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Arī medicīnas māsām. Kāpēc? Kas dod 
šos sertifikātus? Vai viņš ir gudrāks par 
mani? Sertifikāti tagad vajadzīgi visiem. 
Izņemot, protams, politiķus. Tur katrs 
muļķis var iet un runāt, ko viņš grib.

Katram liekas, ka, ievēlēts kādā 
amatā, viņš līdz ar to ir kļuvis gudrāks. 
Kādā veidā? Tāpēc, ka viņam tagad ir 
lielas iespējas un viņš var tikt pie naudas? 
Tāpēc viņš nav gudrāks un talantīgāks! 
Tomēr viņš pats ar laiku sāk domāt, ka 
tāds ir, jo viņam ir vara un viņš savus 
neprofesionālos lēmumus var realizēt. 
Par muldēšanu saka: verbālā caureja. 
Paklausieties mūsu politiķos – viena 
nepārtraukta caureja, elpu sit ciet.

Eksakto (matemātisko) domāšanu 
tomēr mēdz pretstatīt humanitārajai, 
tostarp mākslinieciskajai, domāšanai.

Čaļi dejā nevar pacelt meitenes? 
Klausieties, Ņūtona likumus, fiziku 
neviens nav atcēlis: pacelt no zemes un 
krist lejā. Savai meitai, kad tā nesaprata 
fiziku, reiz skaidroju, ka neviens viņas 
adījums vai šuvums bez berzes neturētos 
kopā. Pirmos divdesmit gadus kinostudi-
jā strādāju par dažādu profilu inženieri, 
divpadsmit gadu biju galvenais inženie-
ris. Kinostudijas ražošanā ir precīzā 
mehānika, optika, elektronika, akustika, 
kokapstrāde (dekorācijās), ķīmija (labora-
torijā). Tas viss bija jāzina. Man bija 
iespēja izvēlēties speciālistus, un es ņēmu 
darbā tādus, kuri savā jomā ir stiprāki par 
mani. Kurš šodien par vietnieku ņems 
stiprāku par sevi? Baidās, ka noēdīs. 

Desmit gadu būdams direktora 
vietnieks ražošanā, varēju iet uz māksli-
nieciskās padomes sēdēm. Tas bija ļoti 
interesanti. Tur bija aktieri, režisori, 
mākslinieki, komponisti, rakstnieki, 
dzejnieki. Par galvenajiem redaktoriem 
kinostudijā strādāja Ojārs Vācietis, Gu-
nārs Priede, redkolēģijā strādāja Egons 
Līvs, Lija Brīdaka, Arvīds Grigulis. Vien-
mēr dzirdēju viņu domas. Tekstus Vektora 
koncertiem savulaik rakstīja Jānis Peters, 
Māris Čaklais, Pauls Putniņš. Ja man 
vajadzēja mūziku, varēju palūgt Raimon-
dam Paulam, Mārtiņam Braunam vai 
Marģerim Zariņam. Dabiski, ka visa šī 
radošā vide atstāja iespaidu uz to, kā 
veidoju Vektoru. Es saprotu, ko tas nozī-
mē – uzstāties, kas ir skatuve. Tā ir tāda 
dzīves skola! Man ir vienkārši nenormāli 
laimējies ar darbu kinostudijā.  

Tajā laikā ražojām visu: sākot no 
scenārija un beidzot ar jau gatavo filmu 
kopijām. Vēl tagad 12. trolejbusa gala-
punktā Šmerlī stāv mūsu taisītā, metālā 
kaltā norāde: Rīgas kinostudija. Taisījām 
tirāžu centrālajai televīzijai, mūsu filmas 
rādīja visā Eiropā un Padomju Savienībā. 
Apstrādājām kino materiālus citiem, pie 
mums daudzi brauca filmēt. Mums bija 
visaugstākā līmeņa darba organizācija 
Padomju Savienībā, šīs un ekonomikas 
zināšanas palīdzēja darbā arī ar Vektoru. 
Kamēr citi kolektīvu vadītāji «nečohnīja» 
uztaisīt bilanci, tāmi vai aprēķinu, man 
tas bija desmit piecpadsmit minūšu 

darbs. Tagad no kinostudijas pāri palicis 
ir tikai nosaukums un tukšas, izīrējamas 
telpas. Ir skumji apzināties, ka visvairāk 
bijušo kino kolēģu var satikt kapos un 
bērēs.

Sekojat līdzi šodienas kino, piemē-
ram, Latvijas simtgadē tapušajām 
filmām?

Es nejūtos tik zinošs, lai izteiktos par 
mūsdienu kino. Mana stiprā puse bija 
kino tehnoloģija, bet no šodienas digitāla-
jām tehnoloģijām, teikšu godīgi, nejēdzu 
nekā. Man ne visai patīk skatīties filmas 
vai izstādes. Man patīk lasīt grāmatas.

Kādas grāmatas izvēlaties?
Visvairāk mani aizrauj pētījumi par 

vēsturi – valstu un politikas vēsture. 
Labprāt lasu ceļojumu un ekspedīciju 
aprakstus. Esmu izlasījis visu sēriju 
Ievērojamu cilvēku dzīve un Apvārsnis. 
Mana meita, krievu filoloģijas doktore, 
kura tulko un rediģē grāmatas, vienmēr 
iedod tās izlasīt. Ģeniāla ir Henrija Kisin-
džera Diplomātija, kurā no Amerikas 
skatpunkta aprakstīta visa pasaules 
vēsture. To izlasot, ir skaidrs, ka karš 
Tuvajos Austrumos nekad nebeigsies un 
ka karu izraisītāji citur lielākoties bijuši 
amerikāņi, jo ar to pelna.

Ko pēdējo noskatījāties kino?
Uz kinoteātriem neeju, jo tur ēd 

popkornu. Manās acīs kino ir māksla. 
Kāpēc operā, teātrī vai simfoniskajā 
koncertā filharmonijā neviens neēd 
popkornu?

Ziniet, Brodvejā publika nāk uz 
mūziklu ar turzām un kokteiļu glāzēm…

Tur, Ņujorkas Brodvejā, es redzēju, ko 
nozīmē profesionāls aktieris, kurš var 
dziedāt, dejot un darīt visu ko. 90. gadu 
sākumā, kad man bija iespēja vairāk nekā 
mēnesi dzīvot Amerikā, mēs ar Rihardu 
Pīku aizgājām uz Endrū Loida Vēbera 
mūziklu Kaķi. To tur rādīja gadiem, katru 
vakaru. Kā kaķi nāca iekšā: ieskrējās un 
uz vēdera iešļūca pa slīpajiem parketa 
grīdas celiņiem zāles abās pusēs. Visu 
izrādes laiku jutos tā, it kā pats piedalītos 
un katrs dziedātu tieši man! 

Kādreiz uzskatīja, ka dejotāji nedrīkst 
skatīties uz publiku. Nē, tev ir skatītājiem 
kaut kas jāpastāsta, un tas nav ne mobi-
lais telefons, ne internets. Viņš ir atnācis 
skatīties uz tevi. Tev arī ir jāskatās uz 
viņu, nevis tālumā, tukšumā! Atrodi 
konkrētu seju, skaties uz vienu, un arī 
blakus sēdošajiem liksies, ka skaties tieši 
uz viņiem. Kad pašdarbniekiem šito 
iestāsta, viņi paši uzlādējas, jo skatītājs 
pasmaida pretī, un tu jau pavisam citā-
dāk dejo.

Kas jūs ievilināja dejā?
Man vienmēr, jau padomjlaikos, ir 

patikuši tautastērpi. Manai mammai bija 
tautastērps, un viņa to bieži valkāja. Tanī 
laikā cilvēki daudz dziedāja: viesībās, 
saietos, braucot ekskursijās. Biedrs Ļeņins 
teica, ka vissvarīgākā no mākslām ir kino 
(smejas, atgādinot savulaik populāro 
citātu). Man liekas, ka visdziļākā un 
visemocionālākā māksla ir mūzika. 

Pirmajā vietā  – tautasdziesma. Mani 
nesilda ne Pēteris Vasks, ne Ēriks Ešen-
valds, lai viņi piedod manu trulumu. Man 
patīk klasiskā mūzika, Rihards Vāgners, un 
es dievinu tautasdziesmu. Visi tās dziedā-
ja. Deviņdesmitajos gados sāka dziedāt 
Rozenštrauhu, strēlnieku, leģionāru 
dziesmas, Zilo lakatiņu – visu, ko krievu 
laikā nedrīkstēja. Piedodiet, Vektorā tās ir 
dziedātas vienmēr! Politehniskajā institū-
tā jubilejas banketā, kurā sēdēja rektors ar 
visiem «partejņikiem», piecēlās viens no 
maniem puišiem: tagad uzdziedāsim! 
Sākām Nevis slinkojot un pūstot, un visi 
piecēlās kājās. Arī «partejņiki». Pacēlām 
glāzes: «Augstu laimi Latvijai!» Mierīgi. 

Augstienē pie Madonas, Tur tālu kaujas 
laukā, Daugav’s abas malas, Balto rozi, 
Zilo lakatiņu, visas leģionāru dziesmas un 
Rozenštrauha šlāgerus esmu dzirdējis jau 
bērnībā, jo mamma bija liela dziedātāja 

55 gadi pie Vektora stūres. uldis 
Šteins joprojām dod padomus asistenta 
statusā un turpina vadīt Vektora vidējās 
paaudzes kolektīvu


