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gu pat 20-30 kilometrus gar jūras krastu un cauri mežiem, vizina meitu mazā

baltā laiviņā pa Älandes upi, kura tek gar mājas dārzu.

Divas reizes Dr. Mauriņš ved savu lutekli uz Berlīni, operācijas

neizdodas, viņš pats pārzāģė bezjēdzīgu gipsa korseti līdz pat padusēm.

Zenta dzird ko ievērojams vācu profesors saka tēvam: "Man jums, kolēģi,

jāteic patiesiba: mēs mazo, diemžēl, neglābsinī". Taču tēvs neatmet

cerību ved meiteniti uz Baldones dziednieciskajām vannām. Un vēlāk

atbalsta viņas vēlēšanos studēt: "Cilvēka griba ir viņa debesis!"

Tēvs Zentai kjūst ārsta etalons, arī (tilvēku uzvedības paraugs. Karš un

ugunsgrēks Grobiņas doktorātā bija atņēmis ģimenei visus ietaupījumus,

un kad vēl slimība piespieda apriņķa ārstu pamest darbu un pārcelties uz

Liepāju - Zenta nekad nedzirdēja sūdzības par pieticīgo dzīvi divās šaura-

jās istabiņās. Varbūt arī tāpēc viņa vēlāk pateiks: “Ārsts, kam pašam brū-

ces, prot vislabāk dziedināt". Un asi izsacisies par kādu bēgļu gaitās sa-

staptu mediķi: "Svešais ārsts bija netaktisks. Bet vienu lietu viņš prata: sa-

ņemt lielu honorāru”. Roberts Mauriņš piederēja pie nepraktiskajiem: strā-

dāja daudz un nekad nezināja, cik pelnīs nākamajos 12 mēnešos. Zentai

uz mūžu palika atmiņā viņa teiciens: "Ja nebūtu morfija, es izvēlētos citu

arodu". Kad Zenta saistīja savu dzīvi ar Konstantīnu Raudivi, Dr. Mauriņš
teica: "Tagad varu mierīgi mirt, zinu, ka labs cilvēks sargā manu balodīti".

Ari no mātes Melanijas Knappes puses ģimenē bija izcila ārsta

paraugs jānis Lībietis, Ķemeru kūrorta tēvs. Arī man bija tas gods pazīt
šo iejūtīgo, pašaizliedzīgu, gudro ārstu.

Zentai laimējās-sava grūtā mūža gājumā sastapa tēva -"nenorietošās

saules" - lidziniekus, un kā vienu no pirmajiem jāmin Dr. Eiduks, kuru kā

Dr. Alni redzam romānā "Dzīves vilcienā”, kuru viņa rakstīja īO gadus, kā

moto izvēloties Sofokla vārdus “Ai, šausmīgi lūkoties cilvēka ciešanās".

Doma par ciešanām un to jēgu viņu pavadīja kopš bērnības. “Nebūtiba

mani būtu aprijusi, ja man nebūtu parādījies sargeņģelis geniālā psiho-

terapeita Dr. Eiduka personā". Par šo "gaismas izstarotāju" viņa raksta arī

biogrāfiskajā vēstījumā "ledrikstēties ir skaisti”.

Īā laika lasītāji meklēja Mauriņas romānā prototipus, daudziem šķita, ka

Dr. Alņa tēlā daļēji iemiesots Pauls Stradiņš. Patiesi, arī ar viņu Mauriņa

kopš 30. gadu beigām bija ciešām saitēm saistīta. Viņš piederēja pie viņai

tuvā intelektuālo pulka, kas nāca uz viņas mājas īpašajiem vakariem: te

pulcējās nacionālās kultūras zieds un vācu okupācijas laikā šie saieti tika
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noliegti. Kad kara priekšvakarā Zenta smagi saslima, Dr. Stradiņš savā

slimnīcā ierādija viņai ērtu istabu, uz šejieni pārveda nepieciešamās grā-
matas un tādēl jau arī viņa varēja nobeigt tieši te romānu "Dzīves

vilcienā" un uzrakstit "Neaizsūtito vēstuli" - par slimnīcā sastapto cilvēku

likteņiem.

1977. gada novembrī Mauriņa atrakstīja vēstuli akadėmiķim l.Stradiņam,
kurš uz viņas Bildzimšaīias dienu bija aizsutijis divas grāmatas -~ [Kalniņa

"Raini" un A.Viksnas "Pa P.Stradiņa dzives un darba vietām". Tās viņa
izlasa "ar lielu interesi", jo "... dakteris Stradiņš ir viens no vislielākajiem

ārstiem, kas ir gājuši pa manu dzives ceļu. Es viņam daudz esmu pa-

teicības parādā, nerunājot nemaz par Inedicinisko pusi. Es nekad ne-

aizmirsīšu, ka viņš ar riteni braucot, ne jau ar autiņu, man uz jūrmalu at-

veda medus spaini‘. Piebildisim, tas notika kara gados, kad Mauriņas

galds bija trūcigs. Ar P.Stradiņu viņu vienoja arī kopīgas intereses par

Paracelzu, kura darbība analizēta ar apbrīnas cienīgu dabas pētnieka iz-

pratnī. 1941. gadā uz Paracelza 450. dzimšanas dienu ?Stradiņš

sagatavoja referātu. Abi ar Mauriņu bija iztirzājuši, pētījuši, diskutējuši
plašo materiālu. Šīs tikšanās rosināja arī Mauriņu rakstit savu apcerējumu

(divas Paracelza ģimetnes karājās viņas darbistabā). Mauriņa izlasīja viņa

atziņas medicīnā, ķīmijā, filozofijā, sīki apstājās pie šiem rakstiem, uz

kuru fona -diža, skarbā personība. "Ar savu ētisko spēku, kalpošanas

gribu slimajam cilvēkam viņš ir ārstu paraugs un ceja rādītājs”. Mauriņai
Paracelzs nepieciešams arī salidzinājumaīn ar tagadnes mediķiem - hono-

rāru tīkotājiem, kuriem viņa neuzticas. Grāmatā "Dzīves jēgu meklējot"

rakstija: "Vairāk nekā no laupitājiem es bistos no ārstiem, kas pēc savas

iekšējās būtības un spējām ir amatnieki".

Un tad nāk trimda...

Ilgas un pelēkas ir Zviedrijas ziemas, ap gadu miju Zentai sāpes saasinās

tiktāl, ka izsmelti ir ne tikai fiziskie, bet arī garīgie spēki. Raudive pār-

skaita naudu, ir neziņā kurp vest ārstēties acīmredzot nonikstošo sievu.

Viņa kļūst tik vārga, ka steidzīgi jāgriežas pie vietējiem ārstiem. Bet kā jau

tas bija gadījies viņas dzīvē, notiek laimīga sastapšanās, šoreiz ar ārstu un

filozofu Maksī Edvinu Birlīeru. levērojamais Šveices internists, kurš vada

sanatoriju Murpfli - 2000 kilometru no Upsalas - tāpat kā reiz doktors Ei-

duks, ienāk viņas dzīvē viskritiskākajā mirklī. Skaistajā sanatorijā, kurā

"klusums kā zāles", sākot ar 1956. gadu Zenta ir ārstējusies 10 reizes,

vakaros klausīdamās sava aprūpētāja muzicēšanu.
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Šo Zentas Mauriņas attēlu redakcijai no ASV atsūtūa un laipni atļāva publicēt bijusī
rīdziniace tarmaceite Monika Vinovska (dzim. Ingelēviča), kurai to kopā at vēstuli

1968. gadaZiemassvētkos bija atsūtijusi pati Zenta Mauriņa.
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Sava muža gājumā Zenta Mauriņa parcieta d e v i ņ as operācijas zem

narkozes, neskaitot neveiksmigo méģinajtiiiiii Ba-rlme atbrīvot viņu no kāju

paralizes. Viņai vienmēr sāpi-ja kuņgis, atlavėis tikai "putna iēstntt”
-›

vārītu

vistu, biezpienu, "kartupeļu kungu". Piecos lekciju (īiklos pa Eiropu, kad

viņa automašīnā nobrauca no 3000 lidz SOOO kilometru, mocīja gan

kurjigis, gan zarnas, gan nieres. Kā šos ceļus izlurejei pagalam vārgā mu-

gura? Bet nebraukt Viņa nevarēja: "Ja esam slinulms kalpi, jiazautlejam pu-

si no savas jxersonas", w tā, atceroties Murpfli, rakstija "Pasaules vārtos".

Īurpinīijās ārstu stafete, kuri viņai palidzeja, par kuriem rakstija pati. lt-

"Viedais arsts" LLSanders, - palīd/eja apgūt autogeno lftälllņll, te slavenais

hematologs vacbaltietis Eriks Undrics, Dr. Rokenlmlis, viņas pastavigais

glālxījs Krocingenā Ur. Reinke, te eksotiskais viesis no Filipinām Dr. Tonijs

Agpaoa, vėža jkållllükä, Nobela prémijas laureats A.Karels, Dr. Erna

Brunnere no ?Stradiņa slimnicas, māsa Cecilija - "māsa un meita bez-

palidzigajieėm”. Palasisim "Zemes dziesmu" un “Pasaules vārtos“ cik te ir

tikšanos ar mediķiem! Taäu viena no visspilgtākajām laikam gan būs bi-

jusi ar Dr. Hansu Karossu (1878-4959), kurš jau 30. garlos rakstija viņai

uz Rigu, sagaidīja Vācijā. Karossa Mauriņai ir vācu Čehovs! "... jebkurā
lapaspuse sastapos ar vārdu vai teikumu, kas aplaimoja, deva spēku”,

izraisīja apbrīnu par "Kristus un Cietes saules aplu" saplūdi. Šī ārsta dzejas

pasaule., ("tģžlojllllill apraksti, -- daile.-s, kristigās morāles (taurausti. Abi

nekad nesatikās, tikai grāmatas un vēstules ceļoja šurpu tirrpu. Karossas

vārdu Mauriņa cninéja ar nemainagu (rieņu un bijihu, it īpaši pēc tam, kad

viņš 1951. gadā bija uzrakstījis iejūtigu priekšvardu "Tālās gaitas" vācu

izdevumam), kurā atrodami vardi: ”Maldās tas lasītājs, kurš gaida no šis

grāmatas slimības vēsturi".

1977. gada 10. jūlijā Mauriņa ierakstija (lienasgrāmatā: "Dienās un nakts

vēlīnās stundās domāju par to pateicibas augsto dziesmu, ko vēl gribu uz-

rakstit, bet vēl nekad roka nav bijusi tik sāpīga un nevariga. Pirksti netur

zimuli - nespēks, ko agrāk Iwpazinu. Man pasaka (liagnozi: pārpūlēta. Visa

mana dzive bija un ir pārpūle".

Zenta Mauriņa saņēma lielu korespondenci -tā nāca no dažādām pa-

saules malam, no loti dažādu profesiju cilvēkiem. Kāds ārsts no Amerikas,

piemēram, rakstija: “Ar savu personīgo ciešanu nastu pārvarėšanu, ar sa-

viem lilozofiskajiem izskaidrojumiem ciešanu anatomija viņa palidzētu

jaunajiem ārstiem labāk un dziļāk saprast profesionālo pieeju savu

pacientu potenciālu organizēšanā un kultivėšanā", lai aicinot par lektori

medicinas universitātes un psiholoģijas (lepartamentos.
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1976. gada septembri Bazeles slimnīcā pēc operācijas Zenta Mauriņa

ieraksta dienasgrāmatā: "Dienu no dienas es klinikā sarunājas ar Dievu, es

meklēju Dievu, lai jautātu tikai vienu un to pašu jautājumu: kapēc Tu esi

radījis sāpes, briesmigās, kliedzošās, svilinošās sāpes? lo vecāka kļūstu, ju
vairāk pārvēršos jautātājā cilvēkā, kas dreb bailēs un, liekdamies zem

sava krusta smaguma, cinās ar neizprotamo. Un tomēr- nevaru beigt
mīlēt šo zemi! Visu smagumu, ko manai sirdij nācies izturēt, es varu bez

bailēm pieņemt, tikai neredzu visām ciešanām jēgu ..."
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