B erlīnes ielās. P adom ju  K rievijā sā 
kas lielas iekšējas jukas. V isur redzu  ap b ru ņ o tu s  ļaužu  pū ļus. Jukas 
liek gan noslāpētas, bet k riev iem  nākas zaudē t lielu savas valsts a p 

gabalu”.
T ālāk  F inks saka, ka v iņš Rīgas M eža kapos redzo t m ilz īgu  b ē ru  

procesiju, k u r tieko t pavad īts uz b e idzam o  d u su  cilvēks, kas Latvijas 
valsts dzīvē n o  pa t repub likas d ib in āšan as laika spēlējis lielu lom u. 
Viņa v ārd u  to m ēr m ēs n em inēsim . A pbed īšanas laiks eso t pavasarī, 
jo v isapkārt z iedot ce riņ i un  ievas. Latvijas iekšējā dzīvē tā nāve lielu 
Iespaidu neatstāšo t, rad īšo ties tikai rad ikā las p ā rm a iņ as  kādā  no  
m ūsu lielākām  politiskām  partijām .

Uz jau tā ju m u , k ādu  stāvokli Polijas-K rievijas k arā  ieņ em šo t 
I ietuvai, F inks devis tād u  atbildi: “R edzu K aunas ielās dzīvu  kustību  
im karogus. Ļ audis nes p lakātus ar uz rak stiem  kas liecina, ka V iļņa 
nākusi atpakaļ lietuvju  rokās. K aru nevaru  saskatīt, kau t gan  v isu r 
m anām i kareivji u n  v irsn iek i p ilnā ap b ru ņ o ju m ā”.

T ik tālu  F inks p a r  nākošā  gada izredzēm  valstu  dzīvē. M ēs šiem  
pareģo jum iem  varam  ticēt vai neticē t, be t v iens gan jāsaka: šī gada 
lulijā gaišreģis pateica, ka d rīz  sākšo ties karš s ta rp  Ķ īnu u n  Japānu, 
k.is beigšo ties ar M andžūrijas  zaudēšanu  pēdējai p a r labu. T anī laikā 
včl par ķ īn ie šu -jap āņ u  konflik tu  nevarēja  bū t ru n a , be t tagad  karš ir 
sacieš, — nogaid īsim , kādas būs v iņa  beigas.

Talsu Balss, 1931. Nr. 46  
Par to pašu sk.: Ventas Balss, 1931. Nr. 93; M adonas Ziņas, 1931. Nr. 50



NEPATIESAS BAUMAS PAR FINKU

Pēdējās d ien ās p lašākā  sab ied rīb ā  daži tum ši e lem enti, kurus 
gan vēl nav izdevies no tvert, izp lata  p iln īg i no  gaisa g rāb tas baum as 
p a r Rīgā p o p u lā rāk ā  gaišreģa Eiž. F inka it kā ap c ie tin āšan u , sakarā 
a r kādu  it kā v iņa po litiska rak s tu ra  pareģo jum u.

M u m s n o  k o m p eten tas  puses ziņo, ka v isp irm s, F inku  kā godīgu 
p ilson i nev iens nav pat d om ājis  ap c ie tinā t un , o trk ā rt, v iņš a r politiS' 
kām  pareģošanām  kā ari v ispār zīlēšanu, nen o d arb o jas .

Tas, ko v iņš kādreiz  pa teico ties savām  tiešām  izcilus in tu itīvām  
spējām , v ienam  o tram  privātā  k ā rtā  pasaka, a ttiecas tikai uz šo cil
vēku ind iv id u ā lo  dzīvi un  n ek ād ā  g ad ījum ā neskar po litisk i-sab ied- 
risko pusi.

Pēdējā Brīdī, 1931. Nr. 262

CILVĒKS, KAS REDZ GAIŠĀK KĀ CITI
E ižena Finka priek i un bēdas

K ā d z īv o  Rīgas slaven a is gaišreģis?  — K as v iņ a  vecāk i? — M a za i 
E ižens. — V iļņas ka tedrā lēs  — Finks ceļojošā cirkū. — Č igānu ko  

Pēterpilī. — Finka d a u d z ie  a izs tā v ji un draugi. — G aišreģa lep 

n u m s — viņ a  bērni. — K u r tēvain is, tu r  va lda  prieks. B rīnišķīgi p ie 
d zīvo ju m i, ko p a t profesori n evar izska idro t.

Ne p ar v ienu  cilvēku, liekas, tik  d au d z  n e ru n ā , kā p a r  slaveno 
Rīgas gaišreģi E iženu  Finku.

Tādi izteicieni, kā — “N ez, ko uz to F inks te ik tu?” — jeb “To tikai 
F inks zin” — jau  p iln īg i iegājuši tau tas m utē.

C ik liela F inka p o p u lā ri tā te  ļaužu  m asās, ari augstākā  sab ied 
rībā p ierāda taisni pēdējās dienas, kad derēja tikai v ienam  cilvēkam  pa
laist, ac īm red zo t ļaunp rā tīg o s no lūkos, nepatiesas bau m as p a r gai
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reģa it kā ap c ie tin āšan u , laj šī z iņa  z ibeņa  ā tru m ā  izplatītos visā 
pilsētā.

Ie ro d o s Eiž. F inka fotoateljē, K aļķu ielā. Plašas, gaišas telpas, 
( ia r  s ien ām  d au d z  fo to u zņ ēm u m u . R edzu tu r  paz īstam as sejas. Lūk, 
D om a bazn īcas ērģelnieka H ara lda  K reicburga sirm ā galva, tā lāk  
A nnas R ūm an-Ķ en iņ  u zņ ēm u m s, tad  Igors S everjaņ ins, Važa Pši- 
lioda, A rtu rs  P riedn ieks-K avarra , E. V īnerts, Rīgas dzelzceļa po lic i
jas p riekšn ieks C eriņ š, M a r ija  Leiko, V edrinskaja, inžen ieris  Keihels, 
Lāčplēša o rd e ņ a  kavalieris kap te in is  Sirks, Č erkaskaja  u. c.

Istabā pie loga sēž kāda cien ījam a izskata dām a  pasirm iem  m a 
tiem  u n  cītīgi retušē. Tā m -m e  K oltipina.

Pats nam atēv s kaut k u r rau jas tālākās istabās — pie fo to ap a rā 
tiem  vai arī labora to rijā . Šeit agrāk  skanēja F inka arfa.

M anā p riekšā stalts, v idēja augum a vīrs pasīku kaulu  uzbūvi, 
m eln iem  v iļņo jošiem  m atiem , m azām  a p c irp tām  ūsām . Z ilās acis 
skatās ta isn i, c au ru rb jo š i, pētoši. G aita , n e raugo ties uz v iņa  45 ga
iļiem , vēl jaunek līg i — v ingra. T ērp ies v iņš tu m ši zilā žaketē, pelēkās 
sam ta biksēs, kājās m e ln i šņ o rzāb ak i garās “zečtenēs”. B rīžiem  viņš 
acīm  uzliek m elnās “H ara ld a  Loida” brilles. Seja iedzeltena.

T āds — E ižens Finks.
K ad saku: “N u p ar ju m s Kā “arestē to”, ru n ā  tagad  atkal visa Rīga”. 

Finks sm ied am ies  atb ild : “Tā m an  slikta slava: es tikai v ienu  n ev aru  
saprast, ko tie ļaudis a r to  g rib  p an āk t?”

Lūdzu F inku  d ru sk u  pakavēties p ie  v iņ a  biogrāfijas. To viņš dara  
nelabprāt. T om ēr šo to  uzzinu.

Tēvs v iņ am  n o m iris  jau  m azo tnē , tādēļ v iņu  neatcero ties. Tas 
bijis čigāns. M āte (ari nav vairs dzīva) F in k am  bijusi vāciete. D zim is 
L im bažos, k u r audzis pie sava patēva — vietējā kalēja.

B ērn ība pagājusi v ienā k lejošanā.
Vēl tagad  F inks labi a tcero ties to, kā  v iņ a  vecm ām uļa , kas bijusi 

ļoti d ievticīga, to, kā zēnu  vadājusi pie rokas pa V ilnas skaistām  k a 
ted rālēm . N o šīs vecm ām uļas v iņ š g a lvenokārt a rī m an to jis  savas 
gaišreģa spējas.
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Finkam  bijusi g rū ta  un  raiba k la idoņa  dzīve.
Jau kā zēns sācis pats pe ln īt sev m aizi, iestādam ies savā laikā 

k ādā  ceļojošā cirkā, a r k u ra  tru p u  apbraukājis  visu Krieviju.
Vēlāk F inks dzied  Pēterp ilī č igānu  korī, — labākai arī s tok rā tu  

sab iedrībai.
Bet v isiem īļo tākā  n o d arb o šan ās  F inkam  v ien m ēr bijusi fo to

m āksla, k u rā  v iņš jau  s trād ā  ar p ā rtra u k u m ie m  30 gadus, ga lveno
kārt Rīgā. Šīs gaitas sācis pie V alm ieras fo togrāfa Sarkangalvja, tad 
m ācījies Rīgā pie R ieksta, B aum aņa un  citiem .

Tagad jau  ilgus gadus v iņam  pašam  savs fo topasākum s.
U n tiešam , liekas, fo tom ākslā  F inks tikpat ievērojam s, kā gaiš

redzībā. G alvenais, kas šeit uzsveram s, v iņam  katrā  d a rb ā  sava īp a t
nība. F inks skaid ri ru n ā  4 valodās. Saņem  d au d z  vēstu ļu  n o  ārzem ēm . 
Bet lūk: ateljē lielai zālei veikli izskrien cauri sprigana jau n k u n d ze , p a 
v isam  tum ši b rū n u  bubi*. T ās gaišreģa 16 gadu  vecā m eita  Rita, kas 
pašre iz  ļoti čakli m ācās Beķera ģ im nāzijā . V iņa arī liela deju  m ākslas 
cien ītāja. Sekm īgi gājusi A. Kerē baletskolā. Lestinoviča špagats pret 
v iņas špagatu  nieks, p a r p u an tēm  nem az  n e ru n ā jo t.

A pdāv ināto  m āsu  cenšas k o n k u rē t F inka 18 gadu  vecais dēls. 
R itas b rā lis  K laudijs, k u rš  pašreiz, n abadziņš, saslim is a r influenci un 
atlaid ies kušetē, guļ.

D ēls apm eklē  1. p ilsētas ģ im nāziju , tikai a r la tīņu  valodu  ejo t tā 
pag rū tāk . Bet F inka pastāvīgs m ājas viesis Dr. phil. Alfr. P ipirs, kas 
K laudim  šai z iņā  p iepalīdz, saka, ka no  dūšīgā sko ln ieka vēl iznākšo t 
īsts “la tīn iskās rases pārstāv is”. K laudis m ācās arī Peina m ūzikas 
skolā.

B ērni ir F inka lepnum s: v iņš v iņus m īl p a r visu v a irāk  pasaulē. 
Jo vairāk  vēl tādēļ, ka b ē rn i palikuši bez m ātes. F inks tuvākā n āk o tn ē  
no  savas sievas šķiras, jo  tā, pēc v iņa iz te ic ien iem , p ie tiekoši b ē rn u s 
neeso t m u d in ā ju si uz labu , cēlu.

Šo šķ iršanās lietu , kas p ašre iz  a tro d as tiesā, F inks, kā jau  gaiš-

* Bubi — toreiz moderna sieviešu frizūra, “zēngalviņa”.
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reģis paredzējis agrāk, bet — saka viņš, — “vai nav savādi, — šoreiz 
neticēju pats sev”.

Ko teikt par Finka gaišredzību? Neticīgais tam neticēs tik un tā. 
To vajag pašam redzēt un pārliecināties. Protams, ne katram tas 
iespējams, jo Finks ne visiem pieejams, kaut ari neatrodas aiz Ķīnas 
mūriem. Kā zināms, Finks ar zīlēšanu nenodarbojas un ar to ne
pelnās.

Gaišredzība Finkam ir paša Dieva dota un viņš tai nododas tikai 
kā savam aicinājumam, palīdzēdams, kur var ar gaišredzību līdz «. il 
vēkiem.

Es vairākkārt esmu bijis kā liecinieks gadījumiem, kuros links 
ar savām gaišredzības spējām palīdzējis dažai labai mātei atrast kara 
jau pirms ilgiem gadiem zudušos dēlus, kad pēdējos sen jau visi sk.ii 
lija kā mirušus; uziet dažādus zudušus priekšmetus, pateikt kadas 
slimības iznākumu, paredzēt cilvēku laimes un nelaimes.

Kā šie gaišredzības gadījumi piepildījušies, var apliecināt ari vai 
rāki mūsu universitātes profesori, kas ari pie Finka pieredzējuši brī
nišķas lietas, bet ar zinātniskām metodēm tās vēl izskaidrot nevar.

Visvairāk gan brīnumu par Finku var pastāstīt viņa ilggadējais 
draugs, viens no mūsu vecākiem žurnālistiem, students Jānis 
Kalniņš.

Finkam ir ari “apakšīrnieks”— students J. Klavcāns.
Atzīmējams, ka Finks nedēļām ilgi neiziet uz ielas, respektīvi ne

atstāj telpas.
“Es nevaru ciest tos daudzos tumšos “šeftmaņu” tipus, ko redz 

tagad uz ielas un kas man sevišķi duras acīs” — izsaucas Finks.
Citādi viņš dzīvo kā visi cilvēki: ēd gaļu, smēķē, mīl puķes, dzīv

niekus, bērnus.
Šokoladio 

Pēdējā Brīdī, 1931. Nr. 270
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REKLAMĒ FINKU

“Pēdējais Bridis” bieži raksta par Finku un dažu dāmu gādību 
par viņu, kuras tam sūtot gan puķes, gan ari apjautājoties par viņa 
veselību. Un ziņo arī par baumu nepatiesību, kuras izpaudušās par it 
kā Finka apcietināšanu.

Jādomā, ka Finks par to “Pēdējam Brīdim ” pareģo labu nākotni.

Laikrakstu Apskats, 1931. Nr. 3

LUSTĪGAS NOTIKŠANAS PROVINCĒ
Feļetoniskas piezīmes

<...> “Ventas Balss” līdzstrādnieks intervējis Finku un pēdējais 
izteicies:

— Redzu Kaunas ielās dzīvu kustību un karogus. Ļaudis nes 
plakātus ar uzrakstiem , kas liecina, ka Viļņa atkal nākusi lietuvju ro
kās. Karu nevaru saskatīt, kaut gan visur m anām i kareivji un virs
nieki pilnā apbruņojumā.

Redzat nu, cik vienkārša lieta. Vajaga tikai, piem ērām , Sm e-’ 
tonam atbraukt uz Rīgu un paprasīt, kad īsti tas notiks, lai zin goda 
vārtus celt un alu brūvēt.

Pēc Finka domām šogad katrā ziņā jāmirst arī vienam lielam vīram. 
Bēres notikšot pavasarī, “kad visapkārt zied ceriņ i un ievas”. Tātad, 
nāves kandidāti, turaties! Tikko ziedēs ceriņ i un ievas, kādam  vaja
dzēs dziedāt:

— Es zārkā gulēdam s, p idrallā , p idrallā , spļauj, griestos svilpo
dams, p idralla llā ... <...>

Žanis Bezpūders 
Sociāldemokrāts, 1931. Nr. 277



ES BIJU PIE FINKA, UN VIŅŠ M AN  TEICA..

Rīgas gaišreģis mājas apstākļos. — Viesi, kuri viņam  nejautā par 
nākotni, un viesis, kurš jautā par visu. — Ģimenes drām a. — Tas, kas 
dodas pie gaišreģa — m uļķis, — saka Finks.

Un tomēr viņš runā par H itleru, “austrum iem ” un Latviju.
Nesen kādā jautrā skaņufilm ā parād īja gaišreģa kabinetu. Viņš 

sēdēja fantastiskā ietērpā, baltā parūkā, melnās brillēs un viņu apkal
poja sētnieks, tā ir nepateikt — apģērbts kā indiešu jogs vai pavārs. 
Šis sētnieks vandījās pa apm eklētāja kabatām , uzzināja viņu vecumu, 
uzvārdus, lasīja nodokļu inspektoru pavēstis un uz visu šo ziņu pa
mata sastād īja aptverošu k lienta “dosjē” un nodeva to sava ga iš
redzīgā saim nieka rīcībā.

Tā, protams, bezjēdzība, toties svinīgi, jo tad, kad atnāc uzzināt 
liktens noslēpumu, prasi ari attiecīgus apstākļus.

Pie Finka no visa tā nebija ne vēsts. Jau ieejot nem ājīgajā p ieņe
mamā telpā, nobrīnies, c ik  ikd ienišķ i un bez kāda svinīgum a pieņem 
savus nelūgtos klientus šis Rīgas populārais gaišreģis. Pa Finka dz ī
vokļa koridoru lodā kaut kādi jaun i cilvēki, atskan Finka m eitas p rie
cīgā balstiņa, bet otrā koridora galā kāds skaļi sauc kalpotāju.

Tādos apstākļos grūti iedomāties Finku togā, sakrustotām  rokām 
11/ krūtīm . Apmeklētājiem  viņš parādās negaidīti, nedaudz noguris 
no histēriķu, aizrāvušam ies ar m isticism u, biežajām vizītēm .

Finks nedaudz atgādina H itleru — tās pašas melnās Ūsiņas, bet 
lejāk Finks — vairs ne Hitlers. F inkam  nem oderns svārks un izdilu- 
š.is bikses. Bet apavi — tādi Rīgā viņam  vienīgajam  — gari šņor
zābaki, tā sauktās vengerkas.

ŠI apģērba detaļa Finkam piln īgi atņem jebkuru noslēpum ainī
bas oreolu. Bez tam viņa runa... Tā diez vai izsakās citi gaišreģi. Viņa 
balsi nav nekā no Delfu orākula. Viņš sarunājas kā īsts rīdzinieks, ar 
visiem sīkpilsoņu izteicieniem .

— M īļais, nu ko tad jūs gribat, es šodien esmu nevesels. Slimoju,
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un m ans dakters man iešļirc ināja zem ādas. Es jūtos sadauzīts, nu pie 
labākās gribas nevaru neko redzēt.

Jāievēro, ka “redzēt” no Finka mutes nozīmē “paredzēt”. Šajā 
momentā pie Finka dzīvoklī iedrāzās jau tra kom pānija jaunu un pat 
ne visai jaunu ļaužu, un Finks uzreiz atdzīvojās. Viņu ielūdz uz me
dībām  kaut kur tālu Latvijas ziemeļos. Finks ar lielu  prieku piedalītos 
šajā zvēru dzīšanā, kaut arī viņš galīg i nesaprot, kā var nogalināt ne
vainīgus zaķus vai skaistus briežus.

Sākās m ednieku stāsti, un te nu Finks acīm redzot pārrāva jeb 
kurus sakarus ar viņpasauli. Tādos apstākļos pavisam  neiedomājam i 
gaid īt no viņa kaut kādu atklāsm i. Un savādi — neviens no Finka 
viesiem  neuzdod viņam  uzm ācīgus jautājum u par nākotni. Vai nu 
šos Finka viesus vada takta izjūta, vai arī Finks viņiem  jau visu patei
cis. Uz saviem kārtējiem  ciem iņiem  Finks raugās droši, uz žurnā
listu — nedaudz greizi, lai tik tas neuzraksta ko lieku.

Bet Finks neslēpj patiku, ja  par viņu raksta, ka viņš ir visparastā
kais cilvēks, kam  piem īt retas spējas redzēt nākotni.

Tas b ija sestd ien , kad F inks bija nog uris. V iņ š tik k o  piecēlās no 
gultas un  n o p u rin ā ja  te rm o m etru , kas rād īja  v a irā k  p a r 4 0  grādiem . 
Bet to m ē r uz atvad ām  Finks uzdeva jau tā ju m u :

— Jūs, protams, gribat zināt, vai taisnība, ka es paredzēju visā
das briesm as uz otrajiem  Ziemassvētkiem?

— Jā, runā, jūs teicis, ka otrajā svētku dienā Rīgu ieņemšot boļ
ševiki.

— Šīs pasakas es dzirdu jau sen, bet ticiet, tās ir tādas blēņas, ka 
pat apstrīdēt kaut kā neērti. Tomēr, es domāju, būs pareizi, ja  jūs uz
rakstīsit, ka es nekad nevienam  neesmu neko tam līdzīgu teicis. Un 
vispār, veselais saprāts... Kā izskaidrot šīs baumas? Tas ir ieinteresētu 
personu darbs, ļaunu ļaužu. Tas ir diezgan nepatīkam s gadījum s un 
par to vairs nerunāsim . Ticiet — otrā svētku diena paies m ierīgi. 
Tuvākajās nedēļās neredzu nekā slikta.

Tas ir Finkam raksturīgi: viņš nesaka “paredzu”, bet gan “redzu”.
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Viņš apgalvo, ka nākotnes notikum i veidojas viņa acu priekšā kā 
skaidras ainas.

Pēc divām dienām  Finks izveseļojās un bija lieliskā garastāvoklī. 
Bet tomēr viņam  neveicās tā uzreiz aizsākt sarunu.

— Sakiet, vai tiešām tik svarīgi, ko Finks domā un zina par n ā
kotni? — viņš jautāja.

— Tagad tād i laik i, ļaudīm  gribas aizsteigties notikum iem  
priekšā, paskatīties kaut vai pa nākotnes atslēgas caurum u.

— Tiesa, es jau  noskaidroju, ka nākošais gads paies zem misti 
cisma zīmes. Ļaudis ielenks zīlniekus, un visādi šarlatāni labi uzdar 
bosies. Tas taisnība, ka tagad cilvēki briesm īgi grib ieskatīties na 
kotnē. Jā, un vēl — saulei palielināsies plankum i. Tas arī nav uz labu.

Te Finks ieturēja pauzi un uzm anīgi paskatījās uz sarunu biedru.
— Sakiet, — jau tā ja viņš, — vai jūs nežēlojaties par iekšējām sli 

m ībām? Nē? Nu tad skatieties, jūs pārcietīsit nopietnu vēderslim ību... 
Starp citu, par ko mēs runājām ? Jā, nākošajā gadā daudzi slimos ar 
smadzenīšu iekaisum u, tas ir — ar pakauša sm adzeņu iekaisumu. Šī 
slim ība būs visizplatītākā.

Gads būs smags, slim īgs. Saules plankum i atstās iespaidu uz c il
vēka organism u un sirdi.

Pakāpeniski Finks pāriet uz ikdienišķiem  jautājum iem . Viņš ļoti 
aizraujas ar m edicīnu, bet, izsmēlis tēmu, viņš labprāt stāsta par savu 
personīgo dzīvi. Der atzīmēt, ka Finks nesen pārdzīvoja sm agu ģim e
nes drām u, kas beidzās ar attiecību pārtraukšanu.

— Šis gads būs grūts ari man, — paziņoja Finks. — M ani tagad 
ielenc sievietes, lūdzas, lai saku viņām  kaut ko par nākotni. Bet es 
pagalam  nevaru ciest ļaudis, kas par visu vari grib ieskatīties likteņa 
noslēpumos. Jūs varat droši uzrakstīt, ka tas, kas dodas pie gaiš
reģa — m uļķis, jo  no likteņa tik  un tā neizbēgsi. Kas ir no tā, ka es 
paredzu nelaim es gadījum us? Man netic, bet, ja  arī notic, tad tā kā tā 
neviens nav spējīgs novērst neizbēgamo. — Finks apklusa un aizklāja 
seju ar rokām. Pēc piecēlās un teica:
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— Vai jūs ievērojāt, ka es pavisam nevados no loģikas? Es, p ie
mēram , m az ko saprotu Anglijas m iera politikā, bet patreiz es varu 
ar pārliecību teikt, ka nākošā gada jū lijā  vai augustā Anglija h itlerie
šiem izdarīs lielu pakalpojum u. Es nezinu, kā saucas tāds politiskais 
akts, bet Anglija un h itlerieši kļūs lieli draugi, es redzu, ka viņi pasāk 
kaut ko tādu, kas Eiropā visu izm ainīs.

— Kas gaida Latviju 1932. gadā? Es ļoti negribētu atbildēt uz šo 
jautājum u, bet varu teikt v ien īgi to, ka nākošais gads Latvijai būs 
vēl grūtāks nekā šis. Bet es neredzu, ka Latvija nākošajā gadā tiktu 
ierauta karā. Kaut arī Vācijā būs lielas pārm aiņas un tas atsauksies 
arī uz Latviju, taču pašu briesm īgāko Latvijai es neredzu.

Tas, kas notiks Eiropā 1932. gadā, Finkam  liekas kā slim īgs pro
cess. — Nākam ā gada notikumus es salīdzinu ar ļandabīga audzēja 
pārplīšanu, bet audzējs šis — jūs, protams, saprotiet — komunisms. 
Nākošais gads viņiem  tur iezīm ēsies ar lielām  pārm aiņām .

Par nožēlu, Finks nespēj noteikt, kas īsti notiks tur (viņš norā
dīja uz austrum iem ). Un vienīgi aizver acis, un vairākas reizes at
kārto par audzēju, kas plīsīs 1932. gadā. Tad m ierīgā balsī atkārto, ka 
nākošais gads būs visai grūts.

Kāds īpatsvars Finka paredzējum iem ? Es devos pie viņa pilns 
aizspriedum u un sākumā neatlaid īgi sm aidīju cerībā izsist viņu no 
sliedēm. Bet tad sākās brīnum u josla, kas Finku darījusi slavenu. Viņš 
atklāja tādus manas dzīves sīkum us, ka es biju spiests uz karstām  pē
dām nom ainīt savu sm aidu pret izbrīnu. Ko es, piem ēram , varēju iz
just, kad Finks nekļūdīgi noteica, no kādas slim ības nomira man tuvs 
cilvēks. Nosakot vecumu, viņš kļūdījās par vienu gadu. Veselu rindu 
intīm u jautājum u Finks atklāja ar pārsteidzošu precizitāti.

Par nākotni, tiesa, viņš stāstīja pavisam neticam as lietas. P ie
mēram , kā man, žurnālistam , varēja būt ap dūšu, dzirdot Finka pa
reģojum u, ka es pēc četriem  gadiem  būšu kom erciāla uzņēm um a 
vadībā, starp citu, ka es neprotu kā pienākās aizpildīt vekseļu blanku. 
Bet vesela gūzma Finka pareģojum u jau piepildījušies! To ir tik
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daudz, un par šiem  brīnum iem  lietas kursā it visi. Kapteiņa Bauces 
nāvi viņš paredzēja jau  divas nedēļas iepriekš, bet rakstnieka Janšev- 
ska slim ību noteica, pat nezinot par tāda rakstnieka eksistenci. Tādā 
gadījum ā, kāpēc gan Finkam neparedzēt tā audzēja uzplīšanu — vēl 
jo vairāk, ja  tam tik  ļoti gribētos ticēt.

R. Celms
Segodņa Večerom, 1931. Nr. 289

MODERNAS DAINAS

“Būšot kari”, Fiņkis saka —
Kādā dienas rietumā.
Vai nav šāda lieta traka,
Fiņki iestieps cietumā.

Ak tu priecīga, ak tu lustīga!
Ziemassvētku naksniņa.
Ēdīsim šķiņķi, atsauksim Fiņķi,
Priecājies, priecājies, ak tauta.

B. a.; Saims de Putato 
Aizkulises, 1931. Nr. 47, 52

POLITISKIE UN SAIMNIECISKIE  
PAREĢOJUMI 1932. G.

<...> M ūsu pašu gaišreģis Eižens Finks nav <...> drūm i no
skaņots. Viņš saka, ka grūtības būs, bet tauta tās pārvarēs. Latvijas
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brīvība un neatkarība netiks apdraudētas. Turpretī austrum u kai
m iņvalstī Finks saskata lielas pārm aiņas un dziļus satricinājum us.

Latvija, 1932. Nr. 1

KO FINKS... PAREĢO 1932. G A D Ā

Ieejot Finka foto ateljē, priekštelpās sastopu ap 10 uzposušās un 
rindu gaidošas klientes. Finks sviedriem  vaigos ņemas ar dekorāciju 
bīdīšanu; katrs grib nofotogrāfēties citādā pozā un interesantākos 
apstākļos... Laiks steidzas. Beidzot pienāk rinda man. Pēc pāris F. uz
stādītiem  jautājum iem  viņš izskatās apm ēram  šādi:

— Tie ļautiņ i ir paši vain īgi. Krīze jau  sen būtu aiz kalniem , ja 
ļaužu vairākum s paši bez dibināta iemesla un paniskām  bailēm  ne
vilktu krīzi garum ā. Citās zemēs vēl smagāka saim nieciskā krīze iestā
jās ātrāk un jau  sen izlīdzināta.

Ko sniegs Latvijai 1932. g.? Es neredzu, ka Latvija tekošajā gadā 
tiktu ierauta karā. Lai gan Vācijā sagaidām as ievērojamas pārm aiņas 
un tās varētu arī zinām ā m ērā atsaukties uz Latviju, bet visbaigāko es 
tomēr neparedzu. Būs jau , kā parasti, profesionālie “nem iern ieki” un 
šur tur pa “rūgtum am ”. Tam tomēr nav nekādas nozīmes iekšējā 
m iera un kārtības traucēšanai. Par ārpolitikas notikum iem  nav viegli 
izteikties. Varu savus pareģojumus attiecināt galvenām  kārtām  uz at
sevišķām, izcilus stāvošām personām — politiķiem . Bet vienu pie ga
dījum a gribu piem etināt: ka baumas, kuras nesen tikušas palaistas 
sabiedrībā par m ani un m aniem  pareģojum iem  (it kā par sagaidā
mām briesmām un tm l.) ir pilnīgi no gaisa grābtas. Neesmu nevienam 
“paredzējis” ne galu, ne nāvi.

Pilnīgs “blefs” ir arī baumas, it kā es būtu paredzējis d iezin kādu 
tur “boļševismu”.

Uz tekošā gada beigām es paredzu viena liela “augoņa” pārtrūk- 
šanu.
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Šis visiem  pazīstam ais “augonis” ir galīg i nobriedis un pats par 
sevi plīsīs bez operatora naža.

Starp citu, es paredzu 2 politiķu piepešu nāvi kādā lielā valstī. 
Tie kritīs par upuri atentātam . Gadu atpakaļ tik liktenis tos apžēloja 
un tie izglābās no nāves. Dotais “pagarinājum s” tad nu tekošajā gadā 
notecēs.

M eteors
Pēdējā Brīdi, 1932. Nr. 7

“GAIŠREĢIS” FINKS — DAILES TEĀTRA  
DIREKTORA ED. SMILGA DRAUGS

Šis blēdību meistars patlaban šķiries no savas sievas pēc 18 gadu 
laulības dzīves. Esot viņam  dēls un meita. Tie dzīvojot pie tēva, un 
pēdējais tos audzinot un skolojot. Viņš sievu aizlaid is, jo  tā apnikusi. 
Gribot saistīties ar citu — jaunāku un daiļāku. Un arī šo katastrofu 
ģim enē viņš esot sen pirm s gadiem  paredzējis... Viens no lielākiem  
blēžiem Rīgā. Pēc tautības — čigāns. Pēc profesijas — vājš fotogrāfs 
un pēc sava augstā am ata — pareģis, gaišreģis etc. Neizglītots, brutāls 
tips.

V iņa fotogrāfiskais “ateljē” — tikai ārēja izkārtne viņa burvju 
veikaliem , kurus atklāti piekopt no likum a nav atļauts, jo  tā būtu at
klāta ļaužu m ānīšana un m uļķošana. Tagad to viņš dara aizklāti, zem 
fotogrāfa maskas. Fotografē galvenā kārtā naudasm aisus.

Un pie viņa iet “visa” bagātā, id iotiskā Rīga! Naudas aristokrāti, 
sevišķi v iņa dām u personāls, vald ības v īri, sab iedriski un pat ievēro
jam i kultūras un m ākslas darbinieki. Iet savā apbrīnojam ā māņticībā, 
lai slīpētais ļaužu m uļķības izmantotājs pasacītu viņiem , kas viņiem  
patlaban kaiš? Un lai atklātu tiem  nākotnes aizkarus, dzīves noslēpu
mus. Lai pazīlētu uz kārtīm , lai parādītu pie viņiem  savu h irom anti
jas m ākslu. Un nekautrīgu melošanu.
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Un gudrais, viltīgais čigānzčns izmanto šo lētticību un klientiem  
liek to labi sam aksāt. Viņš ņem augstākus honorārus nekā ārsts vai 
advokats, vai mācītājs. Bez 10 latiem  viņš nemaz nerunājot. Šo muļķo 
dakteri sauc par Finku. Un pintiķi ir visi v iņa apm eklētāji.

Pāvils Gruztia
P. Gruznas dienasgrāmata. 1932. g., marts 

Rakstniecības un mūzikas muzejs.
Nr. 73095

PAREĢIS JEVGEŅIJS FINKS ŠĶIRAS  
NO SAVAS SIEVAS

Jevgēnijs Finks, bez šaubām , viens no vispopulārākajiem  ļaudīm  
Rīgā, tagad atkal saviem līdzpilsoņiem  liek runāt par sevi. Pēc 18 gadu 
laulības dzīves viņš šķiras no savas sievas.

Savam advokātam J. Arājam  viņš jau  uzdeva ierosināt šķiršanās 
lietu, bet viņa sieva savu interešu aizstāvību uzticēja zvērinātam  ad
vokātam Dambekalnam.

Kad Finkam jautā, kā tas nācās, ka viņš nav spējis paredzēt savas 
laulības dzīves liktenīgo gaitu, viņš atbild, ka nekad nav iešāvies prātā 
izmantot savas spējas paša vajadzībām .

— Starp citu, — saka viņš, — kad es pirm s 18 gadiem  gāju pie 
altāra, kāda iekšēja balss man burtiski čukstēja: “Neej, tik  un tā ar šo 
sievieti visu mūžu nenodzīvosi.” Bet cilvēks jau  nekad pats sevi ne
klausa. Es negribēju ticēt savai iekšējai balsij, taču cilvēka liktenis ir 
nepielūdzam s, no tā neviens nevar aizbēgt.

Finka sieva jau  pirm s gada aizgāja no viņa, atstājot tam abus sa
vus bērnus — meitu Ritu un dēlu Klaudiju.

— Viņu dēļ, — saka Finks, — es tik daudzus gadus turpināju 
laulības dzīvi ar cilvēku, kas pēc rakstura un iedabas m an d iam etrāli 
pretējs.

Finks apvaino sievu, ka tā nepareizi audzināja viņa meitu, pret
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viņa gribu izņēm a no ģ im nāzijas un grasījās izdot par sievu jaunam  
cilvēkam , kurš īstenībā viņu nem īlēja.

Kā viņš pats apgalvo, pret savu sievu vienm ēr izturējies ļoti labi 
un, kad ar Itālijas konsula Rīgā starpn iecību saņēm a lielu naudas 
summu par to, ka viņš pareizi paredzēja v irkni atentātu pret Muso- 
līni, uz viņas vārda nopirka muižu netālu no Talsiem.

Šķiroties viņš grib v ien īgi atbrīvoties no laulības važām, bet pre 
cēties no jauna netaisās.

Anna Finka — dzim usi Dreimane. Viņa nedaudz vecāka p.u 
savu vīru, ar kuru iepazinās p irm s divdesm it gadiem  viņa vecajā foto 
ateljē Kalnciema ielā. Finka kundze apgalvo, ka līdz pat pēdējam lai 
kam viņa laulības dzīve ritējusi īsti saskanīgi un tikai tad, kad starp 
viņu un vīru  uzradās “cita sieviete”, viņu laulība izrādījās izjukusi.

Pēc viņas vārdiem , šī sieviete it kā līdz šim  brīdim  strādā l inka 
ateljē.

Segodņa Večerom, 1932. Nr. 29

FINKS SAVĀ PERSONĪGĀ DZĪVĒ —

bijis slikts gaišreģis, jo  pēc 18 gadiem  kopdzīves spiests šķirties. Viņa 
sieva jau  gadu atpakaļ aizgāja, atstājot tam  dēlu Klaudiju un meitu 
Ritu, kuri iet vēl skolā. Uz sievas vārda nopirka par M usolīni naudu 
(par atentāta pareģojum u) lauku mājas pie Talsiem. No jauna precē
ties Finks nedomājot. Anna Fink-D reim an vecāka par vīru, izskaidro 
šķiršanos ar kādu sievieti, kura stājusies starp abiem . V iņa strādā 
Finka ateljē. Bijušā sieva sava v īra spējas nem az neatzīst un smejas 
par vieglprātīgām  dām ām , kas nedod Finkam m ieru.

Finks pēc šķiršanās atkopies un jūtas ļoti labi. Dāmas jau gudro 
par nākošām  laulībām , runā, ka tās esot lielākas firmas nelaiķa īpaš
nieka m eita, kas esot Finka talanta cienītāja.

Aizkulises, 1932. Nr. 7
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FINKS PĀRCĒLĀS UZ JAUNU DZĪVOKLI

Kā ziņots rīta num urā, Jelgavas apgabala tiesa izšķīra populāro 
Rīgas gaišreģi Jevgeņiju Finku un viņa sievu, ar kuru viņš nodzīvoja 
laulībā 18 gadus.

“Tagad Finks nolēma sākt jaunu dzīvi”. Viņš pārcēlās no Kaļķu 
ielas, kur atradās viņa ateljē, uz Raiņa bulvāri. ŠI pārbraukšana tika 
pavadīta ar sevišķām cerem onijām , kuru sīkākās detaļas viņš neat
klāj. Šīm cerem onijām  jānodrošina dzīvokļa labklājību. Tajā pat laikā 
dzīvoklis tika iesvētīts pēc baznīcas rituāla. Kā visi okultisti, Finks ir 
ļoti d ievbijīgs cilvēks, kaut ari reliģiskās dogmas, pie kurām  viņš pie
turās, ievērojam i atšķiras no parastajām .

Segodņa Večerom, 1932. Nr. 95

FINKS BEIDZOT ŠĶIRTS NO SIEVAS

Rīgas gaišreģis uzsāk jaunu dzīvi. — Eižens Finks ceļa jūtīs. — 
Viņa foto-ateljē turpm āk būs R aiņa bulv. — Ko par visu to saka pats 
gaišreģis? — Viņa jaunā dzīvoklī.

Mūsu metropoles sabiedrībai atkal interesants sarunu temats: po
pulārais Rīgas gaišreģis, m edijs un fotogrāfs Eižens Finks šinīs d ie
nās pārbrauc jaunā dzīvoklī.

Pārkravāšanās jau sākusies. Kaļķa iela, kur Tāla namā Finks pē
dējos gadus dzīvoja un strādāja, gaišreģim  apnikusies.

Finks, kā jau  čigānu bērns (vism az no tēva puses), m īl pārceļot 
no vienas vietas otrā — jaunā dzīvē, jaunos apstākļos.

Tomēr 30 gadu laikā, kam ēr Finks uzturas Rīgā, šis būs tikai 
v iņa ceturtais dzīvoklis.

Šoreiz gaišreģis veikalniecisko Iekšrīgas ielu apmainījis pret arī sto- 
krātisku bulvāri — proti, Raiņa bulvāri, kur 3. numurā, Konrāda namā,
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tas tagad pārvieto savu foto-ateljē. Blakusnam ā atrodas Dr. I lalia kll 
nika.

Savā jaunajā m ājoklī slavenais gaišreģis varēs uzsaki ari i.mnu 
dzīvi.

Jo — tā vēsta pēdējās ziņas no Jelgavas apgabaltiesas l in k s  
beidzot šķirts no sievas, ar kuru sadzīvoja nelaim īgā laulība IN gadus.

Abi Finka bērni, no mātes novērsdamies, palikuši pie tēva.
M eita R ita un dēls Klaudijs — abi pašreiz dūšīgi mācās v idus

skolā. Gaišreģi satieku vēl v iņa Iekšrīgas ateljē, l inks, ka vienmēr, 
priecīgi — smaidošs un jaunek līga spara pilns.

— Nu, jūs tagad ceļa jūtīs? — izsaucos.
— Jā, — nosmīn Finks, — tikpat visu mūžu vienā m ājā neno

dzīvosi.
Tur, Kaļķu ielā, v iņam  pretī caur logiem  raudzījās tikai pilsētas 

pelēkie augsto namu m ūri: viņš tur dzīvoja 5. stāvā; šeit, Raiņa bu l
vāri, Finka dzīvoklis turpretim  atrodas beletāžā — parterī un pa tā 
logiem atveras priekšā pilsētas kanāla gleznain ie krasti.

— Jaunā dzīves vietā man tikai viens nepatīk: rudenī vajadzēs 
skatīties krītošās, dzeltējošās lapās, — piebilst liriskais m elnm atis — 
gaišreģis, kas necieš dabas skaistumu.

Jaunam Finka dzīvoklim  6 glīti izremontētas istabas. Sevišķi labu 
iespaidu atstāj sarkanā zāle (Finks m īl spilgtas krāsas) ar romantisko 
kam īnu, kur vakaros gaišreģis varēs sapņaini trinkšķināt savu iem ī
ļoto arfu.

Pārvilkšanās jaunā dzīvoklī Eiženam Finkarn saistās ar dažām, tik 
viņam vienam zināmām, ceremonijām, kas dzīvoklim atnesot svētību.

Tā, pirm s dažām dienām , gaišreģis šai sakarā bija izbraucis uz 
Valm ieru, kur pie fotogrāfa Sarkanbārda tas savā laikā strādājis kā 
māceklis.

Bez tam paredzēta Finka jaunā m ājokļa iesvētīšana arī kristīgā 
garā.

Atzīmējams, ka E. Finks, kā jau  okultists, ļoti dievticīgs cilvēks, 
tikai ne parastā, konvencionāli-koncesionālā nozīmē.
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V isvairāk viņš paļaujas liktenim , kas līdz šim viņam  bijis gan 
raibs, bet labvēlīgs.

— Pret likteni ar gaišredzību nevar iet, jo  tad jau  ar pēdējās palī
dzību cilvēks savam liktenim  varētu izbēgt, — saka Finks.

Šai laikā foto-ateljē ienāk no ielas kāds pusmūža, vienkārši ģēr
bies cilvēks.

Finks ar savu pētošo skatu ieurbjas uz acum irk li svešā ienācēja 
sejā, stāvā un kustībās; tad pēkšņi, tam taisni acīs raudzīdam ies, stin
gri — nem ald īgā tonī nosaka:

— Jūs esat zaglis!
Šis ap liecinājum s svešinieku tā pārsteidza, ka viņam  atliek ģaiš- 

reģim tikai pateikt taisnību: jā , viņš tikko iznācis no cietum a, kur sē
dējis par zādzību.

— Bet tas nekas, — uzm undrinoši saka viņam  Finks, — tikai 
citreiz vairs nezodz; še (gaišreģis iespiež tam saujā dažus sudrabus) 
un staigā vesels.

Svešais vīrs, kautri palocīdam ies, bailīg i, bet apm ierināts, tiklīdz 
pa durvīm .

Bet, pagriezdam ies pret publiku, Finks daudznozīm īgi nosaka:
— Ja tik tādi mums būtu tie zagļi, tad mēs visi varētu dzīvot, cepures 
kuldam i...

Un sim pātiskais gaišreģis pazūd atkal savos plašos apartamentos.
Šokolaiiio 

Pēdējā Brīdī, 1932. Nr. 95

NOZIEDZNIEKI TIKS NOĶERTI NE VĒLĀK  
K Ā  OTRDIEN, — APGALVO FINKS

Divus viņš skaidri redz

Finks nav lasījis vakardienas avīzi un līdz m anai atnākšanai 
viņam  nekas nebija zināms par briesm īgo noziegum u Sm uškinu dzī-
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vokll. Finks noguris pēc darba dienas, viņš runā nelabprāt. Stāsta, ka 
visu dienu staigājis kā sapnī, neievērojot apkārtējos, nomākts kaut 
kādām uzm ācīgām  priekšnojautām .

— Man kaut kā nepatīk plankum i uz saules. Sm aga, sm acējoša 
.itmosfēra. Ļaudis kļūst aizvien zvērīgāki, zaudē līdzību Dievam.

Finks runā ātri un saraustīti. Viņš negrib, viņš ir noguris zīlēt. 
Viņš atdod visus savus spēkus un neko neņem pretī. Neviens negrib 
dot padom u viņam , neviens negrib viņam  palīdzēt. Un pie tam vēl 
viņu uztraukuši šī slepkavība. Šausmas, šausmas...

— ... Slepkavas... Viņi taču bija vairāki, vai ne? Četri? Jā, varētu būt.
Viņš skaidri redz tikai divus. Jauni puiši, kaut kādi “puikas”.
— D uraki, c ik  m uļķ īgi v iņ i rīkojās! Bet kas viņi? Nē, nekādā 

ziņā tie nav profesionāļi. Vienam it kā b ijušas kādas attiecības ar 
Smuškinu ģim eni, iespējam s, viņš kaut kad kalpojis pie viņiem ... — 
lāču pie viņiem  kalpoja, droši vien, tikai ebreji, un Finkam liekas 
neiespējam i, ka ebrejs varētu nogalināt. Viss kaut kā savādi, ne
skaidri...

Viens no slepkavām kaut kad bijis karavīrs, labi apģērbts...
— Viņus noteikti atradīs. Par to es nešaubos ne m inūti. Dažu 

dienu jautājum s... Ne vēlāk par otrdienu, citādi nem az nevar būt.
Viņi — kaut kur M askavas forštatē. Ko, viens no viņiem  noslē

pās Kalnu ielā? Nu, lūk, redziet, es taču jum s saku... Atradīs, noteikti 
atradīs...

Re, tikai savāds gadījum s ar kalpotāju... Kā viņi to uzreiz neno
beidza?... Viens, divi — iesituši pa galvu un nebūtu bijis liecinieka. 
Bet arī tas noskaidrosies, ne tik  ātri, bet noteikti noskaidrosies.

Par šoferi grūti ko teikt... Sevišķi tuvā saistībā ar slepkavību šo
feri viņš neredz. Viņam  vispār tik grūti kaut ko teikt šodien.

— Ak! — Finks pēkšņi atdzīvojas. — Kad atnāk iedvesma, es re
dzu visu, es zinu, es jūtu , es dzirdu kaut kādu iekšēju balsi. Dažkārt 
tik skaidri, ka to dzird arī apkārtējie.

Viņš ar aizrautību sāk stāstīt, kā nojauta Čakstes nāvi, kā iekšējā
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balss viņam  teica: “Čakste nom irs”. Taņina, v iņa laba paziņas, no
slepkavošanas naktī Finks patiesi dzirdējis šāvienu. Pēc tam , kad 
Finks brauca garām  viņa lauku m ājām  Latgalē, viņu sagrāba nesa
protam as šausmas. Tikai vēlāk līdzbraucēji pateica Finkam , ka šī ir tā 
lauku sēta, kur tika nogalināts Taņins. Bet Taņina sievai viņš pare
ģoja šīs šausm as jau  tad, kad viņa vēl nebija ar to precējusies un pat 
nepazina viņu.

Finks atceras gadījum u pēc gadījum a. C ik gan noziegumu viņš 
atklājis jau  līdz tam , iekam s kāds par to izdarīšanu aizdom ājies...

Viņš noguris atmetas pret krēsla m uguru un apklust. Aizsmēķē. 
Klusums. M ans papiross dziest, viņa arī. Viņš to aizdedzina no jauna 
un dzēš sērkociņu. Un tad es izšķiros par mazu eksperim entu. Es no
laižu roku ar nodzisušo papirosu zem galda un domās pieprasu: 
“M an arī sērkociņu!” Finks kļūst nem ierīgs, v iņa roka sniedzas pēc 
sērkociņa, viņš aizdedzina un sniedz man. Viņš tā arī paliek ar pa
stieptu sērkociņu un izbrīnīts skatās uz m ani — kur tad ir mans pa
piross... Tad es paceļu roku un aizsm ēķēju. V iņa sejā atkal iegulst 
m ierīga izteiksme, bet man sam etas neveikli.

— Es nevaru jum s neko daudz pateikt, — uz atvadām  viņš no
guris saka, — bet tomēr ar pārliecību teikšu: slepkavu noķeršana —ļ  
tuvāko dienu jautājum s.

Hei.

Segodņa, 1932. Nr. 156

FINKA PAREĢOJUMS PAR DAĻIŅA UN 
DIM ZAS IZREDZĒM LOSANDŽELOSAS  

OLIMPIĀDĒ

Daliņš olim piādē visus uzvarēs. — Dimzas olim piādē līdzvērtīgi 
stāvēs uzvarētājam  blakus, bet uzvarēt gan neuzvarēs. — Daliņam 
m īksta daba, D imzam liels gribas spēks. — A rtūram  M otm illeram
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jābūt ļoti uzm anīgam . — Latvija slavu pasaulē iegūs ar sportu kā otrā 
Somija.

Kad Finku iepazīstinu, kāds mans m ērķis — tas maz pam azām 
tai nodziļinājās, un, kad, sēdot tā viņa m istiski iekārtotā darba kabi
netā, man izslīd jautājum s: — Ko sakat, un ko redzat mūsu lielā soļo
šanas m alača — Jāņa Daļiņa un klasiskā sporta daudzcīņu meistara 
|āņa Dimzas izredzēs o lim piādē?” — Finks brīd i sevī iedziļinājās. 
Sejā rodas koncentrēta izteiksm e. Par D aļiņa sporta gaitām  Finks zin 
vēstīt sekojošo:

— Daliņš iet un uzvar. V iņa izjūta dzen viņu uzvarēt. Viņa pre
tiniekiem  tādu ieroču gandrīz nav; ir tikai divi, kuriem  tas piem īt 
mazākā mērā. Daliņš tic, un tas ir jau  vairāk  kā puse no uzvaras. 
Viņam ir savs takts, ko neviens nezin, pat to grūti konstatēt man. 
Priekšā stāvošā cīņa Daliņam nebūs cīņa, bet bezcīņas gājiens pretī 
uzvarai. Daliņam olim piskā 50 klm. soļojum ā konkurentu nav. Viņš 
uzvarēs fenom enālā laikā un nekādi sarežģījum i nebūs, pēc uzvaras 
nāks vēl uzvaras. Daliņš ir m īkstsirdīgs, ar ātrām  asarām . Ievēro dzī
ves likum ību un to pilda. Varat droši gatavoties uz D aļiņa sagaid ī
šanu, atgriežoties no Am erikas, jo  katrā ziņā, tas ne tikai šai cīņā nav 
pārspējams, bet, ka viņu nav domājams pārspēt arī turpmāk, līdz iestā
sies dabas neizbēgam ais vecum a likum s.

Par otro “lauvas” startu olimpiādē, Jāņa Dimzas izredzēm desmit- 
i iņā, Finks saka, ka tās soloties labas, bet uzvaru nesaskatot. Viņa 
uzvaras traucējum s ir kāds dzīvei nepielāgots “bet”, kas graušot sp ī
došāko uzvaru pasaules mērogā. Ja nebūtot daudzcīņnieks ierauts arī 
šajā “bet” — tad arī tam  uzvara būtu droša. — Viņš olim piādē gan 
daudz ko gūs — bet uzvaras ziņā viņš stāvēs līdzās uzvarētājam .

Viņam ir tik liela gribas koncentrācija, ka visu piepūlošāko — ne- 
l u amāko tas sasniedz it kā spēlējoties. V iņa sn iegtais rezultāts o lim 
piādē būs nedaudz sliktāks par uzvarētāja rezultātu. Ja Dimza spor- 
tam neatbilstošo atstātu A m erikā, tad Dimzas rezultāts vēlāk kļūs 
tapat kā Daļiņa sasniegum s, kas pasaulē nepārspējams, — beidz stās
tīt par mūsu fenomenu izredzēm priekšā stāvošās olim piskās cīņās.
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Kad no portfeļa izvelku liela apm ēra A rtura M otm illera 
ģīm etni — Finks skaļā balsī zibeņa ātrum ā izgrūž: — M an ļoti nepa
tiktu, ja  ar M otm illeru uz ūdens notiktu kas traģisks un tāpēc lūdzu 
brīd in iet viņu.

Kad intervijas “seanss” nobeidzies, Finks m anām i noguris sāk 
arī man pastāstīt par visu ko vēlējos. Viņš pareizi pateica, c ik  pašreiz 
mājās atrodas personas. Kā sauc tēva vārdā. Uz ko nesas prāts un ko 
pašreiz darot. Kad laiks pienācis atstāt Finka m ājokli Raiņa bulvāri 
Nr. 3, sirsn īg i atvadoties viņš spiež roku.

Pēdējā Brīdi, 1932. Nr. 169

MODERNĀ DAINA

Ogrē gaida pastardienu;
Nu būs Fiņķim konkurence.
Nu tik visi zīlēsim,
Pastardienas gaidīsim.

Saims de Putoto 
Aizkulises, 1932. Nr. 38

“GAIŠREĢA” FINKA LĪGAVA  
ALĪSE LILIENFELDE IR NAPOLEONA  

UN MUSOLĪNI PIELŪDZĒJA

Viņa bija “redīsiņš” un dienēja “mežonīgajā divīzijā”

Rīgā izplatījās sensacionāla vēsts: populārais “gaišreģis” Finks 
precās. V iņa līgava — Alīse H ristiāna meita Lilienfelde, pazīstamā 
restorāna, kafejnīcas, vīnu un liķ ieru fabrikas “Otto Švarcs” īpašnieka 
Hr. Jurgensona meita.
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Kā līgava, tā līgavain is jau  bijuši precējušies un viņiem  ir pal 
bērni. A. L ilienfeldei ir sešpadsm itgadīga meita, kura dzīvo pie tēva. 
Lilienfeldes k-dze šķirās no sava vira pirm s trim  gadiem , bet Finks 
no savas sievas — pirm s diviem  gadiem . Finka bērni — astoņpa 
dsm itgadigs dēls un divdesm itgadīga meita — palika pie viņa.

Lilienfeldes k-dze pēc tēva nāves ir visu Hr. Jurgensona u/ih- 
mumu līdzīpašniece, no tā izrietoši — bagāta sieviete.

Laulības ar Finku, pēc Lilienfeldes vārdiem , jau izlemtas im 
notiks pēc trim  nedēļām . Jaunie pat pieteica baznīcā par savu saderi 
nāšanos. Laulāšana notiks pareizticīgo baznīcā, jo Finks ir pareizti
cīgais.

A. H. Lilienfelde dzīvo lielā dzīvoklī Aspazijas bulvārī, kādā no 
mājām, kas pieder Jurgensonu ģim enei. Šajā dzīvokli viņa dzīvoja 
arī ar p irm o vīru. M ilzīga istaba, vecm odīgas mēbeles. Lilienfeldes 
k-dze — labi saglabājusies sieviete, m elniem , gludi atpakaļ sasukā
tiem matiem . Viņa pieņem laipni.

— Tikai ne šeit! Ieiesim manā istabā, šeit ir tik  nem ājīgi.
Lilienfeldes k-dzes istaba krasi atšķiras no pirmās. Tā ievērojam i

mazāka un ļoti m ājīga. Plata tahta, kaktā liesmo kam īns, pie sienām 
daudz portretu.

Portretu izvēle mazliet īpatnēja. Te arī m ilzīgs Napoleona port
rets, te arī M usolīni dažādās pozās. Starp viņiem  — liels Finka port
rets, m ākslin ieka Krausa darbs. No pretējās sienas noraugās pašas 
saimnieces portrets.

—Šie te jau  ģim enes portreti?
—Jā, tā būtu, — ar sm aidu apstiprina saim niece. V iņa ar nepa

u stu  vieglum u uzlec uz tahtas un apsēžas, paraujot kājas zem sevis, 
pa turku modei.

— Šajā istabā savākts viss, kas man dārgs. Šeit ir  dižu ļaužu 
portreti, kurus es pielūdzu, šeit ir mans štābs...

— Štābs?!
— Ak, tā es saucu savus vecākus un radiniekus. Bet šeit, lūk, es.

181



Šis ir Jevgeņija Ivanoviča uzņēmums. Jevgeņijs Ivanovčs — tas taču 
Finks. Viņš man teica: te tu pēc Steņka Razina izskaties. Redziet, 
taisnība, es patiešām  līdzīga, vai ne? Es jau  vispār tāda...

— Kāda?
— Redziet, es d ienēju  Kaukāzā mežonīgajā divīzijā. Reiz ģene

rālis Ruzskis, jūs zināt, viņu boļševiki vēlāk dzīvu ieraka zemē, man 
teica: nāciet dienēt pie mums, m ežonīgajā divīzijā. Un es attraucu: 
ietu jau, bet mani tur neņems. Taču viņš iekārtoja mani pēc tam. Es 
biju vienīgā sieviete starp 14 000 vīriešiem . M ans darbs bija sevišķi 
bīstams. Es taču biju redīsiņš...

— Redīsiņš?
— Ak, jum s nav zinām s šis izteiciens? Tas nozīmē, ka es no ār

puses biju sarkana, bet iekšpusē — balta. Redziet, man nācās strādāt 
pie sarkanajiem , — es biju izlūks... Bet m an veicās. V ienīgi Rīgā boļ
ševiku laikā vajadzēja pasēdēt cietumā.

— Kad jūs iepazināties ar Finku?
— O, tas bija p irm s gadiem  desm it. M ana māte aizsūtīja mani 

pie viņa pazīlēt. Mēs, redziet, gribējām  pirkt m āju uz Kaļķu ielas 
stūra, kurā atrodas kafejnīca. Bet nezinājām , vai tas būs izdevīgi. 
Māte man teica: — Tu taču esi varonīga sieviete, mežonīgajā divīzijā 
d ienēji, tev ne no kā nav bail. Tad aizej pie tā čigāna M askavas for- 
štatē. Lai dod padomu. — Bet tomēr viņa uzstāja, lai, drošības labad, 
ņem u līdzi kalponi. Finks ieteica pirkt šo māju. Tā arī sākās mūsu 
pazīšanās.

Par savām precībām ar Finku A. L ilienfelde runā kā par noti
kušu faktu. Finka dēls jau  dzīvo viņas dzīvoklī.

— Tā, ziniet, m ierīgāk, — viņa paziņo, — citādi — vientuļa sie
viete viena... M ani ir tā jau  vairākas reizes m ēģināja apzagt...

Kur “jaun ie” dzīvos pēc kāzām, Lilienfeldes k-dze vēl nevar pa
teikt, tas vēl nav izlemts. Bet, droši v ien, viņas dzīvoklī.

Hei.
Segodņa Večerom, 1933. Nr. 34
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AP FINKA UN LILIENFELDT LAULĪBĀM

Populārais gaišreģis Finks, kuru pazīst pat ārzemēs un pie viņa 
griežas ļoti slaveni v īri, tuvākā nākotnē iebrauc laulības ostā ar Alisi 
Lilienfeldt, dzim. Jurgenson (firmas “Otto Švarc” līdzīpašnieci). Gaiš
reģis pazīstam s ar savu līgavu jau no Kaukāza laikiem , kad tā bija 
mežonīgā divīzijā (dikaja divizija) kā drošsirdīga amazone. L ilien
feldt kundzi augstākā Rīgas sabiedrībā pazīst kā sirsnīgu un atsau
cīgu sievieti. Daudzi izmanto viņas labsirdību. Finkam daudz skauģu, 
kuri visi ir  pret viņa laulībām , bet, ja  Finks gribēs, tad laulības notiks 
pēc diviem  mēnešiem .

Pats Finks jū tas spirgts un vesels. Piekopj m asāžu, kuru iesācis 
pirms diviem  gadiem , kad viņam  uznākusi nervu lēkm e. Populārā 
augstākā sabiedrībā masēze Lilija Gelders viņu atkal uzcēlusi uz k ā
jām. Viņa pazīstam a ar saviem brīnum darbiem . Kādu augsti stāvošu 
personu Gelders izārstējusi no išiasa 30 dienās, kam ēr parasti ārstē 
šanās velkas pāris gadu. Gaišreģis viņu ļoti ciena un saka, ka gatavs 
atdot visus zemes labum us par viņas masāžu. Finks galveno uzm a
nību veltī savai m iesai, sevišķi kājām . “Lai būtu uzģērbti kaut kan 
kari, bet m iesa un kājas lai būtu tīras. Ja tīras kājas, smadzenes labāki 
strādā” (okulta ziniba). M asāžu viņš m īl vakarā un pēc tam iet gulēt. 
Tagad gaišreģis jūtas lieliski un par prieku savām daudzām  cien ītā
jam iegūst arvienu lielākas gaišredzības spējas un kļūst arvienu po
pulārāks.

PAR SENSACIONĀLĀM FINKA LAULĪBĀM

Sakarā ar Finka un Alises L ilienfeldt kāzām interesanti atzīmēt 
dažus kuriozus sīkum us. Alises Lilienfeldt labsirdību izmanto ari 
viņai tuvi cilvēki, kuri ir pret “tik prastām ” laulībām . Sevišķi divas 
viņai tuvi stāvošas dām as visādi cenšas izjaukt laulības. Un tomēr, 
neskatoties uz visu, kāzas notikšot visdrīzākā laikā. Tā ka visas intrigas
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izjuks. Alise L. esot enerģiska sieviete, un nav jābrīnās, ka visi ir pret 
viņu. Savu m āju viņa sauc par “trešo internacionāli”. Viņas vecākā 
māsa Irma precējusies ar angli, bet brālis ar arm ēnieti, bet jaunākā 
divas reizes jau  precējusies. Agrāk viņas māte p iekrita laulībām , bet 
tagad ari viņa ir pret. L ilienfeldt kdze brīnās, kam dēļ viņas radinieki 
tagad sacēluši tādu troksni. Toreiz, kad viņas pirm ais vīrs atstāja 
tukšu dzīvokli, paņēm a m eitiņu un visas mēbeles, rad i klusēja un 
neko neteica, bet tagad, kad viņa atradusi savu laim i, visi pret viņu?

Viņas m ateriālais stāvoklis nav sevišķi spīdošs, jo no mantojuma 
viņa neko nesaņem. Visu saņēm usi savās rokās viena no radiniecēm. 
Alises L. devīze izteikta uz viņas somiņas: “Kur ņems, kad nav.” Kan
tori viņa sauc par “čeku”, bet Romas viesnīcu par “Žila Verna un Ala 
Kapones m aisījum u”. M īļie labie radinieki viņai apgādājuši pat ār
zemju pasi, lai tikai brauc uz ārzemēm (vai tālāk no Finka?), bet viņa 
to apm ain ījusi pret vietējo. Radi apgalvo, ka Finks ar viņu precas 
naudas dēļ, bet viņa pati atklāti saka, ka visas viņu pazīšanās 10 ga
dos Finks nav ņēm is no viņas ne santīm a. Saprotams, ka Finka —̂ 
Lilienfeldt kāzas ir ļoti nepatīkam s Jurgensoniem un tam dēļ viņi stā
jas tam ceļā gan likum īgi, gan nelikum īgi.

“J. Z.” nevar ciest Finku, asi uzbrūk “gaišreģim ”. Viņš esot neiz
glītots un rupjš čigāns, pie kura sievai tik un tā būšot nepanesama 
dzīve. F. gribot tikt par Švarca firmas līdzīpašnieku. Ka Lilienfeldt 
nonākusi zem Finka iespaida, par to “Jaun. Ziņ.” nebrīnās. Arī “J. 
savā laikā rakstīja par Finka pārdabiskām spējām (..).

Kuriozi, ka “J. Z.” raksta: “Ja Lilienfelde tiešām  domā stāties lau
lībā, tad viņa atradīs daudz piem ērotāku viru  (vai caur “J. Z.” precību 
sludinājum u nodaļu?).

Dora Jurgensone, apgalvo reportieris, nekad Finka un savas mei 
tas laulības neatzīšot, bet atraus visus pabalstus. V iņa jau  devusi tam 
gadījum am  vajadzīgos rīkojum us (?).
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ĀRZEMNIEKI PIE FINKA

Vijolniekam  M arto Finks pareģojis, ka koncertā ārzemēs viņam  
uzkritīšot uz galvas dekorācijas, bet viņš izglābšoties. Un tas p iep ild ī
jies. Dzejniekam Igoram Severjaņinam  F. pareģojis nelaim i un ka to 
izglābs viņa sieva. Pie Finka griezušies prof. Filkners, notārs Ozoliņš, 
kuram viņš pareģojis vietu Valm ierā, prof. Atšķils u. c. Par nākamo 
valdību viņš domā, ka būs “tie paši vēži, tikai citā kulītē”. Hitleram 
viņš pareģojis jau  kopš desm it gadiem  uzvaru.

Uz sievietēm  Finks skatās šādi: “M iljoniem  gadu mēs meklēsim  
sievieti, bet to neatradīsim . Ticēt sievietei nevar, bet no viņas jāņem  
visu, ko var.”

Finks sevi neskaita par “gaišreģi”, bet viņš ar in tu īciju  nojauš c il
vēku.

AP FINKA UN LILIENFELD LAULĪBAM

Alisei Lilienfeld pēc tēva novēlējuma noteikti Ls 500 — mēnesī.
I ilienfeld k-dze uz rokas šo naudu nesaņem. Kantoris viņai izsniedz 
naudu mazākās sum m ās, jo  viņa esot pārāk labsirdīga un varot iztē
lot lielo sum m u vienā dienā. Bieži viņai pietrūkstot naudas pat vis- 
nepieciešam ākam . V iņa ieķīlājusi lom bardā pat savus tepiķus. Vis- 
\.iirāk savai meitai palīdz labsirdīgā un ideālā māte. Bet viņas m īļie 
radinieki nemaz nav tik sirsnīgi un labi. Interesanti, ka redzēdama 
savu bezspēcību Finka un Lilienfeld lietā, kāda laba padom devēja 
teikusi sekojošo asprātību: “Kamdēļ Jums jālau lājas, Jūs varat dzīvot 
i.»pat.” Bet Alise L. strupi atbildējusi: “Paldies, es Jums atstāju tādu ne- 
ļalzību.” Neskatoties, ka viņas m ateriālais stāvoklis nav spīdošs, lau
lības tomēr notikšot tuvākās dienās.

Sakarā ar pēdējiem  notikum iem  un m ezaliansi, Lilienfeld k-dze 
vai katru dienu saņem  precību p iedāvājum us. V iņa dom ā, ka tas ir 
zināmu aprindu darbs, ku ri iein teresēti, lai v iņa neapprecētos ar 
linku .
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NO NAKTSLOKĀLU DZlVES

Populāro kafejnīcu, kas atrodas Operas laukum ā, publika no
kristījusi par “Pinka kafejnīcu”. Kāds augstāks virsnieks pie rakst
nieku galda solījās pat boikotēt kafejnīcu, ja  par znotu nāktu čigāns.

Aizkulises, 1933. Nr. 6, 7, 8

“UN TOMĒR ARĪ LAULĪBAS BŪS!”

saka gaišreģis Eižens Finks.
Viņš jau  saderinājies ar “Otto Švarc” līdzmantinieci Alisi Lilien- 

feldt kdzi. — Vai gaišreģis Finks ir “rupjš čigāns”? — Par pareizo uti 
nepareizo zīlēšanu. — Rautenfelda laiki pagājuši. — Dzīve kā pasakā.
— “Katlakalna kroģeri”. — Visuvarenais liktenis. — Puķes un dzīv
nieki kā mīlas mēraukla. — Finka fotoateljē. — Gaišreģa saulainība.
— Daži no “karaļa” aprindām ņemšot sliktu galu.

Populārais Rīgas gaišreģis un fotogrāfs Eižens Finks, kad viņš 
vēl dzīvoja savā nelielā, krēslainā dzīvoklītī (tas bija pirms vairākiem  
gadiem ) M askavas “forštatē”, no visām  profesijām  visvairāk necieta 
žurnālistus un skolotājus, kaut viņa tuvākais draugs stud. J. Kalniņš 
ir pats viens no mūsu vecākiem  preses darbiniekiem .

Tagad jau labi sen gaišreģis par šo profesiju p iederīgiem  ir citā
dās domās.

— Tas acīm redzot toreiz bija m anas Annas (F inka bij. sievas) 
iespaids, kas pret žurnālistiem  izturējās sevišķi nelaipni — saka Eiž. 
Finks.

Tomēr populāri tāti arī tagad Finks nemeklē. Neskatoties uz to, 
viņš pašreiz atkal ir plašākas sabiedrības sarunu centrā. Jo, lūk, no 
pirm ās sievas pirm s gada šķīries, viņš tagad atrodas jau  otrreiz ceļā 
uz laulības un m īlas ostu.

Šoreiz gaišreģa izredzētā nav vis vienkārša sieviete, bet viena no
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pazīstam ākām  Rīgas labākās sabiedrības dām ām  — vecās “Otto 
Švarc” firm as galvenās īpašnieces Doras Jirgensones m eita A lise 
Lilienfeldt, kas arī p irm s gadiem  šķīrusies no sava pirm ā vīra.

Nesen abi — Eižens un Alise — jau  saderinājušies, un visā d r ī
zumā arī gaidām as kāzas, ko viņi paši arī nenoliedz.

Tomēr atradies Rīgā kāds pēcpusdienas laikraksts, kam šīs lau lī
bas nepatīk un kas savā vakardienas num urā tās m ēģina padarīt par 
neiespējam ām . Finks, lūk, esot — kā tur rakstīts — neizglītots un 
rupjš čigāns, pie kura sievai tik  un tā būšot nepanesam a dzīve.

Kad gaišreģim  šo avīzi parādu, viņš gardi iesmejas un saka:
— Viņi acīmredzot arī gribētu zīlēt, bet neprot: nepareizi zīlēt — 

nav nekāda māksla. Un tomēr, vai tas nu viņiem  patīk vai nepatīk, 
manas laulības ar Lilienfeldt kdzi notiks: Benjam iņiem  atļauju jau 
neprasīsim ... Es Lilienfeldt kdzi pazīstu kā ļoti krietnu un augsti c ie
nījamu sievieti jau  10 gadus; v iņa man ir tuvs un m īļš cilvēks. Ne par 
kādu “nonākšanu Finka iespaidā” (tā avīzē m inēts) nevar būt ne ru 
nas. Arī m ateriāli nekad viņu neesmu izmantojis.

Attiecībā un Finka čigānisko it kā “rupjum u” gaišreģis piebilst, 
ka no Katlakalna “kroģeriem ” citu valodu jau arī bijis grūti sagaidīt.

C ik mums zināms, tad, kaut Finkam arī nav varbūt formālās iz 
glītības, viņš tomēr stipri inteliģenta personība, sarunās ar kuru pat 
augstskolas profesori un ievērojam i m ākslin ieki gūst tīkam u baudu.

Kā pats Finks, tā viņa draudzene Alise nepiegriež lielu vērību arī 
radu tenkām  pret viņa drīzo laulību. Viņi saprot, ka vairs nav barona 
Rautenfelda laik i, kad pēdējo par nodomātām nevienādām  laulībām  
m ēģināja padarīt par traku.

Č igāna un latvietes mezalianses dalībnieki abi ir norm āli cilvēki, 
tāpat kā viņu bērni no pirm ām  laulībām , kaut arī ne bez savām īpat
nībām.

Finka bērni — meita Rita un dēls Klaudijs — apm eklē Rīgas 
vidusskolas un dzīvo pie tēva, kas par tiem  ļoti rūpējas. Bet L ilien- 
loldt kdzei tās m eitu atņēm is pirm ais vīrs. Kundzes sirm ā māte Dora
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Jirgensone uz m eitas Alises jaunām  laulībām  skatās labvēlīgi, kaut to 
daži cenšas noskaņot pretēji.

—Jā, visa m ana dzīve ir kā viena pasaka, — sapņaini saka gaiš
reģis, — to varētu izjaukt tikai visuvarenais liktenis, bet nevis vskauģi 
un nelabvēļi. Un šoreiz es zinu — liktenis nav pret mūsu laulībām .

Bet runāsim  labāk par ko citu, — ierosina Finks.
Un sākām  tērzēt jau par tīri okultām  lietām .
— G aišreģim , protams, — saka Finks, — jābūt arī lielam  cilvēku 

pazinējam . Bet pēdējo īpašību bieži var iegūt no novērotām blakus 
lietām .Tā noteikti gribu apgalvot, ka visi lielie puķu un dzīvnieku 
m īlētāji gandrīz nekad nebūs ļauni, drīzāk labi cilvēki.

Arī pašam  gaišreģim  viņa fotoateljē un dzīvoklī Raiņa bulv. 3 
vienm ēr vāzēs daudz skaistu ziedu, kā alpu vijolītes, orhidejas u. c. 
Bez tam Finks ļoti m īl čūskas, kaut arī tās savulaik  cilvēkus pievīla...

Bet, lūk, fotoateljē ienāk gaišreģa sim pātiskie bērni un mūsu 
m ierīgo sarunu pāršalc jaunatnes skaļie sm iekli.

A rī tie nupat izlasījuši nenopietnos uzbrukum us presē tēvam. 
Tomēr m eita Rita drīz paliek nopietna un brīnās, kā tā tēvu var nola
māt par “rupju”, viņa ieteic laikrakstu iesūdzēt tiesā.

— Ak, ko! — izsaucas Finks un piebilst:
— M ušas kodieni jau  nesāp. — Acīmredzot konflikts pamatojas 

uz to, ka “rupjais” gaišreģis dažiem  “sm alkiem ” no “Jaunākām  Zi
ņām” savlaik paredzējis sliktu galu, kas pa daļai jau  arī piepildās.

— Neredzamie gari gandrīz nekad nemelo! — beigās nosaka 
gaišreģis un, sau lain i sm iedam ies, pazūd ar kādu savu klientu blakus 
telpās, kur pēdējo nofotografē un šo to pastāsta... Ateljē pie sienām 
Anri Marto, Priednieka-Kavaras, Važas Pšihodas un citu ievērojamu 
m ākslin ieku fotouzņēmumi.

Šokoladio 
Pēdējā Brīdī, 1933. Nr. 38

188





VAI GAIŠREĢIS FINKS IEPRECĒSIES 

OTO ŠVARCA FIRMĀ?

Lielu interesi Rīgas sabiedrībā radījušas baumas, ka “gaišreģis” 
un fotogrāfs Finks precot Alisi Lilienfeldi, dzim . Jirgenson. Lilien- 
felde ir Oto Švarca firmas īpašnieces ļirgensona kdzes m eita, tāpēc, 
pateicoties šīm  precībām , Finks kļūšot lielās firmas līdzīpašnieks. 
Pati līgava iztēlota kā kinem atogrāfiska dēku varone, kas Krievijas 
pilsoņu karā strādājusi pie sarkaniem  kā balto izlūks — vai kas tam 
līdzīgs. Kas Lilienfeldi pazīst, zin, ka tādās dēkās viņa gan nav p ieda
lījusies un pēc savas dabas ir ļoti labsirdīgs, bet arī ārkārtīgi nervozs 
cilvēks. Viņu ātri aizkustina katrs lūdzējs, un tādos gadījum os viņa 
ļoti izpalīdzīga un pašaizliedzīga. Par to, ka viņa būtu nonākusi Finka 
iespaidā — nav nekāds brīnum s, jo  par šo “gaišreģi” tik  daudz rak
stīts un runāts, ka viņš iztēlots par cilvēku ar pārdabiskām  spējām , 
bez kura padom iem  nevarot iztikt pat redzami valstsvīri. Turpretim 
par Lilienfeldes laulībām  ar Finku apstākļu pazinēji stipri šaubās: 
tās var iznākt vienkārši joks vai preses pīle. Neko nenozīmē tas, ka 
pati L. it kā izteikusies par šo laulību iespējam ību: tikpat ātri var nākt 
pretējs lēm um s. Un, ja  Lilienfelde tiešām  domā stāties laulībā, tad 
v iņa atradīs daudz piem ērotāku vīru  nekā neizglītotu, rupju čigānu, 
pie kura v iņai tik un tā dzīve drīz kļūtu nepanesam a. V ismaz tuvākā 
nākotnē šīs laulības nav paredzamas. Un pavisam m aldīgs ieskats, 
ka Finks varētu kļūt vecās, solīdās firmas līdzīpašnieks. Kā gaišreģis 
viņš droši vien arī pats to zin, kas zinām s daudziem  bez kādas gaiš
redzības, proti, ka vecā kundze ir m irušā vīra universālm antiniece 
un galvenā noteicēja par firmas īpašum iem , veikaliem  un ģim enes 
locekļu līdzdalību ienākumos. Līdz šim Lilienfelde dzīvo atsevišķā 
dzīvoklī un saņem visus dzīves līdzekļus no savas mātes. Lilienfeldei 
ar Finku apprecoties, šie līdzekļi aptrūks, jo  māte šādas precības ne
kad neatzīšot un ir jau  devusi tam  gadījum am  vajadzīgos rīkojumus.

Jaunākās Ziņas, 1933. Nr. 37
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LAULĪBAS A R  FINKU NE TIKAI N()TI KS.
BET JAU NOLIKTA PAT KĀZU DU NA

Ko par to saka gaišreģa līgava A. Lilienfeldt kundze?
Vakar mūsu līdzstrādniekam  bija saruna ari .11 gaišreģa 1 . l'inka 

nākam o dzīvesbiedri A lisi Lilienfeldt kdzi.
Viņa patīkam a izskata sieviete, tumši melniem  m atiem , tāpat kā 

viņas līgavain im  Finkam.
Par dažu personu ciņu pret viņas laulībām  ar gaišreģi Lilienfeldt 

k-dze laipni izteicās:
— Visai šai nelabvēļu un skauģu cīņai pret mums nav nekādas 

nozīmes, jo  nav jāaizm irst vecais krievu sakāmvārds: “Sobaka lajet, 
veter nosit", t. i., “suns rej, vējš nes”.

— Varu paziņot, ka esam ar Finku jau  uzsaukti baznīcā un mūsu 
laulības noteikti notiks... (te kundze man slepus pasaka mēnesi, d a
tum u un vietu, kur kāzas būs, bet nozvērina mani to nerakstīt).

— Ziniet, tas visiem  nav jāz in ! — piebilst viņa.
Par uzbrukum iem  pret Eiž. Finku Lilienfeldt kundze lūdz mūs 

uzstādīt jautājum u:
— Vai Finks ir kādu izvarojis? — un tūliņ pati atbild: — Nē, mēs 

neesam tādi...
Jaunā pāra v ien īgā vēlēšanās esot — ļaut tam dzīvot, kā viņi ļauj 

to citiem . Nekādu m antkārīgu nolūku Finkam pret “Švarca” firmu 
neesot.

-kte
Pēdējā Brīdī, 1933. Nr. 39
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KO SA K A  FINKS PAR SAVĀM PRECĪBĀM  
AR  LILIENFELDES K-DZI

Pieņemšanu alkstošie. — Avīzes nelasa, bet zina visu, kas avī
zēs! — “Es viņiem parādīšu, ko iespēj čigāna purns!” — Finka plāni.
— Un Lilienfeldes kundze “uzmin”. — Neofitka

Ar Finku parunāt nav viegli. No rīta tas vienkārši neiespējam i, 
jo  viņš ceļas ne agrāk kā pulksten vienos dienā. Bet klientu p ieņem 
šana sākas jau  no rīta. Pieņem sekretāre. Jā, F inkam ir sekretāre — 
enerģiska dām a, kas sevišķi veikli tiek galā ar saviem uzdevum iem . 
Viņu nevarēja pievarēt ne žurnālistu  uzstājība, ne zem nieces pazem ī
gie lūgum i, kas atbraukusi no provinces un kāro nokļūt pie Finka uz 
“audienci” līdz sava vilc iena atiešanai. Sekretāre palikusi nepielū
dzama:

— T ikai pēc vieniem !
Bet arī pēc vieniem  pie Finka izlauzties nav viegli. Nelielā pieņe

m am ā istaba, p iekārta ar portretiem , galvenokārt — teātra slavenī
bām, paša Finka darbiem , bija piebāzta ļaudīm . Publikas sastāvs — 
visraibākais. Te zem niece, tomēr palikusi dienu Rīgā, liela konfekcijas 
(gatavu apģērbu) veikala vadītājs, m ētelī ar bebrādas apkakli, un 
tipiska spiritiste, iegrim usi bieza, sp iritiska žurnāla lasīšanā un vēl 
daudz parastu, ne ar ko īpaši neievērojam u personu. Visi šie ļaudis 
pacietīgi gaida pieņemšanu.

Sekretāre iesaka nākt pēc darba dienas beigām , tas ir — pēc pie
ciem . Labi, atnāksim . Jo, lūk, runa ir ne jau  par kaut kādu vienkāršu 
m irstīgo, bet par pašu Finku.

Bet arī pēc pieciem  Finks vēl nav atbrīvojies no apm eklētājiem , 
v iņam , acīm redzot, neklājas viegli. Beidzot tom ēr izdodas pievērst 
viņa uzm anību.

— Ak, no avīzes? — viņš vilies novelk. — Kādu fotogrāfiju jūs 
ielikāt, tur taču es izskatos pēc I litlera! Vai tiešām jūs neko labāku ne
varējāt atrast? Es, protams, cienu I litlcru, bet tomēr... Re, jau 10 gadus



runāju , ka Hitlers nāks pie varas, bet neviens man netic, keil/iei nu, 
atnāca ari... Ko viņš tagad izdarīs, nezinu, bet kaut ko lādu |.ui nu 

teikti sadarīs...
Un Finks turpina par politiskām  tēmām. Neraugoties uz to. Li, 

pēc paša apgalvojum iem , avīzes viņš nelasa, izrādās, lin k s  n pilnīgi 
lietas kursā visos politiskajos jautājum os.

Ne tik labprāt Finks ielaižas runās par savām kāzām. Sākumā 
viņš pat m ēģina pārliecināt, ka viss vēl ir ļoti nenoteikts 1111 nebūt 
nav izlemts.

— Kāpēc Lilienfeldes m adām a runā, ka mēs apprecēsimies? Ne
zinu! Vai es varu viņai aizliegt runāt?... Bet, starp citu, ja  viņa to saka, 
tas nozīmē, ka tā ir taisnība.

Tālāk seko vēl m īk lainākas frāzes. Te Finks dedzīgi apgalvo, ka 
vēl nekas nav zinām s par kāzām , ka viss “likteņa rokās”, ka viņš v is
pār par kaut ko tādu nedomā, te atkal p iln īgi m aina toni un izmet 
tādas frāzes, kā: — Ja v iņ i tā uztraucas un baidās šo kāzu, tad es 
viņiem  par spīti ņemšu un apprecēšos, — vai: — Gan es viņiem  p a
rādīšu, ko iespēj čigāna purns!...

— V iņi domā, — viņš pēkšņi atdzīvojas, — ka es visu to m ate
riālo labum u dēļ. Bet viņi kļūdās, es dzīvoju ar gluži citām  interesēm, 
citā pasaulē. Jūs dom ājat, ka Finks nevarēja būt bagāts, ja  vien gribē
jis? C ik gan reižu bagātība pati nākusi man rokās, bet es pat pirkstiņa 
nepakustināju, lai to saņemtu.

Tālāk viņš atkal atsaucās uz likteni, uz to, ka viņš pats nekad 
neko nedara, lai izkārtotu savas lietas, ka viņš ir fatālists utt. Viņš, tā 
sakot, neko nedarīja, lai šķirtos no p irm ās sievas, un neko nedara tā
lab, lai savienotos ar šo.

— Bet viņa, paties, labs cilvēks. M aigs, labs. Viņas labsirdību ne 
mazums izmantojuši. Arī viņa dzīvo nereālā pasaulē un, ziniet, ir biju
šas reizes, kad v iņa lie lisk i uzm in... Viņa man būs laba sieva (te nu 
l'inks pa īstam  aizm irst, ka “jautājum s par kāzām vēl nav izlemts”), 
viņa ir tāda, ka viss man būs atļauts. Es varēšu darīt visu, ko gribēšu.
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Un čigāniem  varēšu palīdzēt. V iņa man atļaus, un arī līdzekļus ne 
žēlos, — viņa pati m īl “čigānu būšanu”, brīvību. Bet pirm ā sieva ma 
neatļāva saieties ar čigāniem .

Ko, viņas rad in iek i pret m ūsu kāzām ? Kas tur par brīnumu 
Viņi v ienkārši negrib saradoties ar čigānu. Tikai tas vēl nav viss. T l 
viņ iem  ir vēl citi aprēķini, taču par to es negribu runāt... Bet viņai 
māte p iekrīt mūsu kāzām , tas man skaidri zināms. Un, ja  es g ribēši 
precēties, tad neviens mums nevarēs stāties ceļā.

Mēs salaulāsim ies slepus, lai nezinātu neviens. Pat ne Rīgā.
Tikai skatieties, nerakstiet par mani sliktu. Citādi jūs trāpīs čigāni 

atriebība... — Un viņa acis šķelm īgi nozibsnī...

Hei
Segodņa Večerom, 1933. Nr. 3/

RĪGAS GAIŠREĢI UN HIROMANTI — 

PAR PROJEKTU, K A S PAREDZ VIŅU  

IZSŪTĪŠANU NO LATVIJAS

“Es gribētu paskatīties, kā mani izsūtīs,” — saka Finks. — Viņ 
nebaidās pat no ielas. — “Vai tiešām nav citu rūpju, kā “karot” a 
Finku?” — Vai dos rezultātus jaunais karagājiens pret “pareģiem”?

Pareģu, h irom antu un zīln ieku pasaulīte uztraukta. Avīzēs parā
dījās paziņojum i, ka ierosināts jautājum s par viņu profesijas pār
stāvju izsūtīšanu no Latvijas. Šis paziņojum s sabangoja daudzus. Un 
ne tikai pašus nākotnes pareģus, bet arī viņu klientūru, kura, kā izrā
dās, daudzskaitlīga.

A rī pašu pareģoņu arm ija, “paredzoša tagadni, nākotni un pa
gātn i”, ļoti liela. Pam ēģiniet uzprasīt dām ai, kas interesējas par zīlē
šanu, labas zīlētājas adresi, — viņa sāks nosaukt to tik daudz, ka ir 
pierakstīt nepaspēsit. Un visas tās — “viena par otru labāka”. Viena
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zīlē pēc rokas līn ijām , otra — uz kārtīm , trešā — pēc fotogrāfijām, 
certurtā — kafijas biezumos... Ir arī tāda, un ne tikai skaista vārda 

pēc. bet tā ir tīrā patiesība. Un visām  viņām  ir lieliska klientūra, ne
žēlojoša naudu, kaut vai pēdējo. Dažas no tām , kā stāsta mazāk veik
smīgās konkurentes, savā arodā kļuva bagātas, personīgās mājas 
M( ēla.

Kā izturējās Rīgas gaišreģi un hirom anti pret šo jauno viņu vajā- 
lanu? Tak dažādi. Bet neviens no v iņiem  neparedzēja tādu savas pro
fesijas apkarošanu, pat paši izslavētākie gaišreģi, kuriem  nākotne — 
"atvērta grām ata”...

Rīgas “gaišreģu karalis” Finks arī neko nezināja par karagājienu 
ļtiet viņa “ceha” pārstāvjiem . Taču šis jaunum s viņu neizbiedēja.

— Es gribētu paskatīties, kā mani izsūtīs! — m undri paziņo 
I mks. — Esmu Latvijas pilsonis un nevienam nav tiesību mani izsū
tu. Ja nu man aizliedz zīlēt? Bet kas man to var aizliegt? Gribu — 
/īleju. Man patīk  zīlēt, v ienm ēr zīlēju, zīlēšu ari turpm āk. Smēķēt — 
kaitīgi, bet vai jum s kāds var aizliegt smēķēt? Nodarboties ar zīlēšanu 
profesionāli? Es ar to nenodarbojos, vienkārši zīlēju, kad man ieg ri
bas, pazīstam iem , draugiem . Es taču esmu fotogrāfs. Vai man kāds 
var aizliegt ļaudis fotografēt?

Bet pēc tam Finks tom ēr sāk drusku uztraukties un pazem ina 
toni. Viņš pat iegrim st lirikā:

— Izsūtīs, sakāt? Nu ko, lai izsūta. Finkam tās būtu ne pirm ās 
i iešanas. Finks visu veicis. Iela m ani nebaida, ielu arī es pazīstu... 
t agad pavasaris un uz ielas arī labi. Lai izsūta, acīm redzot, tāds likte
nis. Pret likten i neko neiespēsi...

Redzams, Finks ir ļoti pārliecināts, ka represijas pret pareģiem  
un hirom antiem  viņu neskars. Bet šī jautājum a ierosināšanu viņš 
■.liecas izskaidrot ar savu nelabvēļu izlēcienu tieši pret viņu.

— Te jau nu nebūs bez daž-dažādu tumšo spēku iejaukšanās. Te 
gan mani ienaidnieki rīkojas, gan skauģi... T ikai es viņus nebaidos. 
Viens gan mani izbrīna: vai patiešām  patreiz nav svarīgāku lietu par



karošanu ar Finku. Mēs taču sēžam uz pulvera mucas, bet v iņ i, lūk, 
par ko domā. Hitlers pavisam citādi rīkojas...

Finks — liels H itlera cienītājs. Bez tam — viņš ir veikls un ne jau 
glups cilvēks, savas intereses aizstāvēt prot. Diez vai viņu skars “iz
skaušanas pasākum s” pret zīln iekiem  un hirom antiem .

Kompetenti ļaudis apgalvo, ka, patiesi, rīkojum s par zīlnieku un 
gaišreģu izsūtīšanu no Latvijas nekādus konkrētus rezultātus nevar 
dot. Viņu vajāšana — tas nav nekāds jaunum s. To m ēģināja darīt ne 
tikai Latvijā, bet gandrīz vienm ēr rezultāts bija ļoti niecīgs. Šo godā
jam o profesiju pārstāvji v ien īgi dziļāk ieiet “pagrīdē”, bet tie, kam ir 
vajadzība, šā vai tā, tak atrod ceļu pie viņiem . Bijis vien pieprasījums, 
piedāvājum s atradīsies.

Zīlēšanas m īļotājas un m īļotāji — tādi arī ir — paties, uztraucas 
vairāk par visiem .

— V ienīgi — būs grūtāk atrast un vajadzēs dārgāk maksāt. Tas, 
kas tic, vienalga, pie zīlnieces ies, tur jum s nekādi policijas pasākumi 
nepalīdzēs. Lūk, Am erikā bija sausais likum s — un ko, vai ļaudis 
sāka dzert m azāk? Nekā tam līdzīga. Tikai dārgāk un sliktāk...

E. K.
Segodņa Večerom, 1933. Nr. 64

GAIŠREĢA PĀRAGRA  
DZIMŠANAS DIENA

Daži bija iedom ājušies, ka Lielā Piektdienā gaišreģim  Eiž. Pin
kām esot dzim šanas diena (kaut viņš dzim is tikai vēl vecos Jāņos), 
tam dēļ saradās pie gaišreģa dzīvokļa aizvakar daudz gratulantu. Bija 
atnācis arī stiprin ieks Gr., gaišreģa līgava AI. L<ilienfeldt> kdze, žur
nālisti K<alniņš J.> un Bclekte E.>, Finka draugs Jul. B<aumeisters?>, 
krustēvs Krišiņš u.c. <...>.

-kt.-
Pēdējā Brīdī, 1933. Nr. 86
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PRASĪBA PAR AIZBILDŅA IECELŠANU 
ALISEI LILIENFELDEI

Rīgas apgabaltiesā ierosināta lieta par aizbildņa iecelšanu Lilien- 
feldei, dzim. Jurgensonei. Lietu par izšķērdēšanu ierosinājuši A. Lilien- 
Icldes radin ieki.

Pirms vairākiem  mēnešiem  par A. Lilienfeldi Rīgā daudz runāja 
saistībā ar viņas saderināšanos ar Finku. A. Lilienfelde — viena no 
I. jurgensona Otto Švarca firmas īpašnieka līdzm antiniecēm . Šis 
mantojums dod viņai visai pieklājīgus ikm ēneša ienākum us. Kā ap
galvo rad in ieki, pēdējo divu gadu laikā iztērējusi sum m u, kas ievēro- 
jam i pārsniedz ienākum us, iekļūdam a parādos.

Segodņa, 1933. Nr. 104.

FINKA GARI UN GAIŠREDZĪBA
Stāsta “gaišreģa” sieva un draugs

Rīgā plaši izdaudzinātais fotogrāfs Finks. Tas esot gaišreģis un 
garu izsaucējs. Pat augstskolas profesori un citi inteliģenti cilvēki ar 
lin k a  palīdzību stājoties sakaros ar garu valsti un redzot un dzirdot 
liros brīnum us. Nesen kāds laikraksts, kas parasti daudz raksta par 
šo Finku, pastāstīja par v iņa laulības šķiršanu. Finks šķīries no savas 
sievas tāpēc, ka tā gribējusi izprecināt viņu nepilngadīgo meitu kā
dam Valterim Skujam. Pēc šķiršanās šis V. Skuja it kā kļuvis par šķir- 
lenes tuvu draugu, uzdzīvodams un kopā ar to notriecis 10 000 Ls, 
ko Finks izm aksājis savai šķ irtajai sievai. Šķirtene Anna Finka, dzim. 
I )reimane, sāpju sagrauzta, pusmūža sieviete, ar asarām  acīs griezās 
pie manis:

— Vai es izskatos pēc uzdzīvotājas? Es esmu vienkārša sieviete, 
bet redzat, par ko m ani Finks pataisa! Tas ir tāpēc, ka es no viņa ta
gad prasu alim entus, bet viņš negrib maksāt.

197



— Bet jūs taču saņēm āt 10 000 latus?
— Nav tiesa! Tā lieta pavisam  citāda. Es pēc vecāku nāves m an

toju nelielu m ājiņu Talsos. Kad Finks pārgāja no Latgales priekšpil
sētas uz Kaļķu ielu, v iņam  vajadzēja naudu un viņš izņēma uz manu 
m āju 2000 Ls aizņēm um a. Vēlāk par māju vajadzēja m aksāt 200 Ls 
nodokļa, bet Finks naudu nedeva un tāpēc m āju pārdeva. Šķiroties 
no Finka, man palika nepilni 3000 Ls. No tiem  es m aksāju tiesas iz
devumus un dzīvoju vairāk kā divus gadus. Tagad es dzīvoju jumta 
istabiņā Laboratorijas ielā 5 un pārtieku no šūšanas un citiem  gad ī
jum a darbiem .

Laulības dzīvē Finkiem nesaskaņas radušās vīra “gaišredzības” 
dēļ. Šķirtā sieva saka:

— M an nekad nav paticis, ka viņš māžojas ar tiem gariem  un 
zīlēšanu. Ne viņš kādus garus redz, nedz viņš ko var pareģot. Tā ir 
vienkārša cilvēka mānīšana. Tur viņam ir daži tādi lētticīgi cilvēciņi, 
kurus viņš vazā aiz deguna un tie savā vientiesībā visiem  stāsta par 
viņa spējām . Es vēl cietos, kam ēr viņš viens pats rīkojās, bet kad viņš 
sāka ņemt palīgā arī bērnus...

Anna Finka stāsta, ka dēls Klaudijs uz tēva vēlēšanos tēlojis ga
rus: paslēpies kaut kur dzīvokļa tumsā, sitis cilvēkiem , sviedis dažā
dus priekšm etus utt. Vēlāk zēns sācis rīkoties garu vārdā vienkārši 
palaidnības dēļ. Vienreiz, piem ., dzīvoklī atradies Finka uzticīgākais 
pielūdzējs “mūžīgais students” un žurnālists K. Finka dēls, redzot, ka 
K. iesnaudies, paņēm is no plaukta sarkanās tintes pudeli un uzlējis 
tinti K. uz galvas. Tas pam odies jautā: “M ām iņ, vai tu man uzlēji svē
tīto ūden i?” Ieraudzījis no galvas pilam  kaut ko sarkanu, K. sācis ru 
nāt kaut ko par mātes asinīm . Finks drusku protot vēderrunāšanu un 
bieži runājis ar K. kā m irušās mātes gars. Kādreiz Finka k-dzei ar 
meitu Ritu citā dzīvoklī atrodoties, šo K. mātes gara balsi izm ēģinā
jusi arī Rita. Sm alkā balstiņā viņa ieteikusies: “Jāni, nu tev būs laiks 
iet prom !” Pēc tam K. uztraukts stāstīja Finkam, ka mātes gars runā 
ari bez viņa un tad Finks m ilzīgi noskaities un pateicis, ka tās ir blē
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ņas: gars runā tikai tur, kur pats Finks atrodas. — Otrs “ticīgais”, kas 
pastāvīgi uzturas Finka tuvum ā, ir kāds B. Reiz tā klātbūtnē pie 
Finka ienācis viens Pārdaugavas nam saim nieks. Finks nem anot pa
ņēmis nam saim nieka “oktoberi”, ienesis otrā istabā un nosēdinājis uz 
tā dēlu Klaudiju. Tad gaišreģis sācis vērot kādu gleznu pie sienas: 
“Skatieties? Vai jūs neko nem anāt?! Man liekas, ka tur kaut kas ir, 
glezna kustas!” N am saim nieks ar B. vērīgi aplūko gleznu, Finks pa
ķer sasēdēto katliņu un nosviež zemē. Nu viņiem  liels brīnum s par 
“parādību”. Ilgi pētījuši, kas tas par priekšm etu, tom ēr pazinuši 
“garu” salauzto katliņu. Šo Finka “garu” uzstāšanos B. likvidējis, no
pirkdam s nam saim niekam  jaunu cepuri. Visi Finka “brīnum i” esot 
tik vienkārši un m uļķīgi, ka nevar saprast cilvēku lētticību, kas tos 
uzņem kā ko pārdabīgu.

To pašu apliecina agrāk m inētais Valters Skuja:
— Es taču ilgu laiku biju Finka sirdsdraugs, — viņš saka. Finīts 

pats mani sāka saukt par savu znotiņu un gribēja, lai es precu Ritu 
un darbojos kopā ar viņu. Solīja man naudu un lepnu dzivok|a 
iekārtu, bet es nekad neesmu dom ājis viņa m eitu precēt. Es ar I’inku 
iepazinos tāpēc, ka interesējos par okultām  parādībām  un ga iš
redzību, bet drīzi vien pārliecinājos, ka Finks nav ne medijs, ne gaiš
reģis.

Skuja atstāsta vairākus Finka “eksperim entus”, kuros ņēm uši d a
lību Rīgā pazīstam i profesori. Piem., par neļķēm. Pustumšā, sarkani 
apgaismotā istabā Finks pēkšņi satvēris gaisā vairākus neļķu ziedus. 
I’rof. Bl„ kas piln īgi tic Finkam , izskaidrojis, ka neļķes pārnestas šurp 
okultā ceļā.

— Bet kāpēc pie neļķēm redzams sarkana diega gals? — jautā 
Skuja.

— Tās taču karājās pie griestiem  diegā! — Profesors norājis 
Skuju kā okultism a neprašu. Neļķes, lūk, bijušas kādā puķu saišķi, tā 
pēc tas diegs. Otrā d ienā profesora “kom isija” devusies m eklēt pa 
Rīgu, no kurienes nākušas neļķes un konstatējuši, ka Finka garī tās
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atnesuši no Strēlnieku dārza dobēm. Kāds cits profesors — K. pēc 
pāris reizēm atm askojis Finka garus un pārtraucis savus apciem oju
mus. Reiz vecais profesors, atrazdam ies pie Finka, izteic nožēlošanu, 
ka p iem irsis mājās papirosu. Pēc brītiņa no tumšās blakusistabas pie 
profesora atlido 4 papirosi. Tas ātri ieskrien tum šajā istabā un noķer 
Finka “garu” — dēlu Klaudiju...

Tāpat ar Finka gaišredzību neesot labāk. Ko Finks zīlē privātiem 
apm eklētājiem , to, saprotams, grūti pārbaudīt. Neviens jau  arī lab
prāt neatzīsies, ka viņš piemuļķots. Bet Finkam pakalpīgā prese šad 
tad ziņo par Finka pravietojum iem , kurus katrs var pārbaudīt. Piem., 
1930. g. 14. decem brī pazuda žurnālists M ihelsons. 1931. g. 14. maijā 
kāds rīta laikraksts ziņoja:

“Pazīstam ais Rīgas gaišreģis nupat izteicies, ka pēc viņa jaunāka
jiem  atklājum iem  Rīgā nozudušais žurnālists M ihelsons patlaban uz
turoties Parīzē. Viņam esot zaļš automobilis un viņš nodarbojoties 
kā taksom etra šoferis.”

Taisni 2 ned. vēlāk 1931. g. 28. m aijā Viktora M ihelsona līķi at
rada Andreja ostā un m edicīn iski policejiskā apskatē konstatēja, ka 
līķ is vairākus mēnešus gulējis ūdeni.

Avīžu komplektos uzšķiram i Finka pareģojum i 1932. gadam : “Es 
redzu uz nāves gultas Anglijas karali Georgu. Viņš noteikti mirs. 
Sāksies karš starp Poliju un Padomju Krieviju. Redzu Kaunas ielās 
dzīvu kustību un karogus. Ļaudis nes plakātus ar uzrakstiem , kas lie
cina, ka V iļņa nākusi atpakaļ lietuvju rokās.”

Pag. gada 31. jū lijā  Finks pareģoja par olim piādi: “Daliņš iet un 
uzvar... Priekšā stāvošā ciņa Daliņam nebūs ciņa, bet bezcīņas gā
jiens pretī uzvarai. Daliņam olim piskā 50 km. soļojumā konkurentu 
nav. Viņš uzvarēs fenomenālā laikā un nekādi sarežģījum i nebūs...” 

“Tā pareģot nav liela māksla,” saka Finka bijušais sirdsdraugs 
Skuja. “Tad jau  es esmu daudz labāks gaišreģis nekā Finks. Atceraties, 
dažus mēnešus atpakaļ Finka prese rakstīja, ka gaišreģis precēšoties 
ar pazīstam ās firmas īpašnieces m eitu L. Bija nolikta pat kāzu diena.
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Es jau  toreiz teicu, ka Finks i nedomā precēties, bet gaida, ka “līga
vas” māte piedāvās viņam  kādu m iljonu “pūranaudas”, lai liek meitu 
m ierā. Tas nenotika un arī par kāzām nekas vairs nav dzirdams.” 

“Kamēr es vēl bērnus uzmanīju,” saka Finka k-dze, “Klaudijs m ā
cījās fleiti spēlēt, bet Rita apm eklēja ģim nāziju un m ācījās dejas kur
sos, bet tagad”... gaišreģa sieva nopūšas, v iņai asaras saskrien acis,” 
... tagad viņi pazuduši cilvēki... tādi pat kā tēvs!

Kārlis Krūmājs 
Jaunākās Ziņas, 1933. Nr. 182

KO SA K A  FINKS PAR SAVAS SIEVAS UN 
“BIJUŠĀ DRAUGA” APVAINOJUMIEM

Šo “atmaskošanu” viņš uzskata par atriebības aktu un noliedz ap
vainojum us par publikas “apm uļķošanu”

Vakar vienā no latviešu avīzēm parādījās intervija ar Rīgas “gaiš
reģa” Finka šķirto sievu Annu Dreimani un gaišreģa “bijušo draugu” 
Valteru Skuju.

Anna Dreimane apvaino Finku, ka tieši v iņa dēļ tā bija spiesta 
pārdot savu māju, kā arī tāpēc, ka viņš bērniem  nedeva iespēju mācī- 
lies un spieda viņus palīdzēt “publikas apm uļķošanā”, zīlēšanas sean
sos un “okultajās izdarībās”. V. Skuja arī no savas puses apgalvo, ka 
visas Finka okultās spējas — viens vienīgs šarlatānism s.

Pats Finks, atbildot uz visiem  šiem  apvainojum iem , paziņo, ka 
viņš netaisās tiem  pievērst uzmanību.

— Gan redzēsit, patiesība reiz tik  un tā nāks gaism ā, — viņš 
saka, sapurinot melnās, viļņainās matu krēpes un nozibinot tumšām, 
“čigāniskām ” acīm.

— Lai viņa runā, ko grib, lai raud. Tās nav īstas asaras, nav pa- 
i lesas. Ne no bēdām raud, bet no ļaunum a un dusmām, ka neko nevar
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padarīt ne m an, ne bērniem . Bērni — tie ir mani uzticīgie draugi. 
Viņi zina patiesību, bet tas, ko ļaudis par m ani runā, mani galīg i ne
interesē.

— Tas viss, ko viņa stāsta par māju, par to, ka viņa it kā manis 
dēļ to pārdeva un izputēja — nav taisnība. Tajā mājā es pats ieguldīju 
veselu lērum u naudas.

Sarunas laikā Finks iedegas un uztraucas. Redzams, bijušās sie
vas “atm askojum s” viņu tom ēr stipri satraucis.

— Jūs padom ājiet, — turpina viņš, — viņa saka, ka es traucēju 
bērniem  m ācīties, piespiedu viņus palīdzēt apm ānīt publiku. Bet kas 
izņēma meiteni no skolas? Kas aizveda viņu uz Kurzemi, turēja tur, 
nelaida uz pilsētu. Taču ar viltu man nācās aizvest meitu no turienes. 
M eitene pazaudēja pusotra gada, bet kāpēc? Tāpēc, ka māte, redziet 
nu, gribēja viņu izdot pie vira. Pie tam — piecpadsm itgadīgu un vēl 
kam — Skujam ! Un ja  jau  reiz sākts, teikšu tieši — ja  ari viņš bijis 
kādam  draugs, tad ne man, bez sievai. Un ļoti tuvs. Es jau  sen to no
pratu, un ari v iņa pati pēdējā laikā runāja: es tos m elnīgsnējos čigā
nus vairs nem īlu, man blondie vairāk patīk.

Tad arī pam anīju, ka v iņai allaž naudas nepietiek, c ik  vien ne
dod. Jautāsi, kur lika — izgrozās. Nu meloja viņa, vispār, diezgan 
bieži, redzu — kādam  tak atdod. Bet Skuja arvien nāca un nāca pie 
m anis, un vienm ēr izlūdzās naudu. Kad es atteicu viņam , piesitās 
sievai. Un ne ar to vien nodarbojās, arī savu māti pie mums uz māju 
veda, kopīgi ubagoja, un ne pie mums vien, pie visiem pazīstamiem . 
Es cietos, līdz apriebās. Domāju, kāpēc gan lai tāds liekēdis manu 
naudu šķiestu! Nolēmu šķirties.

Skuja stāsta, ka es “apm uļķoju” publiku. Vai tad tāds nejēga var 
runāt par nopietnām lietām . Tikai divas klases beidzis, bet spriež kā 
profesors. Ja es prastu taisīt trikus, tad droši vien man būtu daudz 
vairāk naudas nekā tagad.

Nē, tas viss ir meli. Jau pēc šķiršanās sieva gribēja pie m anis at
griezties. Vairākas reizes lūdzās, lai es ņemtu viņu atpakaļ vai pali-



dzētu viņai. Es arī būtu palīdzējis, taču bērni nejāva, muļķi'., sak a  
tu būsi, ja  no jauna atļausi uzsēsties kaklā.

Viņi taču labāk par kuru katru zina, kā viss bija. S ievai vajadzēja 
agrāk domāt, pirm s ar puisieti sapīties. Viņai taču bija 58 gad i, viņa 
vecāka par m ani, bet v iņam  26. Starpība ir.

Lai arī ko par m ani nerunātu, bet mēs ar bērniem  labi dzīvosim 
un pie m anis viņi noteikti mācīsies. Z inātni es ļoti cienu, nepieļaušu 
palikt neprašām . M eita bez tam  vēl mācās baletu un dejo... ak, labi 
gan. Tā ir visa trīc uz vietas. Es viņai mūziku uzrakstīju , tieši tā, pats 
no sevis, guli un dzirdi pavisam ko jaunu, un dejas arī. Pagaidiet, 
varbūt kādreiz redzēsit.

Finks uz brīdi aizdomājas un atkal nopurina savus kuplos matus.
— Kas attiecas uz manu zīlēšanu un “apm uļķošanu”, ko es arī 

turpināšu, prasiet tiem , kuri bijuši klāt tais reizēs. Nav m azie bērni — 
profesori, zinātnieki — pilnā apgaism ojum ā, gaišā dienas laikā re
dzējuši dažādas parādības, bet kāpēc tas notika — par to citi spēki 
zina, ne es.

Sliktu vilku pat suņi neaprej, kā saka. No svešām mēlēm nepa
sargāsies.

K. V.
Segodņa Večerom, 1933. Nr. 187

FINKA SIEVA -  GALĒJĀ NABADZĪBĀ

Laikraksts “Segodņa” ziņoja, ka Finka sieva gribējusi savu meitu 
izprecināt Valteram Skujam , ar ko nav bijis m ierā Finks. Pēc tam
I inks no sievas šķīries, taču bērni mātei nav sekojuši, bet palikuši pie 
lēva. Finka sieva aizgājusi pie savas m eitas kavaliera. No šķiršanās 
brīža pagājis jau  gads. Pareģis atstājis sievai diezgan lielu īpašum u 
Talsenē, bez tam  arī visu dzīvokļa iekārtu. Kā tagad noskaidrojies, 
l'inka kundze paspējusi likvidēt visu vīra atstāto m antojumu un iztē
rējusi to kopā ar Skuju.
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Pēdējā laikā viņas m ateriālais stāvoklis ir visai grūts, viņa strādā 
stik la fabrikā, saņemot 80 santīm us dienā. Tagad Finka kundze saņē
musi no policijas m azturīgā apliecību un aisākusi lietu pret Finku, 
pieprasot no viņa alim entus — 1000 latu gadā. Finks “Pēdējā brīd ī” 
darbiniekam  sacījis, ka viņš paredz savai bijušajai sievai bēdīgu iznā
kumu. Viņš zinājis, ka dzīve ar jaunu cilvēku viņu pie laba gala neve
dīs. Bērni par māti negribot neko dzirdēt.

Segodņa, 1933. Nr. 216

TĀ RUNĀJA “GAIŠREĢIS” FINKS

Pēc Finka šķ irtās sievas un b ijušā drauga stāstiem  par Finku, 
v iņa gariem  un gaišredzību, m an nācās uzklausīt arī pretējo pusi — 
pašu “gaišreģi”.

— Vai d ieniņ , ko viņi par m ani sastāstījuši! — uzbudināts iesau
cās Finks. — Tie ir meli! Valters Skuja man nekāds draugs nav bijis. 
Viņš ir hochstaplers [blēdis]. Viņš pārtiek no cilvēku izmantošanas. 
Bet taisnība uzvarēs!

— Tad, lūdzu, kāda ir tā taisnība?
— Vispirms par sievas mantoto m āju Talsos. Es izm aksāju trīs 

līdzm antin iekiem  — katram  45 000 rbļ. Tāpat daļu aizņēm um a es 
biju jau  nom aksājis. Sieva māju pārdeva par 9000 latiem , bet, lai ne
būtu jām aksā daudz nodokļu, līgum ā uzrādīja m azāku summu. Es 
nekad to māju nebūtu pārdevis. Es teicu, lai paliek mūsu bērniem, 
bet, kad mums kopdzīve tik un tā bija izjukusi, es atmetu ar roku, — 
lai viņa dara kā grib! Un viņas padom devējs bija tas Valters Skuja. Es 
viņu ciest nevarēju, tāpēc ka es vispār neciešu Baltijas vāciešus. Sieva 
izņēm a no ģ im nāzijas meiteni — Ritai vēl nebija 15 gadu — un kopā 
ar Skuju aizveda uz Talsiem. Sieva viņus gribēja saprecināt. Skuja 
esot sm alks kungs, no labākām  aprindām , — tad arī m ūsu bērni tik 

204



šot par kungiem . Tad es uzdevu vienam  cilvēkam  nozagt Ritu un at
vest pie m anis. Rita, panāc šurp!...

Ienāk Finka meita, tagad jau  19 g. veca jaunkundze.
— Nu pasaki, vai tā nebija? — Finks jautā pavēlošā balsī.
Rita nodreb un apliecina, ka tā bija. Viņa pavisam sliktās domās 

par “veceni” un Skuju. Par precēšanos toreiz nekā pat nezinājusi.
— Bet tu neuztraucies, Rita, — es ticu kādai augstākai in teliģen

cei, kas ir ap mums, — taisn ībai jāuzvar. Agrāk es uztraucos, bet ta
gad vairs ne, redzat, es tikai vibrēju...

Pēc balss un žestiem spriežot liekas, ka vibrēšana ir tā pati uz
traukšanās.

— Es teicu sievai, ka mūsu bērni jāizskolo, la i nebūtu tādi pat 
neprašas kā mēs. Es skolu neesmu baudījis. Es biju audžubērns, čigā- 
nēns. Es no tiem  sitieniem  aizbēgu līdz cirkam . Un es strādāju tagad 
pāri pusnaktij un cīnos, lai bērniem  būtu labāki, bet sieva ar to Skuju 
uz vienu roku. Kad viņam  bija jā iet karadienestā, viņš prasīja no m a
nis 35 000, lai atpirktos no dienesta. Sieva gribēja, lai gādāju naudu, 
bet man nebija un es nedotu, ja  arī būtu. Es vēl pabrīnījos, vai tā var 
atpirkties. Tad Skuja solīja mani izputināt. Sieva, aizejot no manis, 
teica, ka viņai apnicis tum šm atains, tagad viņa gribot blondu. Tāds ir 
Skuja. Nu viņi nodzīvojuši naudu, ko saņēm a par māju, un izgudro
juši prasīt no manis alim entus, lai gan laulības šķiršana notika uz ab
pusēju vēlēšanos.

Par savām attiecībām  ar pazīstam ās Rīgas firmas īpašnieces 
meitu L. kdzi, ar kuru viņš it kā gribot precēties, Finks saka, ka nekā
dus m ateriālus labum us neesot gaidījis. Pašlaik nevarot precēties, jo 
I.. ieradusi dzīvot lepnāk, nekā Finka ienākum i atļauj, bet, kad bērni 
kļūs patstāvīgi, tad viņš ar L. varbūt arī apprecēšoties. Pašlaik pie 
!.. dzīvojot dēls Klaudijs, jo  L. kdzei vajagot, lai kāds pastāvīgi būtu 
pie viņas. Rudenī dēls iešot karadienestā. Un noklīduši v iņa bērni 
nebūt neesot.

Tad mūsu saruna novirzās uz Finka gariem  un gaišredzību. Te
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nu kā liecin ieku Finks sauc talkā vakar m anā rakstā m inēto B. — 
Jūliju Baumeisteru. Tas jau  vecāks kungs ar nedzīvu skatu un nedrošu 
uzstāšanos, — liekas tiešām  vairāk  pieradis pie “gariem ” nekā šīs pa
saules. Finks runā un laiku pa laikam  skaļi uzsauc Baumeisteram: 
“Jūli, vai tā nebija?!” Baumeisters tikai apliecina, ka tā bija gan. Un 
tiešām  neticam as lietas! P iem ēram , Finka tagadējā šķirtene kūrusi 
krāsni, bet nebijis sērkociņu. Pēc brīža m alka esot iedegusies pati no 
sevis. Tad gadījum s ar neļķēm . Tās parādījušās istabā gaišā dienas 
laikā, saulei spīdot. Bijis klāt prof. K., bet ar Skuju Finks toreiz pal 
pazīstams vēl neesot bijis. Kādreiz Finkam saslim is kakls; viņš tam 
nepiegriezis vērību, bet prof. K. iebāzis karoti Finkam mutē, aplūko
jis iekaisušās m andeles un teicis, ka atnesīšot zāles. Tai laikā istabas 
kaktā esot atskanējusi balss: “Ist nicht notig, ivird gesund!” kāda tur 
vēderrunāšana varējusi būt, kad profesors tur karoti gaišreģa rīklē? 
Un pēc 3 stundām  tiešām  kakls esot kļuvis vesels. D ažādas balsis 
bieži runājot Finka dzīvoklī; daudzreiz, kad pats F. atrodas pavisam 
citā istabā. Tāpat ar to Pārdaugavas nam saim nieka “oktoberi” nekāda 
m ānīšanās neesot notikusi un dēlam Finks neesot licis sēdēt uz tā. 
Baumeisters no savas puses apliecina, ka “oktoberis” pagalam  bijis 
gan, bet jaunu  neesot pircis. Ar gleznu bijis tā: apm eklētājs teicis: “Kā 
būtu, ja  šī glezna paceltos ga isā?” Finks atbildējis, ka to viņš nevarot 
izdarīt, bet tai brīd ī glezna esot gan pacēlusies gaisā. Un bez kādām 
saitēm vai slepenām stiepulēm .

Tāpat neesot tiesa, ka dēls Klaudijs uzlējis žurnālistam  Kalniņam 
sarkano tin ti uz galvas, bet kaut kas sarkans uzlijis gan. Šis K. esot 
laim īgs cilvēks, ap to mājojot kādas citas, nezinām as sfēras “inteli
ģence”, — vai nu to sauc par mātes garu, vai citādi. Ka šī mātes gara 
balsī kādreiz būtu runājusi arī Finka m eita, to viņi abi noliedz, tas 
esot Finka sievas sagudrojum s.

Kādreiz Finks gulējis ar sievu gultā, un piepeši v iņ i pam anījuši, 
ka blakus tiem guļ trešais. Abi reizē sataustījuši trešo gulētāju. Pēc la i
ciņa tas pazudis kā nebijis.
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Vienreiz v iņ i ar Baumeisteru gājuši pa Maskavas ielu un kādā 
pievārtē pam anījuši, ka vesels bars kaķu, kādi desm it, uzbrukuši v ie
nam m elnam  runcim . Tas redzot, ka p lān i būs, pēkšņi iesaucies c il
vēka balsī: “Nenākat man k lāt!” Kaķi nav nobijušies, bet tai laikā g a
rām gājusi kāda krieviete, — tā gan izbailēs nometusi nesamo un 
aizm ukusi iesaukdam ās: “Ak Dievs, kaķi sāk runāt cilvēcisk i!”

Par zīlēšanu Finks saka:
— Tā man tāda pat patikas nodarbošanās kā citam  m edības, 

mārku krāšana vai zirgu skriešanās. Mans peļņas avots — fotografē
šana, un tiešām  pasūtītāju netrūkst.

— Cilvēki taču nāk pie jum s fotografēties tikai tāpēc, la i jūs tiem 
pazīlētu!

— Tā jau  gan ir, — Finks atzīstas, — bet tomēr viens otrs foto
grafējies arī tāpat bez zīlēšanas. Galu galā vai tas kas ļauns, ka man 
patīk uz cilvēku paskatīties un kaut ko pateikt par viņu? M ana sieva 
jau arī zīlējot. Tagad viņa stāsta, ka es neprotot, bet vai viņa prot la 
||k?

Jautājum s sarežģīts, lai izšķir, kas grib, es neņemos spriest. Bet tā 
runāja “gaišreģis” Finks...

Kārlis Krūmājs 
Jaunākās Ziņas, 1933. Nr. 183

GAIŠREĢIS FINKS TOMĒR DOSIES 
LAULĪBAS OSTĀ

Ceļojums uz Parīzi. — Likteņa pateikšana pēc fotogrāfijas

Gaišreģa E. Finka laulības ar populāro Jurgensoni apklusē — in 
teresanti par šo lietu aprunāties ar pašu Finku. <...>.

— Kā, Finka kungs, būs ar jūsu laulībām ? — Sabiedrībā runā, ka 
Līs izjukšot...

— N e-ne-ne — Finks smej — kāzas būs! Man tikai vajadzīga
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nauda kāzu rīkošanai, es sievas naudas negaidu, kā citi runā. Kāzas 
būs driz. Esmu uzaicināts uz Parīzi — tur nopelnīšu naudu, tad rīkošu 
kāzas.

— Brauksiet uz Parīzi?
— Kā tad — drīz vien došos ceļā. Uzaicinājum s jau  kabatā. Viņi 

m ani tur gaida jau  sen...
— Ko varat pateikt par politisko stāvokli? — Ah, par tādām  lie

tām ar žurnālistiem  negribu runāt.
Sarunā Finks stāsta, ka viņš saņemot fotogrāfijas no ārzemēm, 

pēc kurām  gribot, lai pasakot nākotni. — Nudie, es nevaru glābties 
no cilvēkiem . — viņš piezīm ē, — m ani zin visur. — Vai pēc fotogrā
fijas arī varat kaut ko pateikt? — M an izliekas, ka varu...

— Kā tas iespējam s?
— To pats nezinu. Kaut kas paradās... <...>.

Ml.
Pēdējā Brīdī, 1933. Nr. 275

GAIŠREGIS FINKS>

Gaišreģis Finks sakarā ar sensacionāliem  atklājum iem  presē p, 
v iņa gaišredzības aizkulisēm  tagad lielā m ērā esot zaudējis ienāku
mus, ka gandrīz Latvijā vairs neesot ko darīt un jau tuvākā nākot 
braukšot uz Parīzi. Pēc viņa dom am , Parīzē ar gaišredzību varot tai 
sīt labus veikalus tādēļ, ka tur v isvairāk saplūstot bagātnieki no da
žādām pasaules m alām . Parīzē viņam  darbs esot nodrošināts, jo pa
stāvīgi no turienes zīlēšanai saņem ot daudzu ievērojamu personu 
ģīm etnes. Finka cien ītāji sašutuši par gaišreģa aizceļošanas nodomu,

Dzimtene, 1933. Nr. \



KARAGĀJIENS PRET “GAIŠREĢIEM”

Lielā presē parādījās sensacionāla ziņa, ka visus gaišreģus, kas 
nodarbojas ar pareģošanu, zīlēšanu, kāršu likšanu un ļaužu m uļķo
šanu, izsūtīšot no Latvijas. Lai c ik  kritiski mēs neizturam ies pret v isā
diem gaišreģiem , lētticīgo ļaužu m uļķotājiem , tomēr neviens latviešu 
pavalstniekus no Latvijas izraid īt nevar, jo  Latvija ir tiesiska valsts.

Vietējos gaišreģus var tikai sodīt. Č igānu karalis bija ļoti uztrau- 
i ies par šo lietu. Ja starptautiskais afērists, kas v isur Eiropā sodīts, ar 
"|. Z.” reklām as palīdzību var muļķot publiku, vai Rīgas gaišreģi par
lo būtu vēl bargāki sodām i? Starptautiskiem  afēristiem  ar visu Latvijā 
iekasēto naudu ļauj m ierīgi aizbraukt prom, un tos arestē tikai leiši. 
Varbūt pārāk džentlm eniska izturēšanās pret M arī onu būtu izskaid- 
lo jam a ar to, ka “lekcijā” kā goda viesi piedalījušies ari augstie m an
darīni. Stāsta, ka telepātijas prof. prefektūrā dem onstrējis speciālus 
trikus. Preses galm s pats sevi izpēris, paziņodam s, ka Freda M arīona 
"telepātija” ir tikai vienkārša m ānīšanās, savus trikus prof. izved ar 
publikā noslēpta sekretāra palīdzību! Vai “Jaun. Ziņu” redaktoriem  
nav kauns, ka v iņ i tik  briesm īgi reklam ējuši savu “profesoru”, kuru 
tagad paši atzīst par afēristu un vēl pat par “noziedznieku”.

Aizkulises, 1933. Nr. 12

FINKS RĪGAS JŪ RM ALĀ

M ellužos nopircis gruntsgabalu , kuru jau  sen bij izraudzījis. Ta- 
y,ad būvēšot vasarnīcu.

Aizkulises, 1932. Nr. 26



EIŽENS FINKS VALSTIJ PARĀDĀ...

Rīgas-V alm ieras Zemesgrāmatu nodaļā Eižens Finks valstij pa 
rādā sekošus nodokļus:

1) 1931. g. ienākum a nodokli Ls 40 ar soda naudu 1% mēnesi, ļ 
sākot ar 1932. g. 1. jūn iju , un Ls 2 piedzīšanas izdevum us;

2) 1932. g. ienākum a nodokli Ls 194,50 ar soda naudu 1% mē
nesī, sākot ar 1933. g. 1. janvāri, un 3% piedzīšanas izdevumiem no 
visas summas;

3) 1932. g. krīzes apkarošanas nodokli, p iem aksa pie ienākuma 
nodokļa Ls 92,25 ar soda naudu un piedzīšanas izdevum iem ;

4) 1930. g. % peļņas nodokli Ls 127,50 ar soda naudu 1% mē
nesī, sākot ar 1932. g. 7. m artu, un 3% piedzīšanas izdevumus no visa* 
sum m as;

5) 1931. g. % peļņas nodokli Ls 84 ar soda naudu 1% mēnesi, ] 
sākot ar 1932. g. 7. jūn iju , un 3% piedzīšanas izdevumus;

6) 9132. g. % peļņas nodokli Ls 117, soda naudu 1% mēnesī, sā
kot ar 1932. g. 27. novembri, un 3% piedzīšanas izdevum us no visa» 
sum m as (..).

Lai nodrošinātu nodokļu parāda nomaksu, Nodokļu departa
ments lūdz ievest zemesgrāmatu reģistros atzīm i par Ls 727,25 ar % un 
piedzīšanas izdevum iem  kā nodrošinājum u uz nekustām u īpašumu 
Rīgas Jūrm alā, Jaundubultos, Pl. Brieža ielā Nr. 13, ar zemesgrāmatu 
reģistra Nr. 2535.

Par izpildīšanu departaments lūdz paziņot.
Direktors /Paraksts/

LVVA. 1615. f „  4. apr., Nr. 20504, 15. Ip.
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TIESU SLUDINĀJUMI

<...> 1933. g. 12. augustā, 10. rītā, Rīgas apgabaltiesas civilnoda- 
|as sēžu zālē pārdos publiskā izsolē Eižena Finka nekustamo mantu, 
kas atrodas Rīgas Jūrm alas pils., Dubultos, ar zemes grām atu reģistra 
№ 2535, un sastāv no Slokas m uižas m uižu zemes atdalītā zemes ga
bala № 2591F, 3715 kv. m. platībā; 2) nekustam ās mantas izsoles vēr- 
liba — Ls 1100, — 3) nekustam ai m antai ir hipotēku parādi Ls 1100.

Rīgā, 1933. g. 20. maijā.

Valdības Vēstnesis, 1933. Nr. 127

KAS ĪSTI SA G AID Ā M S 1934. GAD Ā?
Lielas pārmaiņas Krievijā un Amerikā. Karš tomēr būs

Kopš seniem  laikiem  pirms Jaunā gada ļaudis pieraduši sev jau- 
lal — kas gaida mūs nākošajā gadā? Kāda laime, kādas bēdas un 
prieki?

Rīgā dzīvojošais gaišreģis un pravietis Jevgēnijs Finks, kas ar dau- 
d/.iem veiksm īgiem  paredzējum iem  ieguvis lielu popularitāti un 
slavu, saka: 1934. gadā lielajā politikā būs vesela rinda visai būtisku 
l/maiņu. Gada vidū plaši izplatīsies jauna, līdz šim laikam  nezināma, 
politiska mācība, kas aptvers ierindas masas un dos lielu triecienu 
marksismam un fašismam. Šo mācību radīs izcils cilvēks no tautas, 
kurš paliks nezināms. Šīs mācības popularizētāji iekaros tautas atz i
nību un ietekm ēs daudzu valstu likteņus. Tie visi būs ļaudis no tau 
pīs, bet spēcīgi un garā stipri, nelokāmu gribu, uzticīgi m iera un kār
tības interesēm.

Attiecībā uz Krieviju var teikt, ka nākošais gads būs liktenīgs 
padomju režīmam.
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— Es redzu, kā neaptveramā līdzenum ā uz visām pusēm braukā 
jātn ieku vienības. Starp tiem ir labi un slikti ļaudis. Ļaunie aiziet no 
zemes centra un glābjas bēgot, aiz labajiem  iet tauta un viņ i saņems 
varu.

— Vai tas nozīm ē galu padom ēm? — jautās man.
— Jā... jādomā, beigu sākums. Grūti teikt. Kas būs tālāk ar Krie

viju? To es neredzu, bet... Karš tomēr būs. Un karš kaut kur pavisam 
tuvu, ne Tālajos Austrumos, kur kara perēklis vēl nav p iln ībā nobrie
dis, bet kaut kur pavisam  tuvu, varētu būt ap Poliju, Rum āniju vai ap 
Vāciju, bet kaut kur tajās vietās, kur gatavo karu tie paši ļaudis, kas 
Tālajos Austrumos.

— Bet tagad pāriesim  pie Am erikas. Tur es redzu lielus nem ie
rus. Iedzīvotājos uzkrājas neapm ierinātība ar patreizējo prezidentu 
Rūzveltu. 1934. gadā — Rūzvelta karjeras noriets. Viņa vārds masās 
būs tikpat neieredzēts, cik nesen bija populārs.

Vācijā 1934. g. nostiprināsies pastāvošā iekārta un kārtība. Hit
leram  izdosies izvest vairākas sevišķi veiksm īgas sociālas reformas, 
kas radīs jaunu pacēlumu masās un vadoņa dievināšanu. Šajā gada 
Vācija būs sērās: nomirs viens no ievērojamākiem valsts darbiniekiem,

Anglijā pastiprināsies fašistiskā kustība. Viens no patreizējās 
valdības redzam ākajiem  m inistriem  būs spiests atteikties no amata,

Anglijas starptautiskais stāvoklis atkal nedaudz pasliktināsies,
Nekārtības Indijā un Īrijā Anglijai radīs jaunas nepatikšanas,' 

A nglija arī zaudēs vienu no redzam ākajiem  valsts darbiniekiem .
Beidzot — nākam ajā gadā būs masveidīgas saslim šanas ar para

līzi un dažādām  sirds slim ībām .
Tajā pat laikā var sacīt, ka vispārējais stāvoklis, kā ekonomiskais, 

tā politiskais visā pasaulē pakāpeniski gada laikā pat uzlabosies. 11/ 
skatuves uznāks jaun i ļaudis, veselīgi un stipri. Viņi nesīs jaunas strā
vās, kas atdzīvinās tirdzniecību un rūpniecību, daļēji atjaunojot sen 
izzudušo uzticību.

Dļa Vas, 1934. N: 2
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BOHĒMAS MELNĀ BIRŽA

Populārais gaišreģis Eižens Finks, kad tam  jautāts, kādēļ pēdējā 
iaikā cilvēki tik  lielā skaitā nāvējas, teicis:

— Tas vēl nav nekas. Tuvākā nākotnē uz īsu brīdi mums būs vēl 
vairāk ko uztraukties! (Lai pasarg’ d ievi!)

S. S.
Bohēma, 1934. Nr. 1

TAS SIMTPROCENTĪGI PIEPILDĪJĀS

Mana māte kopā ar mani atbrauca no Krievijas uz Latviju 1921. vai 
1922. gadā, kad man bija pieci gadi. Mans tēvs pilsoņu kara laikā bija 
m iris ar tīfu. Viņam bija tikai 24 gadi. Mūs uzaicināja pie sevis mans 
vectētiņš no tēva puses Fēlikss Karū, un pie viņa mēs arī apm etām ies 
uz dzīvi. M ums ar māti, tāpat kā m anam  m irušajam  tēvam, bija 
Lielbritānijas pavalstniecība. Bet vectētiņš bija dzim is Odesā, dzīvo
jis Kijevā, pēc tam — M askavā, bet pēc revolūcijas viņu liktenis a t
veda uz Latviju. Vērmanes dārzā viņš nom āja telpas, kurās atradās 
kino “M arinē”. Šajā kinoteātrī notika ne tikai kinoseansi, bet arī kino- 
varjatē uzstājās dziedātāji un aktieri. Vectētiņam bija kinoaparātu un 
lilm u nomāšanas kantoris. Vēl pēc kara uz M erķeļa ielas 17. nama 
lasādes bija redzams uzraksts “PATE—NORD”.

Varēja būt 1924. gads, kad māte apm eklēja pareģi Finku pirmo 
reizi. Finks māti pieņēm is, vērīgi ielūkojies sejā, pētījis rokas līn ijas 
un tad sacījis, ka viņa esot atraitne un viņas nelaiķa vīrs bijis saistīts 
iii arm iju. Mans m irušais tēvs tiešām  bija cara arm ijas virsnieks, 
teicis, ka v iņai esot m azgadīga m eitiņa un tuvākā laikā māte appre- 
i ešoties otrreiz. Arī viņas otrais vīrs būšot arm ijas cilvēks, taču abu 
kopdzīve nebūšot visai ilga un māte kļūšot atraitne vēlreiz. (Jāsaka, 
!• .i šis pareģojums vēlāk sim tprocentīgi p iepildījās.)
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1926. gadā, kad māte jau  bija iepazinusies un apprecējusies ar 
manu patēvu, viņa atkal apm eklēja Finku.

— Nu redz, apprecējāties gan! Es jau  teicu, ka apprecēsieties. Un 
drīzum ā jum s būs kāds lielāks pirkum s. M āja gan tā nebūs, bet šis 
īpašum s tā kā varētu būt zeme. Arī Rīgā tas nebūs — jūsu zemei tu
vum ā būs kaut kāda robeža. Šo īpašum u jūs iegādāsieties par svešu 
naudu — ne jūsu , ne jū su  v īra nauda tā nebūs. — Tāds bijis Finka 
pareģojums šoreiz. Un tiešām  1927. gadā māte un patēvs nopirka ze
mes gabalu Ilūkstes apriņķī. Naudu zemes gabala iegādei viņiem  uz
dāvināja vectētiņš. (V iņš ļoti m īlēja manu m āti un mani. Kad mēs 
pārcēlām ies uz dzīvi Daugavpilī, kur Daugavpils cietoksnī dienēja 
m ans patēvs, vectētiņš gribēja, lai es palieku pie viņa Rīgā. Tomēr 
māte un patēvs vēlējās, lai dzīvoju kopā ar viņiem , un tā es brau
kāju — padzīvoju gan Daugavpilī, gan Rīgā pie vectētiņa.) Taisnība 
bija arī Finka pareģojum am  par robežu — m ūsu zemes gabals robe
žojās ar Lietuvas valsti.

Tas varēja būt 1934. gadā, kad māte vēlreiz devās pie Finka, jau 
pēc m ana patēva nāves. Es tajā laikā mācījos Lišinas ģim nāzijā. Šajā 
reizē Finks mātei sacījis, ka viņa vairs neapprecēšoties, viņas turp
m ākā dzīve būšot saistīta tikai ar m eitu — tas ir, ar mani. Es beigšot, 
augstskolu un savā dzīvē būšot saistīta ar daudziem  cilvēkiem . Ari 
šis F inka pareģojum s p iep ild ījās — jau  pēc kara es beidzu Rīga» 
Pedagoģisko institūtu un visu m ūžu strādāju par skolotāju. Gribu vēl 
piebilst, ka toreiz m ana māte bija pie Finka aizgājusi kopā ar mana 
vectētiņa otro sievu, kura bija pēc tautības francūziete un ļoti slikll 
runāja krieviski, bet latviski — nemaz. Vectētiņa sievu sauca Vik- [ 
torija Depenveijē, v iņa bija ieradusies M askavā vēl cara laikos, lai pa < 
sniegtu franču valodas stundas, par kurām  toreiz Krievijā bija liela 
interese. M askavā V iktorija Depenveijē bija iepazinusies ar manu 
vectētiņu un kopā ar viņu ieradusies Rīgā. Finks sacījis, ka viņa dzl 
vojot svešā zemē starp svešiem ļaudīm . Taču toreiz vectētiņš vēl bija 
dzīvs un Depenveijē nebija viena.
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Ari pēdējo reizi māte apm eklēja Finku kopā ar Viktoriju Depen- 
veijē. Tas varēja būt jau  pēc vectētiņa nāves, un Depenveijē tiešām 
bija palikusi svešā zemē viena. Bērnu viņai nebija. Šoreiz slavenais 
pareģis nav bijis sevišķi laipns — runājies ar abām sievietēm turpat 
pie sliekšņa.

— Ko jūs gribat? — viņš vērsies pie m anas mātes. — Es jum s jau 
visu pateicu un vairāk nevaru neko pateikt. Nenāciet pie m anis vairs. 
Un jūs, — Finks uzrunājis Viktoriju Depenveijē un pacēlis gaisā 
vienu pirkstu, — jūs esat pasaulē viena kā pirksts. Sveši ļaudis ir jum s 
visapkārt, sveši ļaudis jūs apglabās, un neviens nezinās, kur ir jūsu 
kapa vieta.

Vēlāk tā tas arī patiešām  notika. Vectētiņa sieva nom ira vācu 
laikā, un, kad mēs ar māti atgriezām ies no Daugavpils pēc Otrā pa- 
saules kara, es ilgi meklēju viņas kapa vietu. Beidzot Raiņa kapu kan- 
lorī uzzināju, ka V iktorija Depenveijē apglabāta turpat Raiņa kapos.

M ana māte M arī ja  Suhija, kura m an visus šos notikum us izstās-
11 ja, m ira 1959. gadā un ir apglabāta Lielupes kapos.

Emīlijas Grigānes stāstījumu pierakstīja Silvija Apine
1995

CIEMOS PIE RĪGAS GAIŠREĢA  
EIŽ. FINKA

<...> Viņa fotodarbnīcā gar sienām  redz daudzus mūsu un ār
zemju ievērojamus kultūras darbiniekus. Tos visus Finks padarījis 
"nem irstīgus” savās fotoplatēs, ka arī tiem , droši vien, nākotni zīlējis. 
I tik. trīs vijoļvirtuozu ģīm etnes — slavenais Anrī M arto, Pšīhoda un 
imisu pašu Roberts M iķelsons. Bet, lūk, no sienas sm aida arī latvju 
Icnoru karalis Art. Priednieks-K avarra u. d. c. <...>.

I'ar mūsu valstī notikušām 15.-16. m aija pārgrozībām Eižens 
I mks ļoti priecīgs.
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— Gaisu vajadzēja iztīrīt. Tas bija labs darbs. Gods un slava tam, 
kas to darījis! — lakoniski nosaka Finks. <...>.

— Nu, kā iet ar gaišredzību un pareģošanu? — beigās vaicāju 
Finkam.

— Ak, ziniet, tas ir lietas, par kurām  mums, cilvēkiem , labāk 
nerunāt. Jo tikpat gudrāki nekļūsim . Varu tikai sacīt, ka cilvēka lik
teņi jau  rakstīti viņa šūpulī. Neesmu Dievs, bet tomēr katram  varu 
ko pateikt arī par viņa nākotni — beidz sarunu Finks.

-kte
Pēdējā Bridi, 1934. Nr. 173

VĒLREIZ PAR EIŽENU FINKU

<...> Viena no ievērojam ākajām  gaišreģa tikšanās reizēm bijusi 
ar toreizējo valsts un m in istru  prezidentu Kārli Ulmani.

Augusts Rudzītis: — Kad es reiz jautāju  Finkam , ko viņš domā 
par mūsu vadoni, tad saņēm u atbildi: “Viss uz šīs pasaules — gan 
valdnieki, gan tautu likteņi — ir Dieva nolikti, un tā tam ir jābūt.” Un 
tomēr, vai daži nav m elnā kunga gribas pild ītāji, to skaitā arī mūsu 
paps? — es neatlaidos. Finks atbildēja: “Tas atkarīgs no mūsu re
dzes viedokļa, kā mēs uz to raugām ies.” Apmēram pusgadu pirms 
1934. gada m aija apvērsuma Finks ieradās pie U lm aņa un centās to 
atrunāt no apvērsuma kauna darba. (Jāatzīmē, ka tai laikā deputāta 
Kārļa U lm aņa politiskā karjēra slīdēja arvien zemāk, un nākam ajās 
vēlēšanās viņam nebija izredžu iekļūt ne deputātos, ne arī kādā val
dības am atā.) U lm anis jautājis: “Ko jūs man labu vēstīsit, ja  jau  esat 
nācis, tad, jādom ā, gaidām as kādas pārm aiņas?” Finks: “Jā, tieši par 
pārm aiņām  nāku runāt. Jums, U lm aņa kungs, sird ī ieperinājies mazs 
godkārības velniņš un aug aizvien lielāks, m ēģiniet tikt vaļā no tā, jo 
citādi daudziem  klāsies slikti. Jūs esat iecerējis izdarīt apvērsumu, bet
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. Finks. 20. gadsim ta 20 .-30. gadi.
B. Brokas krājumā



esiet goda cilvēks un atm etiet tā godkārības velniņa uzkurināto  ideju. 
Vai jūs m azum s esat ēdis labum us no latviešu tautas, vai jum s nav 
bijis solīds atalgojum s prem jera am atā, un  arī, m inistra postenī esol, 
tas ir pietiekams, lai iekrātu nepieciešam os līdzekļus vecum dienām . 
Vēl vairāk, ja arī ceturtā Saeima vēlēšanās jūs neievēlēs, tad uzkrā
jum i un politiskais kapitāls jum s ļautu pat divus m ūžus nodzīvot un 
godu saglabāt. Kāpēc gatavot apvērsum u un apgānīt latviešu tautas 
likumīgi ievēlēto valdību?” U lm anis nem az nav ļaunojies par tik at
klātu valodu, tik interesējies, vai apvērsum s izdosies. “Jā, apvērsums 
izdosies, bet valdīsiet jūs ne vairāk kā sešus gadus, pēc tam  apm ēram  
pusi no valdīšanas laika pavadīsit aiz restēm un tu r pabeigsit savu 
dzīvi. Padom ājiet, vai tas ir to vērts? Turklāt, krītot no troņa, jūs dau
dzus tūkstošus, desm itiem  tūkstošu savu piekritēju ierausiet līdzi ne
laimē.” Šķīrušies viņi ļoti draudzīgi, bet U lm anis turpinājis sekot sa
vam godkāres velniņam  un, acīm redzot, šīs pašapliecināšanās idejas 
pārņem ts, nav nopietni ieklausījies Finka brīdinājum os.

Vēlāk, jau pēc apvērsum a, prezidents Eiženu Finku uzaicinājis 
uz preses balli, kur viņa vieta bijusi blakus Benjam iņa kundzei. Dāma 
bijusi ļoti neapm ierināta ar to, ka jāsēž pie viena galda ar čigānu 
(resp. — Finku), kaut arī zinājusi, kas viņš tāds ir. Runājusi ar galda 
klājējiem, lai izm aina vietas, bet ko tu r vairs līdzēsi, pats prezidents 
tā vēlējies, lai Eižens Finks sēdētu viņam  pretī. Tā viņa purpinādam a 
apsēdusies noliktajā vietā, un tad Finks pateicis slaveno prognozi: 
“Ko jūs ēdat cilvēku pie bagātīgi klāta galda, ēdiet un stiprinieties, jo 
jānom irst jum s būs uz plikiem  dēļiem un badā.”

— Vai Finks arī kādreiz nav cietis par tik tiešiem un atklātiem 
pareģojum iem ?

— To gan es ar viņu nepārrunāju , bet tautā runāja, ka pirms 
prezidenta Čakstes nāves viņš bija izrunājies par šo vēl nenotikušo 
faktu un ielikts cietum ā, bet, līdzko Čakste nom iris, tā palaists vaļā.

— Vai arī ārlietu m inistram  Zigfrīdam  M eierovicam lem tais lik
tenis bija zinām s gaišreģim?
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— Tik vien, ka nāves brīdī viņa seja atspīdēs ūdenī, to zinot vai 
ne, Meierovics tom ēr parasti ārzem ju ceļojum os devies pa sauszemes 
ceļiem. Taču autokatastrofas brīdī, tepat Latvijā, viņš nelaim īgi kritis 
un seja atspīdējusi netālajā ūdens peļķē. Arī šī d rūm ā stāsta priekš
vēsture bija pavisam  citāda, nekā to stāsta tautā, proti, vēl divdesm i
tajos gados Rīgā stacijas laukum ā bija m aza pareizticīgo baznīca, ko 
licis uzcelt Krievijas ķeizars kā pateicību Dievam par neveiksmīgo 
atentātu, kas noticis pret viņu pa ceļam uz Rīgu. Baznīciņa bijusi pa
reizticīgo m ācītāja apvārdota. Latvijas laikā tā nav īsti iederējusies 
Rīgas eiropeiskā sejā, tādēļ pēc M eierovica pavēles pārvietota. Finks 
esot brīdinājis, ka to nedrīkst darīt, jo  pārvietošana var izsaukt ne
laimi, protam s, neviens nav ieklausījies. Tā arī drīz vien noticis. 
Runājot vēl par U lmani, Finks m inēja pat skaitļus viņa darbības izvēr
tējumam: “Ulm anis latviešu tautai darījis labu ne mazāk par 10% un 
ne vairāk par 25%. Pienāks laiks, kad tauta to apjautīs un pārliecinā
sies par šo skaitļu pareizību.” Tātad Finks paredzēja, ka analīzē pie
dalīsies ne tikai vēsturnieki un šādi precīzi skaitļi tiešām  tiks n o 
saukti. Arī es vēl ceru sagaidīt tādus laikus, jo patlaban jau par 
Ulmanīti stāv tie, kas savulaik peldēja taukos, bet ko saka pārējie? Te 
viss vēl nav pateikts.

Ieva Upleja 
Veselība, 1992. Nr. 1

KUR SĀKSIES NĀKAMAIS KARŠ?

Savienotās Valstis — Francija — Padom ju Krievija... Varbūt arī 
Ķīna... Tas ir viens milzu bloks, kuram  iepretim  organizējas otrs: 
l.ipāna — Vācija — Anglija (pēdējo gan tik cieši vēl m ūsu nogrupē
jumam nepiesaistot). Veselās divās daļās, šķiet, ir atkal sadalījusies 
pasaule. To redz katrs, kas kaut cik seko ziņām , kuras sūta telegrāfs
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no Londonas, Parīzes, Maskavas, Berlīnes un Aizokeānijas. <...>. Un I 
m ēs nu jau esam tik tālu, ka bez kādām  Finka spējām  varam  pareģot: I 
katastrofa ir neizbēgam a un tā notiks. Kad? M ēneši, vai pat pāris 
gadi nekrīt svarā. Bet katastrofa notiks katrā ziņā. <...>.

No sākum a Finks bija tikai neievērojam s fotogrāfs Latgales 
priekšpilsētā. Kā fotogrāfam  tam  bija reta izdevība iedziļināties ļaužu 
psiholoģijā. Kā uz delnas tas redzēja cilvēku vājības, viņu māņticību 
un lētticību.

Fotogrāfa am ats nebija sevišķi ienesīgs. Tādēļ Finks drīz vien 
sāka nodarboties arī a r zīlēšanu un beidzot šis arods kļuva viņa pa*i 
matprofesija. Finkam  bija sevišķi ’’baum u palaidēji”, kas tautā stāstīja 
par viņa apbrīnojam ām  spējām, ka viņu apm eklē labākās sabiedrība* 
dām as un pat m inistri. Šiem Finka aģentiem , kuru  pakalpojum us la* 
arī vēl tagad izlieto, arvien pie rokas konkrēti gadījum i, kas pierāda, 
cik brīnišķīgi “piepildījušies” gaišreģa pareģojum i. Starp šiem Finkii 
slavas nodibinātājiem  ir arī “mūžīgais students”, pavecais žurnālisti 
Kalniņš. Daļu no saviem aģentiem  Finks algo vai pacienā g rand ioz i! 
viesībās, kuras pie sevis sarīko. Tom ēr ir arī “volontieri”, kas Finkit 
slavu ceļ aiz naivas pārliecības vai arī vienkāršas pļāpības.

Finka slava auga. Lai labāk apkalpotu savus klientus, viņš pāH 
nāca uz dzīvi Kaļķu ielā, lepnā 6 istabu dzīvoklī. Vēlāk arī šis dzīvokl 
lis priekš bagātā čigāna izrādījās par m azu, un tagad tas dzīvo jau  
Raiņa bulvārī 12 istabu dzīvoklī...

Kārlis Lapiiii 

Pēdējā Brīdī, 1934. Nr. 178

KO STĀSTA PAR M ŪSU GAIŠREĢIEM  
V IŅ U  KLIENTI?
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Finka “gaišredzība” ir sam ērā vienkārša. Ja noticis kāds liels n o 
tikum s iekšzemē vai ārzem ēs, Finks uzdod saviem cilvēkiem nekavē
joties izlaist baum as: lūk, Finks to pareģoja jau veselu gadu iepriekš! 
Pakalpīgie reportieri to tū liņ  atzīm ē ari laikrakstos, un  tā Finka sla
vas vaiņagā atkal ievijas krāšņi ziedi. Vienkāršā tauta nosaka: “Ir gan 
tas Finks malacis!”

Finka aģenti viņu tom ēr reizēm ir arī smagi iegāzuši. Piem., jau 
1932. g. decem bri Finks pareģoja kādā laikrakstā, ka 1933. g. izcelšo
ties karš starp  Krieviju un Japānu. 1933. gads ir pagājis, bet nekādu 
karu Tālos A ustrum os neredzam .

Tāpat pagājušā vasarā F. pareģoja, ka Hitlers gada beigās pēkšņi 
miršot. Atkal — Hitlers dzīvs vēl šodien...

Ļoti interesantas lietas par Finku pastāsta kāds valsts darbinieks 
N.. kurš to apmeklējis vienkāršas intereses dēļ pirm s trim  gadiem, 
kad “klients” ieradās pīkst. 11, kāda sirm a sieviete — gaišreģa sekre
tāre — pateikusi, lai nākot vēlāk, jo  F. p ieņem ot tikai pēc 12 dienā. 
Ierodoties o tru  reizi, priekšā bijis jau daudz apmeklētāju. N. pateica, 
ka grib fotografēties. Vecā sekretāre apskatījusi N. no galvas līdz kā- 
ļ.lm un noprasījusi vēl, vai esot p irm o reizi.

Par “fotografēšanu” no N. iekasēti Ls 10 un pateikts, ka ar iz
sniegto zīm i tas varēšot nākt pie gaišreģa vairākas reizes. Pa plašo 
tl/ivokli šurp un tu rp  skraidījuši arī Finka palīgi viņa “gaišredzībā” 
un “spiritism ā” — m eita Rita ar saviem pielūdzējiem. Tie bieži vēro- 
111ši publiku, grozījušies pie viesu garderobes koridoros un  devušies 
I inka pieņem šanas apartam entos. N. ievests “fotogrāfa” telpā. N ori
sinājusies šāda komēdija. Finks licis N. pozēt, paņēm is kādu fotoapa- 
iiitu un bez nevienas plates steidzīgi noknipsējis. Pēc tam  pasaucis 
stīva mazajā gaišreģa istabiņā un sācis zīlēt.

Vispirms “slavenais gaišreģis” aprakstījis N. roku un pateicis dažus
■ il umus, ko vēl daudz labāk spēj ikviens hirologs bez jebkādām  spe-
■ l.ilam gaišreģa spējām. Tad F. sajaucis kādas mistiskas mazas kārtis ar 
ii/i.ikstiem  franču valodā un dažādiem  fantastiskiem  zīm ējum iem
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kā pūķis, dīvaini putni utt. A r pareģošanu tom ēr gājis pavāji. Finks 
vairākas reizes skrējis citās telpās, it kā lai koncentrētos. Tad piepeši 
teicis: “Jūs strādājiet... m inistrijā.” N. kā no plaukta nokritis un sācis 
tīri vai ticēt gaišreģim. Tom ēr tālāk ar to pareģošanu vairs nav gājis 
tik gludi. Piem., F. teicis: “D rīzum ā jūs zaudēsiet kādu krusttēvu, kurš 
jum s atstās m antojum u. Viņu sauc Jānis...”

— Bet m an neviena krusttēva ar vārdu Jānis nav...
— To nevar gluži tā noteikt. Tikai p irm ais burts ir J., varbūt tas 

ir Jēkabs.
— Bet m anos rados ari neviena Jēkaba nav...
Tas Finku galīgi izsitis no sliedēm. Lai iespaidu labotu, viņš mē

ģināja uzm inēt N. gadus:
— Jūs esat dzim is 1895. gadā.
— Nē.
— Tad — 1897. gadā!
— Arī nē!
— 1899.gadā!
— Nē, esm u drusku vecāks — 1892. gadā.
Pēc šīm neveiksm ēm  gaišreģis pārgājis tikai pie nākotnes: “Ju.s 

gatavojaties kāzām. Vai ne?” Un, saņēm is apstiprinošu atbildi, tu r
pinājis:

— Viņa ir tā kā atraitne, redzam i arī tā kā bērni. Vai nē?
— Nē?
— Varbūt tie bērni vēl būs! — “gaišreģis” pārlabo un turpinu 

— Liekas, viņa dzīvo tālu no jum s...
— N epavisam  ne: viņa tepat Rīgā...
— Ak tā! Bet jūs abi pēc apprecēšanās aizceļosiet...
— Bet kad es apprecēšos?
— Nākošā pavasarī...
(Pēc šī pareģojum a pagājuši jau 3 pavasari, bet N. vēl nav apprc

cējies!)
— Drīz jūs dabūsiet m aksāt draugu vekseļus. Tad — jum s uz

bruks kāda slim ība — plaušu kaite...
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Arī neviens no šiem pareģojum iem  nav piepildījies.
N. ilgi dom ājis, kā Finks pateicis viņa darba vietu. Beidzot apķē

ries — viņa portfelis ar dažādiem  iestādes papīriem  pēc tam , kad iz
nācis no Finka kabineta, nav bijis agrākā kārtībā...

Tātad — arī šis “noslēpum s” atklājies!
Ari Finka lieliskie spiritism a seansi tiek speciāli inscenēti. Pie šī 

darba “gaišreģu karalim ” piepalīdz viņa dēls un m eita Rita ar saviem 
draugiem . Viņu uzdevum s arī ir tēlot “izsaukto garu” balsis un dažā
dus savādus trokšņus.

Tādēļ arī daudzi brīnās, kādēļ Finka spiritiķa spējas parādās tikai 
viņa paša dzīvoklī, bet citur viņš ir bezspēcīgs...

Finka spējas jau agrāk apšaubīja Rīgas psihiskās pētīšanas biedrība 
ar prof. K. Blaheri priekšgalā. Tāpat arī ļoti spējīgie hirologi V. Vrede 
un Rinne pēc rokas līnijām  vien spēj pateikt daudz vairāk patiesības, 
nekā Finks ar savu “gaišredzību”. Arī Finka šķirtā sieva (latviete) pa
ziņo, ka no vīra šķīrusies galvenā kārtā tādēļ, ka nevarējusi vairs 
ilgāk paciest viņa krāpšanas paņēm ienus. Sevišķi viņai pie sirds ķē 
ries tas, ka Finks savos šarlatāna pasākum os ieinteresējis arī abus 
bērnus, kurus m āte gribējusi izaudzināt par godīgiem  cilvēkiem.

Apskatīsim arī dažus citus gaišreģus. Lai gan likum s stingri aiz
liedz. nodarboties ar “pareģošanu” un zīlēšanu, tom ēr Rīgā vēl arvien 
"l'i aktizē” ļoti daudzi h irom anti, kāršu licējas u. c. Brīnum s, ka valsts 
Iestādes tos neaizskar. Sevišķi pārsteidzoša ir Finka pilnīgi atklātā 
nodarbošanās ar zīlēšanu, ņem ot no katra klienta pa Ls 10.

Par kādu kāršu licēju “tanti O tīliju” stāsta, ka tai esot ļoti plaša 
klientūra, pie tam  vislabāko dām u aprindās. “Tante Otīlija” prot savu 
veikalu vadīt. Viņa parasti iedraudzējas ar apkalpotājām  visās tanīs 
ģimenēs, kur sākusi zīlēšanu. Klientus tā apm eklē dzīvokļos.

Parasti pie p irm ās zīlēšanas šī “gaišreģe” aprobežojas ar neno- 
lelklām, m īklainām  frāzēm. Toties, otrreiz kārtis liekot, viņa jau zin 
nlitsiu tīri pārsteidzošas lietas... Sevišķi pareizi tā izsakās par klientu 
ļMg.iliii un  tagadni. T urpretim  pie pareģotās nākotnes “rādīšanas” arī 
|ļitu pati bieži vien ir piepalīdzīga.
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Tā kādai nam saim nieka kundzei, kura dzīvo pirm ā stāvā, “tante 
Otīlija” bija pareģojusi, ka kādu nakti tai radīšoties lielas izbailes, bet 
nekas ļauns nenotikšot. Patiešām pēc pāris dienām  kundze naktī pie
trūkās no stipra trokšņa zālē. Plīsa priekšm eti un likās, ka tu r ielau
zušies laupītāji. Izbailēs kundze skrēja pie loga un sāka saukt pēc 
palīdzības. Tikai, kad saskrēja ļaudis, pārbiedētā nam saim niece uz
drošinājās atvērt zāles durvis. Uz grīdas atradās pāris nogāzušies, sa
sisti puķu podi, bet neviena cilvēka... Vienīgi viena loga rū ts bija iz
sista. Kā tas viss noticis, to zināja vienīgi kundzes iecienītā gaišreģe...

Tom ēr nav noliedzam s, ka dažiem  cilvēkiem piem īt gaišredzības 
spējas. Sevišķi apdāvināta šinī ziņā ir igauniete H elene Tenisons 
M etus, kura reizēm ierodas Rīgā no Tallinas. Jau kara laikā Tenisons 
kļuva slavena. Viņas vīrs bija Jaroslavas gubernators. Kā jau labākā 
sabiedrībā parasts, Helene Tenisons iestājās par žēlsirdīgo m āsu kādā 
lazaretē. 1915.-1916. g. viņa nokļuva piefrontes rajonā. Redzot ievai
noto kareivju ciešanas, jūtīgā gubernatora kundze nonāca savādā 
gaišredzības stāvoklī. Bieži vien viņa precīzi nojauta ienaidnieka uz
brukum u tuvošanos.

Jaunā māsa dzīvoja līdzi kareivju liktenim  un m ēģināja to visādi 
atvieglot. Kad Tenisones pareģojum i vairākkārt piepildījās, korpusa 
kom andieris beidzot atļāva tai piedalīties krievu izlūku gājienos. Šie 
izlūku gājieni ar igauņu “Ž annas d ’Arkas” piedalīšanos izdevās tik 
spīdoši, ka izsauca arm ijas vadībā veselu sensāciju. Pie Skerņevičes 
Tenisons aizveda vācu aizm ugurē spēcīgu krievu izlūku nodaļu, kas 
sacēla tam  paniku un izšķīra visu kauju par labu krievu armijai. Par 
šiem nopelniem  Heleni Tenisons apbalvoja ar Jura krustu...

Pēckara gados T. vairākkārt braukusi uz Berlīni un Parīzi, kur 
viņas spējas apbrīnojuši psihisko zinātņu profesori. Rīgā kādai stu 
dentei T. pareģojusi: “Redzu ap jūsu galvu lodes lidojot...” Pēc pusgada 
šo studenti smagi ievainoja kādā greizsirdības drām ā...

P irm s vairākiem  gadiem , kad Latvijas aviācijā sākās biežās lid 
m ašīnu katastrofas, Helene Tenisons no Tallinas rakstīja kādam  rīdzi

224



niekam: “Jūs vairākkārt esm u redzējusi vīzijās, kuras m an piepeši uz
nākušas. Redzu Rīgas aerodrom u. Pie lidm ašīnām  piezogas kāds 
milzu augum a, rētainu, riebīgu seju vīrietis un atskrūvē dažas sk rūv ī
tes... Dažreiz viņam  piepalīdz kāds zēns. Liekas, tie ir kom unisti... Šīs 
vīzijas m an arvien radījušas šausm īgas sajūtas, jo  pēc tam  skaidri 
zināju, ka jau tuvākajās dienās Latvijā notiks kāda lidm ašīnu avā
rija... Patiešām  drīz vien lasu igauņu laikrakstos, ka Rīgā atkal n o k ri
tusi lidm ašīna un  nositušies lidotāji...”

In tīm ā  Rīga, 1934. Nr. 1 1 -1 3

CITU IESTĀŽU SLUDINĀJUMI

N odokļu  departam enta  nodokļu  piedzinējs paziņo, ka 1934. g.
26. septem bri pīkst. 11.30 Rīgā, Raiņa bulv. 3, dz. 1, pārdos vairākso
līšanā Eižena Finka fotoaparātu, novērtētu par Ls 706,— viņa dažādu 
nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1934. g., 11. septem bri.

V aldības V ēstnesis, 1934. Nr. 212

KO JAUNAJĀ GADĀ PAREDZ 
GAIŠREĢIS FINKS?

— N eredzu nekā nopietna un briesm īga, — saka Finks.
Ik nākošais jaunais gads allaž nes līdzi vēlēšanos ieskatīties n ā 

kotnē. Pat tie ļaudis, kas visskeptiskāk noskaņoti pret v isādām  m is
tiskām  un  “viņpasaules” lietām , Jaungada priekšvakarā ar aizrautību 
lej svinu un  vasku un, mulsi čukstot kaut ko par “b ērnu  rotaļām ”, uz
m anīgi aplūko savādas figūriņas, kam  jāpavēsta viņiem  visas tās b ē 
das un priekus, kas sagaida viņus nākam ajā gadā.
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Bet, ja uz Ziem assvētkiem  un Jauno gadu nākotnē ieskatīties cen
šas paši parastākie ierindas m ietpilsoņi, kā par to nepajautāt tiem, 
kuri varētu būt speciālisti šajā jom ā, tiem gudriniekiem , kuri, kā 
tautā saka, prot lasīt nākotnes grām atu un slepenās zīmes, kas ievilk
tas zvaigžņotajās debesīs, tā sakot — profesionāliem  gaišreģiem un 
astrologiem .

Populārais Rīgas gaišreģis Finks, jautāts par nākošo gadu, vie
nīgi enerģiski atgaiņājās:

— Nu re, atraduši! Trāpījies Finks — viņam  viss jāzina. Vienīgi 
Dievs ir visvarens. Viņš visu zina, kas būs, un kāpēc un kādēļ. Bet 
F inkam  tikai šad un tad redzam i pavisam mazi, neskaidri gabaliņi. 
Vai tad ir vērts par to runāt. Kas būs? Šajā gadā visi melos, tā arī 
rakstiet — melos. Lūk! — Finks purina sprogaino, m elno m atu biezo 
gubu un dusm īgi groza uz pirksta senatnīgu gredzenu, izgreznotu ar 
lielu tirkīzu. Taču viņš ir pielaidīgs un ilgi skaisties neprot.

— Es tak  to  nesaku no ļauna, Dievs, atpestī! Ko nozīm ē — m e
los? Vienkārši ļaudīm  nāksies savā labā šur tu r pablēdīties, diplomāti 
maisīs savu politiku pa visu pasauli, bet nekā nopietna vai briesmīga 
neredzu.

Nav nekā. Un vēl ko jum s teikšu. Dvēsele cilvēkos pieņemas, pie 
Dieva atgriežas. Lai dara visu, ko grib, cenšoties ļaudis piesiet vienīgi 
zemei, lai karo pret reliģiju, vienalga, kurā zemē, nekas neiznāks. Dievs 
ir varens, o, cik varens, visur ir Dievs, ir baznīca, pat tur, kur patreiz nav.

TABU

S egodņa V ečerom , 1934. Nr. 299

SŪDZĪBA PAR “FINKA GARU”
Sūdzētājai tas traucējot naktsmieru

Krim inālpolicijā ieradusies kāda pusm ūža gados sieviete, un uz
dodam ās par M agdalēnu Cilpu, lūgusi sarakstīt protokolu pret 
Eiženu Finku un saukt viņu pie atbildības par krāpšanu. Viņa sava
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vīra vietā (tās vīrs Ernests Cilpa par svešas naudas piesavināšanos 
notiesāts pārm ācības nam ā un izcieš sodu) esot bijusi pie Finka un 
tas viņai izlicis kārtis. Pēc tam  viņai vairs nebijis m iera. Naktīs līdz 
“gaiļiem” to terorizējot gaišreģa “Finka gars”. Tas parādoties kā vē
jiņš, un visā istabā tūlīt iestājoties tum sa un naktīs esot dzirdam a sa
vāda švīkoņa. N odziestot svētbildes uguns, un viņa zem segas jūtot, 
ka “Finka gars” tai skrāpē miesā. N eizturam ās bailēs tai esot jām eklē 
palīdzība pie kaim iņiem .

Ns.

Pēdējā b rīd ī, 1935. Nr. 233

“NEVAR APSŪDZĒT DEBESIS, 
JA MĒNESS IESPĪD ISTABĀ”

Ko gaišreģis Finks saka par Magdalēnas Cilpas sūdzību tiesai?

<...> Sakarā ar šo neparasto  sūdzību, m ūsu līdzstrādnieks vakar 
ieradās pie “apsūdzētā” gaišreģa, viņa fotoateljē, Rīgā, Raiņa bulv. 3.

Sprogaino m elnm ati čigānu Eiženu F inku sastapu kā v ienm ēr 
sm aidīgu.

Sūdzētāju M agdalēnu Cilpu viņš labi atceroties, kaut arī, kā Finks 
saka, šī sieviete pie viņa bijusi pēdējo reizi pirm s vairāk kā gada. Pēc 
tam  vairs nav redzējušies.

— M agdalēna Cilpa m anā fotodarbnīcā ieradās p irm o reizi 
1929. gadā Kaļķū iela, kur toreiz dzīvoju. Viņa fotografējusies pie 
m anis 2 reizes. Sarunā ar m ani viņa ļoti žēlojās par savu dzīvi, izteik
dam ās, ka ļauni ļaudis viņai darot sliktu. Esot pārliecināta, ka kāds 
viņu pat nolādējis. Teicu viņai, ka tas viss ir nieki un iedomas: lai m et 
tās no galvas laukā. Kad starp citu šai sievietei pastāstīju lietas, ko 
pēc viņas dom am  viņa tikai viena varēja zināt, tad m anīju, ka viņa 
pārvēršas un paliek tāda savāda. Viņa sāka m an apgalvot, ka es būšot
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bijis viņas dzīvokli. Jo kā es citādi varot zināt, kā iekārtots viņas dzī
voklis un kas tu r atrodas!? Par to viņa nevarēja vien beigt brīnīties 
un, nesaprazdam a, acīm redzot, nekā no gaišredzības un parapsiho
loģijas, šī sieviete drīz vien nāca pie slēdziena, ka ja ne es, tad mans 
“gars” regulāri apm eklējot viņas dzīvokli un nedodot tai miera.

— Šādu dom u gājienu, — sāka tālāk Finks — uzskatu, kā saspī
lētu nervu rezultātu, jeb arī varbūt viņa tiešām  redz m anu “garu”. Ja 
arī no m anis būtu  atdalījies astrālais ķerm enis, kura esamībai tic spi- 
ritisti, tad jāaizrāda, ka pēc viņu m ācībām , tas spējot atdalīties no cil
vēkā fiziskā ķerm eņa, bet pats cilvēks par to nem az nezinot. Tātad, 
par tam līdzīgām  parādībām  cilvēku pašu nevar darīt atbildīgu. Tad 
jau  debesis arī varētu apsūdzēt par to, ka kādreiz m ēness pa logu 
iespīd istabā.

Vispār, es dom āju, Cilpas izteicieni, respektīvi viņas “gara” dar
bības attēlojum s nav nopietni ņem am s. Viņas dzīvoklī nekad neesmu 
bijis, pat nezinu viņas adresi. Arī m anam  “garam ”, šķiet, nebūs bijusi 
nekāda interesei to apm eklēt, par “skrāpēšanu” jau nem az nerunā
jo t — beidz savu sarunu gaišreģis.

-k tc

Pēdējā Brīdī, 1935, Nr. 234

RlGAS PAREĢI STĀSTA PAR TO, 
KAS NOTIKS 1936. GADĀ

Tuvojas Jaunais gads... Pazīstam ais Rīgas gaišreģis un pareģi»
E. Finks skatās uz nākotni 1936. gadā optim istiski.

— Labi būs, — viņš īsi paziņo. — Jūs sakiet, lai neviens neuz
traucas, visiem būs labi. Ļaudīm par to jāpateicas pašiem  sev — ta 
gad viņi sākuši saprast, ka dzīvē ne visu var sasniegt a r spēku, ka 
daudz stiprāks ir gars. M ostas īstenības izjūta, tieksm e pēc garīgā un 
no tā arī uzlabojas dzīve visā pasaulē.

228



Bet tas viss nenotiks tā uzreiz. Redzu, visapkārt būs vēl daudz 
klapatu un  nem iera. It sevišķi nem ierīgi būs vasarā, tā pēc 20. jūlija. 
Tikai visus šos nem ierus un uztraukum us redzu ne šeit. Latvija, kā 
mierīga saliņa, stāv tik  noturīgi, ka viņu nekas un neviens nevar sa
šūpot.

Bet nekādus sevišķi lielus un izcilus notikum us es nevaru pare
ģot. Tikai kaut kur, vienā no ļoti tālām dienvidu zem ēm , redzu kāda 
diža cilvēka nāvi, pie tam  ne vienkāršu, bet tādu sevišķu, iespējams, 
tā būs katastrofa. Bet tas gan ļoti, ļoti tālu no  šejienes.

TA B U

Segodņa V ečerom , 1935. Nr. 300

VISS, ITIN VISS PIEPILDĪJĀS

Pie Finka biju 1936. gada vasaras sākum ā. Viņa adresi uzzināju 
nejauši. Tad viņš dzīvoja Raiņa bulvārī 3, pirm ajā stāvā. Par vizīti bija 
jumaksā 10 latu. Tajā gadā gatavojos beigt Rīgas pilsētas 1. slimnīcas 
vecmāšu skolu, bet nezināju, kurā Latvijas stūrī m ani norīkos darbā. 
Vēl interesējos par savu personīgo dzīvi, tas ir, apprecēšos vai palikšu 
vecmeitās.

Pirmais gājiens pie Finka bija neveiksmīgs. Viņa dzīvokļa pirm ā 
telpa bija garena, ar logiem uz ielu. G ar sienu stāvēja cilvēku rinda 
līdz durvīm , kas veda uz citu telpu. Rindā pārsvarā bija labi ģērbti da
žāda vecum a vīrieši. Sievietes varbūt bija tikai divas. Ieņēm u rindu un 
vēroju, kā no tum šās istabas iznāca paklibs, bet diezgan glīts čigāns. 
Viņš dusm īgi kliedza uz m um s un  dzina visus projām . Izrādās, ka 
I inks jau bija noguris, bet divi ventspilnieki plijās viņam  virsū, lū 
dzot viņu pieņem t. Tad viņš kliedza: “Velns lai jūs parauj, ka jūs 
mani neklausāt. Tagad es tikai melot varu. Jūs negribat saprast, ka es 
vairs neesm u spējīgs kaut ko pateikt!” Tad rindā stāvošie pieklājīgi
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un pazem īgi jautāja, kad varētu atnākt. “Pēc diviem  m ēnešiem !” no 
dim dēja strupa atbilde.

Tā mēs visi izklīdām. Finks aizbrauca uz Kurzemi, prom  no cil
vēkiem, un Usmas ezera vientulībā, laivā sēžot, makšķerēja zivis.

Pēc diviem  m ēnešiem  jau uz pazīstam u vietu gāju fotografēties 
(uzņēm um i saglabājušies). Zīlēšana bija aizliegta, bet fotografēja ari 
labi.

R indas kārtībā tiku pie Finka. A r zinām u satraukum u ienācu 
pilnīgi tum šā istabā, kuras vidū stāvēja neliels četrstūrains galdiņš, 
apsegts ar zaļu plīša galdautu. Uz galdiņa dega svece un kaudzītē bija 
noliktas mazās spēļu kārtis.

Finks sēdēja pie galdiņa. O trs krēsls o trpus galdiņam  bija priekš 
apm eklētājiem. Es ar bailēm  apsēdos uz tā. Viņš pētoši paskatījās 
m an sejā, paņēm a kārtis, izlika, tad palūdza pēc kārtas vienu un  otru 
roku, sāka pētīt delnu m usturus.

Finks sāka runāt. P irm kārt jau pateica, ka esm u nākusi no m a
zas pilsētas, kura atrodas starp ezeriem . Jā, m ana dzim tā pilsēta ir 
Ludza, kura atrodas starp trim  ezeriem . Tālāk teica, ka tēvs miris, 
esam vairāki bērni, no kuriem  vienīgais brālis pašreiz atrodas tālu 
jūrā aiz ekvatora, drīz būšot mājās. Arī taisnība, jo  m ans brālis tad 
mācījās Krišjāņa Valdemāra jūrskolā un praksē brauca uz Argentīnu.

Kad Finks nosauca m anu vārdu, tad es izbrīnā kaut ko pateicu, 
par ko viņš m ani norāja: “Es tagad runāju, jum s nav jāsaka ne nē, ne 
jā!” Tālāk viņš turp ināja stāstīt, ka es m ācos kaut kādā skolā, kur jā 
valkā balts ķitelis. Pēc skolas beigšanas sākum ā būs labs darbs p ro 
vincē, bet pēc vairākiem  gadiem  m ācīšoties augstskolā. Te es izteicu 
savu nevēlēšanos tālāk mācīties. Viņš stingrā balsī atkārtoja: “Jūs n o 
teikti studēsiet un  iegūsiet augstāko izglītību un citu sabiedrību!” Es 
apklusu un dom āju, lai viņš runā, ko vien grib.

Bet ko viņš tālāk pareģoja, tas bija pavisam  neticam i, jo  es n o 
kļūšot nenorm ālos dzīves apstākļos, uz laiku pajukšot ģim ene, visu 
iedzīvi zaudēšot. Pēc gadiem  atkopšos un atkal būšot zaudējum i. Bet
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tālāk stāstīja vēl trakāk. M ani vairākkārt Īslaicīgi apcietināšot un a t
brīvošot, tad vēl šo un to. Es par to visu tikai pasm aidīju un prom ejot 
tom ēr vēl pajautāju: “Vai es būšu kādreiz bagāta?” Viņš kārtīgi m anī 
paskatījās — sevišķi sejā starp  acīm  — un  tad kategoriski pateica: 
“N em ūžam , bet maizes galds arvien būs klāts.”

Viss, itin viss piepildījās, ko viņš m an pareģoja.
Nebija ilgi jāgaida, kad jau 1939. gadā Eiropā sāka plosīties karš 

un m ūsu zemītē 1940./41. gadā valdīja bargais lielais kaim iņš, ieve
dot postošo kom unism a sistēmu un tautu  paverdzināšanu. Pēc tam 
fronte gāja pāri m ūsu zemei. Vācu laikā vīru mobilizēja paņēm a 
vācu armijā. Es ar diviem  m aziem bērniem  nokļuvu Kurzemes katla. 
Pēc kara — 1945. gada vasarā — atgriezos Rīgā ar savu bēdu i/.mo 
cīto m am m u un m azajiem bērniem . Ne m an vairs dzīvoklis bija (to 
jau apdzīvoja krievu kapteiņa ģim ene), ne m antu. Ilgāku laiku man 
palīdzēja radi.

Bet tad sāka m ani vajāt. N o Reim ersa ielas, kur valdīja kaut kāda 
iekšlietu daļa, divu gadu laikā vairākkārt ar m ašīnu (bobiku) m ani 
vadāja uz divu vai triju d iennakšu pratināšanu. Vēl līdz šim nesa
protu, par ko m ani pratināja. Atceros, vienreiz kaut ko m an prasīja 
par kaut kādiem  policistiem  Anglijā. M an tas viss bija svešs.

Tādos smagos brīžos atcerējos Finku, un tas m an deva cerību un 
spēku izturēt, jo  viņš bija pareģojis m anu vairākkārtējo atbrīvošanu. 
35 gadu vecum ā es jau pilnīgi nosirm oju un biju lepna par to, jo go
dam  visu izturēju. Pēc kara ieguvu augstāko izglītību. Kļuvu ģeo
loģe — m ineraloģe. Līdz ar to  nokļuvu arī citā sabiedrībā.

Ko es Finka labā varu izdarīt? Tikai lūgt Dieva žēlastību, lai viņa 
dvēsele nokļūtu Mūžīgā gaismā.

Anna Muceniece
N eatkarīgā C iņa. P ielikum s. 1994. gada  9. decem bris



PIRMS UN PĒC 17. JŪNIJA

1937. gadā vectēvs bija aizgājis pie izcilā pareģotāja Eižena Finka 
viņa fotodarbnīcā. Finks bija teicis, ka viņam  kāds gribēs noņem t 
mājas, bet, tā kā viņš būs kādam  palīdzējis, tad tas nenotiks. Un ka 
viņš nom irs savā dzim šanas dienā. Vectēvs toreiz tikai pasmaidījis 
un iedevis Finkam  piecus latus. Taču pēc 1949. gada viņš ticēja Finka 
vārdiem  un katru gadu pēc dzim šanas dienas priecājās, ka redzēs arī 
o tru  gadu.

Vectēvs nom ira 1969. gada Ogres slim nīcā tieši savā dzimšanas 
dienā.

Aivars Puga 
Liesm a, 1989. Nr. 9

KO JŪS NĀKAT?

Kad sāku dom āt, kā Rīgā piekļūt budism am  un jogiem , m etos uz 
Annu Rūmani-Ķeniņu. Zināju, ka viņa tikko atgriezusies no Šveices, 
kur satikās ar Eiropas divdesm ito gadu m odes filozofu — skaisto in 
dieti K rišnam urti. Par K rišnam urti indiešu filozofijas eiropeizēšanu 
ģība, jūsm oja un pie viņa Šveicē skolojās Eiropas intelektuālās sievie
tes. K rišnam urti patiesi bija neredzēti skaists un gudrs.

Telefonu Rīgā bija nedaudz vairāk nekā autom obiļu, bet telefons 
bija Ķeniņiem  un m an arī. Piezvanīju kundzei Annai Rūmanei-Ķeni- 
ņai un pieteicu apmeklējumu...

Kad ierados pie kundzes Rūm anes-Ķeniņas, lai m ācītos budism u 
un jogismu, viņa m an izrādīja Krišnam urti bildes, grām atas un ieteica 
satikties ar Latvijas Universitātes profesoriem  ķīm ijā — Blaheru un 
Kupci.

Ķīmija ir savāda zinātne. Ķīmiķi Blahers un Kupcis ar jogisma
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studijām  bija ķimizējušies līdz garu izsaukšanai, spiritism am  un 
ticēja spokiem . Pie jogism a ar viņu palīdzību netiku, bet ar m irušo 
gariem satikos. Agrāk tam  nebūtu ticējis. Bija atkal jauns piedzīvo
jums.

Satikšanās ar gariem  tika norunāta baltvācu ģim enes savrup
mājā Pulkveža Brieža ielā, kur m itinājās Rīgas garu jeb spiritistu 
klubs. Ar ķīmijas fakultātes palīdzību m an atvērās kluba durvis un 
ieeja izmaksāja divi latus. V ispirm s kopā bijām tikai cilvēki, kāds nu 
kurš. Es biju visjaunākais un visglītākais. Tā nav lielīšanās, šoreiz ne. 
Lai to saprastu, būtu jāredz citi cilvēki Rīgas garu klubā.

Iestājās krēsla. Vecākā jaunava m ūsu vidū sāka raustīties. Iestājās 
tumsa. Vecākā jaunava m ūsu vidū stenēja. Gaisā parādījās bāli fosfo- 
rizējoša roka ar sarkanu rozi. Roka pazuda, bet izkritušo rozi a tra
dām  starp cilvēkiem, kad vecākā jaunava pārstāja stenēt un iedegās 
gaismas. Starp cilvēkiem redzēju garu, b rū n u  bārdu, kas izskatījās 
pēc M aldoņa tēva [bārdas].

Zinu, ka prof. Voldem ārs M aldonis blakus teoloģijai diezgan 
stipri interesējās par spiritisko ķīm iju jeb — ķīm isko spiritism u? Pēc 
m ana piedzīvojum a ar fosforizējošo roku pēdējais apzīm ējum s m an 
šķiet pareizāks un piem ērotāks. Nezinu tu rp re tim , vai tas patiesi bija 
M aldoņa tēvs, ko redzēju Pulkveža Brieža ielā blakus garu m ateriali
zētai rozei, vai m irušo gari no viņpasaules ar spiritisko ķīm iju bija 
materializējuši bez fosforizācijām  M aldoņa tēva bārdu. Runājies 
netiku. Aizbēgu. M an bija žēl savu divu latu.

Gāju uz Brīvības bulvāri pie Annas R ūm anes-Ķ eniņas un  sūdzē
jos, ka par divi lati, dom āju, m an pienāktos garu roze, bet — rozi 
nedeva. A nna Rūm ane-Ķ eniņa bija brīnum ains cilvēks. Viņa p a
smaidīja...

Kad A nna Rūm ane-Ķ eniņa dzirdēja par m anu divlatu piedzīvo
jumu ar gariem  un ķīmiju, šis jautājum s viņu iekairināja. Viņa neka
vējoties iepazinās un arī m an atļāva iepazīties ar izslavēto mediju 
Fiženu Finku.
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Eižens Finks pats teicās esam  čigānu atvase. Tas ir iespējams, 
viņa sejā bija melnīgsnējās čigānu cilts iezimes, bet viņa dzīvesveids 
nebija čigānisks. Viņš bija fotogrāfs ar labu am ata prasm i, un viņam 
bija savs nam iņš Latgales ielā šaipus Kuzņecova fabrikas, pret lielo 
klajum u. Ķīmijas fakultāte viņa pārdabīgās m edija un pareģa spējas 
bija tā izslavējusi, ka Finku apciemoja pat tālu zemju spiritisti.

A r Eiženu Finku pirm o reizi satikos pie Annas Rūmanes-Ķeni- 
ņas pēc vakariņām ...

Kad Ella Ilbaka, A nna Ašm ane un pārējie saradās Brīvības bul
vāra piektā stāvā, tu r nebija nedz bērnu, nedz mazgadīgo. To vietā 
pie aknu pastētes un žāvētā zuša bija dāņu akvavits, pie vārītā laša — 
baltais mozelis, bet cūku cepeti pavadīja burgundietis, biezs un sar
kans kā asinis. Ēdot tika runāts par teātriem , koncertiem  un spiritis- 
tiem. Pie galda nebija neviena, kas nicinātu pārdabīgus spēkus un 
neizpētītos garus.

Stāstīju par piedzīvoto bāli fosforizējošo roku un sarkano rozi ar 
M aldoņtēva bārdu. Neviens nesmējās. Arī pats nezināju, ko dom āt 
par savu divu latu piedzīvojum u. Gluži tā, kā redzēju — nevarēja būt.

Rožu vēlā rudenī nav daudz, bet — ir, un roze bija arī Pulkveža 
Brieža ielas garu sanāksmē. M aijpulkstenītis un ziedošs ceriņu zars 
gara rokās m ani būtu  vairāk pārliecinājis, ka arī b rūnā bārda bija 
garu spirituālais m aterializācijas produkts.

— Jūs esat skeptiķis, — teica goda viešņa Ella Ilbaka. — Jūs neti
cat pat tam , ko redzat.

M ājasmāte R ūm ane-Ķ eniņa m ani aizstāvēja.
— Var gadīties, ka acis apm āna, — viņa sacīja. — Lai ticētu, ir 

jāiedziļinās neticam ā.
— ...un jāsaprot, — gribēju viņu papildināt.
— Tas gan ne, — viņa atsmaidīja. — Ticēt var nesaprotot. Kad 

iejaucas saprāta analīze, ticība pazūd un ticības vietā iestājas loģikas 
likumi. Ja tic, saprast nevajag. Bet ticība ir jāpārbauda, neticamajā 
iedziļinoties un izjūtot neticam ā ticam ību. Kā kuriozu šovakaram
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uzaicināju vēl vienu viesi — Eiženu Einku. Katrs, kam būtu interese 
pārliecināties par viņa sakariem  ar garu pasauli, ir laipni lūgts pēc 
vakariņām  personīgi iedziļināties viņa izslavētās, neticam ās gaišreģa 
spējās.

Vakariņas beidzās. Kafija un viesi sapulcējās lielajā istabā ar 
palm u un  klavierēm. Stūra kam barī ar logiem uz Raiņa un Aspazijas 
bulvāri aiz slēgtām durvīm  pacientus pareģojum iem  pieņēm a slave
nais fotogrāfs ar viņpasaules sakariem. Ilgi bija jāgaida, līdz pienāca 
m ana kārta. Kas iznāca no Finka slēptuves, bija nerunīgs un kluss.

Kad beidzot no spoži apgaism otās zāles arī m an izdevās ielauz
ties puskrēslā pie orākula, m anī ieurbās divas m elnas, dzēlīgas acis 
un barga viņpasaules balss sauca:

— Ko jūs nākat? Ko jūs gribat? Jūs neticat gariem.
— G ribu ticēt, — atbildēju, — tāpēc nāku.
— Tad sēstieties, — medijs m an uzsauca mierīgāku, mazāk ap 

vainotu balsi un skatījās tik dziļi acīs, it kā būtu iemīlējies. Ar roku 
pirkstiem  viņš aizklāja savu skatu un šķielēja caur pirkstu starpām  
Viņa garie pirksti sažņaudzās un izstiepās, līdz m elnā galva pieliecās, 
melnās acis nodzisa un garie pirksti ievijās garajos matos.

— Nē, nē, tas viss ir velti, — sacīja balss, kas nāca no m edija pa
krūtes ar pieliekto galvu. — M ēnesnīca, visur tikai m ēnesnīca. Pil
nais m ēness m ani satrauc. Ja m ēness spīd, neredzu nedz nākotnes, 
nedz pagātnes. P ie ju m s nekā nevaru saredzēt. Ja gribat, atnāciet pie 
manis uz M askavas ielu nākošajā nedēļā. Dilstošs m ēness netraucē.

Arī m an nekā nebija ko stāstīt pārējiem viesiem par savu audienci 
pie slavenā medija.

Ik naktis nu vēroju, kā saplok m ēnesnīca, un, tikko tā bija sarā
vusies sirpī, kāpu Latgales ielas tramvajā.

Durvis savā mājelē m an atvēra pats garu meistars. Stāvs viņam  
bija garš un izdēdējis. Viņa acis bija m elnas, bet ne tik kodīgas kā 
Ķēniņu mājās. Viņš m ani vairs neuzskatīja par neticīgo smējēju, bet 
par savu m ācekli neticam am . Parādījis savu fotodarbnīcu , Eižens
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Finks m ani ieveda nam a dibenkam barl un ilgi stāstīja par savu d rau 
dzību ar Universitātes profesoriem . Viņš m inēja arī daudz citu labi 
pazīstam u vārdu, kas viņu apm eklējot, viņu studējot un  kam  viņš 
esot palīdzējis ar padom iem  no garu pasaules. — Ješka vai, kā citi 
viņu sauc, — A leksandrs G rīns neviena stāsta neuzrakstīt, ar mani 
iepriekš neaprunājies, — stāstīja starp citu slavenais mags.

Tas varēja būt. Par Finku bija daudz dzirdēts un lasīts. Profesors 
Blahers sarīkoja arī atklātu pārrunu  vakaru Melngalvju zālē ar priekš
lasījum iem  un lieciniekiem , kas ticēja neticam am . Tur pierādījās, ka 
Finka mājās m irušo gari uzvedoties skaļi un nekaunīgi. Tie ierodo
ties bez izsaukšanas, kad paši iegribot, un staigājot pa istabām , ka 
visas grīdas skaļi čīkstot. Esot arī tādi gari, kas lecot pret sienu ar pā
tagas cirtiena troksni.

Pie Finka nonākot, m an ļoti gribējās viņam  ticēt un paklausīties 
viņpasaules garu nerātnībās.

Viss bija kluss un mierīgs, tikai slaidais kungs ar m elnajām  acīm 
daudz runāja, brīžiem  iem etot nesakarīgus teikum us stāstos par pro
fesoriem.

— Ap jum s ir saule, jūs esat dzim is saulainā dienā, — viņš sacīja 
bez kādas vajadzības un turpināja stāstīt, kā p irm s m ēneša viņu ap
ciem ojuši divi spiritisti — zinātnieki no Anglijas.

Neatcerējos, vai bija saule vai lietus, kad piedzim u. Finka inspi
rācijas starpsaucienam  noticēju bez acu m irkšķināšanas.

— Jā, kas tad tas? — viņš atkal pārtrauca savu stāstījum u un 
skatījās m an garām . — Jūs stāvat pret m ākoņiem . Dzelzis. Tā kā tilts. 
Nē. Tas ir tornis. Augsts dzelzs tornis. Nu zinu — tas ir Eifeļa tornis. 
Jūs nesen bijāt Parīzē.

M an diemžēl gaišreģim bija jānorāda, ka viņa vīzijā ir misēklis, 
Parīzē vēl nebiju bijis un  Eifeļa torn i pazinu tikai no attēliem.

— Tad tas nav Eifeļa tornis. Es jau to  nepazīstu. Parīzē nekad 
neesm u bijis, — gaišreģis nebūt nejutās m anas p re trunas aizskarts.
— Bet dzelzis ir, augstu debesīs. Jūsu m ātei ir vārgas kājas, bet tas 
nekas: paplašinātas vēnas. Nav nekas bīstams. Dzelzis pret m āko
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ņiem . Tas tom ēr ir Eifeļa tornis, kādu esm u redzējis uz pastkartēm . 
M -m e D eboir m an atsūtīja, kad biju atradis viņas Parīzē pazaudēto 
briljantu. Jā, Eifeļa tornis Parīzē... Bet tā ir nākotne, ne pagātne. Jūs 
brauksit uz Parīzi un  stāvēsit Eifeļa tornī.

Pie nam a durvīm  atskanēja zvans. Finks gaišredzēja pastnieku 
un aizgāja pēc vēstulēm, m ani atstājot vienu savā viesistabā. Bija sa
vāda sajūta. M anai m ātei bija paplašinātas vēnas labajā kājā, un  es 
sen jau ilgojos redzēt Parīzi... Apnika sēdēt. Piecēlos un staigāju pa 
medija viesistabu. Gar sienām  bija nem ākulīgi izmālētas bildes un 
vecas fotogrāfijas. Pētīju eļļas m ālderu darbu, kad pēkšņi aiz tā atska
nēja ass pātagas cirtiens. Satrūkos un atlecu sāņus. O trs pātagas bliuk- 
šķis bija vēl spēcīgāks, bet es vairs nesabijos. Biju jau pieradis. Zem 
grīdas kaut kas tā kā kauca, kā čīkstēja. Nu bija labi — biju viņpasau
les garu vidū un ticēju neticam am .

Kad lielais medijs atkal atgriezās m anā sabiedrībā, aiz tīras m uļ
ķības joka pēc iejautājos:

— Vai jūs gribējāt m ani nobaidīt?
Tā bija muļķība, jo  es ticēju, ka gari ir salasījušies pie sava liel

meistara un tūdaļ sāksies brīnum ainas lietas. Diemžēl pats lielmeistars 
izjauca m anu ilūziju. Viņš m ani atkal noturēja par neticīgo un ziņkā
rīgo. Viņš laikam nebija arī drošs, vai es viņa prom būtnes laikā ne
esm u pabāzis galvu pa durvju  spraugu un pētījis viņa gaitas ārpusē. 
Viņš smaidīja.

— Gribēju jum s parādīt, kā tas izklausās, — viņš teica, — kad te 
tā īsti iet vaļā. Lai jūs to vism az iedom āties varat. N udien, m an p a
šam dažreiz bailes paliek. Tā kā trako mājā. Viņi ir nevaldām i. Es 
nekā — ar labu vien, ar labu vien, bet, nudien, šermuļi skrien pa visām 
dzīslām, ja to sanāk pāri divdesmit...

M an vajadzēja ticēt. Neticēju. Žēl, ka Eižens atzinās, ka viņš 
mani baidījis.

Ar jogism u pēc tam  esm u saticies un  iepazinies, ar viņpasaules 
gariem — it nekad vairs.
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Parīzē esm u bijis daudzkārtīgi, dzīvojot nedēļām  ilgi, bet m an ne
iznāca laika uzkāpt Bifeļa torni un stāvēt starp  m ākoņiem .

M ani personīgie piedzīvojum i ar neticam o diem žēl izvērtās ļoti 
ticami, taču ne v ienm ēr cilvēks drīkst paļauties tikai uz sevi un sa
viem piedzīvojum iem . Esot tādi ļaudis, kurus nevar hipnotizēt, bet 
vai tāpēc var noliegt hipnozes vēl neizskaidrotos spēkus? M an gari 
nerādās. Pat viņpasaules kapu āzis pārvērtās šīspasaules kapu sarga 
kazā. M irušo gari acīm redzot par m ani neinteresējas un negrib pat 
runāt par m ani. Vai tāpēc vien m an būtu  tiesības noliegt ļoti no 
pietnu zinātnieku un pat M aldoņtēva uzticību neticam am ?

Visus citus cilvēkus Eižens Finks sauca par “tu” kā savus pavalst
niekus. M anī no pirm ā brīža viņš saskatīja svešinieku un jūsoja.

Aleksandrs G rīns vai Ješka, Finka valodā runājot, par Finka pa
redzējum iem  bija ļoti augstās dom ās. Viņš patiesi neuzsāka darbu, ar 
lielo m agu neaprunājies. A leksandrs G rīns bija pārāk inteliģents un 
gudrs, lai padotos šarlatānam .

Kad vācu R ibentrops saskūpstījās ar sarkano M olotovu un krie
viem pārdeva Baltijas valstis, viņš uzaicināja repatriēties un glābties 
no Baltijas zem ēm  ikkatru, kas jū t sevī vāciskas asinis. Kādas lielākas 
Rīgas spiestuves pārzinis bija vāciskas izcelsmes, bet viņam  negribē
jās par vācieti būt. Ko darīt? Viņš prasīja padom u Eiženam  Finkam 
un — sāka kravāties svešniecības ceļam.

— Bet ilgi tas nebūšot, — stāstīja pārzinis pēc savas vizītes pie 
m aga un iepleta acis, it kā attēlojot izdaudzinātā pareģa uzstāšanos: 
“Latviešu kareivji drīz būs Pleskavā. Es skaidri redzu viņus staigājam 
pār Pleskavas tiltu, kur pats kādreiz esm u staigājis... Tā kā latviešu 
kokardes pierē, bet m undieri tādi savādi, tādi kā vāciešiem... Un, ja 
latviešu zaldāti būs Pleskavā, tad tic s... kom unisti te būs padzīti 
ratā...” bet m an viņš tom ēr ieteica izceļot.

M an nebija cienības nedz pret aizceļošanu, nedz pret Finka pa
reģojum u. Smiekls nāca, iedom ājot latviešu karavīrus Pleskavas ielāl 
un vēl — vācu m undieros.

238



Atceroties smiekls vairs nenāk.
Ne vienm ēr personīgais un paša piedzīvotais spēj it visu izskaid

rot. Ir stipri jātic, lai saskartos ar neticam o. Var būt, ka ari Eižens 
Finks nespēja ticēt, kam  negribējās, un tāpēc neredzēja nākotnē, kā 
Litenes nom etnē s... kom unisti pievāc viņa draugu Ješku — A leksan
d ru  G rīnu un  viņu pašu — Rīgā.

M ariss Vētra
Rīga toreiz... A tm iņas. R. 1994, 24 6 .-2 5 4 . lpp.

N U  TAD AIZIESIM PIE FINKA...

Divdesm ito gadu beigas iezīmējās ar A leksandra G rīna ļoti ak 
tīvu darbību apgādā. “Pasaules vēsture” un “Zem es un tautas” bija iz 
devum i, kurus nevarēja neievērot. G rīns arī trīsdesm itajos gados gri 
bēja strādāt tikpat strauji kā līdz šim  jeb, kā skauģi teica, “rakstīt 
abām  rokām ”. Tādēļ stāstījum u par jauno  dekādi sākšu ar A leksandru 
Grīnu.

1929. gadā noslēdzās “Zem es un  tautas”. Pie “Veselības leksi
kona” G rīnam  nebija ko darīt. Bet G rīns negribēja kļūt bezdarbnieks. 
Viņš bija izplānojis jaunu populārzinātnisku izdevum u, šoreiz gan 
mazāku, tikai 12 burtnīcās vai 2 sējum os — “Kultūras un tikum u vēs
ture”. Par šo projektu nebiju sajūsm ināts. Bet G rīns bija iededzies, jau 
sācis vākt m ateriālus un neatlaidās.

Šai vietā m an jāpastāsta kāda “storija” par G rīna rakstura īpat
nību, kas retam  bija pazīstama. G rīns bija... m āņticīgs.

Jau vairākus gadus kopā strādājot un pastāvīgi tiekoties, G rīns 
man tika stāstījis, ka dažas problēm as savā dzīvē atrisinājis pēc čigāna 
I tnka padom iem . M an tas, ka inteliģents cilvēks var paļauties uz šī, 
kaut izslavinātā čigāna padom iem , likās visai dīvaini.

Kad es tik viegli nebiju pārliecinām s p ar “Kultūras un tikum u 
vēstures” izdošanu, G rīns kādā dienā m ani uzvedināja:
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— Nu tad aiziesim  pie Finka un paprasīsim  padom u.
Man par šādu piedāvājum u bija jāpasm aida. Finku nekad nebiju 

saticis, bet par viņu Rīgā daudz baum oja. Nebija jau G rīns vienīgais, 
kas aizstaigāja pie Finka pēc padom iem . Finks bija zinām ā veidā sla
venība. Redzēt šo slavenību vaigu vaigā arī m an nebija iebildumu. 
Tādēļ, ne jau lai paklausītu padom am  izdot vai neizdot “Kultūras un 
tikum u vēsturi”, bet lai redzētu Finku, piekritu G rīna ierosinājum am . 
Apm eklējum u pie Finka gribu šeit atstāstīt.

Finks toreiz dzīvoja vai arī tikai “pieņēm a” apm eklētājus Kaļķu 
ielā, nam ā, kur bija arī kino “AT”. Kad m ēs tu r ieradām ies, Finks mūs 
pieņēm a, sēdēdam s aiz liela rakstām galda. Draudzīgi apsveicinājies 
ar G rīnu kā ar vecu paziņu, viņš diezgan neuzticīgu, pētošu skatienu 
uzm eta m an, kādu laiciņu vēl cieši m anī noraudzījās, tad vairs man 
nepiegrieza nekādas vērības.

G rīns izstāstīja m ūsu nāciena iemeslu. Finks uzcēla savas garos 
zābakos ieautās kājas uz galda, padom āja un tad pēc klusum a brīža 
paziņoja, ka “Kultūras vēsturi” varot izdot, nekas liels no tā nesanāk
šot, bet zaudējum os mēs neiegrābšoties. Lai “laižot vien to grāmatu 
- -» a r a .

Kādu brīdi Finks vēl parunājās ar G rīnu, m an neveltījot uzm a
nību. Sākām atvadīties. Piepeši Finks pagriezās pret m ani un, ar 
pirkstu gandrīz vai krūtīs bakstot, skaļi uzkliedza:

— M et to Kārli ārā, viņš taisa lielus mēslus! — (Finks gan lietoja 
tautiskāku izteicienu, un viņš visus uzrunāja ar “tu”).

— Kādu Kārli? — es nobrīnējies atjautāju. Nevarēju iedom āt ne
vienu Kārli, kas tā būtu apgrēkojies.

— Bet es tavu Kārli redzu. M et ārā. Mēsli vārās! — M an atlika 
tikai paraustīt plecus.

Ceļā atpakaļ uz apgādu izdom ājos visādi, kurš būtu tas m istis
kais Kārlis, bet pie skaidrības netiku. Pārcilāju atm iņā savu darb i
nieku vārdus, nevienu Kārli neatradu. Traks čigāns, nolēm u un vairs 
nedom āju.
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Apciem ojum s pie Finka tom ēr bija interesants, biju iepazinies ar 
jaunu slavenību. A pciem ojum u uzņēm u kā joku, bet nobrīnījos, kā 
Grīns varēja būt šāda vulgāra čigāna iespaidā.

Bet šī “storija” ar to  vēl nav galā. Pagāja tikai dažas nedēļas un 
uzpeldēja mistiskais Kārlis! Jau kopš apm ēram  gada bijām iesākuši 
noslēgtos izdevum us — kā “Pasaules vēsturi”, “Zem es un tautas”, 
“Dzīvnieku valsti” — un pārdot un nodot — visu izdevum u kopā — 
uz nom aksu, tas ir, saņem ot sam aksu pa daļām  noteiktās m ēnešm ak- 
sās. Vēlāk šāda grām atu pārdošana izvērtās it plaša un pie šīs pārdo 
šanas bija nodarbināti daudzi ceļojoši aģenti, kas pārdeva ne tikai 
mana, bet arī citu apgādu grām atas. Trīsdesm ito gadu sākum ā vēl 
bija tikai nedaudzi šādi ceļojoši aģenti.

Dažas nedēļas pēc apciem ojum a pie Finka atklājās, ka kāds no 
aģentiem  bija viltojis parakstus uz nom aksas līgumiem , neesošu per 
sonu vārdā saņēm is grām atas nogādāšanai pasūtinātājiem , bet pa 
tiesībā tās stiepis uz Avotu ielu pārdot pazīstam am  zagtu grām atu 
kāram  uzpircējam  Viņķelim. Izrādījās, ka šis aģents bija izkrāpis 110 
“G rām atu  D rauga” vien grām atas pāris tūkstošu latu vērtibā. Un šī 
aģenta vārds bija... Kārlis Liepiņš!

Pārcilājot atm iņā darbinieku vārdus, nekādu ievērību netiku pie
vērsis aģentiem. Tie jau arī nebij m ani darbinieki, tie apkalpoja visus 
apgādus, kas vien tiem  uzticēja grām atas. Tā Kārli Liepiņu arī nepa
manīju. Arī pam anījis nebūtu  iedomājis, ka Finks savu apsūdzību 
vērš pret viņu. Bet Finks Kārli saredzēja. Viens pluss par labu čigā
nam Finkam .

Un šī stāsta noslēgum s — “Kultūras un  tikum u vēsturi” izdot 
G rīns m ani tom ēr pierunāja. Uzrakstīja. G rām atas iznāca glītas. To
m ēr tādu  popularitāti un  m etienu kā “Pasaules vēsture” un “Zem es 
un tautas” “Kultūras vēsture” nesasniedza, bet arī zaudējum us apgāds 
necieta. F inkam  atkal izrādījās taisnība!

Taču arī tagad vēl “storija” par Finku nav galā. Ja jau esm u sācis 
stāstīt par viņu, tad jāpiem in arī m ana otrreizējā tikšanās ar gaišreģi,
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kaut arī tā notika daudzus gadus vēlāk pavisam  citādos apstākļos un 
nebūtu šeit ietilpinām a. Bet pati “storija” ir ne m azāk zīm īga kā gadī
jum s ar Kārli, un, lai pie Finka vairs nebūtu  jāatgriežas, dokum en
tēšu viņu jau tagad.

O trreizējā tikšanās ar Finku notika daudzus, daudzus gadus vē
lāk, jau baigajā gadā. Toreiz dzīvoju Ausekļa ielā pie Viestura dārza. 
Kādu rītu, tas bija jau 1941. gadā uz pavasara pusi, nāku no mājām 
gar Strēlnieku dārzu. Redzu pretī nākam  kādu vīru garos zābakos, 
garā mētelī, naģeni galvā — izskatās nu gluži kā Finks. Domāju, būtu 
tagad interesanti ar viņu parunāt. Tā nedroši tuvojos svešajam un 
jautāju, vai varu ar Finka kungu parunāties?

— Es nekāds kungs neesm u, esm u čigāns, vai tu to nezini, — 
skan barga atbilde. Bet nu  es zinu, ka tiešām  esm u saticis Finku. 
Iem inos, ka esm u Ješkas G rīna draugs (tā viņu Finks toreiz dēvēja) 
un kādreiz viņu apciem oju Kaļķu ielā.

— D om ā, ka es tavu ģīm i neatceros? Čigāns visu atceras, — at
cērt Finks.

Eju viņam  līdz, un sākam runāties. Sarunājam  šo to, ar runāšanu 
jau bija jābūt uzm anīgam . Bet Finka runa, kā parasts, bija atklāta.

Un tad nāca Finka pareģojum s, kas dziļi iespiedās m anā atmiņā.
— Šie m aitas te vairs ilgi nepaliks. D rīz viņi lasīsies, — teica 

Finks. — M ūsējie viņus trieks pie velna. — Es klusēju.
— Vai esi bijis Pleskavā? — piepeši jautāja Finks.
Atbildēju, ka Pleskavā nekad neesm u bijis.
— Bet es esm u tu r bijis. Redzi, tu r ir upe un pār to ir tilts. To 

tiltu esm u redzējis. Un tagad es to  atkal redzu. Un redzu, ka pa šo 
tiltu staigā karavīri tādos pelēkos tērpos un uz p iedurknēm  tiem  uz
šuves Latvijas krāsās. Ja latvieši ar latviešu krāsām  ir Pleskavā, tad tie 
maitas ir padzīti. Vai tas tev skaidrs?

Skaidrs tas m an toreiz nebija, bet Finka vārdi kā dzīvi iespiedās 
atm iņā.

Kad tie “m aitas” tiešām  bija padzīti, kad nodib inājās latviešu

242



leģions, kad karavīri pelēkos tērpos ar Latvijas krāsu uzšuvēm varbūt 
tiešām  staigāja pa to tiltu Pleskavā, ko Finks saredzēja jau 1941. gada 
sākum ā, es atcerējos viņa vārdus un m an kļuva “skaidrs”, ko Finks 
bija redzējis. Neviļus radās cienība pret šo gaišreģi. Šoreiz atkal va
rētu teikt: viens pluss par labu Finkam, šoreiz tāds pam atīgs pluss.

Pats savu likteni viņš tom ēr laikam  nesaredzēja vai ari saredzēja 
un zināja, ka tam  nespēj izbēgt. Viņš palika Rīgā, un “šie m aitas” lai
kam viņu nobendēja. Nabaga Finks. Tā beidzas “storija” par Rīgas sla
veno gaišreģi.

H elm ārs R udzītis
M anas dzīves dēkas. [B ruklina]. 1984, 108 .-111 . lpp.

JŪS M AN TĀPAT NETICĒSIET!

1938. vai 1939. gadā bija jāatrisina kāda m an svarīga problēm a. 
Taču es nekādi nespēju pieņem t lēm um u. Iedomājos — vai tikai tādā 
gadījum ā m an neaiziet pie Finka? Un kaut diez ko neticēju gaišreģu 
pareģojum iem , tom ēr devos uz visai pilsētai zinām o Finka fotoateljē, 
kas atradās Raiņa bulvārī.

Iegāju pieņem am ajā istabā. Atnāca Finks. Es noliku uz galda pie
cus latus un sāku gaidīt sarunu. Finks klusēja. Es arī brīdi klusēju, pēc 
lam  palūdzu atļauju apsēsties.

“Nē!” Finks sacīja. “Paņem iet savu naudu un ejiet prom . Es jum s 
neko nestāstīšu — tik  un tā neticēsit!”

Nācās iet prom  tukšā un tikt galā ar problēm u bez “pārdabisku 
spēku” līdzdalības.

M avrika V ulfsona a tm iņ as p ierakstīja  B. R.
2002



JUMS KABATĀ IR JAUNAS 
SIEVIETES ĢĪMETNE...

Latvijas pirm skara šaha lielmeistars Aleksandrs Petrovs bija mans 
pirm ais virs. 1939. gadā viņš devās uz šaha tu rn īru  A rgentīnā. Es 
vīram  līdz nebraucu, jo  tajā laikā kārtoju valsts eksām enu universi
tātē. Bez tam , m um s mājās bija tikai piecus m ēnešus veca meitiņa. 
P irm s brauciena vīrs apm eklēja pareģi Eiženu Finku. Taču par šo ap
m eklējum u viņš toreiz m an neko nestāstīja.

No A rgentīnas Šaha federācijas uzdevum ā vīrs aizbrauca uz 
Am eriku un  atgriezās Rīgā tikai 1940. gada Ziem assvētku priekšva
karā. R ietum eiropā jau bija sācies karš. Tikai tad vīrs pastāstīja m an 
par vizīti pie Finka un par pareģojum u.

— Jūsu zvaigzne ir spoža, bet drīz tā nodzisīs. Kabatā jum s ir 
jaunas sievietes fotogrāfija. Ar šo sievieti jūs izšķirsieties un nekad 
vairs neredzēsieties.

Fotogrāfiju, kurā es biju uzņem ta kopā ar m ūsu m eitiņu M arinu, 
vīrs v ienm ēr nēsāja sev līdz.

— Redzi, — vīrs m an sacīja, izstāstījis šo notikum u, — Es esmu 
atgriezies. Un visa šī pareģošana ir vieni vienīgi meli un muļķības.

1941. gadā vīrs saņēm a uzaicinājum u piedalīties Maskavas šaha 
turnīrā. Ar jum s jau zinām o fotogrāfiju kabatā viņš aizbrauca uz M as
kavu un vairs no turienes neatgriezās. Viņu arestēja, piecus m ēnešus 
viņš nosēdēja Butirku cietum ā, m anu fotogrāfiju kopā ar citām  m an
tām  atņēm a (vēlāk es to uzzināju no vīra kam eras biedriem ). Pēc tam 
A leksandru Petrovu aizsūtīja uz nom etnēm , un tu r viņš gāja bojā. Tā 
nu iznāca, ka Finka pareģojum s bija tom ēr piepildījies visā savā ne
žēlīgajā patiesībā.

Arī pati esm u apmeklējusi Finku.
Kad vīrs neatgriezās no Maskavas tu rn īra  paredzētajā laikā, sāku 

uztraukties un izlēmu arī pati aiziet pie pareģa, lai uzzinātu kaut ko
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par vīra likteni. Varbūt tāpēc, ka runāju krieviski, vai arī kāda cita 
nezinām a iemesla dēļ Finks bija dusm īgs un rupji iztrieca m ani ārā. 
Biju sašutusi līdz asarām.

Ar šādiem  notikum iem  sākās m ans un m anas paaudzes ciešanu 
un pārbaudes laiks.

Rīgas “M em oriāla” vad ītā jas G aļinas M atīsa-Petrovas 
a tm iņ as p ierakstīja  Silvija A pine

1995

JUMS DRAUD BRIESMA

<...> 1939. gadā, pirm s sava brauciena uz Am eriku, dzejnieks 
[Vilis Veldre] apm eklēja pat pazīstam o gaišreģi Finku, kurš tam  pa 
reģoja: “Jums draud  briesm a, ūdenī. Jūs tālu ceļosiet, bet pārbrauk 
siet un nom irsiet dzim tenē.” <...>

Juris M ētra. Viļa V eldres nāves n o slēp u m s tiesā.
Talsu Vārds, 1942. Nr. 50

SLUDINĀJUMI

Nodokļu departam enta nodokļu piedzinējs paziņo, ka 1936. g. 
25. jūnijā pīkst. 11 Rīgā, Raiņa bulv. 3, 2. dz. pārdos vairāksolīšanā 
Eižena Finka fotoaparātu, novērtētu par Ls 578, viņa dažādu n o 
dokļu parāda piedzīšanai.

Rīgā, 1936. g. 15. jūnijā.
N od. piedz. I. C im urs.



Nodokļu departam enta nodokļu piedzinējs paziņu, ka 1939. g.
5. septem brī, pīkst. 11, Rīgā, Raiņa bulv. 3, 2. dz., pārdos vairāksolī
šanā Eižena Finka, mēbeles, kas novērtētais par Ls 205 — viņa d a
žādu nodokļu parāda piedzīšanai.

Rīgā, 1939. g. 26. augustā.
N od. piedz. A. Lavrovskis.

V aldības Vēstnesis, 1936. Nr. 134; 1939. Nr. 193

POLITISKĀS POLICIJAS AĢENTA  
MIHAILOVA ZIŅOJUMS

Politiskās policijas pārvalde 

R S lepeni

Aģentūras lapiņa

Z iņas sn iedza  M ihailovs.

Z iņas p ieņ ēm a D rošības polic. d ep a rtam en ta  d irek to rs 

1940. g. 5. m artā .

Rīgas gaišreģis Eižēns Finks kādam  savam draugam  izteicies, ka 
šajā vasarā notikšot Eiropā lielas pārgrozības. Latvijā kom unism s n e
nodibināšoties. Krievijā viņš paredz lielus nem ierus jau pēc pāris 
m ēnešiem . Tur izveidošoties jauna iekārta. Uz rudens pusi Latvijai 
nākšoties izsludināt mobilizāciju, lai nosargātu savu robežu pret žīdu 
plūdiem  no Krievijas, kur sākšoties žīdu vajāšana. Vācijā H itlera re
žīms kritīšot un viņa karu zaudēšot. Bet palikšot savās robežās. Polija 
un  Cehoslovākija atjaunošoties. Vairākās valstīs m ainīšoties iekārtas 
un  valdības.
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1940. GADA 28. MARTĀ

Sabiedrisko lietu ministrs Bērziņš aicinājis pie sevis gaišreģi linku 
un licis zilēt nākotni. Finks sākumā atteicies, aizrādot, ka viņš .iilu 
ras no politiskiem pareģojumiem, jo baidās no nepatikšanām, bet 
B. viņu nomierinājis, teikdams, ka viņu neviens netraucēšot un par 
viņa pareģojumiem interesējoties ari pats Prezidents. Finks teicis, ka 
tiešām pie viņa bijusi Rudzīša k-dze un Prezidenta uzdevuma viņu 
iztaujājusi un visu pierakstījusi, ko viņš varējis pateikt. Kas tad jūs 
sevišķi interesē? — Finks prasījis. Uz to B. jautājis: — Pasakiet, kurš 
no trim vecajiem pirmais mirs, Ulmanis vai Balodis? — Finks ļoti 
uztraucies un sadusmojies. — Jūs laikam gribiet mani cietumā ieda
būt? Kas tas par jautājumu! — Tad B. teicis: — Nu, kas tur tik savāds, 
viņi taču abi ir  veci un slimīgi, var tak nomirt. — Jā, — teicis Finks,
— Prezidents slimo ar bruku, astmu, sirdi un cukura slimību, bet 
mirt viņš vēl nemirs. Balodis ir labs cilvēks, un es lūdzu Dievu par 
viņu. Bet ko manas lūgšanas var palīdzēt. Ja es pazītu viņa kundzi, es 
to brīdinātu no nemākulīgiem ārstiem un jauniem iespricējumiem. 
Bet es viņu nepazīstu un jūs jau ziniet, cik neērti tādās lietās iemaisī
ties cilvēkam, par kuru daudzi smejas. Lai nu Dievs viņam palīdz. 
Vairāk es nevaru teikt. — Uz B. lūgumu pastāstīt kaut ko par valsts 
nākotni, F. teicis, ka Latvija ir  un paliks brīva. Viņas iedzīvotājiem 
varētu labāk klāties, ja būtu vēl mazliet vairāk taisnības. Prezidents 
jau labi grib, bet viņam ir  daži slikti cilvēki apkārt. — Es tur redzu 
divus vienročus, vienu lielāku, otru mazāku. Tiem nav lāga aspekti 
apkārt. Kas viņi tādi ir, es nezinu.

Grūtības saimnieciskā dzīvē būs vēl lielas, bet beigsies viss labi 
un dzīve atkal atplauks. To jau es teicu arī Rudzīša k-dzei.

Beidzot Bērziņš lūdzis kaut ko pateikt par viņu. Finks atbildējis:
— Jums rokā trīsstūris, jūs nekritīsiet.

Pie Finka pēdējā laikā ierodas daudzas pazīstamas personas, bet 
viņš no pareģošanas atsakās. Finks pārcietis šarlaku un tagad slimo
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ar išiasu. Ir ļoti nervozs un rupjš, sevišķi pret dām ām . Kādai pazīsta
mai aktrisei, citu dām u klātbūtnē, viņš uzkliedzis: — Jūs varētu m a
zāk m aukoties un vairāk savus bērnus uzm anīt, — bet kādai smalkai 
m in istra  kundzei teicis: — Jums apakša vairāk sm ird, kā augša. — 
Kad kundze sākusi skaidroties, teikdam a, ka katru dienu iet vannā,
F. atbildējis: — Es runāju par jūsu m orālisko netīrību. — Dāmas to 
m ēr pie viņa atklātības esot tā pieradušas, ka ļaunā neņem ot.

LVVA, 3235 f. 1/22 apr., 3 1 .-3 2 ., 3 5 .-3 6 . lpp.

A Ģ E N T A  “A U G U ST A ” Z IŅ O JU M S

Latv. PSR Iekšl. TK  SP daļa 3. no d a ļa  25. m artā , 1941. g. 
Pilnīgi slepeni

Avots: “A ugusts” P ieņēm a: A npilogovs

Aģ. ziņojum s Nr.
O bjekts

Pagājušajā nedēļā no piektdienas uz sestdienu pie m anis atkal 
nakšņoja garīdznieks Kirils Zaics. Atklāti var teikt, ka viņš ir viens no 
labākajiem garīdzniekiem  un ļaudīm šeit vispār, bet, protams, arī viņš 
noskaņots pret padom ju varu, neraugoties uz to, ka, ierodoties padomju 
karaspēkam, bija liels piekritējs un slavēja “Krievu sarkano armiju".

Viņš man stāstīja, ka bijis pie Finka. Nebija viņu redzējis apmēram 
16-17 gadus. Finks viņam  teica, ka “nav nekādu šaubu, krievu boļše
viki aizies no mum s, visi šie notikum i izvērtīsies aprīļa mēneša laikā un 
maijā viss jau būs beidzies, un dzīvosim mēs klusu, mierīgu dzīvi. (..) 

Pasākum i: Kopsavilkumu iesniegt SPD 4. nodaļā.
Ticami: LPSR VDTK SPD vec. oper. pilnvarotais

Paraksts
(A npilogovs)
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A Ģ EN T A  “Ņ EZV A N O V A ” Z IŅ O JU M S

Latv. PSR  Iekšl. T K  P ilnīgi slepeni
SP daļa Avots “Ņ ezvanovs”
4. nodaļa P ieņēm a D oronkins
24. m aijā, 1941. g.

Ziņojums Nr.
Objekts

Saturs Piezīmes

12. maijā pie manis bija Dorins. Sarunā viņš ziņoja: <...> Lieta 
tā, ka es apmeklēju kādu visā Rīgā pazīstamu fotogrāfu — hiromantu 
Finku. Pēdējā laikā viņu apsēdušas padomju kundzenes, kuras par 
zīlēšanu maksā kolosālu naudu. No sarunām ar tām viņam pilnīgi 
skaidrs, ka neviena no viņām nejūtas savā vietā un pamats zem kā
jām zūd ik dienu. Bet nesen pie viņa bija vācietis, kurš ilgstošas saru
nas gaitā atzinās, ka ir 5. kolonnas dalībnieks Latvijā. Citus viņš ne
nosauca, bet pats izteica visādas cerības drīzam apvērsumam Latvijā 
un sacīja, ka, pēc viņu domām, visas latviešu tautas simpātijas ir 
Vācijas pusē. Par Finku Dorins teicis, ka pēc apvērsuma viņš bija vai
rākas dienas arestēts, bet pēc tam atbrīvots un tagad turpina savu 
“darbošanos”. <...> Ticam i:

I.PSR V D T K  SPD 4. nodaļas priekšnieks 
Zabelins

LVA, 1986. f. 1240— 71, lp.
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PSR VALSTS DROŠĪBAS TAUTAS KOMISARIĀTS. 
E. FINKA IZMEKLĒŠANAS U N  TIESAS 
PROCESA MATERIĀLI 1941.-1942. G.

“A p stip rin u ”

LPSR Iekšl. Tautas K om isārs 
“...” 194... g.

Paraksts: S. Šustins

LĒMUMS (apcietināšanai)

Pils. Rīga 1941. g. “...’’ jūnijā.

Es, operatīvi pilnvarotais LPSR VDTK KRD 1. nodaļas valsts d ro
šības seržants Afoņins,

caurskatot ienākušos Iekšl. TK VDP m ateriālus par noziedzīgu 
darbību — Eižena Finka, dzi. 1885. g., Lim bažu apgabalā, pēc tau tī
bas — čigāns, pēc profesijas — fotogrāfs un  zīlnieks,

atradu:
Ka Finks ieradās Rīgā 1922. g. no PSRS. Būdams ateljē īpašnieks, 

tā aizsegā nodarbojas ar h irom antiju  (zīlēšana un tml.).
Agrāk Finka dzīvokli apm eklēja ārzem nieki, ārzem ju pārstāv

niecību darbinieki, tai skaitā bijušais vācu sūtnis fon Kotce un viņa 
sieva. Finkam  ir pareģa un gaišreģa reputācija. U lm aņa laikā par viņa 
m inistru  bojāejas paredzēšanu policija vairākkārt arestējusi.

Repatriācijas periodā uz Vāciju Finks nodarbojās ar izteiktu aģi 
tāciju savas klientūras vidū, aicinot izbraukt uz Vāciju, solot repat
riantiem  visādus labumus.
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Aģitējot par aizbraukšanu, apsola izbraucējiem , ka Hitlers atdos 
viņiem  viņu īpašum us, mājas, fabrikas. Pašreizējo karu nosauc par 
“Kristus” sacensību ar “antikristu”, dom ājot par Kristu — H itleru, ar 
antikristiem  — sarkanos.

Pareģo H itleram  uzvaru karā ar Angliju, liekot saprast, ka pēc 
tam  tāds pat liktenis sagaida PSRS.

Ar esošajiem m ateriāliem  Finks raksturojas kā dedzīgs antipa- 
dom ists, kas veic plašu provācisku, fašistisku aģitāciju, izplatot dažā 
das apm elojošas baum as par Padom ju varu un Sarkano Armiju.

Nolēmu:
Finku Eižēnu,
dzīvojošu Raiņa bulvārī 3, dz. 2, Rīgā,
apcietināt un izdarīt pie viņa kratīšanu.

Izm eklēšanas ierēdnis
Oper. pilnvar. VDTK KRD 1. nod.
Valsts drošības seržants (AFOŅINS)
Paraksts

Piekrītu: Izmekl. daļas priekšn.
LPSR VDTK KRD (M. ROZENTĀLS)
Paraksts

*  *  *

LPSR IEKŠLIETU TAUTAS KOMISARIĀTS 
VALSTS DROŠĪBAS PĀRVALDE 

IZTAUJAS PROTOKOLS 
PIE LIETAS NR. 5709

1941. g. oktobra m ēn., 6. dienā. Es, oper. pilnvarotais LPSR TV 
VDP Berkovīčs, nopratināju kā apsūdzēto:
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1. Uzvārds.... Finks.
2. Vārds un tēva vārds.... Jevgeņijs Ivanovičs.
3. Dzim šanas datum s.... 1885.
4. D zim šanas vieta.... p. Limbaži, Latv. PSR.
5. Dzīves vieta.... Rīga, Raiņa bulvāri 3, dz. 2.
6. Tautība un pavalstniecība.... čigāns, PSRS.
7. Pase.... Latv. pase, sēr. VK Nr. 002165, izdota 1928. g. 19. jūnijā, 

Rīgas prefektūras IX nodaļā.
8. N odarbošanās.... fotogrāfs — savā ateljē.
9. Sociālā izcelšanās.... tēvs — m uzikants, m āte — šuvēja, īpa

šum i nepiederēja.
10. Sociālais stāvoklis (nodarbošanās un m antiskais stāv.):
a) pirm s LPSR nodibināšanās.... 6. kategorijas foto ateljē īpaš

nieks, Rīgas jūrm alā pieder zemes gabals 2000 Ls vērtībā.
b) Pēc LPSR nodibināšanās.... arī.
11. Ģ im enes sastāvs.... m eita — Kārkliņa Rita, Rīgā, bez noteik

tas nodarbošanās, znots — Kārkliņš Jevgeņijs, Rīga, LVU students, 
dēls — Klaudijs Finks, Rīga, sargs fabrikā.

12. Izglītība (vidējā, speciālā)... zemākā.
13. Partejiskā piederība (pagātnē un tagad).... bezpartejisks.
14. Kādas represijas pret viņu tika vērstas: tiesāšana, arests...
a) pirm s LPSR nodibināšanas.... netika sodīts.
b) pēc LPSR nodibināšanas.... netika sodīts.
15. Kādi apbalvojum i (ordeņi, raksti, ieroči u. c.) ir no pad. va

ras.... nav.
16. No aktīvā dienesta atvaļināto kategorija un kur reģistrēts.... 

nav karaklausībai padots.
17. Dienests Sarkanā Arm ijā (Sarkanā gvardē, partizānu nod.), 

kad un kādā amatā... nav dienējis.
18. Dienests Latvijas arm ijā un dienesta pakāpe.... nav dienējis..
19. D ienests baltās un citās k.-r. arm ijās (kad un  kādā amatā).... 

nav dienējis.
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20. Piedalīšanās bandās, k.-r. organizācijās un  sacelšanās.... nav 
piedalījies.

21. Ziņas par sabiedriski-politisko darbību.... nepiedalījās.

ParakstsJ. Finks

Piezīme: Katrai protokola lapas pusei jābūt apstiprinātai ar n o 
pratinām ā parakstu, bet pēdējai arī ar nopratinātāja parakstu.

*  *  *

APSŪDZĒTĀ LIECĪBAS <...>
FINKA, JEVGEŅIJA IVANOVIČA

6. oktobris, 1941. g.
N opratināšana sākta pīkst. 11.20.

Jautājums: Pastāstiet savu autobiogrāfiju.
Atbilde: Esm u dzim is 1885. gadā Limbažos, Latvijas PSR. Mans 

tēvs bija čigāns, m āte — vāciete, 8 gadu vecum ā sāku apm eklēt skolu. 
14 gadu vecum ā sāku strādāt. Kādu laiku biju jātnieks cirkā. 1912. g. 
apprecējos ar latvieti Dreim ani. 1915. g. kā bēglis aizbraucu uz Har- 
kovu, kur strādāju savā specialitātē — par fotogrāfu. 1922. g. es legāli 
atgriezos Latvijā. 1926. g. šķīros no sievas. Latvijā es atvēru foto s tu 
diju. Bez tam  es nodarbojos ar zīlēšanu līdz pat aresta dienai. Es pār
valdu krievu, latviešu, vācu, poļu un čigānu valodu.

Jautājums: Pastāstiet par savu īpašum u un nodarbošanos.
Atbilde: Rīgā, Raiņa bulvāri 3, dz. 2 m an personīgi piederēja

6. kategorijas fotostudija, kuras iekārtošana izm aksāja apm ēram  
8000 Ls. Bez tam  Jūrm alā m an piederēja zemes gabals 2000 Ls vēr
tībā. C ita īpašum a m an nav bijis. Bez fotografēšanas es vēl n o darbo
jos ar zīlēšanu — hirom antiju. Saviem klientiem  es pareģoju likteni 
pēc roku līnijām  un pēc intuīcijas. Ar zīlēšanu es nodarbojos visu 
m ūžu, sākot ar bērna gadiem.
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Jautājums: Pastāstiet par savu zīlēšanas klientūru!
Atbilde: Pie m anis nāca ļoti daudz ļaužu no aktieru, diplom ātu, 

zinātnieku, garīdznieku un virsnieku vides, kā no Latvijas, tā no  aiz- 
robežas. No tiem: franču sūtnis Latvijā Tripjē, itāļu sūtnis Pienštini 
un M amelli, angļu kara atašejs Faierbress ar sievu un zviedru sūtnis, 
viņa uzvārdu aizm irsu, tāpat gruzīnu kņazs M divani un augstākās 
garīdzniecības pārstāvji: Zaicevs — Rīgas pareizticīgās katedrāles pār
zinis un D orins — pareizticīgās baznīcas protodiakons.

Jautājums: Nosauciet savus vācu nacionalitātes klientus.
Atbilde: Pie m anis nāca sekojošas vācu nacionalitātes personas: 

Vācu sūtnis Latvijā Stīvē ar sievu 1932. gadā, vācu sūtņa Ķestera 
sieva, pēdējā vācu sūtņa Latvijā fon Kotca radiniece, vācu sūtniecī
bas līdzstrādnieki Cobels, Tipelskirhe, Furm ans, Fersters, Zeiberlihs. 
Pie m anis nāca vēl daudzas vācu nacionalitātes personas, bet viņu 
uzvārdus es nezinu. Viņu vidū bija — barons Helsens, m uižnieks 
H iness ar sievu, ārsts Videnbergs, repatriējies uz Vāciju, uz Dancigu. 
No Vācijas viņš m an atsūtīja baltu bareljefu ar H itlera attēlu un 4 vai 
5-as karikatūras zem stikla, ar apm elojošu saturu, vērstu pret PSRS. 
Vēstulē viņš m an piedāvāja tās pavairot, bet es atteicos to darīt. M ani 
apm eklēja arī Baum eisters Ādolfs ar savu neprecēto m āsu H ertu, 
viņš strādāja kā elektroinstalators Rīgas pilsētas pārvaldē. Viņš m an 
piedāvāja braukt uz Vāciju, un, m an atsakoties, pārm eta, ka es, tātad, 
gribu sagaidīt krievus. No Dancigas viņš m an atsūtīja atklātnīti, kurā 
slavēja Hitlera režīm u. Uz atklātnīti es viņam  neatbildēju. Arī bavā- 
rietis Filzerns, iebraucis vācietis, pirm s vairākiem  gadiem  kopā ar 
citiem  vāciešiem devās atklātā jū rā  balsot par H itleru. Atpakaļceļā, 
izkāpjot no vagona, viņš ar nūju piekāva kādu antifašistu, kurš de
m onstratīvi izrādīja savu neapm ierinātību par atbraukušo vāciešu 
balsošanu. Filzernu par to sauca pie atbildības, bet Latvijas tiesa 
viņu attaisnoja.

Jautājums: Vai jum s Vācijā ir radinieki?
Atbilde: Jā, Vīnē dzīvo m ans radinieks — doktors Finks. Ar
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viņu pēdējo reizi sarakstījos 1936. gadā. Savās vēstulēs viņš apjautā
jās par visiem m ūsu radiniekiem  Latvijā. Ar priekšpēdējo repatriā
ciju uz Vāciju aizbrauca ari m ana radiniece Finka Alise, pianiste. Ar 
viņu es nesarakstījos.

Jautājums: Kurus vāciešus jūs pazināt pēc pēdējās repatriācijas 
uz Vāciju?

Atbilde: Pēc pēdējās repatriācijas pazīstam us vāciešus vairs ne 
satiku.

Jau tājum s: Ar kuriem  vācu spiegiem Latvijā jūs bijāt pazīstams?
Atbilde: No vācu spiegiem Latvijā es pazinu Šinki. Pirm o reizi 

viņš atnāca pie m anis zīlēt 1934. gadā. Pēc tam  viņš bieži iegriezās 
pie m anis iedzert krūzi tējas. Jau m ūsu pazīšanās sākum ā m an radās 
iespaids, ka viņš ir spiegs, bet viņš to noliedza. 1940. g. m artā , ru n ā 
jo t par okupēto Dancigu, viņš m an pastāstīja, ka vācieši Dancigā iz
liekot no dzīvokļiem polus un viņu vietā iekārtojot vāciešus. Uz 
m anu padom u — būt sarunās uzm anīgākam , viņš izņēm a no kabatas 
kaut kādu karti ar vācu ērgļa un svastikas attēlu, atklāti sakot m an, 
ka viņš ir vācu spiegs.

Jautājums: A r ko Šinke draudzējās un uzturēja sakarus?
Atbilde: Vairākkārt viņš atveda pie manis fotografēties savus d rau

gus un paziņas no kom ersantu vides. Viņu uzvārdi m an nav zināmi. 
No sākta gala viņš draudzējās ar kādu tu r H am m eru, apm. 23-ga- 
dīgu. C itus viņa draugus es nepazīstu.

Jautājums: Kāpēc jūs neziņojāt valdībai, ka Šinke ir spiegs?
Atbilde: Par Šinki es neziņoju, negribēdam s m aisīties citu d arī

šanās.
Jautājums: Jūs tiekat apvainots par to, ka jūs repatriācijas p e 

riodā klientiem , kas nāca pie jum s zīlēt, cildinājāt H itleru un veicāt 
lielu aģitāciju, aicinot izbraukt uz Vāciju. Vai jūs atzīstat sevi par vai
nīgu?

Atbilde: Jā, atzīstu sevi par vainīgu tajā, ka nodarbojos ar pret- 
padom ju aģitāciju atnākušo klientu vidū, aicinot izbraukt uz Vāciju,
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sakot viņiem , ka viņiem  neatliekami jābrauc uz Vāciju, ka viņu roku 
līnijas norāda ceļu turp. Katram  klientam , kurš griezās pie m anis pēc 
padom a, es teicu, lai brauc uz Vāciju, tu r viņam  būs labāk kā 
Padom ju Latvijā, ka šeit viņus nekas labs negaida un ka Vācijā viņam  
atdos viņa īpašum us, mājas, fabrikas, ka padom ju vara Latvijā tik un 
tā ilgi nenoturēsies. Tāpat es atklāti slavēju H itleru, sajūsm inājos par 
viņa prātu  un spējām  pakļaut tik daudzas zemes. Es apgalvoju, ka 
viņš ir gudrs un labs cilvēks. Es biju pārliecināts — un savas dom as 
izteicu citiem , ka H itlers uzvarēs Angliju un ka viņš nekad nenorim s, 
iekams neizdzīs visus “žīdus” un neiznīcinās kom ūnu.

Jautājums: Kā uzdevum ā jūs veicāt aģitāciju klientu vidū?
Atbilde: Neviens m an nav devis tādu  uzdevum u.
Jautājums: Tas nav tiesa. Šajā jautājum ā jūs saņēm āt norādīju

m us no vācu izlūkdienesta.
Atbilde: Ne no viena un nekādus norādījum us es neesm u saņē

mis. Par izbraukšanu uz Vāciju es aģitēju, vadoties vienīgi no savu 
klientu roku līniju zīm ējum a.

Jautājums: Jūs, būdam s naidīgi noskaņots pret padom ju varu, 
saviem klientiem  teicāt, ka krievi no Latvijas izzudīs līdz ar pirm o 
sniegu.

Atbilde: Es teicu, kad uzziedēs kastaņi, Latvijā būs lielas pār
m aiņas. To varēja iztulkot tā, ka krieviem  nāksies atstāt Latviju. Es 
biju pārliecināts un visiem teicu, ka H itlers uzvarēs, un kur vien viņš 
dosies karagājienā, tu r arī paliks. Saviem tuvākajiem  paziņām  teicu, 
ka padom ju vara Latvijā ilgi nenoturēsies, karš starp PSRS un Vāciju 
neizbēgams, un ka Vācija uzvarēs PSRS īsā laika sprīdī.

Jautājums: Jūsu attieksm e pret ebrejiem?
Atbilde: Pret ebrejiem  esm u naidīgi noskaņots, tāpēc, ka ebreji 

bija pirm ie, kas uzkāra sev visādas sarkanas lentītes un nozīmītes, 
līdzko Latvijā ienāca Sarkanā Armija. Es to uzskatu par liekulību no 
viņu puses, tā kā viņi nebūt nav ieinteresēti, lai Latvijā iestātos pa
dom ju vara, un viņi nekad nevar būt kom unisti, jo, kā m an sacīja,
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Vācijā un Itālijā viņi nepavisam  nedzīvo slikti. Būdam s naidīgi no- 
sakņots pret ebrejiem , es sacīju arī, ka viņi grūž PSRS karā ar Vāciju.

Jautājums: Izm eklēšanai zinām s, ka 1941. g. m aija vidū starp sa
viem  paziņām  jūs izteicāties, ka vācieši jau ieņem  bāzes Igaunijā, ka 
drīzi ieņem s arī Latvijā, ka 7 vācu karakuģi jau pietuvojušies Liepājai, 
kā ari citus melus par Padom ju Savienību. Vai jūs atzīstat savu vainu 
šai lietā?

Atbilde: Jā, es patiesi izplatīju m inētās apm elojošās baum as par 
PSRS. Es tās dzirdēju no citiem , no kā tieši — neatceros, un tā arī 
stāstīju tālāk citiem.

Jautājums: Nosauciet jum s zinām ās personas, kas nodarbojās ar 
aģitācijas propagandu?

Atbilde: Bijušajā Ārlietu m inistrijā strādājošā A ndersone, viņas 
vārdu un adresi es nezinu, — 1941. g. m arta sākum ā m an pastāstīja, 
ka no Rīgas jau evakuē ūdensvadu filtrus, un ka čekai jāevakuējas no 
Rīgas no 5. līdz 10. m artam . Bija vēl daži pretpadom ju aģitācijas ga
dījum i, bet es nevaru atcerēties šo cilvēku uzvārdus.

Protokols uzrakstīts pēc m aniem  vārdiem  pareizi un nolasīts skaļi 
m an saprotam ā krievu valodā.

N opratināšana beigta pīkst. 0 un 30 m in., ar pārtraukum u no 
pīkst. 18-20.

(J. Finks) Paraksts

N opratināja: LPSR Iekšl. TK oper. pilnvarotais
(Berkovičs) Paraksts
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A PSŪ D Z Ē T Ā  LIECĪBAS: 

FIN K A , JEVGĒNIJA IV A N O V IČ A

1941. g. 7. oktobri.
Liecinājumu turpinājum s III. N opratināšana sākta pīkst. 11.00.

Jautājums: Pie jum s nāca zīlēt personas no Sarkanās Armijas 
kom andējošā sastāva?

Atbilde: Tikai divi gadījum i bija, kad pie m anis atnāca zīlēt Sar
kanās A rm ijas kom andieru  sievas. Viena no tām  atnāca kopā ar 
m azu puisēnu. Viņu uzvārdi m an nav zināmi.

Jautājums: Jūs uzdāvinājāt kom andiera Bogdanova sievai sud
raba krustiņu?

Atbilde: Es uzdāvināju viena kom andiera sievai sudraba k ru s
tiņu sudraba ķēdītē. To es darīju  reliģisku jū tu  m udināts, tā kā esmu 
dziļi ticīgs cilvēks. Viņas uzvārdu es nezinu. Viņa nāca pie m anis 
zīlēt kādas trīs reizes. Viņa taisījās šķirties no sava vīra. Viņa pie m a
nis arī nofotografējās kopā ar savu puisēnu.

Jautājums: Par ko jūs runājāt ar Sarkano A rm ijas kom andieru 
sievām?

Atbilde: iVIēs runājām  par personīgām  lietām.
Jautājums: Sakiet taisnību. Jūs interesējāties arī p ar Sarkanās 

Arm ijas karaspēka pārvietošanos. Pastāstiet par to.
Atbilde: 1941. g. aprīlī es vienai no kom andieru sievām jautāju, 

ar ko izskaidrojam a tāda izteikta karaspēka pārvietošanās Latvijā. Uz 
to viņa m an atbildēja, ka tas notiek sakarā ar PSRS un Vācijas robežu 
tuvum u un ka līdz šim  Latvijas teritorijā bija nepietiekošs daudzum s 
karaspēka.

Jautājums: Kādā nolūkā jūs viņai uzdevāt šo jautājum u?
Atbilde: Es viņai to jautāju personīgas intereses dēļ, jo  tajā laikā 

notika ļoti ievērojama karaspēka pārgrupēšanās.
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Jautājums: Jūs nerunājat taisnību. Jums bija dots uzdevum s izzi
nāt, kā pārvietojas Padom ju karaspēks. Kas jum s deva šos uzdevu
mus?

Atbilde: Neviens m an šādu uzdevum u nav devis.
Jautājums: Ar kuru  vācieti jūs bijāt saistīti spiegošanā?
Atbilde: Es ne ar vienu nebiju saistīts spiegošanā.

Protokols uzrakstīts pēc m aniem  vārdiem  pareizi un nolasīts 
skaļi m an saprotam ā krievu valodā.

Paraksts (J. Finks)

Nopratināšana beigta pīkst. 22-os ar pārtraukum u no pīkst. 13-14.

Nopratināja: LPSR Iekšl. TK oper. pilnvarotais
Paraksts (Berkovičs)

*  *  *

A PSŪ D Z Ē T Ā  LIECĪBAS:

FIN K A , JEVGEŅIJA IV A N O V IČ A

1941. g. 11. oktobrī.
Liecinājumu turpinājum s. N opratināšana sākta pīkst. 11.10.

Jautājums: Turpiniet stāstīt par personām , kas nodarbojas ar 
spiegošanu.

Atbilde: Es zināju vienu vācieti, uzvārdā D etm erings Hugo, 
55 gadus vecs, dzīvoja Rīgā, Ivanovska ielā, nodarbojās ar mākslīgo 
ziedu izgatavošanu no zīda priekš dām u apģērbiem. Vienreiz viņš 
m an atnesa pārfotografēt savas fotogrāfijas, kur viņš bija uzņem ts 
cara arm ijas virsnieka formā. Personīgā sarunā ar viņu es uzzināju, ka 
agrāk viņš bijis baltgvards. Viņš īrēja istabu mājas īpašnieka dzīvoklī 
Ivanovskas ielā Nr. 3, dz. 6, pie vācietes, uzvārdā M inut. Piem inētā
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M inut m an stāstīja, ka D etm erings, pēc viņas dom ām , ir Vācijas 
spiegs. Detm erings bija saistīts arī ar em igrantiem  — baltgvardiem  
Latvijā un ar m onarhistisko organizāciju “Sokoli”. Piem inētie 
D etm erings un M inut repatriējās uz Vāciju. Citas personas, kas no 
darbotos ar spiegošanu, es nezinu.

Jautājums: Pastāstiet par savu spiega darbību.
Atbilde: Es ar spiegošanu nenodarbojos.
Jautājums: Nav taisnība. Izmeklēšana uzdod jum s pastāstīt par 

Jūsu sakariem ar vācu izlūkdienestu. Ar ko jum s bija sakari spiegošanā?
Atbilde: Es atkārtoju: ar spiega darbību es nenodarbojos.

Protokols uzrakstīts pēc m aniem  vārdiem  pareizi un m an nola
sīts skaļi m an saprotam ā krievu valodā.

Paraksts (J. Finks)
Pratināšana beigta pulksten 20.
Nopratināja: LPSR Iekšl. TK oper. pilnvarotais
Paraksts (Berkovičs)

“Apstiprinu”
M olotova apg. Iekšl. TK priekšnieks
Valsts Drošības majors Potašņiks (paraksts)
23. martā, 1942. g.

“Apstiprinu”
M olotova apg. prokurors A. Jeksejevs (paraksts)
24. martā, 1942. g.

* * *

APSŪDZĪBAS SLĒDZIENS 
(pēc izmeklējamās lietas Nr. 5709)

Pēc apsūdzības Finks Jevgēnijs Ivanovičs, noz. p. p. 58 6. d. I, 
58 lO d .I  KPFSR KK
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1941. g. 14. jūnijā LPSR lekšl. TK par kontrrevolucionāru dar
bību tika arestēts Finks Jevgēnijs Ivanovičs.

Izmeklējot lietu, konstatēts, ka Finks J. I. ir fotostudijas īpašnieks 
un tās aizsegā nodarbojās ar h irom antiju , (lietas lp. 12)

Būdams naidīgi noskaņots pret PSRS, zīlēt atnākušajām  perso
nām  cildināja H itleru un hitlerism u, veica provokatorisku darbību, 
m udinot izbraukt uz Vāciju, (lietas lp. 12)

Savā sakāvnieciskajā aģitācijā apgalvoja, ka neizbēgamā karā 
starp  PSRS un Vāciju, Vācija uzvarēs PSRS neilgā laikā, (lietas lp. 13) 

Bija plaša pazīšanās a r vācu tautības personām  Latvijā, uzturēja 
rakstiskus sakarus ar viņiem  pēc to repatriēšanās uz Vāciju, (lietas 
lp. 12)

Rīgā bija pazīstam s ar vācu spiegu Šinki, ko vēlāk arestēja lekšl. 
TK orgāni. Interesējās par Sarkanās Arm ijas daļu pārvietošanos 
Latvijas PSR. (lietas lp. 13,15)

N opratinātais apsūdzētais Finks J. I., v iņam  piestādītajā apvai
nojum ā atzina, ka savā apkaim ē paziņu lokā veicis sadom ātu, apm e
lojošu pretpadom ju aģitāciju, noliedza piestādīto apvainojum u spie
gošanā, (lietas lp. 18)

Uz izklāstītā pam ata tiek apsūdzēts:
FINKS Jevgēnijs Ivanovičs, dzim is 1885. gadā Limbažu pilsētā, 

Latv. PSR, čigāns, PSRS pilsonis, b/p, no kalpotājiem , ar zem āko iz
glītību, sodīts nav, šķirtenis, ir meita, līdz arestam  dzīvoja Rīgā, Latv. 
PSR, piederēja foto studija Rīgā.

Pat to, ka viņš:
Pēc Latv. PSR nodibināšanas veica satriecošu pretpadom ju aģi

tāciju un  spiegošanu,
tas ir noz. p. p. 58 — 6 d. I un 58 — 10 d. I KPFSR KK Vadoties 

no p. 208 KPFSR KPK un iekšl. TK pavēles Nr. 001613 no 1941. gada
21. novem bra, izmeklēšanas lietu Nr. 5709 par Finka Jevgēnija
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Ivanoviča apsūdzību nosūtīt izskatīšanai uz PSRS Iekšl. TK Sevišķo 
Apspriedi.

Kā soda m ēru  apsūdzētajam  Finkam  J. I. būtu  lietderīgi p ie
spriest augstāko soda m ēru — NOŠAUŠANU, ar personīgi piedero
šās m antas konfiskāciju valsts labā.

Apsūdzības slēdziens sastādīts 10. m artā, 1941. g., Soļikamskas 
pilsētā.

Latv. PSR Iekšl. TK izmeklēšanas grupas izmeklētājs
(Berkovičs) Paraksts

LVA. 1986. f. 5709/1273.

J4- *  *

IZZIŅA

Finks J. I. arestēts 14. VI -  41. g. un ieslodzīts Iekšl. TK “Usoļlag”.
Lietišķo pierādījum u lietā nav.
Latv. PSR Iekšl. TK izmeklēšanas grupas izmeklētājs
(Berkovičs) Paraksts
Rezolūcija: Lietu nodot izskatīšanai PSRS Iekšl. TK S/A.
42. g. 15/5 Prokurors Ovčiņņikovs (paraksts)

IZRAKSTS NO PROTOKOLA NR. 36-M

Sevišķā Apspriede pie PSRS Iekšlietu Tautas Komisāra 16. maijā,
1942.

Klausījās
474. Latv. PSR Iekšl. TK lietu Nr. 5709 Finka J. I. apsūdzībā, dz. 

1885. g., Lim bažu pilsētā, čigāns, PSRS pilsonis.
Nolēma
Finku Jevgeņiju Ivana d. par pretpadom ju aģitāciju ieslodzīt
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labošanas darbu nom etnē uz ASTOŅIEM gadiem, skaitot no 14. jūnija 
1941. g. Molot. apg. 8/10070 — 16./VI 42. “Karlag”.

Zīm ogs
Sevišķās Apspriedes Sekretariāta priekšnieks pie PSRS Iekšlietu 

Tautas Komisāra: (Paraksts) Hvats
LVA. 1986. f„ P - 10393

IZTAUJAS PROTOKOLS PIE LIETAS NR. 5799/1300

1941. g. novem bra m ēneša 8. diena. Es, Latvijas PSR Iekšl. I K 
VDP Ludzas apriņķa priekšnieks V. Tušins, nopratināju Finku Jevgē 
niju Ivanoviču kā liecinieku.

Jautājums: Vai jūs pazīstat Ivanovu Georgiju Ļvoviču?
Atbilde: Jā, Ivanovu Georgiju Ļvoviču es pazīstu no 1916. gada.
Jautājums: Pastāstiet, kā jūs iepazināties ar Ivanovu Georgiju 

Ļvoviču un ko jūs par viņu zināt?
Atbilde: Es iepazinos ar Ivanovu Georgiju Ļvoviču Harkovas pil

sētā. 1916. gadā Harkovā es strādāju par fotogrāfu un pa vakariem 
nodarbojos ar likteņa pareģošanu pēc roku līnijām. <...> Apmēram
1938. gadā viņš atnāca pie m anis [Rīgā] un lūdza, lai eju viņam  par 
liecinieku, viņu apvainojot kom unistiskā darbībā. Es gāju par lieci
nieku, tiesa viņu attaisnoja, kaut arī bija 8 liecinieki, kuri apstiprināja 
viņa kom unistisko darbību Harkovā un  Rīgā. Vai viņš bija kom unists, 
tas m an nav zināms. Zinu, ka viņa sievastēvs bija vācietis un viņam  
piederēja aptieka Ogres pilsētā, pats Ivanovs un viņa sieva bija audzi
nāti vācu garā un sim patizēja hitlerism am . Vairāk par viņu es neko 
nezinu. <...>

Protokols pierakstīts pēc m aniem  vārdiem  pareizi, m an sapro
tam ā krievu valodā, esm u izlasījis un  par to arī parakstos

Jevgēnijs Finks
Nopratināja: Latvijas PSR Iekš. TK VDP Ludzas apriņķa priekš

nieks
V. Tušins

LVA. 1986. f„ n —8740. lp.
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LABI BŪS...
Stāsta Ausm a Ruka

— Liktenis saveda mani kopā ar Finku nejauši un tikai uz īsu 
brīdi. 1941. gada 14. jūnijā m ūsu ģimeni arestēja un ievietoja vagonā 
Šķirotavas stacijā. Naktī, jau uz rīta pusi, vēl atveda dažus cilvēkus. Viņu 
vidū bija Emīlija Benjamiņa un Eižens Finks. Benjamiņa gribēja gulēt 
uz augšējā plaukta, un mēs ar m āsu sarūmējām ies, lai dotu viņai vietu.

Gulējām  uz viena spilvena, un  es vēl šodien atceros viņas sm aržu 
arom ātu.

Finku atveda pēc Benjamiņas, viņš palika tu rpat pie durvīm . 
Rokās viņam  bija pauniņa. Cilvēki sāka sačukstēties: — Finks! Finks!

Stāsta Inta Prauliņa, dzim. Ruka
— Arī Benjam iņa sarosījās, kļuva nervoza un bieži lūkojās uz 

durvju  pusi, kur stāvēja Finks.
— M an jāiet ar viņu aprunāties, — viņa sacīja. — Bet kā lai eju, 

es taču iespļāvu viņam  sejā. — Tom ēr beidzot Benjam iņa saņēm ās 
un nokāpa lejā. No tā, ko Finks viņai teicis, atceros šādus skarbus 
vārdus:

— Es braukšu mājās, kad ceriņi ziedēs, bet tu  nebrauksi nekad.

Stāsta Ausm a Ruka
Ceļā pie dažām  stacijām sastāvu apstādināja un cilvēkiem ļāva 

paņem t ūdeni. Pēc ūdens gāja jaunākie, un mēs ar m āsu arī pieteicā
mies. Bijām norunājušas izm antot gadījum u un, ejot garām  pareģim , 
pavaicāt par savu likteni. Kāpjot ārā no vagona, vaicāju Finkam , kas 
ar m um s notiks. Viņš palūkojās uz m um s īsu brīdi un pateica tikai 
divus vārdus: “Labi būs...”

Drīz Finku aizveda uz citu vagonu, un vairāk viņu nekad ne
esm u redzējusi.

Stāstījumu pierakstīja Silvija Apine
1995
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JŪS BIJĀT PIE GALDA SEŠI CILVĒKI

Es biju to vidū, kurus arestēja un ielika vagonos 1941. gada 14. jū 
nijā. 15. jūnijā m ūs šķiroja un  sūtīja uz austrum iem . Pirm ā pie
turvieta bija Juhnova — bijusī muiža, pielāgota padom ju laika vaja
dzībām . M ūs izvietoja divās zonās — sieviešu un vīriešu, kuras šķira 
dzeloņstiepļu žogs. C aur žogu sarunājām ies. V īriešu sektorā atradās 
ari m ans Rīgas paziņa, korporācijas “A rtika” pēdējais seniors Alek 
sandrs Popovs. Viņš pastāstīja, ka pie viņiem  atrodoties arī slavenais 
Rīgas pareģis Eižens Finks.

25. jūnijā Popovs pavēstīja jaunu ziņu: “Šodien, sēdēdam s pie 
galda nom etnes ēdnīcā, Finks paskandināja ar karoti pa bļodu un sa
cīja: “Es redzu pa Rīgas ielām staigājam vācu zaldātus.” Tā mēs uzzi
nājām , ka sācies karš.

Pēc vairākiem  m ēnešiem  mūs pārvietoja uz Usoļlagu Urālos. 
Soļikamska bija ļoti skaista pilsēta ar 16. un 17. gs. baznīcām  — gluži 
kā arhitektūras muzejs. Usoļlags arī bija pārsūtīšanas nom etne.

Pirm ajā ziem ā es Finku neredzēju. Sals bija vienkārši bries
mīgs — bija bargā 1941. gada ziema. Ūdens lejot sasala. No 500 cil
vēkiem pavasarī piedzīvoja tikai kādi 100 vai 150. Pavasarī mūs pār
reģistrēja, pratināja un iedeva term iņus: 5, 10 vai 15 gadus. Sekretāre 
visu ierakstīja kantora grām atā. N otika arī kāds sm ieklīgs atgadī
jum s. Saņem ot no sekretāres spalvaskātu, parakstījām ies grām atā un 
pateicām ies, protam s, par spalvaskāta pasniegšanu. Bet sekretāre to 
uztvēra savādāk. Viņa pielēca kājās un, ieskrējusi priekšnieka kabi
netā, iesaucās:

— Viņi visi ir jukuši! Viņi vēl pateicas!
Ko lai dara, bijām izglītoti un pieklājīgi cilvēki.
Pēc kāda laika es arī pati iepazinos ar slaveno pareģi. Viņš no 

m etnē atradās privileģētā stāvoklī: smagajos darbos negāja, strādāja 
tikai zonā. P irm kārt, Finks bija klibs, o trkārt, viņa pareģošanas 
spēja un slava nevienam  nebija noslēpum s, jo  nom etnē pārsvarā bija
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Baltijas kontingents. To, protams, uzzināja arī nom etnes vadība. Sevišķi 
par Finku interesējās virsnieku sievas, tādēļ viņš badu necieta. Par 
pareģošanu m aksāja graudā.

Kad uzzināju, ka m ūs atkal gatavojas sūtīt tālāk, nolēm u aiziet 
pie Finka un pavaicāt, vai kādreiz atgriezīšos Rīgā un kāds būs mans 
turpm ākais liktenis. Atceros, ka Finks sēdēja uz augšējām nārām  un 
vērās tālum ā, bet es — uz apakšējām.

— Jā, jūs būsiet Rīgā, — viņš teica. — Taču ne tik drīz. Jūs atbrī
vos, bet Rīgā jūs nedzīvosiet. Jūs apprecēsieties, bet Rīgā nedzīvo
siet. — Finka pareģojum s m an šķita neiespējams. Kā tā — apprecē
šos, bet nedzīvošu Rīgā!

— Jums būs labs vīrs un jūs labi sadzīvosiet, — Finks turpināja. 
Es jautāju par mājiniekiem . — Jūs bijāt pie galda seši cilvēki — pare
ģis lēni teica. — Tagad palikuši četri.

— Četri! — es domāju. — Tātad, kāds no m ājiniekiem  ir m i
ris. — Ievaicājos, sieviete vai vīrietis?

— Sieviete, — Finks atbildēja.
Tikai vēlāk, kad sākās sarakstīšanās, uzzināju, ka m iris m ans 

tēvs. Šajā ziņā Finks bija kļūdījies. Finka kļūdu attaisnoju ar savu n e
zināšanu — pareģošanu nedrīksto t pārtraukt ar jautājum iem .

Sekoja vairāki etapi — uz ziemeļiem, pēc pusgada atkal atpakaļ 
un tikai 1943. g. no m ūsu kontingenta izveidoja grupu nosūtīšanai 
uz Vidusāziju. Finks arī aizbrauca uz Vidusāziju.

M ani atbrīvoja 1947. gadā. Rīgā tiešām neatgriežos. Nom etnē 
iepazinos ar savu nākam o vīru, un m ēs aizbraucām  uz T jum eņas ap
gabalu. Latvijā atgriezos tikai 1959. gadā. Vīrs m an bija labs, un 
m anā dzīvē tā arī viss norisinājās, kā Finks bija pareģojis.

Olgas Solovejas (dzim . Univere) stāstījumu 
pierakstīja Silvija Apine 

1995
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JUHNOVAS LĒĢERĪ SASTOPOS..

Finks satinis galvu dvieli. Pie viņa ziņkārīgo bija daudz, jo  grib 
zināt par likteni, cik ilgi dzive apcietinājum ā vilksies, tom ēr Finks 
bija m azrunīgs. Dažam  apcietinājum a laiku noteica garu, bet dažam  
īsu. Tā ari bija — rudenī sākās lielā m irstība un cilvēki no  lēģera dzī
ves šķīrās un devās viņsaulē...

27. jūnijs. A tnāk Zaļinieku Folkm anis un pastāsta ziņas, ka esot 
sācies karš.

Stradiņš A.
Es sapni par dzim teni pagalvī likšu. Latviešu padomju vergi nom etnēs 

un izsūtījumā. A tm iņu un dokum entu krājums I. R. 1993. 2 0 5 .-206 . lpp.

LĒĢERA SLIMNĪCĀ

Pēc profesijas, tāpat kā m ani vecāki, esm u ārsts. Māte bija bērnu 
ārste, bet tēvs — Sarkanā K rusta slim nīcas m āsu skolas direktors. 
M ani arestēja 14. jūnijā 26 gadu vecum ā kā studentu  korporācijas lo
cekli un nosūtīja uz Soļikamskas nom etnēm . Tur atradās arī Finks. 
Kad m ani norīkoja darbā “Prižim a” nom etnes punkta stacionārā, lū 
dzu priekšniecībai, lai Finku nozīm ē par sanitāru, bet iekšlietu m i
nistra Bērziņa sievu — par m edicīnas māsu. To atļāva, un  Finks iera
dās stacionārā. P irm s tam  viņš nom etnē veica dažādus saim niecības 
darbus. Pie slim nīcas atradās tāda kā baraka, un tajā m ēs dzīvojām. 
Novietoju Finku savā nodalījum ā, kurā m itinājām ies kopā ar dakteri 
Stoligvu. D akteris Stoligva pārraudzīja visu stacionāra darbu. Es gu 
lēju uz augšējām nārām , bet Finks apakšā — viņš nebija vairs pārāk 
jauns, pie tam  viņam  bija slima kāja.

Finks strādāja sanitāra darbu, taču pam azām  pie viņa sāka nākt 
cilvēki. Viņi ieradās it kā pie ārsta, taču patiesībā vēlējās satikt Finku. 
Sevišķi sievietes. Sanitārās daļas priekšniece Ņ ina Ņemcova it kā

268



neiebilda pret zīlēšanu slim nīcas telpās. Pie tam  Finks bija piesar
dzīgs un ne v ienm ēr arī bija ar m ieru zīlēt. Dažreiz ielaidu viņu savā 
kabinetā, un tu r viņš sarunājās ar cilvēkiem, kuri vēlējās uzzināt savu 
likteni. Taču bez Ņemcovas bija arī Poļakova — gandrīz vai nomet 
nes priekšniece, lāgā neatceros am atu. Poļakova kādu dienu pazi 
ņoja, ka Finks par sanitāru  vairāk nestrādāšot, jo  viņa norīkojusi to 
meža darbos. Finks aizgāja, taču diezgan drīz atkal atgriezās. No la, 
ko Finks m an stāstīja, sapratu — viņš bija Poļakovai atklājis kādu 
dzīves noslēpum u, saistītu ar viņas bērnu*. Tad nu Poļakova pārcēla 
Finku atpakaļ sanitāra darbā un vēl piešķīra “īpašo pārtikas devu”, 
kādas deva tikai slim niekiem . Bet ēdam ā pareģim  tāpat pietika, to 
atnesa viņa apm eklētāji. Viņš dalījās arī ar citiem . Ļaudis nāca pie 
viņa ne tikai no  zonas, bet arī no ārpuszonas.

Kā cilvēks Finks bija labsirdīgs, daudziem  palīdzēja. Arī man. 
Reiz palūdzu viņu pateikt, kā klājas m aniem  m ājiniekiem . Pareģis 
paziņoja, ka m an piedzim is dēls. Neatceros, ka būtu viņam  stāstījis 
par sievu un par to, ka aresta brīdī m ana sieva bija grūtniece.

M ans tēvs esot atkal atgriezies darbā Sarkanā Krusta slimnīcā. 
(Boļševiki viņu atbrīvoja no amata). Vēlāk uzzināju, ka viss tieši tā arī 
norisinājies. Saruna ar Finku notika 1942. gadā, varēja būt janvārī.

Atceros, daudzi pareģim  vaicāja, kas notiks ar Latviju. Uz šo jau 
tājum u viņš gandrīz nekad neatbildēja, acīm redzot baidījās. Taču 
nom etnē runāja, ka kādam  tom ēr izteicies — padom ju vara būšot 
ilgi, kaut gan plīvošot Latvijas karogi. Bet galu galā tom ēr atnākšot 
īstā brīvība.

* Ārsts grāmatā visai delikāti informējis žurnālistu. Savam dēlam Aleksim un 
kaimiņam Viesturam Šuris uzticējis vairāk. Saudzējot Finku no pazemojumiem gulaga 
veļas mazgātavā un no fiziskas izmocīšanas mežu cirsmās, ārsts “pārskolojis” Finku 
par sanitāru. Kad priekšniece dakterim draudējusi ar karceri — par to, ka viņš pārāk 
devīgi izrakstot darba nespējas lapas, Finks savam labdarim atlīdzinājis, draudētājai 
biedrenei Poļakovai pajautājot: “Vai negribat, lai es jūs aizvedu uz to vietu, kur jūs 
nogalinājāt un ierušinājāt savu ārlaulībā dzimušo bērnu?” (Kārlis Pamše. Vecāķi laiku 
un laikmetu kūleņos. Brīvā Latvija, 2001. Nr. 24.)
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Finkam bija ļoti spēcīga intuīcija, pēc m anāni dom ām , viņš bija 
telepāts — prata lasīt domas. Tāpēc viņš tik labi varēja pastāstīt saviem 
sarunu biedriem  par viņu pagātni, viņu dom ām  un cerībām. Uz šī pa
m ata Finks būvēja savus paredzējum us, un ļoti bieži tie bija pareizi.

Visiem zinām s Finka senais pareģojum s m iljonārei Emīlijai 
Benjam iņai par viņas nāvi trūkum ā. Un tas patiešām  piepildījās. Ar 
Benjam iņa kundzi satikos Soļikamskas nom etnēs. Mūs pārvietoja no 
viena nom etnes punkta uz otru , viņai bija līdzi liels maiss. Piedāvājos 
palīdzēt nest, bet viņa atteicās. Viņa m an stāstīja par iepriekšējiem 
pareģojum iem .

Dzīvojām ar Finku kopā ne visai ilgi. Pēc kāda laika m ani pār
cēla tieši uz Soļikamsku strādāt bērnu  slimnīcā. Ārstus no Latvijas 
nom etnēs prata novērtēt. Tur bija daudz m ūsu ārstu — Egons Šnek- 
valds, dakteris Lediņš, dakteris Alks vecākais, dakteris Emersons, 
dakteris G līdiņš, dakteri Stoligvu es jau m inēju. Cik atceros, viņš 
Finkam  neko netika vaicājis ne par ģim eni, nedz arī par nākotni.

1948. gadā atgriezos Latvijā. Dzirdēju, ka vēlāk arī Finks atgrie
zies, taču mēs nesatikāmies. Es strādāju provincē, viņš dzīvoja Rīgā. 
Vienkārši neiznāca vairs tikties.

Aleksandra Neiberga stāstījumu pierakstīja B. R.
1995

GAIŠREĢIS EIŽENS FINKS

Valmierietis Tālivaldis Rāviņš m um s atsūtīja vēstuli.
“Finks bija kopā ar m anu māti Kirovas apgabalā, Vjatkā, vienā 

lēģerī. Viņus nodarbināja mežu izciršanas darbos. 1941. gada vasaras 
nogalē pēc darba kopā bija maza grupiņa šo nelaimīgo, starp  viņiem 
arī mana māte, Finks un Cīrulis, vēstures skolotājs no Ludzas. Viņi pār
runāja savu dzīvi, atcerējās Latviju. Bet netālu no viņiem  jaunieši 
bravurīgi sita kārtis. Viens no viņiem  pienācis klāt Finkam  un bez
kaunīgi teicis: “Čigān, kā tad tu te gadījies, lielais gaišreģi? Ja tiešām
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tāds esi, kāpēc nevarēji savu likteni paredzēt, nelaisties kom unistu 
nagos?” Tā pateicis un gribējis uzzināt savu nākotni.

Finks paskatījies uz viņu un mierīgi noteicis: “Tava nākotne ii 
tāda, ka tu  šovakar saules rietu  nesagaidīsi...” Jaunieši turpinājuši 
bezbēdīgi spēlēt kārtis. Vakarā, p irm s saules rieta, izcēlies kautiņš 
Šis jauneklis iesviests akā, tu r dabūjis galu. (Finkam  taisnība!) To 
m an pastāstīja skolotājs Cīrulis.

Skolotājs ne visai ticējis zīlniekiem. Taču kādā vakarā, kad ieslo 
dzītie no meža darbiem  dzīti uz lēģeri, v iņam  blakus gājis Finks. 
Prasījis pareģim: “Vai m an, Eižen, ir izredzes tikt no šīs elles ārā?” 
Atbilde bijusi: tiksi brīvībā, kad pum puri raisīsies vaļā...

Saruna notikusi ziem as nogalē. Un kādā pavasara vakarā, kad 
cietum nieki pēc darba atdzīti lēģerī, pārbaudīti, kā jau ierasts, pie 
skolotāja pienācis kāds no varenajiem  un  pavēstījis, ka viņš ir brīvs, 
rīt varēs braukt mājās... (Koki jau bijuši pirm ajos pum puros!)

Ari to pēc atgriešanās m an pastāstīja skolotājs Cīrulis. Bet m ana 
m am m a palika m ūža mežos. Uz mūžiem . Mēs ar tēvu bijām no viņas 
šķirti. Un m ans tēvs palika Sibīrijā. Uz m ūžīgiem  laikiem. Pēc tēva 
nāves bēgu no turienes, Latviju izdevās sasniegt pēc diviem gadiem: 
1947. gadā.

Finku neesm u redzējis. Zinu, ka viņam  izdevās atgriezties Lat
vijā. Viņš ir m iris, apglabāts Pokrovas kapos Rīgā. Z inu, ka viņa a t
dusas vietā ir kapu plāksne. C eru  vasarā aizbraukt uz Rīgu, sameklēt 
viņa atdusas vietu.”

Valmierietis Rom āns Dūnis zina teikt, ka viņa tēvs Jānis Dūnis 
fotografēšanu mācījies kopā ar F inku pie izcilā m eistara Sarkanbārža. 
Tas noticis Valmierā vēl pirm s P irm ā pasaules kara. Finkam  tolaik 
īpašas gaišreģa spējas nav m anītas, m ēnessērdzīgs gan viņš bijis. 
Tāpēc, lai nenotiktu nelaim e, naktīs pie viņa gultas likta ūdensbļoda: 
lai, naktī pam ostoties, tajā iekāpj un atjēdzas.

Andris Briedis 
Liesma, 2001. Nr. 39
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AIZBĒGT NO  LIKTEŅA NAV IESPĒJAMS

Uzzināju, ka m ūsu jaunais izcilais mācītājs Rumba ar visu ģimeni 
atrodas m ūsu vilcienā. Viņa vagonā bija daudzi paziņas no Rīgas. To 
vidū arī “Jaunāko Z iņu” izdevēja Benjam iņa kundze un slavenais pa
reģis Finks. Daži jautājuši tam , kādēļ viņš nav paredzējis arī pats savu 
likteni un aizbēdzis. Finks atbildējis, ka aizbēgt no likteņa nav iespē
jam s un ka, visu to zinādam s, viņš jau laikus iegādājies siltos velteņus.

Rasma Aizupe
S ešpadsm it gadi Sibīrijā. (T oronto). 1974, 5 5 .-5 6 . lpp.

PĒTERIS ROŽLAPA — 
ČETRDESMITGADNIEKS

Piem inēt Rožlapu nav arī tik viegla lieta. Šim vārdam  nāk līdzi 
milzīgs sm agum s, ne mazāks kā baltais Nacionālās operas nams. 
Lūdzu, tā ir tāda iestāde, kuru pazīst pat ārzem nieks, kam  nekad, ne
kur neko nav gadījies dzirdēt par Latviju...

Kad atkal m um s atvērsies operas durvis, varbūt varētu pateikt 
N ostradām uss vai Finks, bet tā kā viņu abu jau labi sen nav vairs 
m ūsu vidū, tad atliek tikai cerēt.

Teodora Zeltiņa  vēstu le n o  V ircburgas 
L atviešu Z iņas [Vācija), 1946. Nr. 4

DEPORTĒTO LATVIEŠU BOJĀEJA 
PADOMJU SAVIENĪBĀ

Aculiecinieka stāsts p ar latviešu likteni Sibīrijā

[Solikamskas nom etnes] rets kāds bija spējīgs strādāt no vietas 
10-15 dienas. Saslima un palika par am bulances pacientiem  uz vai
rākām  dienām . Ambulances apkalpoja pašu apcietināto ārsti; Dr. Va-
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serm anis, Hofs, Jēkobsons un citi. Viņus bieži nom ainīja, lai nepie
ļautu pakalpojum us atsevišķām personām . Viņu darbu pārskatīja 
kāds “Kom som oļecs”, t. s. “jaunākais ārsts”, un viņš sodīja ārstus, ja 
atrada, ka tie “ļaunprātīgi” piešķīra saslim ušiem  atvaļinājum us. Tā 
Dr. Maizelis (bij. Saeimas deputāts) nosēdēja “izolatorā”, tāpat D. Hofs 
u. c. Pazīstam ais gaišreģis Finks, kas bij m ūsu grupā, izolatora dēļ 
aizgāja bojā.

Laiks [ASV], 1951. Nr. 4

DZĪVAM KOKAM DZĪVU GALOTNI

Kāds būs m ūsu nākotnes sociālais un ekonom iskais slāņojum s, 
par to būtu  jāpajautā Finkam , ja ari viņš nebūtu aizgājis traģism a ap
m irdzētajā baigum a tum sā, kur kā ēnas klīst arī pirm s turpat divdes
m it gadiem  Latvijas kapsētas apzvanītās tais laikos izaugušās politis
kās partijas.

Erbus
A ustrālijas Latvietis, 1952. Nr. 160

BAGĀTĀ LĪZE
Atm iņu tēlojums

Bet kad caur Talsiem sāk plūst latviešu bēgļu pajūgi un kājnieku 
pulciņi uz Ventspili un Liepāju, tad Lize m irkst asarās.

“Visu savu m ūžu neesm u dzīvojusi, bet visas zīmes rāda, ka k rū 
m os gan m an būs jānom irst. Un m an šķiet, arī daudziem  daudziem  
c itiem !... M an gribas pasacīt, ka jau piecus gadus atpakaļ m an to p a
reģoja Rīgas čigāns Finks, kas pats sevi ari teicās redzam  kailu un 
beigtu izm estu purvā.

Alfrēds Abers 
Latvju Sieviete [ASV], 1952. Nr. 6
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M ANI PIEKRĀPA MĒNESS

Viņš bija dzim is Jelgavas pilsētā. Viņa vārds bija Finks. Maz kas 
ir zinām s par viņa ģim eni vai bērnību. D ivdesm ito gadu beigās visi, 
ne tikai Latvijā, sāka runāt par Finku kā par ievērojam u pareģi. 
Augstāko ierēdņu un  kom ersantu sievas strīpām  nāca un brauca pie 
viņa uzzināt, ko slēpj liktenis nākotnē. Klīda tenkas, ka viesnīcas 
“Roma” īpašniece (pati lielākā viesnīca Rīgā) esot viņa mīļākā.

Viņa popularitātes kulm inācijas punkts pienāca 1932. gadā, kad 
Berlīnes avīze “Berliner Tageblatt” publicēja ziņas par viņu un viņa 
pareģojum iem , par to, ka viņš skaidri saskata, ka tuvākajos gados pie 
Trium fa arkas Parīzē pastaigāsies vācu karavīri.

Diemžēl viņš nepareģoja, ka Latvijā iebruks Padom ju Savienība.
Kad liktenis m ani noved Ziem eļurālos, koncentrācijas nom etnē, 

kurā politieslodzītie no bada un pārstrādāšanās m ira kā mušas, es 
uzdūros Finkam .

Viņam  ieslodzījum ā neklājās daudz labāk par pārējiem  — viņš 
strādāja veļas mazgātavā. Bez ieslodzīto lupatu m azgāšanas viņš ap
kalpoja arī sargu un citu brīvā līgum a darbinieku sievas. Viņas galve
nokārt interesējās par Finka pareģojum iem . M aksāja viņam  ar rū 
gušpienu, iebojātām  olām, puvušiem  kartupeļiem  u.c.

Tas Finku apm ierināja. Savam palīgam, invalīdam  ķīnietim , viņš 
atstāja kartupeļu mizas un savu cietum a zupas porciju (visu dienas 
devu). Ieslodzītos tas uzjautrināja. Viņi jokojot taujāja Finkam , vai 
viņš nav pieņēm ies svarā.

Reiz redzēju, ka Finks raud. Izrādījās, viņa vienīgā sega bija no 
zagta. Es piegāju pie viņa un ironizēdam s piezīm ēju, ka viņš taču ir 
ļoti apdāvināts, ka viņam  tas būtu  tīrais nieks novērst zādzību vai 
vism az pateikt, kurš nozaga. Finks tikai atcirta kaut ko pretī un pie
bilda, ka uz sīkum iem  viņa pareģojum i neattiecas. Taču uzzinājis, ka 
esm u no Rīgas, viņš kļuva runīgāks un pastāstīja, ka viņu arestējuši 
dienu pirm s viņa izplānotās bēgšanas uz Zviedriju kā sociāli bīstam u 
elem entu.
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Vecgada vakarā ieslodzītie ielenca Finka lāviņu un lūdza, lai viņš 
pasakot, cik ilgi katram  vēl atlicis tā mocīties.

Viņš piekrita.
Veroties debesis caur kam eras lodziņu, viņš, klusi čukstot, ar 

vienu vai diviem teikum iem  paziņoja maz iepriecinošo nākotni:
— Tu, Jāni, vēl nodzīvosi vairāk par gadu. N om irsi miegā.
— Tu, Ņikita, mocīsies vēl divus gadus, nom irsi pirm s kara beigām.
Ilgi skatījās uz m ani, kad m ana rinda pienāca:
— Tāds jauniņš — tev paveiksies, nom irsi 88. gadā. Veiksme pie 

pilna Mēness.
Visi sāka smieties. “Ko tu, nu ko tu, Fink, negribu dzīvot tik ilgi. 

Pat ja būs veiksme.” Nospļāvos un apgūlos uz savas lāviņas. Atcerējos 
savu laimīgo jaunību.

Brīvdiena m um s bija vienreiz m ēnesī, plus 1. maijs un 7. novem 
bris. Šajā dienā ieslodzītie centās izklaidēties. Starp politieslodzīta
jiem  bija vairāki slaveni mākslinieki. Viņi izrādīja savus talantus, pēc 
atm iņas nolasot hum oristiskus sacerējum us. Z inot, ka dzim tenē 
m ani hum oristiskie stāsti ar panākum iem  publicēti, viņi lūdza, lai es 
uzrakstot kādu gabalu viņu priekšnesum iem . Es ar prieku piekritu.

Tajā liktenīgajā brīvdienā es sacerēju sm ieklīgu fabulu par 
Finku — par to, kā viņš ar lielu baudu mazgā sargu sievu apakšveļu 
un, notiesājot viņu piegādātās iepuvušās olas, pareģo katrai lielu m ī
lestību un veiksmi dzīvē, kā viņš ar kartupeļu m izām  uztu r pie dzī
vības savu palīgu, kā viņš pieņēm ies svarā, m ielodam ies ar a tk ritu 
m iem , un kā pēc atbrīvošanas viņš pareģos Pad. Savienībai lielus 
ekonom iskus panākum us, bāzējoties uz tām  pārtikas atliekām , ko 
piegādā Amerika.

A grāk slavenais klauns bija sajūsm ā par šo sacerējum u un tūdaļ 
ķērās pie fabulas lasīšanas, im itējot ne tikai F inka kustības, bet arī 
sargu sievu lielo prieku par Finka pareģotajiem  nākotnes labum iem .

Vakarā sapulcējām ies barakas priekšā (barakā elektrības nebija 
un bez tam  sm irdēja briesm īgi). Bija pilns M ēness, es biju lieliskā
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noskaņojum ā un ticēju, ka m ana fabula gūs milzīgu piekrišanu ko
lēģu vidū.

Klausoties klaunu, visi smējās. Finks, kas ari bija skatītājos, sā 
kum ā viebās, bet vēlāk sāka sm aidīt. Neviens neievēroja, ka stūrī, 
pieslējušies barakas sienai, stāv trīs vīri ne no ieslodzīto vidus.

Kā mēs vēlāk uzzinājām , viens bija nom etnes priekšnieks, bet 
abi pārējie NKVD vīri no Soļikamskas. O trā rītā skaitīšanā tika nola
sīta pavēle:

“Atcelt no darba veļas m azgātavā un nosūtīt uz meža darbiem  
ieslodzīto Finku! Stingri aizliegt viņam  nodarboties ar nākotnes p a
reģojum iem , pretējā gadījum ā tiks pieņem ti radikāli mēri.”

Divas dienas karceri m uļķīgās program m as sastādītājam  un iz
pildītājam  — Rūdolfam Krīgeram  un Valerijam D urovam  — par ne
jēdzīgajām  piezīm ēm  attiecībā uz padom ju ekonom iku.

Izteikt stingro rājienu tiem, kas, kā m um s kļuvis zinām s, dzinās 
pēc Finka “idiotiskajiem  pareģojum iem ”.

Vieninieka kam erā m ani m ocīja sirdsapziņas pārm etum i. Kāda 
velna pēc es sacerēju to idiotisko fabulu par Finku! Dom āju, ka viņš 
to m an nekad nepiedos.

N olēm u lūgt F inkam  piedošanu. Taču vēl nekad m ūsu “uzvedu
m os” nebija iekūlusies adm inistrācija.

Netīrs, izmocīts un badains pievakarē izkļuvu no karcera. Iegā
jušu barakā, m ani apstāja nelaim es biedri:

— Tu zini, vakar, atnācis no m eža darbiem , pakārās Finks.
M ēnešiem nevarēju atjēgties. Te tev nu bija — pilna Mēness 

nakts! M ēness mani piekrāpa.

Gadi ir pagājuši. Dīvaini, bet es vēl esm u dzīvs. V ienotrreiz atce
ros Finku. Smieklīgi, taču cenšos visus svarīgos lēm um us pieņem t 
pilnā Mēnesī, lai gan lielākoties tas izrādās nesvarīgi.

Rūdolfs Krīgers 

Laiks, 1988. gada 28. decem bris
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1995. g. piezīme:
M anās atm iņās patiesībai neatbilst vienīgi nobeigum s. N om et

nes adm inistrācija m um s paziņoja, ka Finks izdarījis pašnāvību. Tie 
bija meli — Finku pārvietoja uz citu nom etni un, kā uzzināju daudz 
gadu vēlāk (pēc m anu atm iņu publicēšanas šeit — ASV), viņš palicis 
dzīvs un pat atgriezies dzim tenē.

SVEICIENS!

Rīgā 
12. novem brī 

1947. gadā.

Sveicināts!
Ļoti lūdzu atrakstiet, vai pie  Jums dzīvo  tāda Rita Kārkliņa.
Ja viņa tur ir, tad  esiet tik labs un u zdodiet m an pareizu  viņas a d 

resi, jo  m an ir svarīgs kas jāpastāsta  p ar viņas tēvu un varbūt jā u zd o d  
adrese, jo  tā ir nākusi m anās rokās no viena zēna, kas tika izsūtīts un 

tagad ir atgriezies dzim tenē.
Gaidīšu drīzu  atbildi:

Regīna Kuplis

Adrese: Rīgā
Brīvības ielā 113-2.
R. Kuplis

N o L. U pesjūras k rājum a.
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KARAĻA SOLĪJUMS

Latvijā populārākais čigāns bija Rīgas fotogrāfs — un galveno
kārt zīlnieks — Finks, kas pats bija paredzējis savu deportāciju  uz 
Sibīriju, bet viņa optim istiskie nākotnes pareģojum i bija ietekmējuši 
sim tiem  latviešu, ieskaitot ari vairākus m anus draugus, kas tāpēc vien 
palika neizbraukuši.

Māc. Elmārs Caurie 
Latvija A m erikā, 1977. Nr. 27

SPROSTĀ

2. oktobris. Beidzamā diena Latvijā. Iepriekšējās dienas pavadī
tas kā murgos. Dzirdēju vistrakākas baum as. Daži aģitatori un sievu 
bars pie veikaliem ieteica nebraukt, jo  Vācijā m ūs gaidīšot vislielākās 
nelaimes. Citi gaidīja visādus brīnum us, atkārto jot gaišreģa Finka 
pareģojum u, ka ap Rīgu viss gaišs. Būšot politiskas pārm aiņas. Vā
cieši iziešot, bet krievus Rīgā nelaidīšot. Kas gan viņus varēs nelaist? 
Vai pareģojum s nenozīm ē Rīgas nodedzināšanu? Esm u augšā jau 
3:30 rītā, jo  uz kuģa klāja jābū t jau 8:00 rītā. Ir vēl pilnīga nakts 
tum sa. Sakrāmējam  savas nedaudzās m antiņas ratos un dodam ies 
nezinām ā tālē pretim  nezinām am  liktenim . Es cenšos sevī uzsūkt vēl 
pēdējos iespaidus no savas dzim tās Rīgas, no savas dzim tenes.

Raim onds Stūre 
Treji V ārti [ASV], 1982. Nr. 85
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KĀDĒĻ M A N  JĀPAMET 
DZIMTĀ PILSĒTA?

... Tai laikā, kad kara gaitā bija iestājies lūzum s un vācu iebrucē
jiem  jau izdzīta nekaunīgā augstprātība, Rīgā m ani bieži apciem oja 
Kārlis Jēkabsons...

Drīzum ā bija sagaidāma padom ju armijas atnākšana. Jēkabsons, 
kas sīvi neieredzēja gan vāciešus, gan kom unistus, tom ēr izlēma nebēgt 
prom  no Rīgas. N odom u palikt Rīgā bija veicinājusi tikšanās ar trako 
“pravieti”, kādu Pinku, pie kura, kad vajadzēja izšķirties par kādu ris
kantu vai vienkārši grūtu  soli, devās daudzi latvieši un vietējie krievi.

Laiki mainās, taču cilvēki pārsvarā palikuši tādi paši kā pirm s 
sim ts gadiem . Pagājušā gadsim ta trīsdesm itajos-sešdesm itajos gados 
Krievijas galvaspilsētas trako nam ā bija taču Ivans Jakovļevičs 
Koreiša, pie kura skrēja pēc padom a ne tikai ievērojami tirgoņi, bet 
arī daudzi inteliģenti. Un cik daudz bija rakstījuši par Koreišu gan 
Ļeskovs, gan Dostojevskis, gan arī citi krievu rakstnieki... Es tad ari 
atgādināju Jēkabsonam par Koreišu: vai tik šis latviešu Finks nav 
tāds pat kā Ivans Jakovļevičs?

Nē, — Jēkabsons atbildēja. — Kaut arī Finks ir pusjucis, taču 
viss, ko viņš pareģo, v ienm ēr piepildās. Lūk, un tagad viņš saka, ka 
visu Latviju, saprotam s, sagrābs Lācis, proti, krievi, taču Lauva un 
Vienradzis (Anglija) neielaidīs Lāci Rīgā un Liepājā: šīs pilsētas pa
liks Lauvai un Vienradzim ... Kādēļ tad m an jāpam et dzim tā pilsēta?!

Pie Rīgas Delfu orākula bija viesojies ari N. K. Pečkovskis, un, 
saticis m ani uz ielas, centās pārliecināt, ka prom  no Rīgas nav jābēg: 
Finks esot pavisam īsts gaišreģis... Vai Jēkabsons pēdējā brīdī saprata 
brīža bezcerību, vai arī, klausot Finka padom am , tā arī palika pil
sētā? Nezinu. Pēc 1944. gada pavasara ar v iņu vairs neesm u ticies.

Boriss Filipovs
Pārlaso t R em izovu / /  Novoje Russkoje Slovo, Ņ ujorka,

1984. gada 1. decem bris
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NEDĒĻAS PIEZĪMES

<...> tad nu ir tas “teļa optim ists”, kam, tāpat kā pareģim  Finkam 
1944. gada septem bri — “virs Rīgas viss gaišs”! Mēs visi labi zinām , 
kas notika ar Finku un kas notika ar Rīgu mēnesi vēlāk.

Velta Skujiņa 

A ustrālijas Latvietis, 1986. Nr. 1822

M ANAS ATMIŅAS 
PAR VILHELMU PURVĪTI

Paceļas nenoskaidrotais un mokošais jautājum s, kāpēc Purvltis, 
neskatoties uz savu lēm um u Dzim teni neatstāt, pēdējā bridi rīkojies 
citādi. A cīm redzot bijuši kādi blakusapstākļi, kas viņu ietekmējuši 
vai piespieduši tā darīt. Vairākās vēstulēs atkārto ta frāze, ka viņi aiz
braukuši no Dzim tenes ļoti negribīgi. Purvīša tēva brāļa pēcnācējs 
agronom s K. Švanka 1985. g. J<urģim > Skulmem teicis, ka aizbrauk
šanu esot ietekmējis gaišreģa Finka pareģojums.

M ārtiņš Krūmiņš 
Latvju M āksla [ASV], 1989. Nr. 15

“AP RĪGU VISS GAIŠS”
Liktenīgie notikum i priekš 10 gadiem

Vācu b ruņo to  spēku virspavēlniecības ziņojum i visu 1944. gada 
septem bra pirm o pusi, vai nu ar vai bez nolūka, par cīņām  Latvijas 
teritorijā nem inēja ne vārda. <.„> Taču ar katru  dienu garākas kļuva 
bēgļu pajūgu rindas, kas ieradās Rīgā pa Vidzemes un Lubānas šo
seju un virzījās pāri Daugavai, lai pa šauro spraugu gar Rīgas Jūrm alu 
dotos uz Kurzemi. <...> Arvien biežākas kļuva gaisa trauksm es.



Un tom ēr netrūka ari tādu, kas ķērās pie katra salm iņa, lai ne 
noslīktu bezcerībā. V ispopulārākā persona Rīgā 1944. gada septem 
bri bija kāds Dravnieks, par kura “brīnišķīgajām ” gaišreģa spējām 
klīda slava, kāda agrāk nebija dzirdēta pat par daudzināto Raiņa bul
vāra fotogrāfu Finku, ko boļševiki apcietināja 1940.-41. gadā. Ka 
Dravnieka redzējum os “ap Rīgu viss gaišs”, tas gāja no m utes mutē, 
un radās pat ļoti nopietni cilvēki no augstākās inteliģences ap rin 
dām , kas atm eta nodom u par pilsētas atstāšanu. Dravnieka optiniis 
tiskos “redzējum u” atbalstīja savādais fakts, ka citad, kad cauri Rīgai 
plūda ne vien latviešu bēgļi, bet arī lielas vācu arm ijas daļas, kas 
steigā atkāpa no Igaunijas un Ziem eļvidzem es kaujām , boļševiki 
pēkšņi kādas diennaktis pilnīgi pārtrauca savu uzlidojumus. Vis 
pirm s izplatījās baum as, ka Rīga izsludināta par atklātu pilsētu. Bet 
blakus tām  sāka runāt, ka tom ēr gaidām s kāds pagrieziens, ka vai nu 
Zviedrija vai Anglija un A m erika piespiedusi Kremli cīņas Latvijas 
telpā (kāpēc gan tieši Latvijas telpā?!) pārtraukt un dom āt par atvilk
šanos aiz Zilupes.

Kas īsti bija Dravnieks, šis vidēja augum a pusm ūža vīrs, laipns, 
runīgs kungs, m azliet urbīgām  acīm, cilvēks, kas tiešām  nevienam  
neliedza savus “pakalpojum us”? Kad viss jau bija zaudēts, sāka saru 
nāt, ka viņš esot bijis boļševiku aģents ar uzdevum u tēlot gaišreģa 
lom u, lai brem zētu m asu bēgšanu no sarkanajiem. Dzirdēja pat, kā 
pēc kapitulācijas boļševiki esi iecēluši D ravnieku kādā augstā am atā 
Rīgas pilsētas izpildu komitejā. Patiesībā šos augstos am atus bija iz
gudrojuši un palaidusi baum as Latviešu leģiona slim nīcas zobgaļi, 
un par D ravnieka likteni nekādu ticam u ziņu nav.

Šo rindu  rakstītājam  nejauši gadījās redzēt D ravnieku “darbā” 
kaut kad septem bra vidū, kad tas bija ielūgts ciem os pie kāda inteli
ģenta kunga. N oklausoties, ko populārais gaišreģis stāsta par nam a
tēva pagātni un pašreizējo situāciju, kā ari dzirdot atbildes uz provo
cētiem  jautājum iem  par m ani, ko viņš noteikti nekad agrāk nebija ne 
redzējis, ne pazinis, jāsecina, ka Dravniekam  gan laikam bija zināmas
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spējas, par kādām  runā m ūsdienu parapsiholoģija. Taču šīs spējas ju- 
tām ā m ērā zaudēja efektu, tiklīdz Dravnieks sāka klāstīt, ka “ap Rīgu 
viss gaišs”, citiem  vārdiem  — kad viņš no individuāliem  gadījum iem  
pārgāja uz vispārīgo notikum u attīstību. Katrā ziņā viņš savu varē
šanu pārspīlēja, un vēl vēlāk to pārspīlēja viņa klienti. Vai Dravnieks 
bija boļševiku kalps, par to grūti spriest, bet ka viņam  klausīdami, 
vairāki klienti latvieši neizm antoja bēgšanas iespējas un kļuva par 
boļševiku terora upuriem , tas arī skaidrs*.

F . A .

Laiks, 1954. Nr. 71

PA BERLĪNES IELĀM...

...satiku Jelgavas Hercoga Pētera ģim nāzijas skolotāju A. Veis- 
bergu, kuru  kopā ar pareģi Finku un daļu citiem izsūtītajiem sagūs
tīja vācieši un izsūtīja atpakaļ uz Latviju. Bet Finku atkal vācieši ielika 
savā koncentrācijas nom etnē, jo  tas bija paredzējis, ka “sveši zābaki 
staigās pa Berlīnes ielām”.

V oldem āra V eldres a tm iņas p ierakstīja  A. H artm an is

Jelgava. 1988. g.

* Par Dravnieku sk. arī: K. [Pauls Kovaļevskis] “Ap Rigu viss ir gaišs” / /  Tēvija un 
Kurzem es Vārds. 1944. Nr. 248, 24. oktobris.

D ravnieks A leksandrs (dzim is 1906. g. Pēterburgā), kancelejas darbinieks, g rā 
m atvedis, dziedātājs-am atieris, Rēriha sabiedrības biedrs; apcietināts 1949. g., viena 
no  apsūdzībām  — dokum entu  viltošana; piespriests 10 gadu ilgs cietum sods pārm ācī
bas darba nom etnēs (pants 58.1. “a”), atbrīvots 1956. g. 60 .-70 . gados draugu lokā 
bijusi iesauka “laika prognoze zvejniekiem" (tajos laikos pazīstam a radio pārraide); 
viņa vēlīno paziņu lokā saglabājies viens no  viņa paredzējum iem  par Latvijas nākotni; 
“Лат вия будет поднята вверх по руке” (“Latvija tiks pacelta augšup pa roku” [!?] — 
burtisks tulkojum s no krievu valodas). Saskaņā ar dažām  izm eklēšanas liecībām 
zinām s vēl kāds viņa “pravietojum s”; “D ravnieks paredzēja drīzu  varas m aiņu” (Skat. 
A. Dravnieka tiesu izm eklēšanas lietu: LVA, 1986. f., 39669.1., 1 s., 115. Īp.).
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GAIŠREĢIS FINKS

<...> Vēlāk dzīvē gan izrādījās, ka Pinka pareģojum s tom ēr pie
pildījās, vism az m an un, liekas, pa daļai arī māsai. <...> Tom ēr pats 
savu likteni Finks nav varējis noredzēt — tiek stāstīts, ka vācu oku
pācijas laikā viņš ticis nošauts.

M. Ozola 
Latvija (Vācija), 1983. Nr. 3

PAR GAIŠREĢI FINKU

“Latvijas” š. g. 17. janvāra num urā bija ievietots M. Ozolas raksts 
par gaišreģi Finku. Vēlos sniegt dažas piebildes.

Varbūt M. Ozolai interesēs zināt, ka Finks no 1941. gada 14. jū 
nija bija uz ilgiem gadiem  ieslodzīts apcietināto nom etnē Soļikamskā 
un pēc tam  atgriezās Rīgā, kur dzīvoja pie savas meitas. Viņš nom ira 
krietnā vecum ā ap 50-to gadu beigām. Tā kā esam kopā ar viņu 
bijuši nom etnē un esm u piedalījusies viņa bērēs Rīgā, noteikti varu 
apgalvot, ka stāsti par viņa nošaušanu vācu okupācijas laikā ir tīrās 
baum as.

Iza Nolle
Latvija [Vācija], 1983. Nr. 7

SAPŅI KĀ PĀRDABISKAS PARĀDĪBAS

Niecīgs ir to personu skaits, kurām  piem īt neizskaidrojam ā īpa
šība sapņos un parādībās pieredzēt nākotnes notikum us vai pat n o 
teikt o tra  cilvēka tuvāko dienu likteni. Lai kaut tikai atceram ies 
Eiženu Finku, plaši daudzināto Rīgas Raiņa bulvāra fotogrāfu, kuru
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apmeklēja gan Rīgas sabiedrības zieds, gan vienkārši ļaudis no tuvienes 
un tālienes, ne jau lai fotografētos, bet lai “čigāns”, kāds Finkam  bija 
iedots pavārds, pazīlētu nākotni. Bija pat cilvēki, kas visu savu saim 
niecisko, politisko vai sabiedrisko dzīvi kārtoja pēc Finka izteiku
m iem. Trim dā varam  sastapt daudzus, kas vēl tagad stāsta, cik p a
reizi viņiem  piepildījies viss tas, ko Finks tiem  pateicis.

K. Krsa
Latvija A m erikā, 1953. Nr. 49

KAS MŪS SAGAIDA, STĀVOT UZ  
ASTOŅDESMITO G A D U  SLIEKŠŅA?

Atbildes došanai gauži noderīgs būtu  bijis seno dienu nākotnes 
pareģis Rīgā Finks. Tas pats Finks, par kura izsūtījum a gaitām  Sibī
rijā vel šajā m ēnesī stāstīja Daugavas Vanagu Rietumvācijas valdes 
vanadžu darbiniece Iza Nolle, viesojoties Austrālijā. Pati viena no 
1941. gada 14. jūnija, tad atkal no jauna 1950. gadā uz Sibīriju izsūtī
tajiem  latviešiem, Iza Nolle atcerējās kādu gadījum u, kur strīdiņā ar 
Sibīrijas darba nom etnes baigajiem krim inālistiem , Finks kādam  ban
dītam  atbildējis: “Neesi tik varens. Ilgāk p ar trim  dienām  tik un tā 
vairs nedzīvosi.”

Un kas notika? Pēc trijām  dienam  bandītu  vadonis, kas līdz tam 
spēja terorizēt nom etnes politisko ieslodzīto lielāko daļu, vairs nebija 
starp dzīvajiem.

Ja, Finkam  bija viegli. Ne tik viegli m um s, meklējot ceļus un ta
kas pēc 1980. gada 1. janvāra.

Emīls Dēliņš
A ustrālijas Latvietis, 1979. Nr. 1509-1510
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LATVIJĀ ATGRIEZIES... GAIŠREĢIS FINKS...
Jauni da ti p ar apstākļiem  dzim tenē

Rīgā kopš apm ēram  gada atgriezies ari pazīstam ais gaišreģis 
Finks. Kas pasacīs, kādēļ viņa deportācija savā laikā boļševikiem likās 
nepieciešama? Režīm am  nepatīkam u zīlējum u dēļ? Vai aiz bailēm, 
ka viņa nākotni redzētājs skatiens varētu sam anīt tum šus traipus 
“visdem okrātiskākās iekārtas” nākotnē? Katrā ziņā viņš atkal ir mūsu 
m etropolē, ir atturīgs, ar ļaudīm  neielaižas un savu mākslu vairs ne 
piekopj. Tā ir arī pareizi, jo  viņam  neizdosies pierādīt, ka varētu bul 
arī tādas cilvēku spēju jom as, kuras kontrolēt partijai nav varas.

Latvija [Vācija], 1956. Nr. 30

NO  EIŽENA FINKA LĪDZ 
VISPASAULES GAIŠREDZĪBAI

Par Latvijas laika zīlnieku Eiženu Finku un viņa pareģojum iem  
runā daudz, raksta mazāk, bet zina pavisam maz. Tom ēr m ūsu vidū ir 
vēl daži cilvēki, kas personiski pazinuši šo slaveno vīru un pat bijuši 
tā tuvum ā neilgi pirm s Finka kunga nāves 1953. gadā. Tādēļ arī šī 
intervija ar Augustu Rudzīti, tagad pensionāru , bet agrāk Latvijas jo- 
gas biedrības b iedru  ar dalībnieka karti Nr. 1. Šim cilvēkam piem īt 
līdzīgas spējas, un tieši tādēļ Eižena Finka un Augusta Rudzīša dzī
ves ceļi krustojušies.

— Jums ir zinām a Eižena Finka pēdējā prognoze par Latvijas 
nākotni?

— Jā, kādā no sarunām  ar m ani viņš sacīja šādus vārdus: “Lat
vija būs brīva. To es redzu, bet, kad tieši tas notiks, nevaru pateikt, jo 
laiks neeksistē tai sfērā. Un, lai gan latvieši šķībi skatās uz krieviem, 
tom ēr krievi būs tie, kas šo iekārtu gāzis. Turklāt Latvijas krievu sa
biedrība bez neviena šāviena pati m ūs atstās — viņi aizies savas
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zemes robežās. Tikai žēl, ka līdz ar viņiem  aizies daudz labu un 
gudru  krievu kopienas cilvēku.

Bet bijušās Padom ju Savienības robežās iespējam s pat pilsoņu 
karš, tu r var iet bojā m iljoni, tom ēr beigās kom unism s tiks gāzts uz 
visiem laikiem. Tāpēc ir svarīgi saglabāt labas attiecības ar krieviem, 
jo  tie ir m ūsu sabiedrotie.” Šo prognozi, kaut arī viņš to par tādu ne
uzskatīja, Finks m um s pavēstīja vienā no m ūsu pēdējām  sarunām  
neilgi pirm s nāves.

— Un tom ēr Finks, kurš paredzēja valstu un tautu  likteņus, ne
spēja sevi paglābt no Sibīrijas?

— 1940. gadā Finku apcietināja un pēc tam  izsūtīja — par ne
piedienīgu izteikšanos par padom ju varu (resp., nepareizu prognozē
šanu). Un viņš to zināja — ka apcietinās. Bet ko viņš varēja darīt? 
Nebija taču, kur sprukt. Jau 1936. gadā Ādolfs H itlers bija atm ugu
riski piespriedis Eiženam Finkam  nāvessodu. Un par šo pašu pare
ģošanu — Hitlers kritīs, tā viņš bija teicis.

— Kas īsti bija šis mistiskais vīrs? Un kā jūs ar viņu sastapāties?
— A r Finku sastapos jau pēc kara, pēc Staļina nāves, kad viņš 

atgriezās no nom etnēm , kur bija pavadījis 14 gadus. Tā paša gada 
rudenī viņš nom ira. Tai laikā Finkam  bija pāri astoņdesm it un viņš 
dzīvoja pie Jāņa Veseļa Bauskas ielā 101.

— Vai viņam  nebija ģim enes, pie kā atgriezties?
— Bija gan, bet, atgriežoties pie sievas, viņam  būtu  jāpārtrauc 

zīlēšana, jo  sieva kategoriski protestēja pret šādām  lietām.
—  ?!!
— Šādas nodarbības tom ēr ir saistītas ar m um s neredzam o as

trālo  pasauli, un parastam  cilvēkam nav patīkam i, ja naktīs pa tavu 
dzīvokli klaiņo Finka izsauktie “draugi un padom devēji”. Šis in tere
santais cilvēks savas dzīves laikā ir sastapies pat ar Rasputjinu, kas 
taču arī bija gaišreģis, bet jogi Finku pazina un atzina par savējo. Kad 
30. gados Harijs A ikm anis, jogas sabiedrības vadītājs, aizrakstīja uz 
Indiju par Finku, tad viņš saņēm a atbildi — jā, mēs zinām , viņš te ir
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bijis pirm s 400 gadiem . Viņi pat varot parādīt vietu kalnos, kur Finks 
kā jogs esot sēdējis un  uzkrājis vajadzīgās zināšanas šai dzīvei. Arī 
Finks pats uzskatīja, ka 400 gadu esot pavadījis astrālajā pasaulē, līdz 
piedzim is šeit Latvijā. Viņa tēvs bijis čigāns, bet m āte Baltijas vāciete. 
Pats Finks bija valm ierietis, starp  citu, D insberģa skolnieks.

— Kā viņš izskaidroja savu spēju kontaktēties ar astrālo pasauli?
— Izskaidrot var pavisam vienkārši. G andrīz ikviens no m um s 

var iestādīt savas acis tā, lai attēls dubultotos, bet Finks varēja iestādīt 
acis un sevi tā, ka iespējams redzēt cilvēka astrālo ķerm eni. Viņš 
m an tā skaidroja: “Ir tikai vienas debesis šai pasaulei zemes virsu, un 
tās ir vienas priekš visiem.” O kultisti to  sauc par astrālo plāksni. Ja 
uzskata, ka nāves nav, ir tikai pārdzim šanas, tad jāpieņem , ka dvē
sele, atdalījusies no ķerm eņa, paliek starp  m um s un nekur neaiziet. 
Un gaišredzība slēpjas šai spējā ieskatīties astrālajā plāksnē. Tur esot 
redzam i visi cilvēki, kas ir bijuši un būs, kā arī visas pagātnes un nā
kotnes pilsētas un pat civilizācijas. Visa dzīvība, kas ir uz zemes, ek
sistē astrālajā plāksnē, jo  pat dzīvniekiem  un vissīkākajam kukainī
tim  ir dvēselīte. Finks acīm redzot šo pasauli (resp., astrālo) vēroja 
vizuāli, ne tikai ar sajūtām , un viņam  bija iespējam s izsaukt vaja
dzīgo inform ācijas devēju. Es pats tā nespēju, m anas vīzijas uzrodas 
pēkšņi un negaidot, tās izsauc m ani uz seansu, ne es viņas. Bet Finks 
tā arī zīlēja — klientiem  uz galda priekšā nolika kārtis, lai cilvēks 
pievērstu uzm anību tām , dom ājot, ka šais kom binācijās ierakstīts 
viņa liktenis, bet pats gaišreģis tikm ēr “lasa” klienta astrālo ķerm eni, 
kurā ir redzam s viss dzīves ceļš — ar novirzēm  no tā, ar pārrāvu
m iem , arī ar visu to, kas nav paveikts, kaut arī do ta iespēja. To, kā 
gaišreģis saprot pasauli, nem az nedrīkst visiem stāstīt, tāpat kā arī 
augstākā jogas mācība ir slepena, to neizklāsta kuram  katram. Nodzēst 
cilvēka dzīves svecīti ir sim tkārt reiz vieglāk nekā aizdegt! Un, ja  visi 
to zinās un  pratīs, kas tad  notiks pasaulē? Tiem, kam tas tiek atklāts, 
piem īt augstākais apziņas līmenis, jo  citādi viņi nespētu nodarboties 
ar šādu m editāciju. Un cilvēki zina — par visu būs jāatbild  astrālajā
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plāksnē. Elles m okas nav tikai m uļķīgs izdom ājum s. Tā ir patiesība. 
Tādēļ Finks mācīja: “Neskatieties atpakaļ! Viss ir pierakstīts!”

— Vai gaišredzībai un šādiem  piedzīvojum iem  citās realitātēs 
nav nepieciešam as papildus enerģijas?

— Pastiprināt biostrāvas ir nepieciešams. Finks enerģiju guva 
no  pilnm ēness, kad tas atspīdēja ūdenī. Tā viņš bieži gāja uzlādēties 
pie ūdens pilnm ēness naktīs, arī baznīcas apmeklēja. Viņam  bija sava 
iem īļota baznīciņa pie vecajiem kapiem. Labas biostrāvas var saņem t 
arī no  cilvēkiem, taču tāds patīkam s starojum s nepiem īt visiem.

— Bet vai parasts, ikdienas nom ākts cilvēks pratīs izm antot to, 
kas viņam  dots?

— Nav jau nekāds noslēpum s, ka visu pasaulē var izm antot gan 
labajam, gan ļaunajam , tāpat kā nazi un sērkociņus, tāpat arī kādas 
garīgas spējas vai sakoncentrētu  enerģiju arīdzan. Arī Finks b rīd i
nāja: Velns savā tron ī ir tikpat liels un varens kā Dievs, nekas nav 
pilnība, jo  viss ir sajaukts no labā un ļaunā.

— Vai Finks paspēja pateikt vēl kādu saistošu prognozi?
— Mēs jau runājām  par daudz ko, kaut arī tikos ar viņu tikai 

kādas četras vai piecas reizes, bet tās visas bija ļoti auglīgas sarunas. 
Viņš paredzēja, ka elektronikai būšot ļoti liela nākotne, un  tad nebūs 
vajadzīgi gaišreģi, jo  ar šīs zinātnes palīdzību varēs izpētīt, kā atdalās 
dvēsele no ķerm eņa, pat sarunāties ar to. Bet, kad tas būs, to viņš p a
teikt nevarēja, tikai piebilda, ka tad  uz zemeslodes būs sācies tāds 
laikmets, kurā nebūs neviena cilvēka, kas neticētu Dieva esamībai...

A r A ugustu  R udzīti sa ru n ā jās  Ieva Upleja 
Veselība, 1991. Nr. 10/12

SAPŅI KĀ PĀRDABISKAS PARĀDĪBAS

Niecīgs ir to personu skaits, kurām  piem īt neizskaidrojam ā īpa
šība sapņos un parādībās pieredzēt nākotnes notikum us vai pat n o 
teikt o tra  cilvēka tuvāko dienu likteni. Lai kaut tikai atceram ies
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Eiženu Finku, plaši daudzināto Rīgas Raiņa bulvāra fotogrāfu, kuru  
apmeklēja gan Rīgas sabiedrības zieds, gan vienkārši ļaudis no tuvie
nes un tālienes, ne jau lai fotografētos, bet lai “čigāns”, kāds Finkam 
bija iedots pavārds, pazīlētu nākotni. Bija pat cilvēki, kas visu savu 
saim niecisko, politisko vai sabiedrisko dzīvi kārtoja pēc Finka iztei
kum iem . Trim dā varam  sastapt daudzus, kas vēl tagad stāsta, cik pa 
reizi viņiem  piepildījies viss tas, ko Finks tiem  pateicis.

K. Krsu
Latvija A m erikā, 1953. Nr. 49

TU TIKAI NENES MANAS KĀJAS, 
KAD ES NOMIRŠU...

Stērstiņi ir Eižena Finka sievas radinieki. Anna Finka ir m ana ve- 
cātēva māsa. Lai gan bijām  Finka šķirtās sievas radinieki, tom ēr 
m ūsu ģim ene vienm ēr ciemojās pie viņa, nevis pie Annas. Vienīgo 
reizi biju pie Annas Finkas pēc paša Finka nāves. Viņa toreiz dzīvoja 
M atīsa ielā, un pie viņas notika bēru  mielasts.

Tā ir, ka radiniekiem  viņš nezīlēja, v ienm ēr atrunājās. Reiz, jau 
pēc viņa atgriešanās no izsūtījum a, abi ar m anu nākam o sievu apcie
m ojām  Finku Bauskas ielā, kur viņš tolaik dzīvoja. Tuvojoties p ietur
vietai, konduktors jau brīdināja: “Kam pie Finka, jākāpj ārā.”

Iepazīstināju Finku ar savu līgavu. Viņš tūliņ nosauca viņas vārdu. 
Aplūkojot rokas līnijas, sacīja, ka esot labs cilvēks. N ekādus paredzē
jum us neizteica.

Arī pirm s kara bieži ciem ojām ies Finka dzīvoklī Raiņa bulvārī. 
Kādā no ciem ošanās reizēm  ieradās čigāniete ar bērnu. Finks iedeva 
viņai piecus latus, apm īļoja bērniņu. Skops nebija, nauda viņam  ne
bija lielā vērtē. Arī bērnus mīlēja un bija pret viņiem  labs.

Par Jirgensona m adām u ģim enē runāja kā par Finka līgavu. 
Viņa bija O to  Švarca kafejnīcas īpašniece. No rītiem  ar šveicaru vai
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kādu citu kalpotāju sūtīja Finkam uz dzīvokli augļus. Pats ari tos tiku 
redzējis. Jirgensona m adām as labvēlību izm antoja Finka dēls Klau
dijs. Tas varēja būt kādā 38. vai 39. gadā, kad m ēs kopā ar m āti un 
m āsu ar rīta vilcienu bijām iebraukuši Rīgā. Sēdējām Finka dzīvoklī 
pie brokastgalda, kad atvērās durvis un parādījās Klaudijs. Viņš ne
bija naktī bijis mājās. Finks, dēlu ieraugot, aizsvilās, norāva 110 kājas 
galošu un svieda Klaudijam. Galoša trāpīja durvju stiklu, un tas sa
plīsa. Finks pats nesmēķēja, nedzēra un ļoti dusm ojās par dēla uzve
dību.

Citā reizē, kad biju Finka dzīvoklī, atnāca kāda sieviete. Finks 
sievieti nepieņēm a, un viņa aizgāja. A tgriežoties istabā, viņš iesaucās: 
“Kā es varu viņai teikt, ka tā drīz m irs!” Par savām pareģošanas dāva
nām  Finks izteicās tā: m anī it kā kaut kas iekšā pārdalās, paveras, tad 
visu redzu un varu pateikt.

A tgriežoties vēlreiz pie pēckara laika. “Kad es nom iršu,” Finks 
m an piekodināja, “Tu tikai nenes m anas kājas. Nes pie galvas.” Nesot 
zārku ārā no kapličas, darījām , kā luterāņiem  pieņem ts: ar kājām pa 
priekšu. Pareizticīgo mācītājs aizrādīja, ka jānes tā, kā to dara pareiz
ticīgie — ar galvu pa priekšu. Nesēji m ainījās vietām , iepriekšējā 
kārtība izjuka, un m an iznāca nest zārka kājgali...

Starp citu, kapa plāksni Eiženam Finkam  uzlika m ans m ātesbrā
lis Ēvalds Dreim anis.

L aim oņa S tērstiņa a tm iņas p ierakstīja  Silvija A pine

1995

ES REDZU UZ TAVA SPILVENA ASINIS

Stāsta Banga Broka, dzim usi Dreimane.
Mūsu ģim enē saglabājusies leģenda par Finka pareģojum iem  m a

nam  vectētiņam  (vectētiņš bija Annas Dreim anes brālis, tātad Finka 
sievasbrālis). A tgadījum s noticis Talsos tajos laikos, kad jaunais
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Eižens Finks aplidojis savu nākam o sievu A nnu. Vectētiņš kopā ar 
māsas pielūdzēju aplūkojuši fotoalbum u. Finks raudzījies fotogrāfijās 
un  kom entējis apm ēram  tā: šis cilvēks ir jau m iris, arī tas ir m iris, bet 
šis dzīvos ilgi. Vectētiņš sācis Finku tūliņ  atdarināt un piezobot. 
Finks aizsvilies un izsaucies: “Nesmejies! Uz tava spilvena es redzu 
asinis!” Tajos laikos tas varbūt izskanēja kā d rūm s joks, taču, kad 
vectētiņš patiešām  vēlākos gados saslima un arī nom ira ar tuberku 
lozi, šo atgadījum u atstāstīja no paaudzes paaudzē kā leģendu.

M ana tante Velta D reim ane pastāstīja, ka kapu plāksni Eiženam 
Finkam  uzlicis viņas vīrs (un m ana tēva brālis) Ēvalds Dreim anis. Tur 
gājuši dzērāji, kapam  apkārt m ētājušās pudeles un  izsmēķi. Ēvalds 
par to  ļoti uztraucies. Viņš apkopis kapu, pasūtījis futrāli, kurā licis 
iegravēt Finka vārdu. Pie futrāļa uzlikšanas viņam  palīdzējis Juris 
Vaivars. Abi esot stūm uši ķerru  un darbojušies. Ēvalds to darījis p ē 
dējiem  spēkiem  pirm s ieiešanas slimnīcā.

Jau piem inēto leģendu tante atstāstīja šādi: “Finks kādos Z ie
m assvētkos Ēvalda tēvam  (m anam  vectētiņam ) pēkšņi teicis: “Es re
dzu, ka tu gulēsi asinīs.” Ēvalda tēvs kļuvis bāls. Un tiešām  kā jau 
m ežzinis, brienot pa purviem , kādu pavasari esot saaukstējies un  d a 
būjis plaušu karsoni. Necik ilgi pēc tam  kalpone no rīta atradusi viņu 
m irušu. Asinis plūdušas no m utes, un viss spilvens bijis asinis.

Par m anu tēvu tante stāstīja šādu atgadījum u. Tēvs stājies augst
skolā un bijis ļoti uztraucies, vai tiks iekšā. Finks teicis: “Nemācies, 
es redzu, ka tu tiksi iekšā.” Tēvs paklausījis, nem ācījies, eksām enos 
laimējies, un  viņš ticis augstskolā. Vēl kāds stāsts. M ana tēva brālim  
Ēvaldam (tam  pašam, kas uzlika kapu plāksni) reiz trūcis naudas. 
Gājis pie Finka aizlienēt. Tikko iegājis pa Finka dzīvokļa durvīm , tā 
Finks teicis: “Es redzu, tev vajag desm it latu, še un ej tagad prom.”

M anas māsīcas stāstīja par apm eklējum u pēc Finka atgriešanās 
no izsūtījum a.

Viņš toreiz dzīvoja netālu no Torņakalna. Zīlēt viņām  atteicies, 
kaut arī stāstījušas, ka nākot no radu puses. Tad visai neapm ierināts
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pateicis, ka vienai (Austrai) m ājās esot puišelis ar skaļu balsi. Tiešām  
tāds ari bijis. Finks sacījis: “Jūs esat jaunas, priekšā jum s skaista dzīve 
ar daudziem  notikum iem , bet es esmu vecs un slims, un lai liek tie 
cilvēki m ani m ierā. Varbūt citreiz runāšu vairāk.” Māsīcas viņam  bija 
aiznesušas cepum us, par ko bijis pateicīgs, jo  dzīvojis ļoti trūcīgi. “Es 
viņu atceros kā sirm u veci ar pagaru, kuplu, baltu bārdu, augum ā 
garu,” sacīja m āsīca Austra.

Stāsta M ilda Vaivare, Bangas Brokas māte.
M um s, radiniekiem , Finks nekad nezīlēja. Tikai vienu reizi biju 

aizskrējusi pie viņa pēc padom a. Tas bija pēc Finka atgriešanās no 
Sibīrijas. Viņš toreiz dzīvoja netālu no m ūsu dzīvesvietas. Es strādāju 
inkubācijas stacijā, kas atradās Melnsila ielā. Savas dežūras laikā ievē
roju, ka inkubatorā paaugstinājusies tem peratūra. Ļoti uztraucos, ka 
tikšu vainota, ja perējum s aizies bojā. Finks uzklausīja m ani un  sa
cīja, lai neuztraucoties. Perējum s neaiziešot bojā, bet pats inkubators 
ilgi nepastāvēšot. Tā bija. Atklāja bojājum u elektriskajās ierīcēs, un 
perējum s neaizgāja bojā.

M ans radinieks bija ļoti labsirdīgs cilvēks, viņš ari nesm ēķēja un 
nedzēra. Radu svinībās, kur tika lietots arī šis tas stiprāks, Finks m ē
dza izliet pudeles izlietnē, kad viņam  šķita, ka dzerts būtu pietiekoši.

S tāstījum u p ierakstīja  Silvija Api ne

1995

ŠĪBERLĪZĪTE NAV SLINKA, 
IET UZ KAĻĶIELU PIE FINKA

Visvairāk ar F inku sarunājās m ana m am m a. Es par zīlēšanu un 
pareģošanu neinteresējos, jo  biju pārāk jauna, tādēļ arī atm iņā sagla
bājušies vai nu nejauši dzirdētie, vai arī m am m as vēlāk atstāstītie ga
dījumi.
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Finīts atgriezās no izsūtījum a 1953. gada pavasari un apm etās 
pie savas meitas Ritas, kura kopā ar ģim eni īrēja no m um s istabu. 
Atceros, ka bija jau silts. Vēsts par viņa atgriešanos izplatījās ļoti ātri, 
un jau vasarā pie m um s sāka plūst cilvēki. M ūsu mājas kāpņu telpas, 
virtuve, koridors pastāvīgi bija pilni ar cilvēkiem, bieži zvanīja tele
fons. M anu m am m u pazina pēc izskata un uzrunāja arī uz ielas, lū
dzot izgādāt tikšanos ar slaveno pareģi. Bija arī kuriozi gadījumi. 
Reiz m am m u uz ielas kāda sieviete saķērusi aiz rokas un  raudādam a 
lūgusi, lai palīdzot viņai tikt pie Finka. Viņa esot pazaudējusi biļeti, 
varbūt Finks zināšot, kur tā esot. M am m a izbrīnīta jautājusi, kāpēc 
tad nevarot nopirkt jaunu  biļeti — tik m aznozīm īga iemesla dēļ taču 
neesot jāiet pie Finka. Sieviete atbildējusi:

— Esm u pazaudējusi nevis parastu, bet partijas biļeti!
Kad m am m a šo gadījum u atstāstījusi Finkam , viņš tikai noteicis:
— Kad arī būtu  zinājis, nebūtu teicis.
Finks m am m ai daudz stāstījis arī par savu pirm skara zīlnieka 

praksi. Pēc liktenīgā un visiem zinām ā pareģojum a Emīlijai Benja- 
m iņai m iljonāre bijusi ļoti dusmīga.

— No tā laika m ani sāka ķengāt presē, — sacījis Finks.
Reiz m um s atnesa palasīt p irm skara “A tpūtas”. A tradām  tajās 

Dreslera pantiņus par Šīberlīzes piedzīvojum iem , meklējot brūtgānu. 
Atšķīrām  un nolikām  Finkam  priekšā uz galda. Atceros šādas rindas: 
Šīberllzīte nav slinka, iet uz Kaļķielu pie Finka.

Reiz pie Finka pēc pareģojum a bija atnācis ari tolaik pazīstamais 
aktieris Visvaldis Silenieks. Finks nosaucis viņa dzim šanas datum u.

— Nē, nav, — Silenieks atbildējis.
Tad Finks nosaucis nodarbošanos.
— Nē, nav, — Silenieks atkal atbildējis.
— Nu tad jūs uzdodaties par to, kas jūs neesat, — Finks pazi

ņojis.
— Tas gan varētu būt, — teicis Silenieks.
Reiz Finks lūdza m an ūdeņraža pārskābi. D om āju, kādēļ gan
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viņam  būtu vajadzīga pārskābe. Viņš gribēja izbalināt bārdas galus, 
kuri bija dzeltenīgi. Vispār Finks bija ļoti tīrīgs cilvēks.

Par pareģošanu cilvēki F inkam  nesa visādas m antas — segas, 
apģērbu — naudas tajos laikos nevienam  nebija. Tieši līdzās m ūsu 
mājai bija izpildkomiteja. Pastāvīgā cilvēku drūzm ēšanās piesaistīja 
varasvīru uzm anību, un Finku brīdināja, ka viņš nedrīkst nodarbo
ties ar pareģošanu. D rīz vien viņš no m um s aizgāja.

Veltas Stankēvičas s tāstījum u  p ierakstīja  Silvija A pine

1995

TOREIZ ES FINKAM NETICĒJU

M ans tēvs Teodors Duksis bija Eižena Finka brālēns no  tēva p u 
ses. M anam  tēvam  piederēja Jostiņu mājas A inažu pagastā. Tēvs 
stāstīja, ka 1940. gada februārī vai m arta  sākum ā viņš pavadījis uz 
Rīgu pie brālēna kādu Ainažu iedzīvotāju Grigoriju Čaiņikovu, kurš 
vēlējies, lai Finks viņam  pareģo. Šis Čaiņikovs bija ukrainis pēc tau tī
bas, 1. pasaules kara laikos atklīdis un palicis Latvijā uz dzīvi. Viņš 
šuva apkārtnes iedzīvotājiem d r ēbes un tādā veidā pelnījās. Tā kā 
Caiņikova iecienītākais fasons bija frenčveidīga žakete, tad daudzi 
A inažu apkaim es vīri un pusaudži valkāja šādu apģērba gabalu, arī 
m ans tēvs. A rī Finks bija iecienījis šādu apģērba gabalu. Vēlāk satie
koties v ienm ēr redzēju viņam  m ugurā žaketi ar kabatām  uz krūtīm . 
Nu tad, lūk, Čaiņikovs bija paņēm is kaim iņu mežā drusciņ malkas. 
Kaim iņš ziņojis policijai. Čaiņikovs nobijies, ka nu būs jāiet pie tie
sas, un lūdzis m anu tēvu, lai tas palīdzot viņam  tikt pie Finka. Tēvs 
tad arī pavadījis Č aiņikovu uz Rīgu pie brālēna. Finks, kā jau parasti, 
aplūkojis rokas līnijas, paraudzījies sejā, licis arī kārtis. Teicis, ka 
G rigorijam  pie tiesas vis nebūšot jāiet, bet pēc kāda gada viņš d ošo 
ties uz savu dzim teni Krieviju. Kad nu zīlēšana beigusies, Grigorijs 
jautājis, cik tad būšot par to  jām aksā. Finks palūkojies viņā un teicis:
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“Ko tad tu maksāsi, ja pats ceļanaudu esi aizlienējis no m ana b rā
lēna?” Tā bijusi tīra patiesība. Pie tiesas Čaiņikovam  tiešām  neiznā
cis iet, un drīz vien, kara sākum ā, viņš aizbraucis uz Krieviju. (Pēc 
kara šis cilvēks atkal atgriezās Latvijā, piedalījās izvešanās, bet tagad 
jau ir m iris.)

O trreiz, tas bijis 1941. gada sākum ā, tēvs braucis uz Rīgu pie 
brālēna, jo  gribējis zināt, cik ilgi jaunā iekārta valdīšot. Finks sacījis, 
ka jau pēc dažiem  mēnešiem  būšot klāt citi “ciem iņi”. Tajā reizē Finks 
tēvam pareģojis Jostiņu m ājās vairākus ugunsgrēkus. Teicis, ka viņš 
redzot liesmas, viss degot. Citādi neko ļaunu nevarot teikt, sava iztik
šana būšot. Vēl stāstījis, ka uz m ūsu zemes tikšot uzceltas kaut kādas 
būves, bet tieši kādas, to īsti nevarot pateikt.

Drīz Finku apcietināja un izsūtīja, viņš atgriezās tikai 1954,- 
1955. gadā. M an toreiz bija 28 gadi, biju pārnācis uz Rīgu, dzīvoju 
M iera ielā. Kādu dienu m ana tante Jūlija Krancītis, kas bija Finka 
māsīca no tēva puses, sacīja, ka Zeņas onkulis esot mājās no Sibīrijas, 
lai es aizejot pie viņa. (Radu starpā Finku sauca par Zeņu.) Pēc at
griešanās no Sibīrijas kādu laiku Finks dzīvoja M ārtiņa ielā pie m ei
tas Ritas. Es saņēm os un aizgāju arī. Biju daudz par Finku dzirdējis 
no tēva, bet redzējis nekad nebiju. Tagad redzēju p irm o reizi — iz
nāca pieklibodam s koridorā, kājās viņam  bija filči. Filčus Finks val
kāja cauru gadu — žēlojās, ka pastāvīgi salstot kājas.

Pirm ais Finka jautājum s pēc apsveicināšanās bija, vai m anam  
tēvam tie ugunsgrēki esot notikuši. Šo jautājum u par ugunsgrēkiem  
Finks v ienm ēr atkārtoja, kad viņu apciem oju. Es savukārt Žeņas o n 
kulim vaicāju, kas tie par ugunsgrēkiem. Viņš stāstīja, ka mājās deg
šot, viņš skaidri redzot liesmas. M ārtiņa ielas dzīvoklī biju pie Finka 
aizgājis kādas trīs reizes. M an jāsaka, ka es toreiz Finka pareģoju
miem neticēju, dom āju — ko nu tas vecais onkulis stāsta.

Pie meitas Finks ilgi nedzīvoja. Drīz viņš pārvācās uz Brīvības 
ielu 100, kur pagraba dzīvoklītī dzīvoja viņa māsīca un m ana tante 
Jūlija Krancītis. Uz turieni tiku vedis pie viņa vairākus cilvēkus, kuri
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vēlējās, lai Finks viņiem  pareģo. Pie māsīcas Žeņas onkulis nenodzī
voja ilgi — tikai kādus pāris m ēnešus. Jūlijas tante bija m utīga un 
joku pilna, vilka brālēnu uz zoba. Reiz Finks esot tā aizsvilies, ka pa
ķēris pirm o, kas gadījies pie rokas (tas bija maizes kukulis), un dus
mās laidis pa gaisu, saukdam s māsīcai: “Tu neesi pasauli redzējusi, tu 
nekā nesaproti!” Tā pēc kāda strīda Finks pārgāja dzīvot uz M atīsa 
ielu pie savas bijušās sievas. Taču arī tu r Finks ilgi nenodzīvoja — 
pārvācās uz Bauskas ielu 100. Šajā mājā viņam  bija liela istaba d ien 
vidu pusē ar izeju uz dārzu. Dārzā nofotografēju onkuli kopā ar viņa 
m azm eitu Larisu. Vēlāk no Bauskas ielas Finks pārvācās uz kādu 
m āju netālu no Arkādijas parka.

Es Žeņas onkulim  tiku vaicājis arī par to, kā viņam  klājies 
Sibīrijā. Stāstīja, ka ar nom etnes priekšniecību bijusi laba saprašanās, 
ļāvuši staigāt brīvi, varējis iet uz m ežu ogās. Avenāji tu r bijuši cilvēka 
augum ā, tikai čūsku bijis ļoti daudz. Par pareģošanu virsnieku sievas 
devušas viņam  ēdienu, varējis vēl citus barot.

Finka pareģojums par ugunsgrēkiem tēva mājās “Jostiņos” piepil
dījās tikai tad, kad Finks jau sen bija zem zemes. Vispirms 1966.-1967. g. 
nodega pirts. 1975. gada pavasarī aizdegās mājas jum ts. Labi, ka to 
laikā izdevās pam anīt un nodzēst. Vēl pēc kāda gada dega klēts un 
stallis. Izrādījās, ka pie šiem ugunsgrēkiem  vainīgs tēva mazdēls, 
kurš uz staļļaugšas pīpējis. Visbeidzot, jau īsi pirm s kolhozu sabruk
šanas, nojauca “Jostiņu” veco šķūni un tā vietā uzbūvēja angāru  ar 
betona balstiem  un  šīfera jum tu. Tā Finka pareģojum s par trīs 
ugunsgrēkiem  un būvēm  uz m ūsu zemes tom ēr piepildījās. Kaut arī 
pēc ilga laika.

Ari m an Finks ir izteicis pareģojum u. Kā jau sacīju, es jaunībā 
tam  neticēju. “Tu, C eron, tikai nepērc motociklu,” viņš m ani b rīd i
nāja. “Tev iznāks nepatikšanas.” — “Kāpēc?” es vaicāju. “Tāpēc, ka 
tev ir tāds raksturs, tu iedomāsies, ka ceļš pieder tev vienam  pašam. 
M ašīnu vari pirkt, bet m otociklu ne.” Nu, bet es jau neklausīju. 
Tēvam pirka m opēdu, un es dom āju — pirkšu arī sev. Patīkami
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braukt, vējš gar ausīm svilpo! Un nopirku m otociklu. Reiz Ainažos 
braucu, biju aizvedis kādu paziņu uz Igauniju, atpakaļceļā slīdēju: pa 
ceļu gāja divi vīrieši, viens izstiepa roku un kāju m otociklam  priekšā, 
es bremzēju. M an bija smags sm adzeņu satricinājum s, atm iņas zu
dum s. Knapi dzīvs paliku.

Par m aniem  bērniem  Finks arī pareģoja. Par m eitu teica, ka 
viņai būšot kāda kakla vaina, bet tā pāriešot, pie ārstiem  nebūšot jā 
ved. Par dēlu, kuram  tolaik bija viens gadiņš, teica, lai sargājot puiku 
no ūdens. Vai es varēju dom āt, ka pēc daudziem  gadiem , jau būdam s 
pieaudzis un nostājies uz savām kājām, m ans dēls noslīks Ventā! Jā, 
toreiz jaunībā neticēju, bet tagad ticu. Tagad es tādām  lietām  ticu.

Ceroņa Dukša stāstījumu pierakstīja Silvija Apine
1995

NEZINĀMAS EPIZODES 
N O  FINKA DZĪVES

SIRMAIS VEČUKS “VAĻINKOS”

“ 1953. gadā Finks atgriezās no izsūtījuma, un tā gadījās, ka gandrīz 
veselu gadu viņš nodzīvoja m ūsu dzīvoklī M ārtiņa ielā,” stāsta Jānis 
Stankēvičs, kuram  tad bija tikai desm it gadi. Finks bija sirm s večuks ar 
garu bārdu, kas tā smieklīgi, izšķirot celiņu pa vidu, bija glīti saķem 
mēta. Viņš allaž staigāja “vaļinkos”, jo Sibīrijā ticis rīdīts ar suņiem , 
kuri bija tik spēcīgi sakoduši kāju, ka Finks tādēļ kliboja. Stankēvičs 
gan mazliet nožēlo, ka nav vairāk runājies ar Finku, bet toreiz nav 
bijis pieņem ts briesmīgi uzbāzties cilvēkiem ar saviem jautājum iem . 
Finkam  jau tā bijis jātiek galā ar milzīgajiem apmeklētāju bariem.

Finks parasti uzturējās savā istabā un runājās ar cilvēkiem, kuri 
nāca augām  dienām . Citreiz vienas stundas laikā pie durv īm  zvanīja 
kādas piecdesm it reizes. Tas bija patiešām  traki, jo  m ana divus gadus 
vecākā m āsa un es nevarējām  mācīties. Cilvēkus neatturēja arī tas, ka
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Finks skaidroja: esm u zaudējis savas pareģa spējas, jo  Sibīrijā m ani 
sašpricēja. Tom ēr pareģis runājās ar cilvēkiem, raidot prom  tikai d a 
žus. Tajos laikos lielākā daļa cilvēku vēlējās zināt par savu izsūtīto tu 
vinieku likteni. Visur atradās cilvēki, viņi bija ne tikai koridorā un 
istabās, bet gaidīja savu kārtu, stāvot pat vannas istabā.

Reiz gadījās kāds pavisam am izants gadījums: Finks atnāca pie 
m anas m am m as un prasīja ūdeņraža pārskābi. M āte bija ļoti izbrīnī
jusies un jautājusi, kam  tad  to vajag. Finks atbildējis, ka balināšot 
bārdu. Patiesi, sm ēķēšanas dēļ viņa bārda bija pavisam  sadzeltējusi. 
Viņš v ienm ēr paliks m anā atm iņā tāds jocīgs: klibs pareģis ar dzelte
niem  pirkstiem , bārdu un m ūždien “vaļinkos”.

NOSPRIDZINĀTAIS DEGUNS

Tā kā m an tad bija tikai desm it gadu, vecums, kad prāts nesas 
tikai uz stiķiem  un niķiem , protam s, aizrāvos ar to pašu, ko visi puikas 
skolā — ar spridzināšanu. Kamēr mājās neviena nebija, sabāzu sēr
kociņu galviņas tukšā patronas čaulītē un liku plītī, lai sprāgst. Pirm o 
reizi nekas nesanāca. Liku atkal un, protam s, skatījos, kā nu ies gaisā. 
Un sprāga arī... m an tieši sejā, pie tam  tā, ka pārspridzināju degunu 
uz pusēm . Troksni bija dzirdējis arī Finks. Viņš iznāca no istabas un 
ieraudzīja m ani asinīm  noplūdušu. Finks mierīgi jautāja, ko tad es 
darot. Un tad m ierīgi un  laipni piebilda: “Tas nekas, sadzīs!” Kad 
mājās pārradās m am m a, m ani aizveda pie ārsta un degunu sašuva. 
Kādu laiku tas bija tāds zaļš, kā ar tinti nosm ērēts, bet vēlāk jokainā 
krāsa izzuda. Brīnum ainā kārtā nepalika arī pilnīgi nekādas rētas.

ČIG ĀNU BRĪNUMI

Par vienu notikum u, kas m an, m azam  puišelim , bija liels pār
steigum s, es brīnos vēl tagad. Kā jau tajā laikā Rīgā bija pierasts, pa 
m ājām  bariem  vien staigāja čigāni. Viņi centās izlūgties maizīti, ko
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citu ēdam u vai kādu apģērba gabalu. Gadījās arī, ka kaut ko nočiepa. 
Reiz atkal biju mājās viens pats. Dzirdu: pie durv īm  klauvē, eju atvērt 
un redzu, ka stāv tāds bariņš čigānu. Tie cits caur citu sāk m an vis- 
kautko prasīt. Šo troksni izdzirdēja arī Finks. Iznācis no istabas, viņš 
nostājās trepju laukum iņā un sāka runāt čigānu valodā. Te pēkšņi 
visi atnācēji sāka klanīties un m etās ceļos. Kad čigāni sāka atm ugu
riski rāpot lejā pa kāpnēm , m an no izbrīna pavērās mute. Pareģis 
tikai īsi noteica: “Viņi vairs šurp nenāks.” Es tā arī nekad neuzzināju, 
ko tieši Finks pateicis saviem tautiešiem . Bet dom ājam s, ka viņš 
zinājis ko īpašu, jo  taču nekad nav slēpis, ka pats ir čigāns.

Mīlīgs, sirm s večuks, kurš, lai arī teica, ka vairs nespēj palīdzēt 
cilvēkiem pareģojot, tom ēr uzklausīja katra bēdustāstu. Cilvēks ar tik 
lielu pieredzi taču pats spēj palīdzēt nelaimē nonākušajam  vai viņa 
tuviniekiem  pat bez visām pārdabiskajām  spējām. Bieži jau neko vai
rāk nevajag kā tikai kādu, kam  izsūdzēt savas bēdas.

Jānis Stankēvičs 
Rīgas Balss, 2000. Nr. 216

RĪGĀ MIRIS GAIŠREĢIS FINKS

No okupētās Latvijas saņem tas ziņas, ka pirm s neilga laika Rīgā 
m iris Latvijas pirm sokupācijas laikā visai pazīstam ais gaišreģis 
Finks. Viņa izvadīšanā piedalījušies vairāk nekā tūkstots! Rīgas lat
vieši.

Gaišreģi F inku okupanti apcietināja un deportēja 1941. g. un 
Latvijā viņš ar sabeigtu veselību varējis atgriezties tikai apm ēram  
pirm s diviem gadiem.

Pie Finka “gaišredzībām ” pieder ari viņa vīzijas atstāstījum s ka 
viņš redz boļševiku padzīšanu un svešus karavīrus svešās formās 
m aršējam  Rīgas ielās, kas arī vēlāk zūd. Finks “redzēja” arī baigo sar
kano varu, kas tom ēr nepaliek, bet spiesta aiziet. Šī viņa vīzija Latvijā,
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visvairāk Rīgā, bija populāra boļševiku okupācijas laikā 1940 . un 
1941 . g. un pa daļai arī piepildījās dzīvē.

Latvija [Vācija], 1958. Nr. 12

MIRIS GAIŠREĢIS FINKS

No okupētās Latvijas saņem tas ziņas, ka pirm s neilga laika Rīgā 
miris savā laikā Latvijā labi pazīstamais gaišreģis Finks. Viņa izvadīšanā 
piedalījušies pāri par 1 0 0 0  Rīgas latviešu.

Kom unisti F inku apcietinaja un deportēja 1941 . gadā. P irm s p ā
ris gadiem  Finks no deportācijas atgriezies Rīgā, gan ar beigtu vese
lību.

Kā zinām , Finka paredzējum i 1940 . un 1941 . gadā pa daļai pie
pildījās. Finks paredzēja, ka sveša vara pārņem s m ūsu zemi. Tas bija 
arī iemesls, kāpēc kom unisti viņu apcietināja.

Latvija A m erikā, 1958. Nr. 34

VECTĒTIŅŠ M A N  NEKAD NAV PAREĢOJIS

Savu vectētiņu es p irm o reizi ieraudzīju 12 gadu vecumā. Kādu 
dienu atnācu no skolas, un  m am m a teica, ka atnācis m ans grospaps. 
Toreiz mēs dzīvojām M ārtiņa ielā 8 — vecāki īrēja dzīvokļa īpašnie
kam  vienu istabiņu. Vectētiņš paliks dzīvot kopā ar m um s šajā ista
biņā. Bija ne tikai saspiesti, bet grūti arī materiāli. M anam  tēvam, 
kurš pēc profesijas bija advokāts, varas iestādes neuzticējās, un  viņš 
nevarēja atrast darbu. Tikai vēlāk tēvs dabūja darbu provincē un  strā
dāja Jelgavā un Bauskā. Kad cilvēki sāka nākt pie vectētiņa, m ēs izti
kām  no tā, ko viņam  deva par pareģošanu. Cilvēku nāca aizvien vai
rāk, un dzīvokļa saim nieku mājas miers, protam s, tika ļoti traucēts.
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B ērnībā biju ļoti bailīgs un jū tīgs bērns. Biju ļoti pieķērusies 
m am m ai un atzinu tikai viņu. Skolā m an nebija draudzeņu, pagalm ā 
bērni apsaukāja m ani. Es dzīvoju savās fantāzijās un lasīju grāmatas. 
Kad vectētiņš m an šad tad kaut ko aizrādīja, m an tas nepatika. 
Raudāju un gāju sūdzēties m am m ai. M am m a vectētiņu ļoti mīlēja. 
V iņa uzskatīja, ka pret saviem bērniem  viņš izturējies ar lielāku rū 
pību nekā daža laba māte. Vectētiņš bijis jautrs, jokojis, pie viņa v ien
m ēr nākuši interesanti cilvēki, un tādēļ m am m a un viņas brālis 
Klaudijs pēc vecāku šķiršanās palikuši dzīvot pie viņa. No tās vectē
tiņa jautrības, par kuru  stāstīja m am m a, es nepieredzēju neko. Pēc 
Sibīrijas viņš bija nopietns, aizvien iegrim is dom ās. Lai gan radu 
m um s bija ļoti daudz, pie m um s neviens nenāca. Neatceros arī, ka 
vectētiņš bū tu  kaut kur ciemojies.

Reiz m am m a aizveda m ani uz pilsētu un rādīja nam u, kurā viņa 
dzīvojusi pirm s kara. Tas bija Raiņa bulvārī 3 dz. 2. M am m a stāstīja 
par agrāko dzīvi, cik interesanta un pārticīga tā bijusi, ka viņiem  
bijušas sešas vai septiņas istabas. Es neticēju. Uzskatīju to par m am 
mas izdom ājum u. G andrīz nekas nebija saglabājies no vectētiņa ag
rākās dzīvokļa iekārtas — pēc viņa aresta m anta tikusi aprakstīta un 
aizvesta. Daļu no tā, kas vēl bija palicis pāri, m am m a pēc kara izpār
deva, lai pirk tu  pārtiku.

Vectētiņš m an nekad neko nav pareģojis. Tikai vienu reizi kādā 
sarunā viņš izmeta: “Nu jā, viņa jau agri apprecēsies.” N euztvēru to  kā 
pareģojum u. Starp citu, apprecējos tikai 34 gadu vecumā. M anu ve
cāku dzīve nebija laimīga un saskanīga, m am m a bija pieradusi dzīvot 
bagātībā, būt sabiedrības uzm anības centrā un nevarēja pierast pie 
pēckara šaurības un nabadzības. Viņa bija nervoza, daudz smēķēja. 
Arī tētis smēķēja. M anas drēbes bija piesūkušās ar tabakas dūm iem , 
tādēļ skolā m ani sauca par “papirosu”. Es ļoti to pārdzīvoju.

Pie vectētiņa šķirtās sievas un m anas vecm ām iņas no m am m as 
puses mēs pirm o reizi aizgājām, kad vectētiņš gatavojās iet no m um s
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projām  uz citu dzīvesvietu. Vecmāmiņa A nna toreiz dzīvoja Matīsa ielā.
— Ko lai dara, būs m an tas m ūsu večuks jāņem  pie sevis, — 

viņa teica. Taču ilgi opaps pie viņas nenodzīvoja. Abi nevarēja sa
prasties. Viņiem bija pārāk daudz savstarpēju pārm etum u.

M anai m am m ai nebija nekādu pareģošanas spēju, un  ari m an 
nav. Taču jāsaka, ka interese par okultām  lietām  m an ir liela. Labprāt 
lasu grām atas par parapsiholoģiju, ari par kāršu likšanu un sp iri
tismu. Kādu laiku tiešām  aizrāvos ar “garu izsaukšanu”. Sapulcējāmies 
kādi seši — septiņi cilvēki un dancinājām  šķīvīti. M an šķīvītis kustē
jās vislabāk, tādēļ es skaitījos medijs. M ani aizgrāba noslēpum ainī
bas atm osfēra. M um s bija interesanti un  arī jautri. Bet tad  es saslimu. 
Pēc gada m ana m am m a krita un salauza gūžas kaulu. Neatceros, vai 
kāds m ani pam udināja vai arī es pati iedomājos, ka tas ir Dieva soils 
par m anu nodarbošanos. Baznīca nosoda zīlēšanu un pareģošanu un 
uzskata, ka tās ir no sātana. Es nobijos, pārtraucu rīkot seansus, sa 
dedzināju visus piederum us. Gan vectētiņš, gan m am m a bija reli 
ģiozi. M am m a veda m ani uz pareizticīgo baznīcu — tu r bija skaisti 
kā pasakā. Arī es apm eklēju dievnam us, kad esm u Rīgā. Eju dažādu 
konfesiju dievnam os. Dom āju, ka Dievam tu r nebūtu ko iebilst.

No vectētiņa m an ir tikai dažas piem iņas lietas — gleznotājas 
Vozļinskas darināts vectētiņa jaunības d ienu  portrets, viena antīka 
etažere, dažas gleznas, pelnutrauka komplekts, maza no m ēnesakm ens 
darināta Būdas figūriņa, brokāta portjeru  pušķis un vēl kaudzīte 
p irm skara avīžu izgriezum u un dažādas m aksājum u kvītis, ko rūpīgi 
sakrājis m ans tēvs Eižens Kārkliņš.

Eižena Finka m azm eitas Larisas Upesjūras stāstījum u
pierakstīja Silvija Apine 

1995
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FINKA MAZMEITA NETIC MISTIKAI

Larisa Upesjūra dzīvo Aizkraukles rajonā, Ērberģē, kur jau 27 ga
dus strādā vietējā am bulancē.

Pa čikstošām  kāpnēm  uzkāpusi mājas otrajā stāvā, sparīgi pie
klauvēju pie durvīm .

— Kur tik skaļi! — pavērusi durvis, saka Larisa un, atņēm usi 
labdienu, atzīst: — M an ļoti nepatīk troksnis! — Tad ejam istabā, a t
sēžamies uz dīvāna un sākam sarunu.

— Cik gadu jum s bija, kad vectēvs nom ira?
— Skuķis, mazs skuķis tad biju. A izņem ta ar skolas lietām, sa

biedrisko darbu, grām atu lasīšanu, mūziku. Ne par ko citu nein tere
sējos. M an pat krita uz nerviem  cilvēki, kuri nāca pie opapa, jo  viņi 
m an traucēja m ācīties un lasīt.

— Bet par vectēva gaišreģa spējām  taču zinājāt?
— īsti neviens no m um s par tām  nezināja. Ak, jā — atceros, ka 

Bauskas ielā opaps lika kārtis, laikam īpašās Taro kārtis. Tur jau to 
nem az nevarēja nepam anīt — ja tev visādi ienācēji neļauj mācīties, 
tad  gribot negribot esi spiests to ievērot! Ne es varēju ciest to kāršu 
likšanu, ne m am m a. Dom āju, ka viņš vienkārši zīlē uz kārtīm , un 
viss. īpašās spējas — m an pat nebija nojausm as, ka viņam  tādas ir!

Ritai, m anai m am m ai, kad viņa stāstīja par m istiskām  lietām, 
nāca smiekli, v iņa pat dusm īga palika — ja tic tādām  lietām, tad var 
sajukt prātā! Tā jau arī ir!

— Jūs pati kaut reizi dzīvē esat bijusi pie zīlnieces?
— Joka pēc vienreiz aizgāju. D um jības kādas! Varbūt kāds cil

vēks tām  var ticēt.
— N ejūtat — vai esat m antojusi kaut daļu vectēva īpašo spēju?
— Nē, šajos jautājum os esm u galīga muļķe. M an galvenais ir 

m edicīna, m iers mājās un klusum s visapkārt.
— Arī negribētu, ka jum s tādas būtu?
— Negribētu! Kur palasu par dziedniecību, zintniecību, tu r jū tu
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kaut ko tādu... Nē, m an tas nav vajadzīgs. Un ir taču tik grūti — redzēt 
citiem  cauri. Kā tā vispār var dzīvot? G ribu būt vienkārša mirstīgā, 
tikai savu dzīvi dzīvot, darīt savu darbu. Vairāk m an neko nevajag.

Dievs pasargi no tādām  spējām  kā opapam  — jūtos laimīga, ka 
m an tādu nav! Varu dzīvot klusi, mierīgi.

Tija Selga 
Privātā Dzīve, 2002. Nr. 7

KAD LATVIJA KĻŪS BRĪVA

Latvijā savā laikā pazīstam ais gaišreģis Finks vācu okupācijas 
laikā pareģojis, ka Latvija kļūs brīva, kad gadu varēs lasīt no “abiem 
galiem”. Tāds ir 1991. gads*.

rd.
Laiks, 1990. Nr. 6

VAI FINKAM BŪS TAISNĪBA?

Vai tiešām notiks brīnum s un nelaiķim Eiženam Pinkām būs tais
nība tai ziņā, ka jau šogad izgaisīs okupācijas murgs? Jebšu viņa pare
ģojums piepildīsies otrajā variantā, t. i., 2002. gadā? Ja jau bija jāpaciešas

* Ja nem aldos, šis ir gandrīz vai p irm oreiz literatūrā m inētais Finka pareģojum s 
attiecībā pa r Latvijas neatkarības atgūšanas laiku. )āatzīm ē, ka šis pareģojum s nevarēja 
bū t izteikts vācu okupācijas laikā, jo  Finks, kā zinām s, tobrīd  atradās ieslodzījum ā 
Sibīrijā. Varbūt Finks to izteica kādam  ieslodzījum a nom etnes biedram , taču m um s 
nav izdevies atrast nevienu reālu liecinieku lādam  Finka izteikum am .

Nevar izslēgt, ka pareģojum a autors ir pats “rd ” un Finkam  ar šo pareģojum u nav 
nekāda sakara.

Pseidonīms “rd” ļoti bieži sastopams 1990. gada avīzē “Laiks”. Varbūt tas pieder avī
zes galvenajam  redaktoram  1. Spilneram . Par v iņu  skat.: (https://lv.wikipedia.org/wiki/ 
Ilgvars_Spilners). — B. R.
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pusgadsim tu, kam ēr tiks proklam ēta O trā republika, tad vēl 11 gadu 
varbūt nekrīt svarā.

Kā m ēdz teikt arābi: Dievs ir liels. Ko var zināt?

Franks Gordons 
Laiks, 1991. Nr. 25

EIŽENA FINKA DZĪVES PĒDĒJIE MĒNEŠI*
Pareģa v e cu m d ie n a s  zied o ša jā  A rk ā d ijā

RĪDZINIEKA ANDREJA ČANGUĻA ATMIŅU STĀSTĪJUMS

...Tas bija 1957. gadā. M ans kaim iņš latvietis, sarkanarm ijas in 
valids, reiz ierunājās, ka zinot krietnu cilvēku, kurš meklējot īrēt ista
biņu savrupm ājā ar logu uz dārzu. M um s bija tieši tāds deviņus 
kvadrātm etrus liels kam barītis. Kaimiņš m ani sapazīstināja ar kādu 
Kārkliņas kundzi, kura dzīvoja M atīsa ielā. Izrādījās, ka viņas tēvs ir 
kādreizējais Latvijā pirm s kara plaši pazīstam ais gaišreģis Eižens 
Finks. Mēs vienojāmies, ka drīz Finks pārcēlās pie m um s uz dzīvi 
Grobiņas ielā. Tolaik Finks jau bija krietni gados. Divdaļīgās baltās

* Pēc m ūsu ieskata, galvenā G. B irkm aņa pierakstīto A ndreja Čanguļa atm iņu 
vērtība ir em ocionālais stāstījum s par Eižena Finka dzīves pēdējiem  m ēnešiem . Pret 
a tm iņu  politisko daļu būtu jāizturas piesardzīgi, jo  ticam ība izraisa šaubas. Kā m ums 
zinām s, pēc atgriešanās no nom etnes līdz pat savai nāvei Finks izvairījās no jebkādām  
politiskām  prognozēm  pat sarunās ar tuvākajiem  radiniekiem , baidoties no  aresta un 
jauna ieslodzījum a. Turklāt sīks un  detalizēts nākotnes no tikum u izklāsts vispār nav 
raksturīgs Finka stilam  un pareģošanas žanram  vispār. Turklāt pēdējos dzīves gados 
Finks sūdzējās par savu pareģa spēju m azināšanos (par to skat. tajās pašās A. Čanguļa 
atm iņās).

Neatkarīgi no ticam ības pakāpes m ateriāls ir interesants arī kā v iens no  d au 
dziem  m ēģinājum iem  izm antot pareģu autoritāti un  pareģojum us (ari Finka) dažās 
krīžu situācijās.

Sk. ari G. B. raksta agrīno variantu , kuru  ar tādu pašu nosaukum u publicēja lie
lākā Am erikas latviešu avīze “Laiks” (1993. Nr. 14.) Publikācijas atšķiras ar dažādām  in 
teresantām  detaļām . — B. R.
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bārdas gali savirpināti. Savas dienas viņš vadīja klusi, bieži pastaigā
damies pa dārzu un grem dēdam ies pārdom ās. Viņš priecājās par 
dārza ēnainum u, par koku zaļum u, par rim to m ieru, ko sniedza 
dārzs. Tajā laikā Finks nesaņēm a no valsts nekādu pensiju, ne pabal
stu un dzīvoja, kā pats prata. Pateicoties tam , ka viņu aizvien uzm ek
lēja cilvēki, kas vēlējās uzzināt savu tuvinieku likteni, Finks gluži t rū 
kumā nebija. Smagajā krievu okupācijas laikā, kad nevienam  nebija 
iespējams iegūt nekādas ziņas par saviem tuviniekiem , kuri vai nu 
deportēti, vai kara laikā nonākuši ārzemēs, gaišreģi bija izm isušo cil
vēku vienīgā un pēdējā cerība. Taču okupācijas varai, tās milicijai un 
čekai un īpaši jau kom partijai nebija pa prātam  šāda pareģu darboša
nās, kas nebija saskaņā ar m arksistu postulātiem  un pasaules uzska
tiem. Finks stāstīja, ka pēc atbrīvošanās no lēģera Krievijā neesot ne
kur Rīgā ilgāk par dažiem  m ēnešiem  dzīvojis. V iņam  nācies vienm ēr 
m ainīt dzīvesvietu. Gan pārāk lielas apm eklētāju uzmācības, gan m i
licijas spaidu dēļ. Finks stāstīja arī, ka viņa pareģa spējas izsīkstot. 
Agrāk, pirm s kara, viņš varējis dienā sarunāties un pareģot kādiem
20 vai 30 cilvēkiem, tu rp re tī tagad — labi ja diviem, trim . Taču cilvē
kiem liekoties, ka viņš atsakot pareģot naudas dēļ, lai paceltu cenu. 
Bet viņš to  darīja, gribēdam s būt godīgs. Cilvēki nesaprata, bāzās 
viņam  virsū, piesolīdam i lielas naudas sum m as. Es pats redzēju un 
zinu, ka Finks bija vienaldzīgs pret lielu naudu. Viņš to uzskatīja par 
nepieciešam u tikai pieticīgai iztikai un īrei. Tā viņš m ūsm ājā nodzī
voja deviņus m ēnešus līdz pēdējai m ūža stundai.

Finks pats redzēja, ka piepildās viņa pareģojum s Benjam iņa 
kundzei.

F inkam  patika atcerēties p irm skara laikus, un  pa starpām  viņš 
ikreiz izm eta arī pa pareģojum am , nākotnes vīzijai, kā tagad m ēdz 
sacīt.

Finks stāstīja, kad 1941. gada 14. jūnijā čekisti ieradušies viņu 
arestēt, viņš tūlīt ņēm is līdzi siltos ziem as zābakus un arestētājiem  
teicis: “Kā jūs m ani tagad aizvedat, tā jūs mani atvedīsiet atpakaļ!”
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Siltos zābakus krievi viņam  etapā nolaupījuši, kas viņiem  ir gluži ik
dienišķa lieta, bet ar atgriešanos tiešām  tā noticis. 1953. gadā Finku 
uz Rīgu pavadījis kāds čekists, kurš to nogādājis līdz m eitas dzīvokļa 
durvīm  un licis viņai parakstīties kādā dokum entā.

A tcerēdamies krievu nom etnēs pavadītos daudzos gadus, Finks 
allaž stāstīja, ka tas laiks viņam  bijis vieglāks nekā citiem  ieslodzīta
jiem. Lēģeru priekšniecība zinājusi par viņa pareģa spējām  un iztu
rējusies zinām ā m ērā labvēlīgi. Finkam  nav bijis jāiet smagajos vergu 
darbos, viņam  vienm ēr bijusi baltm aize un am erikāņu konservi, ko 
patērējusi tikai lēģeru priekšniecība un  apsardze. Finks savu ieslo
dzītā devu vienm ēr atdevis badā m irstošajiem  nelaim es biedriem  lat
viešiem. Pie Finka braukuši lieli cietum sargi un nom etņu priekš
nieki, viņu sievas un ģim enes locekļi.

Es pats jau kādreiz tiku dzirdējis valodas par Finka pareģojumiem 
Benjam iņa kundzei. N u es par to dzirdēju no paša Finka. Viņš stās
tīja tā. Benjam iņa kundze viņu aicinājusi uz savām preses ballēm un 
solījusi 100 latus par vakaru. F inkam  vajadzējis zāles attālā stūri sē
dēt pie galdiņa un viesiem pareģot nākotni. Tāpēc arī Benjamiņas 
balles bijušas populāras un piesaistījušas daudz ievērojamu viesu. 
Saprotams, ka viesi aiz pateicības bāzuši F inkam  kabatā banknotes 
un  tā par dažu balles nakti viņš saņēm is pat līdz 3000 latu. Benja
m iņa, to redzēdam a, nolēm usi Finkam  neko nem aksāt. Viņš teicis, 
ka solītais ir jāpilda, bet kundze apskaitusies. Tad Finks dusm ās p a
teicis, ka viņa m irs no bada un kaila gulēs uz dēļiem. Tā ari bijis, un 
Finks pats to vēlāk, nom etnē būdam s, redzējis. Viņš tur skaitījies par 
sanitāru.

Finks skatījis cilvēka dzīvi kā filmā. Redzot fotogrāfiju, spējis ierau
dzīt šo cilvēku vidē, kādā tas pašlaik atradies. M irušos Finks redzējis 
guļam  kapā...

Arī par savas nāves stundas tuvošanos Finks runāja vairākkārt. 
Viņš teica, ka viņu ķeršot trieka. Tas notikšot agri no rīta. Kad viņš pie
dauzīšot pie sienas, tad  tas būšot noticis. Lai es ejot pēc viņa meitas.
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Tikai lai nekādā gadījum ā uz slim nīcu viņu nevedot. Ja palikšot m ā
jās, uz gultas, kas zina, varbūt vēl atlabšot. Atceros, 1958. gada 15. jan 
vāri uz m ūsu m āju atnāca advokāts Alksnis un sarunā ar Finku teica, 
ka zinot labu zobārstu, kas viņam  varētu salikt jaunus zobus bada 
Krievzemē izbirušo vietā. Atceros, ka Finks tikai virpināja savas bār
das galiņus un atrunājās: “M an tas 6. un 7. februāris tāds tum šs rā
dās, varbūt nem az vairs tos zobus nevajadzēs...”

Kad advokāts aizgāja, Finks tā viltīgi m an sacīja: “Tam Alksnim 
liekas, ka viņš ilgi dzīvos! Es aiziešu februāri, bet Alksnis nom irs va
sarā. To tu avīzē izlasīsi!”

Viss tā arī notika. 6. februārī no  rīta izdzirdēju Finku piesitām 
pie sienas. Es tūlīt iegāju. Viņš ar pūlēm izrunāja dažus vārdus. Ieradās 
m eita un  nepaklausīja m anam  padom am . Tūlīt izsauca ātro palī
dzību. Kad Finku sanitāri nestuvēs nesa uz autobusu, mēs redzējā
m ies pēdējo reizi. Viņš jau bija zaudējis valodu un n ikni skatījās 
uz mani. Es sacīju, ka neesm u vainīgs un ka m eita nav paklausījusi 
padom am . Tajā brīdī Finka seja m azliet atmaiga. Viņš m ani bija sa
pratis.

PAREĢOJUMI PAR LATVIJAS UN KRIEVIJAS NĀKOTNI

...Finks vairākkārt runāja par Krievijas nākotni. Reiz viņš teica: 
“Kā reiz sabruka cariskā Krievija, tā sabruks kom unistu Krievija...” 

Vēl citreiz Finks atkal ierunājās par Krieviju: “Tu pats redzēsi — 
varenā Krievija sabruks kā kāršu nam iņš... Pēdējās Krievijas robežas 
es redzu tikai ap M askavu, Ļeņingradu un Baltkrieviju. Tur paliks 
visi lielie m ahinatori, kuri negribēs strādāt, un viņi kļūs pēdējie n a 
bagi. Tad, meklējot labāku dzīvi, krievu tauta izklīdīs pa visu pasauli”. 
Vēl kādā reizē Finks ieteicās: “Es redzu, ka M askava nogrim s... Būs 
milzīgs sprādziens kas satricinās visu Krieviju. M iljoniem cilvēku aiz
ies bojā...”

Tad viņš starp  citu bilda: “Tu vēl tik daudz pieredzēsi. Tu redzēsi,
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ka pasaule atkal Latviju atzīs kā brīvu valsti. To sākum u arī piere
dzēsi tepat Arkādijā. Tu iesi caur parku: tu r būs atkal Latvijas karogs, 
cilvēki. Tur runās tie, kas bijuši izsūtīti un  atgriezušies... Tur tu iz
dzirdēsi par to, cik daudz savu cilvēku latviešu tauta krievu varm ācī
bas dēļ zaudējusi. Es tev varu pateikt to skaitli. Tas ir ap 200 000.”

Patiesi, 1988. gadā es gāju gar Arkādiju, tu r bija sapulcējušies 
daudzi cilvēki. Runāja tieši par to, kas nodarīts latviešu tautai! Es ie
priekš nem az par to m ītiņu  nebiju zinājis!...

Dažreiz Finks arī stāstīja sīkāk savus nākotnes pareģojum us... 
“Latvija atkal plivinās sarkanbaltsarkano karogu, bet pie varas būs 
kom unisti. Tā tas ilgs vairākus gadus. Komunisti nedarbosies lat
viešu tautai, bet krievu interesēs. D audz būs runu  par brīvību un ne
atkarību. Tas būs tukšas m uldēšanas laiks. Joprojām būs tas pats viss 
sliktais pret latviešiem. Kom unisti padarīs latviešus plikus un naba
gus. Paši viņi savāks lielas vērtības. Tās iegūs krievi un žīdi. Tās n e
būs godīgā ceļā iegūtas vērtības.

Tad — es nevaru pateikt, kā tas iznāks — bet viņi būs spiesti a t
dot visu atņem to latviešiem atpakaļ. Būs milzīgs pasaules sp ie
diens — krievi un visi svešie dabūs braukt prom ”...

Finka izvadīšanā klāt bija daudz ļaužu. Viņš kā pareizticīgais 
tika izvadīts no M ēness ielas katedrāles un guldīts Pokrova kapos. 
Tur viņa meita Kārkliņas kundze kapam  uzlikusi sm agu pulēta ak
m ens plāksni ar aizgājēja vārdu. Toreiz pie izvadīšanas bija tāds ne
liels kuriozs — dom ā, ka nelaiķis drusku izvadītājiem sajaucis prātu. 
Viņi pēc aizlūgum a nocēluši zārku no paaugstinājum a un sākuši to 
nest ārā no katedrāles ar nelaiķa galvu uz priekšu. Tikai durvīs kāds 
attapies, un tad pagriezuši zārku pareizi.

Es jutu, ka m ans pienākum s bija to visu pastāstīt cilvēkiem. Tā 
arī Eižens Finks m an toreiz vēlēja. Šis laiks nu pienācis.

Stāstījumu pierakstījis G unārs Birkmanis 
Nacionālā Neatkarība, 1993. gada 7.-13. aprīlis
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EIŽENS FINKS — LATVIJAS NOSTRADAMS

Pareģošana nav nekas jauns. Vēsture pazīst daudzus slavenus pa
reģus. Pasaulē visos gadsim tos bijuši pareģi, pie kuriem  nāca pēc pa
dom a ķeizari, cari, valdnieki, m inistri u. c. Viens no visievērojamā- 
kiem bija franču ārsts un pareģis N ostradam s, kurš dzīvoja 16. gs. 
(1503-1566).

Latvija ari var lepoties ar savu fotogrāfu un pareģi Eiženu Finku. 
V iņam  bija tūkstošiem  pareģojum u. Viņš pareģoja cilvēku un valstu 
likteņus vai notikum us, to skaitā Azerbaidžānas, Itālijas, Krievijas, 
Izraēlas, ASV, Latvijas utt. Jau pirm s 46 gadiem  paredzēja uzbru
kum u ASV, ap 2000. gadu paredzēja karu Izraēlā.

Apstāšos pie Pinka pēdējā pareģojum a, kurš ari ļoti precīzi pie
pildījās, proti, par savu aiziešanu Viņsaulē. Viņš precīzi pareģoja 
savu m iršanas gadu, m ēnesi, dienu, stundu  un pat savu diagnozi. 
Viņš sacīja, ka agri no  rīta viņu ķers trieka. Tā arī notika, 1958. gada 
27. janvārī 5:00 no rīta, pieceļoties no gultas, Finkam  kļuvis nelabi, 
un  viņš zaudējis valodu. Pēc tam  sācis runāt, bet pavisam neskaidri. 
Ātrā palīdzība aizveda viņu uz P. Stradiņa Republikānisko klīnisko 
slim nīcu 9:50. Slimnīcā Finks bija bezsam aņā ar augstu asinsspie
dienu. Nākam ā dienā viņš nedaudz atlaba, sāka neskaidri runāt un 
izdarīja dažādas kustības. Piektajā un sestajā dienā stāvoklis nedaudz 
uzlabojās, viņš pats jau iedzēra zāles, izpildīja lūgum us, apziņa kļuva 
vēl skaidrāka. Pēc tam  astotajā dienā stāvoklis pasliktinājās, viņš ne
atbildēja uz jautājum iem  un asinsspiediens pieauga līdz 230/110. 
Devītajā d ienā stāvoklis uzlabojās, viņš atbildēja uz jautājum iem , iz
pildīja lūgum us un sāka atlabt, bet pēkšņi nākam ajā dienā pievieno
jās plaušu karsonis un iestājās nesam aņa. V ienpadsm itajā dienā, t. i., 
6. februārī, dziļā bezsam aņā pīkst. 7:20 vakarā iestājās nāve.

Lai m ēģinātu izprast E. Finka pārsteidzošos m edija efektus un 
telepāta izslavētās spējas, vajadzēja izpētīt dom u m ateriālo substrātu,
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proti, sm adzenes, varbūt tas palīdzētu noskaidrot apbrīnojam as gaiš
redzības un telepātijas spējas.

1958. gada 7. februārī, būdam s jauns patologs, devos kā parasti 
uz sekciju zāli, lai veiktu kārtējo ikdienas autopsiju. Uz sekciju galda 
ieraudzīju neliela augum a paveca, bet skaista cilvēka līķi. Diemžēl 
toreiz tā bija parasta autopsija un uzvārds Finks m an neko neizteica. 
Vienalga Finks, Bērziņš vai Krastiņš...

Autopsijas laikā tik tiešām konstatēju asinsizplūdum u sm adze
nēs. Finka pareģojum s par savu diagnozi apbrīnojam i precīzi piepil
dījās! Jāteic, ka tā nebija ierasta ikdienas autopsija. M ani pārsteidza 
līdz tam  neredzēta sm adzeņu uzbūve. Biju veicis sim tiem  autopsiju, 
bet neko tam līdzīgu nebiju redzējis ne uz sekciju galda, ne arī anato
mijas grām atās. M anā priekšā bija unikālas smadzenes! Abas sm a
dzeņu puslodes izcēlās ar ļoti stipri izteiktu sm adzeņu pelēkās vielas 
krokojum u, kā arī dažām  citām anatom iskām  īpatnībām . Toreiz vien
kārši godīgi aprakstīju unikālās sm adzenes, rūpīgi ieprotokolēju un 
draudzīgi palūdzu patoloģiskās anatom ijas katedras preparatoru  
Šenberga kungu šīs interesantās sm adzenes fiksēt un saglabāt m ūsu 
muzejā. Paņēm u gabaliņus m ikroskopiskai izmeklēšanai ar parasta
jām  standarta histoloģiskām  m etodēm . Par nožēlu, toreiz m an nebija 
iespējas sm adzeņu šūnas aplūkot elektronu m ikroskopā, kā arī nebija 
to m oderno  izm eklēšanas m etožu kas ir šodien, ar kurām  būtu 
iespēja pam atīgāk izpētīt katras pelēkās sm adzeņu vielas šūnas īpat
nības, tās kontaktus utt. Iespējams, ka atklātos ļoti interesantas lietas, 
kas palīdzētu izprast fenom enālas parādības.

Izpētot E. Finka unikālās smadzenes, to īpatnējo anatom isko uz
būvi un morfoloģiju, un ņem ot vērā m ūsdienu zinātnes sasniegum us, 
kā arī neskaitām o pareģojum u piepildīšanos, var izdarīt zinātniski 
pam atotu secinājum u, ka Finkam  patiesi piem ita izcilas telepātijas, 
telekinēzes un m edija spējas. Eižens Finks patiešām  bija ģēnijs, ku 
ram  Dievs devis unikālas sm adzenes un apveltījis ar fantastiskām  
gara spējām.
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Interesanti atzīm ēt vēl dažas paralēles ar pasaules slaveno Nos- 
tradam u. Tāpat kā Finks paredzēja savu nāves stundu, arī Nostra- 
dam s zināja savu nāves gadu, mēnesi un dienu — 1566. gadā — 
nodzīvodam s 62 gadus, 6 m ēnešus un 12 dienas. Finks nodzīvoja 
72 gadus, 7 m ēnešus un 12 dienas.

Pēdējā interesantā sakritība. Katram  cilvēkam ir divi galvenie 
dokum enti. Pirmais, nākot pasaulē — dzim šanas apliecība un  pēdē
jais — aizejot viņsaulē. E. Finka pirm ā dokum enta num urs ir 7. 
Pēdējais dokum ents — autopsijas protokols — 7. datum s. A r m a
ģisko skaitli 7 Eižens Finks sāka un beidza savas šīs pasaules gaitas.

P irm o dokum entu  parakstīja G irgensons. Pēdējo — G riga
linovičs. Pirm ais sākas ar Girg, pēdējais ar Grig... tie paši burti, n e 
daudz apgrieztā kārtībā... Izrādās ka m anā uzvārdā un vārdā ietilpst 
absolūti visi burti no Girgensona...

H enriks G rigalinovičs, Dr. habil. m ed ., a k a d ēm iķ is

2002. gada 12. februāris 
Oregona, ASV



PERSONU RĀDĪTĀJS

A. P. — sk. Pipirs A.
A. T. — sk. Tupiņš A.
Abizovs rakstnieks, tulkotājs 7 
Afoņins, Iekšl. TK oper. pilnvaro

tais 250-251 
Aikmanis H., Jogas biedrības 

vadītājs 286 
Aizupe R., memuāriste 272 
Akuraters J., rakstnieks, žurnālists 

70
Aleksandrs Lielais, karavadonis 

113,142 
Alks O., ārsts, ieslodzītais 270 
Alksnis, advokāts 310 
Andersone, Ārlietu min. kalpotāja 

257
Anpilogivs, VDTK darbinieks 248 
Apine S. 264, 266, 290, 292, 294, 

298, 303 
Arājs J., advokāts 172 
-ars., nezināma autora pseido

nīms 45 
Ašmane A„ pianiste 234 
Atšķils, profesors 185

“Augusts”, VDTK aģents 248 
Austra, E. Finka sievas radiniece 

292
Avots M. (pseid. Traktors), 

rakstnieks, žurnālists 18, 43 
Abers A., publicists, literāts 273

B. — nezināmā autora pseidonīms

44
B. — sk. Baumeisters 
B. — sk. Blahers K.
B. R., atm iņu pierakstītājs 243,

270
Ba. — sk. Baumeisters 
Bahmane K , Z. Meierovica sieva, 

izdarīja pašnāvību 1925. g. 19,
21

Balodis J., Latvijas kara ministrs;
mir. 1965. g. 247 

Barkovskis, Iekšl. TK izmeklēša
nas grupas priekšnieks 262 

Barloti (Barlotti) J., Latvijas 
meteorologs 133 

Barviks J. A. 7
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Bauce, kapteinis 169 
Baumanis I., fotogrāfs 162 
Baumeisters A„ instalators 254 
Baumeisters J. (?), E. Finka paziņa 

78, 110, 115-117, 120-121, 
206-207 

Beldauss K., mācītājs 82 
Beličs A„ profesors 144 
Benjamiņa E., izdevēja; 

arestēta 14.06.1941. g.; mir. 
21.09.1941. g. Soļikamskas 
nometnēs 6, 89, 187, 218, 264, 
270,272, 293, 308-309 

Benjamiņš A., izdevējs 70, 89, 187 
Bergs A., jurists, sabiedrisks 

darbinieks, izdevējs, politiķis 71 
Berkovičs, Iekšl. TK izmeklētājs 

251,257, 259, 260, 262 
Bet(h)ors R. (K. Čunčiņš),

izdevējs, astrologs, mir. 1976. g. 
92-93

Bezpūders Žanis — nezināma 
autora pseidonīms 164 

Bērents Ģ„ notāra vietas izpildī
tājs 150 

Bērziņš A„ Latvijas sab. lietu 
ministrs, mir. 1977. g. 247, 268 

Birkmanis G„ rakstnieks 306, 311 
Bizē Ž„ komponists 151 
Bl. — sk. Blahers K.
Blahers K., ķīmiķis, profesors, 

Psihisko pētījumu biedrības

priekšsēdētājs, rakstīja par 
okultisma jautājumiem 21, 47, 
48, 50, 52, 53, 55, 58,61,74, 78, 
115, 199, 223, 232, 236 

Blekte E„ žurnālists; pseidonīmi: 
-k t, -kte, Ms.(?), Meteors(?), 
Šokoladio 117, 156, 163, 171, 
176, 188, 191, 196,216, 228 

Bogdanovs, Sarkanās armijas 
virsnieks 258 

Briedis A. 271
Broka B., E. Finka radiniece, 

memuāriste 7, 290, 292, 295 
Bruzgulis A. 7
Buduls (Budulis) H„ profesors, 

psihiatrs 157 
Bummel-Biemel-Bomelli 133

-c - ,  nezināmā autora pseidonīms 
64

Caune E„ mācītājs, redaktors 278 
Celms R„ žurnālists 169 
Ceriņš A., Rīgas dzelzceļa policijas 

priekšnieks 161 
Cilpa E. 227 
Cilpa M. 227-228 
Civinskis S., karikatūrists 51,71, 

72,85
Civis — sk. Civinskis S.
Cīrulis, skolotājs 270-271 
Cobels, Vācijas vēstniecības 

Latvijā ierēdnis 254
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Čaikovskis N„ Krievijas politiskais 
darbinieks, miris 1926. g. 39 

Čaiņikovs G„ E. Finka apmeklē
tājs 294, 296 

Čakste J., Valsts prezidents; 
saslima 1927. g. februāra 
sākumā, nom ira pēc mēneša 5, 
44-48,51-54, 58, 60, 70, 137, 
158, 177-178,218 

Čangulis A„ E. Finka dzīvokļa 
saimnieks, memuārists 306 

Čerkaskaja M„ operas aktrise 161

Daliņš J., vieglatlēts, soļotājs;
1932. g. Olimpiādes Losandže- 
losā sudraba medaļas ieguvējs 
178-179, 200 

Dambekalns, advokāts 172 
Deboir, E. Finka kliente 237 
Depenveijē V., E. Finka apmeklē

tāja 214-215 
Detmerings H„ Baltās armijas 

virsnieks, okultists (?) 259-260 
Dēliņš E., žurnālists, izdevējs 284 
Dimza J., sportists desmitcīņā; 

1932. g. Olimpiādes gaitā pēc 
sacīkstes astoņos veidos bija 
otrais, bet savainoja kāju un 
izstājās no cīņas par medaļu 
178-179 

Dinsberģis, skolotājs 287 
Dobrovenskis R., rakstnieks 7 
Dolārs — sk. Liepiņš P.

Dorins K , Rīgas pareizticīgo 
katedrāles protodiakons 249, 
254

Dorofejevs S„ E. Finka apmeklē
tājs 18

Doronkins, VDTK darbinieks 249 
Dostojevskis F., krievu rakstnieks 

279
Dr. O. — varbūt Grēviņa V. (sk.)

pseidonīms 
Dravnieks A„ gaišreģis 281-282 
Dreimane A., E. Finka sieva 173, 

197, 201,253,290 
Dreimane V., E. Finka sievas 

radiniece 291 
Dreimanis Ē., E. Finka sievas 

radinieks 290-291 
Dreslers J., karikatūrists, literāts 

152, 293 
Dresvins N., žurnālists 68 
Duksis C., E. Finka radinieks 

298
Duksis T„ E. Finka radinieks 294 
Durovs V., ieslodzītais 276 
Dūnis )., grāmatu izdevējs 271 
Dūnis R., memuārists 271

E. K. — sk. Kobiļanska E.
Egle K„ literatūras vēsturnieks 89 
Emersons E., ārsts, ieslodzītais 

270
Erbus — nezināma autora pseido

nīms 273
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