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Jāņa Krēsliņa dzīves un darba gājums

Dzimšanas gads un vieta:
1924.gads, Rīgas apriņķa Mālpils pagasts

Izglītība:
Rūjienas pamatskola, Rūjienas vidusskola, Rīgas 
pilsētas 2.ģimnāzija, Tībingenas universitāte (Vācija), 
Kolumbijas universitāte (Ņujorka, ASV)

Profesionālā pieredze:
Ārpolitikas padome Ņujorkā (Council on Foreign 
Relations, 1953–1993) — bibliogrāfs, informācijas 
speciālists, bibliotēkas pakalpojumu direktora 
asistents (Assistant Director of Library Services)
Ņujorkas Publiskā bibliotēka (New York Public  
Library) — padomnieks Baltijas vēstures un 
grāmatniecības jautājumos 
Ērika Raistera (1905–1967) Piemiņas fonda prēmijas 
laureāts (1995)
Anšlava Eglīša (1906–1993) un Veronikas Janelsiņas 
(1910–2001) fonda laureāts (2009)
Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis (1998)
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (1998)

Literārā darbība un galvenās publikācijas:
Foreign affairs bibliography: a selected and annotated 
list of books on international relations, 1962–1972 

(New York, London, 1976, 921 pages)
Baltijas studiju veicināšanas apvienības (Association 
for the Advancement of Baltic Studies, AABS) 
izdevuma Baltic Studies Newsletter (“Baltijas studiju 
vēstnesis”) nodaļas Recent publications on Baltic 
history (“Jaunākās publikācijas par Baltijas vēsturi”) 
autors un redaktors 
Krēsliņš, Jānis. Tomēr, es atceros (Ņujorka : Grāmatu 
draugs, 1960)
Krēsliņš, Jānis. Raksti / Jānis Krēsliņš; sast., priekšv. un 
koment. aut. Dace Lūse. — Rīga : Valters un Rapa, 
2004–2008. — 3 sēj. — Saturs: 1.sēj.: Ceļi un neceļi; 
2.sēj.: Vēstures vārtos; 3.sēj.: Laikmeta liecības

Nosacīti pieņemts, ka pēdējais universālais zināt-
nieks aizgājis no šīs pasaules 18.gadsimta sākumā un 
tas bijis Gotfrīds Leibnics (Gottfried Leibniz, 1646–1716), 
vācu filozofs un bibliotekārs, kas izstrādājis arī biblio-
tekāro klasifikāciju atbilstoši tā laika zināšanu iedalīju-
mam desmit pamatgrupās. Tomēr šis pieņēmums ir ja 
ne novecojis un pārskatāms, tad vismaz izvēršams un 
paplašināms attiecībā uz citiem globāla mēroga dižga-
riem. Uz enciklopēdista statusu varētu pretendēt arī bi-
jušais Latvijas Nacionālās bibliotēkas akadēmiskais ko-
lēģis Aleksejs Apīnis (1926–2004), kas jau atdusas Vec-
piebalgas kapos, Jānis Stradiņš (1933), kurš dzīvo tepat 
netālu Rīgā, arī leģendārais rūjienietis/ņujorkietis Jānis 
Krēsliņš, kura mājvieta nu jau sešdesmit vienu gadu ir 

Anna Mauliņa

Leģendārais 
Jānis Krēsliņš 
no nomoda pilsētas 
Hudzonas krastā
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rosīgā nomoda pilsēta Hudzonas krastos.
Ar Jāni Krēsliņu tikos 2009.gada karstajā vasarā Ņu-

jorkas Botāniskajā dārzā (The New York Botanical Gar-
den), kas dibināts 1891.gadā Bronksā. Visapkārt saldi 
smaržoja Rokfelleru ģimenes dāvināto rožu dārzs, lidi-
nājās krāsainie kolibri, skaņas raisīja mazi un lieli putni. 
Jūlija tveicīgā saule lika atgriezties tuvākā un tālākā pa-
gātnē. Jānis Krēsliņš stāsta, stāsta, stāsta…

Jaunās pasaules krastā

Jāņa Krēsliņa māte Valija (dzim. Lubaua, 1900–1989) 
nākusi no Dzērbenes. Pēc Pirmā pasaules kara ģime-
ne pārcēlusies uz Mālpili. Vectēva Augusta Lubaua 
(1866–1965) dzimtā puse bijusi Straupe. Savukārt tēvs 
Arnolds Krēsliņš (1892–1958) dzimis Strenčos, kur viņa 
tēvs, galdnieks Jānis Krēsliņš (1857–1923), bija ieradies 
no Valtenberģu (Mazsalacas) muižas. Par godu viņam 
par Jāni nosauktais mazdēls saules gaismu ieraudzīja  
1924.gada 19.augustā Mālpilī, bet skolas gados dzīvo-
ja Rūjienā un uzskata sevi par rūjienieti jeb, kā pats sa-
ka, rūvenieti.

Pēc Otrā pasaules kara Jānis Krēsliņš bija nodomā-
jis palikt Latvijā. Taču 1945.gada pavasarī, kad beidzās 

karš, viņš atradās Austrijas kalnos un atgriešanās nebija 
iespējama. Atmiņā palikušas divas lietas: nebija ko ēst, 
un nebija ko lasīt. Nejauši dabūto Veronikas Strēlertes 
grāmatu “Lietus lāse” (1940) viņš rūpīgi pārrakstīja uz 
zila vēstuļpapīra. Kā nostalģiska relikvija, gluži nodzel-
tējusi, tā joprojām glabājas viņa personīgajā bibliotēkā. 
(Raksti, 1.sēj., 269.lpp.)

Jānim Krēsliņam bija 20 gadi, kad kuģis General A. 
Willard Holbrook no Eiropas (Brēmerhāfenas) 1949.ga-
da 1.maijā devās pāri okeānam uz Jauno pasauli, kur 
Ņujorkas ostā iebraucējus sagaidīja lepnā, demokrāti-
ju sološā Brīvības statuja. Jānis gan to neredzēja, jo bi-
ja aizņemts darbos kuģa virtuvē. Jaunās pasaules pir-
mos iespaidus viņš aprakstījis laikrakstā “Latviešu Zi-
ņas” (1949, 1.jūn.). “Tā mēs cauri bezgalīgajām jūras pļa-
vām iebraucām Ņujorkas ostas ūdeņos, un vakara debesīs 
jau ilgas stundas iepriekš dega reklāmu un citu milzīgās 
pilsētas uguņu ziemeļblāzmas. Kuģu kustība ostā atgādi-
nāja Rīgas labo laiku drūzmu Aspāzijas un Brīvības bul-
vāra krustojumā, bet pašas pilsētas verdošo satiksmi gluži 
vienkārši nav iespējams raksturot. Berlīne, Minhene, Ham-
burga, Rīga šķiet klusi lauku ciemi.” (Raksti, 3.sēj., 321.– 
322.lpp.) Tas bija laiks, kad ASV vēl linčoja nēģerus. Auk-
stā kara un ideoloģisko nesaskaņu gadi. Latviešu kultū-
ras darbinieki bija sašķelti trīs daļās: vieni aizbēguši uz 
Rietumiem, citi deportēti uz Austrumiem, neitrālākie 
un mazāk pazīstamie palikuši Latvijā. Eiropa slīga pēc-
kara ekonomiskajā depresijā. Kara laika traumētā — tā 
saucamā zudusī paaudze izklīda pa visu pasauli.

Trimdinieka dzīve sākumā bija vairāk nekā pieticīga. 
Jānis Krēsliņš lasīja zemenes, ganīja lopus, strādāja ga-
dījuma darbus. Šodien viņu skumdina vīpsnājošā, ne-
reti pat nievājošā un apvainojošā attieksme pret trim-
das tautiešiem, kāda palaikam parādās Latvijas presē 
un sadzīvē. Tas nebūt neattiecas tikai uz pagājušā gad-
simta piecdesmitajiem gadiem, kad dezinformācija par 
trimdiniekiem, arī Jāni Krēsliņu, bija īpaši izteikta, — sk., 
piemēram, Evas Eglājas Kristsones rakstu “Tikšanās pie 
cauruma dzelzs priekškarā” žurnāla “Karogs” 2009.ga-
da 6.numurā, 127.–143.lpp. J.Krēsliņš spiests bēdīgi at-
zīt, ka padomju okupācijas gados Latvijā zuduši daudzi 
ētiskie un morālie standarti.

 
 

J.Krēsliņš Jāņos 1928.gadā
 

J.Krēsliņš ar sievu Skaidrīti un bērniem Māru, Jāni un Zuzi

J.Krēsliņš ar sievu Skaidrīti demonstrē izcilās privātās 
bibliotēkas dārgumus (Ņujorka)
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Ilgais ceļš kalnup

Iekšēja nepieciešamība, senču aicinājums un dzim-
tai piemītošās alkas pēc zināšanām neļāva ne brīdi būt 
mierā. Jānis Krēsliņš studēja vēsturi, anglistiku un māks-
las vēsturi Tībingenas universitātē Vācijā (1946.–1949.g.), 
pēc tam turpināja studijas ASV, Kolumbijas universitātē 
Ņujorkā (1951.–1963.g.), kur ieguva maģistra grādu arī 
bibliotēku zinātnē (Library Science Master’s degree).

Visa Jāņa Krēsliņa dzīve ir nepārtraukta zināšanu 
apguve un tālākizplatīšana gan trimdas sabiedrībā un 
Latvijā, gan pasaulē.

Ņujorkas Botāniskais dārzs — 
zaudētās dzimtenes atgādinājums

20.gadsimta 50.gados, arī vēlāk Ņujorkas latvieši 
bieži gāja uz Botānisko dārzu, kam līdzās dzīvoja Krēs-
liņu ģimene. Miljonu pilsētā tā bija vieta, kur vēl sagla-
bājusies neskartā daba vai, kā Jānis Krēsliņš saka, mūža 
meža gaisotne. Tagad gan dārza lielākā daļa ir sakop-
ta, kaut plašās teritorijas malās acis un sirdi joprojām 

priecē skaisti meži un straujas upes ar ūdenskritu-
miem.

Iebraucēji no Latvijas Botāniskajā dārzā saskatīja 
ne vien dabas romantiku, bet, iespējams, arī zaudētās 
dzimtenes iracionālo vīziju.

Bija prieks pagājušovasar Botāniskā dārza grāmatu 
veikalā goda vietā ieraudzīt Latvijas selekcionāra bio-
loģijas zinātņu doktora Jāņa Rukšāna darbu (Janis Ruk-
sans. Buried treasures: finding and growing the world’s 
choicest bulbs. Portland, Oregon, 2007, 384 pages). Pēc 
pārdevēja teiktā, grāmata par retu sīpolpuķu audzēša-
nu piesaistot lielu apmeklētāju un potenciālo pircēju 
interesi. Tā uzskatāma par paliekošu vērtību pasaules 
mērogā.

Netālu no Botāniskā dārza ir viena no daudzajām 
Ņujorkas publiskajām pamatskolām, ko savulaik apmek-
lējis arī Jāņa Krēsliņa dēls. Jānis Krēsliņš, juniors (1955), 
tagad ir tēva darba un ideju tālākvirzītājs Zviedrijas Ka-
raliskajā bibliotēkā, labi pazīstams Latvijas intelektuāļu, 
īpaši laikraksta Diena lasītāju un bibliotekāru vidē.

Par lielu vilšanos senioram, mācību līmenis pamat-
skolā izrādījies visai zems. Izņēmums bijušas stundas, 

J.Krēsliņš 2009.gada 27.jūnijā Ņujorkas Botāniskajā 
dārzā sarunā ar A.Bataragu
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kurās runāts par Ņujorkas tiltiem, ceļiem, pilsētas prob-
lēmām. Jānis Krēsliņš izņēma dēlu no pamatskolas un 
pieteica privātajā Riverdeilas skolā (Riverdale Country 
School), kurā uzņemšanas noteikumi bija visai stingri. 
Dienā, kad abiem bija jādodas uz interviju, knieba sals, 
plosījās spēcīga sniega vētra. Sniegs sasniedza metra 
dziļumu. Mašīnas nespēja izkustēties no vietas, dzīve 
pilsētā bija gandrīz vai paralizēta. Tēvs un dēls pa grūti 
izbrienamo sniegu kājām devās uz patālo skolu. Viņi bi-
ja vienīgie, kas todien ieradās uz interviju. Privātskolas 
vadība prata to novērtēt, un juniors tika uzņemts šajā 
skolā. Pēc tās beigšanas viņš turpināja studijas Haver-
fordas koledžā (Haverford College), Harvarda universitā-
tē (Harvard University), Bostonas koledžā (Boston Colle-
ge) ASV un Stokholmas universitātē (Stockholm Univer-
sity) Zviedrijā.

Blakus Botāniskajam dārzam atrodas -
zuītu universitāte (Fordham University, The Jesuit Uni-
versity of New York) — Ņujorkas jezuītu augstākā mā-
cību iestāde, kuras doktora grādu 
filozofijā 1970.gadā aizstāvēja Roberts Mūks, īstā vār-
dā Roberts Avens (1923–2006). Viņš jau bija ieguvis ma-
ģistra grādu bibliotēkzinātnē Mičiganas universitātē un 
strādājis kādas katoļu koledžas bibliotēkā. Jezuītu uni-
versitāte joprojām ir slavena arī kā pasaules zemestrīču 
pētniecības centrs.

Sarunā ar J.Krēsliņu tika pieminētas arī gudrās un 

(1909), kas pagājušajā vasarā pārkāpa 100 gadu slieksni 
un ir tikpat eleganta un šarmanta kā pirms piecdesmit 
gadiem, fotogrāfe un dārzniece Aina Balgalve (1941), 
mākslinieka Niklāva Strunkes (1894–1966) sieva Olga 
(1899–1986), kura diendienā balstīja un bakstīja savu 
Nikuci, un viņš kļuva tas, kas viņš bija. Izcilā valodnie-
ce Edīte Hauzenberga-Šturma (1901–1983) bija vai pa-
ti galvenā Kārļa Mīlenbaha un Jāņa Endzelīna vārdnī-
cas rediģētāja. Piebildīšu, ka šī vārdnīca sešos sējumos 
laikā no 1953. līdz 1956.gadam atkārtoti izdota Čikāgā  
(K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīca. 4 sēj. Čikā-
ga : Čikāgas baltu filologu kopa, 1953–1955; Endzelīns J. 
Papildinājumi un labojumi K. Mülenbacha Latviešu va-
lodas vārdnīcai /  J. Endzelīns un E. Hauzenberga. — 2 
sēj. Čikāga: Čikāgas baltu filologu kopa, 1956).

Kā vecs rijnieks ar šķiltavām

Stāstot Jānis Krēsliņš citē Antona Austriņa dzejoli 
par veco rijnieku ar šķiltavām, kurš sēro, ka aizkūp ri-
ja aizmirstībā, un saka, ka viņam patīk identificēties ar 
šo rijnieku. Atkal un atkal viņš atgriežas pie ievēroja-
mā vācu ģeogrāfa un bibliotekāra Johana Georga Ko-
la (Johan Georg Kohl, 1808–1878), kas 1841.gadā Drēz-
denē un Leipcigā izdotajā divsējumu grāmatā Die  
deutschrussischen Ostseeprovinzen oder Natur- und Völ-
kerleben in Kur-, Liv- und Esthland (“Vāckrievu Baltijas jū-
ras provinces jeb dabas un tautu dzīve Kurzemē, Liel-
vidzemē un Igaunijā”) pievērsies baltiešiem. Jānis Krēs-
liņš aicina vēlreiz pārlūkot Kola izceltās latviešu pamat-
īpašības, padomāt, vai viņa teiktais nav attiecināms uz 
mūsu tautu vēl šobaltdien: “Cik ilgi vēsture latviešus pa-
zīst, tie parādās kā cietēja un lielākā vai mazākā mērā sve-
šiniekiem pakļauta nācija. (..) Kopš seniem laikiem latvieši 

dzīvo izklaidus, kopš seniem laikiem tie nepazīst lielāku 
sabiedrisku vienību kā ģimeni, kopš seniem laikiem tie 
mēģina visas lietas paši izdarīt. Nekad tie nesadala pienā-
kumus, un tādēļ tie nekad nav spējuši radīt lielāku sabied-
risku organismu, ko darbina zobrati, kas griež viens otru. 
Viss pie latviešiem palicis uz attīstības zemākās pakāpes 
un turpinājies traucējoši šajā nožēlojamā, sīkumainā un 
saraustītā stāvoklī līdz pat šim laikam.” (http://zagarins.
net/jg/jg213/JG213_Kreslins.htm)

Skaidrs, ka bez iemesla šādi secinājumi nerodas. Kā-
pēc mūsu tautieši raksturoti tieši šādi? Jautājums paliek 
neatbildēts. Ja arī Jānim Krēsliņam būtu varbūtēja at-
bilde uz to, tad tas jau ir temats citai sarunai.

Jāņa Krēsliņa bibliotēka

Latvijas un Amerikas tautiešu, arī bibliotekāru vidē 
valda uzskats, ka Jānim Krēsliņam pieder bagātākā le-
tonikas un letikas privātā bibliotēka ārpus Latvijas. Pats 
īpašnieks gan protestē un jautā: kurš tad ir pētījis manu 
bibliotēku? Kad atnāk ciemiņi, parādu tikai dažas deli-
kateses. Turklāt, viņš piebilst, ka ir arī citas privātās bib-
liotēkas, par kurām neviens putniņš nedzied.

Lai kā tas arī būtu, Jānis Krēsliņš visu mūžu ir meklē-
jis, vācis, krājis, mainījis un glabājis nacionālo poligrā-
fisko bagātību.

Pēc aculiecinieku stāstītā, Jāņa Krēsliņa dzīvoklis ir 
pilns ar grāmatām, avīzēm un citiem latviešu izdevu-
miem. Pašam un sievai vietas tā pamaz. Atgriežoties no 
Botāniskā dārza, pie J.Krēsliņa mājas klusajā Giles Pla-
ce ieliņā, kuras nosaukums esot radies no kādas senas 
muižiņas, kas atradusies šajā vietā, satiekam viņa kun-
dzi Skaidrīti, kas saka, ja mēs nebaidītos pārkāpt pāri 
grāmatu un laikrakstu kalniem, viņa varētu pacienāt ar 
augļiem.

Gribot negribot jādomā, kas ar šo bibliotēku notiks, 
teiksim, pēc gadiem divdesmit. Dzīves pieredze rāda, 
ka bagāti privātie krājumi nereti tiek tīši vai netīši iznī-
cināti. Intelektuālis un grāmatnieks, Baltezerā nenošau-
tais un Sibīriju pārdzīvojušais Valerians Viļčuks (1907–
1992) arī bija savācis milzīgu kolekciju — trīsistabu dzī-
voklī Juglā bija tikai plaukti un grāmatas. Pēc viņa aiz-
iešanas citā saulē viss tika izkliedēts. Vēl tagad nožēlo-
ju, ka glabāšanai Okupācijas muzejā neizprasīju viņa Si-
bīrijas laika saraksti ar radiniekiem. Gandrīz visas Vale-
riana vēstules uz Latviju beidzās ar kodētu frāzi: pasvei-
cini Mirstu Badā.

J.Krēsliņš saka, ka gan jau visu mantību savāks Ņu-
jorkas aptīrītāji. Pabailīgi bilstu, ka tas būtu grēks. Ka 
bagāto krājumu kā īpašu Jāņa Krēsliņa kolekciju varē-
tu tālāk aprūpēt un attīstīt jaunajā Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas ēkā. Atbildes nav, un komentāru arī nav.

Digitalizācija neglābs pasauli

Jānis Krēsliņš uzskata, ka mūsdienu pasauli pārņē-
musi digitālā invāzija. Arī Ņujorkas Publisko bibliotēku. 
Protams, krājumu digitalizācija ir nenovēršama, taču ar 
to nevar atrisināt visas problēmas. Digitalizētājiem kara-
lis ir saturs — pārējais paliek otrajā plānā. Tomēr grāma-
ta nav tikai saturs. Jaunie cilvēki tic visam, kas rodams 
globālajā tīklā. Jānis Krēsliņš aicina neaizmirst, ka visu 
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nebūs iespējams digitalizēt pat tādā elektronikas zemē 
kā Dienvidkoreja. Arī globālās katastrofas nav nenovēr-
šamas, un digitālā pasaule var sagrūt vēl ātrāk nekā tra-
dicionālā.

Piebildīšu, ka vadoties pēc līdzšinējās prakses, lai digi-
talizētu Eiropas kultūras mantojumu nepieciešami dau-
dzi jo daudzi gadi. Šobrīd naudas pietiek vien lai ciparo-
tu tikai apmēram 2–3% no kultūras krājumiem gadā.

Maldu teorijas

Jānis Krēsliņš zina daudz par latviešu trimdu un 
trimdiniekiem — ne tikai par tiem, kas ieradās Amerikā 
pēc Otrā pasaules kara, bet arī par agrākajiem ieceļotā-
jiem: viņu ciešanām, cerībām, sasniegumiem, zaudēju-
miem, kļūdām. Šie stāsti ir draudzības, atzinības, dziļas 
pietātes un izpratnes piesātināti.

Lūk, kāda anekdotiska atmiņa par valodnieku un 
rakstnieku, Hārvarda Universitātes filoloģijas doktoru 
Jāzepu Leli (1927–1989). Lekcijā tautiešiem, analizējot 
dažādus īpatnējus latviešu teicienus, viņš gari un plaši 
stāstījis par vārdkopas maksā ragā izcelšanos. Proti: se-
nie latvieši naudu glabājuši govs vai auna ragā, ko nē-
sājuši piesietu pie jostas. Patiesībā katrs Igaunijas pie-
robežā dzīvojošs latvietis zina, ka ragam atbilstošais 
vārds igauņu valodā ir nauda (igauniski raha), savukārt 
verbam maksāt atbilst līdzīgais igauņu vārds maksma. 
Tā arī radies latviešu teiciens maksā ragā.

Par Latvijas vēsturi, atzīst Jānis Krēsliņš, joprojām 
tiek tiražētas daudzas maldu teorijas — kaut vai par 
tiem 700 vergu gadiem un latviešu tautas smago likte-
ni visos laikos. “Ir taču ārkārtīgi stulbi,” raksta Jānis Krēs-
liņš, “nepārtraukti gaudot, ka mēs esam 700 (800?) gadus 
bijuši vergu tauta, apspiestie, mocītie. Visas tautas jeb visu 
tautu elementi, kas izveidoja tagadējās tautas, taču kādu 
— pat ilgu — laiku ir bijušas apspiestas, reizēm no pašu 
ļaudīm, reizēm no citiem (Raksti, 3.sēj. 273.lpp.).

Ārpolitikas padome Ņujorkā

Gandrīz 40 garus  gadus Jānis Krēsliņš strādājis par 
bibliotekāru, bibliogrāfu, informācijas speciālistu Ārpo-
litikas padomē (Council of Foreign Relations, CFR, http://
www.cfr.org), kuras sēdeklis atrodas Ņujorkā.

Ārpolitikas padome dibināta 1921.gadā kā nacionā-
la, valsts nefinansēta organizācija, kuras galvenais mēr-
ķis — veicināt izpratni par ASV politiku valstī un pasau-
lē (daļēji sasaucās ar Anglijas Karaliskā starptautisko at-
tiecību pētīšanas institūta (Royal Institute of Internatio-
nal Affairs) darbību). Ārpolitikas padomē ir vairāk ne-
kā 5000 locekļu: universitāšu mācībspēki, finanšu un 
saimnieciskās pasaules vadošie darbinieki, prominen-
ti mediju pārstāvji, vadošo advokātu firmu profesionā-
ļi, arī esošie un bijušie politiķi — demokrāti un republi-
kāņi, federālo dienestu darbinieki, armijas, jūras flotes 
un gaisa spēku virsnieki. Padomē iespējama gan dzīves 
laika, gan termiņlaika (parasti 5 gadi) dalība. Tās kor-
poratīvie locekļi ir tādas pazīstamas ASV institūcijas kā 
ABC News, Bank of America, Bloomberg L.P., Google, IBM, 
Toyota, Deutsche Bank u.c. Ar prominento organizāciju 
sadarbojušies ASV prezidenti un citas ASV un pasaulē 
pazīstamas institūcijas un personas.

2008.gadā Ārpolitikas padome publiskoja jauno 
piecgadu programmu International Institutions and Glo-
bal Governance: World Order in the 21st Century (“Starp-
tautiskās institūcijas un globālā pārvaldība: pasaules 
kārtība 21.gadsimtā”). Tās pamatā ir ieteikumi transna-
cionālo problēmu — kara un terorisma draudu, masu 
iznīcināšanas ieroču izplatības, infekciozo pandēmiju 
draudu, vides aizsardzības, enerģētiskās drošības, glo-
bālās ekonomikas, vardarbīgo konfliktu risināšanai.

Arī Baraka Obamas valdība lielu uzmanību pievērš 
šiem jautājumiem, īpaši kodolprogrammām Irānā un 
Ziemeļkorejā, karam Afganistānā un Irākā, globālajai 
sasilšanai.

Ārpolitikas padome izdod ietekmīgo, pasaulē plaši 
izplatīto žurnālu Foreign Affairs (“Ārlietas“).

Jānis Krēsliņš Ārpolitikas padomē strādāja no 1953. 
līdz 1993.gadam. “Man bija labs darbs ļoti interesantā 
darba vietā... Es pats tur darbā nepieteicos. Mani no kāda 
Kolumbijas Universitātes vēstures kursa izmakšķerēja 
profesors, kas bija Ārpolitikas padomes žurnāla “Ārlietas” 
(Foreign Affairs) grāmatu recenziju nodaļas vadītājs, kas 
meklēja cilvēku, kas zināja arī vairākas valodas. Tā bija 
priviliģēta darba vieta, es varēju sekot literatūrai, izman-
tot informācijas iespējas, satikt izcilus cilvēkus.” (Raksti, 
3.sēj., 11.lpp.)

Sākumā Jāņa Krēsliņa galvenais uzdevums bija ap-
zināt un aprakstīt publikācijas par moderno vēsturi, 
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nodrošināt bibliogrāfisko informāciju šajā jomā. Kā au-
tors un redaktors viņš piedalījās izdevuma Foreign Af-
fairs bibliography: a selected and annotated list of books 
on international relations, 1962–1972 (New York, Lon-
don, 1976) tapšanā. Viņš gatavoja rokasgrāmatas par 
jaunākās vēstures literatūru, bija redaktors un līdzau-
tors arī citiem bibliogrāfiskiem publicējumiem.

No 1986. līdz 1992.gadam Jānis Krēsliņš bija žurnā-
la Foreign Affairs avotziņu nodaļas (Source Material) re-
daktors.

Interese par Baltijas valstu un Latvijas vēsturi un li-
teratūru vienmēr bijusi viņa privāta lieta, brīvā laika aiz-
raušanās, nevis maizes darbs.

Ārpolitikas padomes arhīvs un digitalizētie materiā-
li glabājas Prinstonas Universitātē.

Jānis Krēsliņš un Ņujorkas Publiskā 
bibliotēka

Ņujorkas 42.ielas un 5.avēnijas stūris. Pasaules bib-
liotekāri zina šo vietu. Tas ir ne vien ASV megapoles 
centrs, bet arī slavenās Ņujorkas Publiskās bibliotēkas 
atrašanās vieta. Kopš bibliotēkas pašiem sākumiem tā 
slavena arī ar materiāliem par Baltiju un Latviju. Tā le-
pojas, piemēram, ar pirmo Rīgā latviešu valodā 1615.
gadā iespiesto Nikolaja Mollīna (Niclas Mollyn, ?–1625) 
izdevumu (Evangelia und Episteln, Riga, 1615), Ernsta 
Glika (1652–1705) Bībeles tulkojuma pirmizdevumu un 
citiem retumiem.

Ar Ņujorkas Publisko bibliotēku cieši saistīts Jāņa 
Krēsliņa kā padomnieka Baltijas vēstures un grāmat-
niecības jautājumos vārds. Viņš pārstāvējis bibliotēku 
dažādos starptautiskos forumos, kuros risināta Baltijas 
problemātika. Par pētījumu The contributions of Latvian 
exile scholars, and one Australian scholar, to the research 
of the 16th and 17th century written word and church in 
Latvia and in the Baltic Sea region (“Latviešu trimdas zi-
nātnieku un kāda austrāliešu zinātnieka devums Lat-
vijas un Baltijas jūras telpas 16. un 17.gadsimta baznī-
cas un rakstu valodas pētniecībā”) viņš nolasīja refe-
rātu Igaunijas Nacionālās bibliotēkas un Upsalas uni-
versitātes Vēstures institūta (Zviedrija) 1996.gadā Talli-
nā rīkotajā starptautiskajā konferencē “Rakstītais vārds 
un baznīca 17.gadsimta Baltijas jūras telpā” (Conferen-
ce on Church and Written Word in the Baltic Sea Region 
in the 17th Century) (Raksti, 3.sēj., 29–47.lpp.) Jānis Krēs-
liņš sniedza ieskatu trimdas latviešu zinātnieku bagā-
tīgajā pētnieciskajā devumā par 16.–17.gadsimta vēs-
turi, agrīnajiem reliģiskajiem rakstiem, iepriekš nezinā-
miem literāriem avotiem un personībām, piemēram, 
par 17.gadsimta latviešu mācītāju, Bībeles fragmen-
tu tulkotāju Jāni Reiteru (Johannes Reuter, 1632–1697) 
un latviešu jezuītu, garīgo tekstu autoru Georgu Elge-
ru (Georg Elger, 1585–1672). Jānis Krēsliņš vienmēr cil-
dinājis izcilo latviešu senizdevumu pētnieku un biblio-
grāfu profesoru Benjamiņu Jēgeru (1915–2000), kurš arī 
Zviedrijā, Upsalas universitātes bibliotēkā, atrada par 
pazudušu uzskatīto J.Reitera Bībeles fragmentu tulko-
juma izdevumu.

No Jāņa Krēsliņa rakstiem par bibliotēkām un grā-
matniecību īpaši jāizceļ analītiskais apskats Collections of 
Baltic Vernacular-Language Publications at Some North 

American Libraries: An Attempt at a Survey, kas publi-
cēts krājumā Libraries in Open Societies: Proceedings of 
the Fifth International Slavic Librarian’s Conference (New 
York, London, Oxford, 2002) un turpinājumizdevumā 
Slavic & East European Information Resources (Vol. 3, 
Numbers 2/3, 2002.) 

Pazīstamais bibliotekārs, Ņujorkas Elles ķēķa un 
trimdas sabiedrības intelektuālis Jānis Krēsliņš bijis arī 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru 
biedrības diskusijkluba “Gūtenberga galaktika” viesis 
2004.gada 8.oktobrī. Šajā laikā Rīgā notika Jāņa Krēsli-
ņa Rakstu 1.sējuma “Ceļi un neceļi” atvēršanas svētki.

Sk. Jāņa Krēsliņa rakstu “Draudzīgais aicinājums, 
Ņujorkas Publiskā bibliotēka un latviešu sabiedrība” šī 
žurnāla numura 9.–11.lpp.

Baltijas studiju veicināšanas 
apvienība

Baltijas studiju veicināšanas apvienība (Association 
for the Advancement of Baltic Studies, AABS, http://www.
depts.washington.edu/aabs) dibināta 1968.gadā Balti-
jas studiju konferencē Merilendas universitatē kā ne-
valstiska starptautiska izglītības organizācija dažādu ar 
Baltijas valstīm saistītu problēmu pētniecībai un atbal-
stam. Apvienības aktivitāšu rezultātā vairākās ASV uni-
versitātēs tika atvērtas Baltijas studiju nodaļas, iedibi-
nātas speciālas programmas.

Ik ceturksni apvienība izdod Journal of Baltic Stu-
dies (“Baltijas studiju žurnālu”, līdz 1972.gadam Bulletin 
of Baltic Studies), kā arī publicē gadskārtējus ziņojumus 
par savu darbību. Ilgus gadus Jānis Krēsliņš bija iespies-
tā izdevuma Baltic Studies Newsletter (“Baltijas studiju 
vēstnesis”), kas iznāca no 1976. līdz 2003.gadam, noda-
ļas Recent publications on Baltic history (“Jaunākās pub-
likācijas par Baltijas vēsturi”) veidotājs — autors un re-
daktors. 

Trimdas prese: “Jaunā Gaita”, “Laiks”

Jānis Krēsliņš ir daudzu rakstu un recenziju autors 
Ziemeļamerikā publicētajos latviešu trimdas izdevu-
mos. Kopš 20.gadsimta 60.gadiem viņa darbi regulā-
ri publicēti žurnālā “Jaunā Gaita” un laikrakstā “Laiks”: 
biogrāfiski apcerējumi par trimdas māksliniekiem, lite-
rātiem, vēsturniekiem, recenzijas par Baltijas valstu vēs-
tures publikācijām, arī viens otrs paša dzejolis.

Jāņa Krēsliņa pirmā publikācija “Jaunajā Gaitā” parā-
dījās jau 1957.gadā (divus gadus pēc žurnāla dibināša-
nas). No 1959. līdz 1961.gadam viņš bija arī viens no iz-
devuma redaktoriem. (Raksti, 1.sēj. 170.lpp.)

Jānis Krēsliņš vēlējās uzlabot žurnāla dizainu un sa-
turu, piesaistīt tam māksliniekus un dzejniekus, kuru 
darbības pirmsākumi meklējami romantikas apvīta-
jā Ņujorkas Elles ķēķī. Daļēji tas arī izdevās, kaut ilgga-
dējais “Jaunās Gaitas” redaktors Laimonis Zandbergs 
(1932–1997) vairākus labus ieteikumus noraidīja, aizlie-
dza publicēt kritiskus rakstus par tālaika Latviju.

Jānim Krēsliņam bija iebildumi arī pret, viņaprāt, ap-
lamo, Johanam Kristoferam Voltēram (Johann Christofer 
Wolter, 1773–1857) piedēvēto žurnāla moto: Es nepievie-
nojos nevienam tevis teiktam vārdam, bet es aizstāvēšu 
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līdz nāvei tavu tiesību tos pateikt. Jānis Krēsliņš pamato-
ti jautā: “Kādēļ kādam līdz nāvei būtu jāaizstāv kāda hit-
lerieša tiesības sludināt, ka visi ebreji likvidējami, vai Ļeņi-
na vai kāda čekista teiktais, ka likvidējami visi kādai ļaužu 
šķirai piederīgie?” (Raksti, 3.sēj., 172.lpp.)

Uz laiku sadarbība ar “Jauno Gaitu” pārtrūka, tomēr 
Jānis Krēsliņš nevarēja tajā neatgriezties. Arī Uldis Ģēr-
manis (1915–1997) kādu laiku bija atteicies rakstīt žur-
nālam. Taču “Jaunā Gaita” bija, ir un būs nozīmīgs izde-
vums gan Jāņa Krēsliņa, gan trimdas tautiešu, gan visas 
latviešu sabiedrības virzībā.

J.Krēsliņš uzskata, ka viņam īsta sadarbība neizvei-
dojās arī ar laikrakstu “Laiks”. Vēstulē Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas vēsturniecei Ainai Štrālei viņš rakstīja: 
“Man pašam īsti cieši sakari ar “Laika” redakciju nav bi-
juši.”  Viņš pat piebilst, ka redakcijā neesot ne reizi bijis. 
Tomēr daudzās nopietnās publikācijas laikrakstā lieci-
na par aktīvu literāro darbību un tātad arī ciešu sadar-
bību. Tieši Jānis Krēsliņš lielā mērā rosināja “Laika” un 
apgāda “Grāmatu Draugs” dibinātāju Helmāru Rudzīti 
(1903–2001) rakstīt atmiņas (sk. ievadu H.Rudzīša grā-
matai “Manas dzīves dēkas”, 1984). Tāpat viņš mudinā-
ja H.Rudzīti uzdāvināt savu izdevumu krājumu Ņujor-
kas Publiskajai bibliotēkai. Tur nu speciālos skābi ne-
saturošos ietvaros glabājas visas Ņujorkas apgāda iz-
dotās grāmatas ar ievērojamu mākslinieku darinātiem 
apvākiem. Pilnīgs pārskats un visu 565 “Grāmatu Drau-
ga” Ņujorkā izdoto grāmatu uzskaite pievienota Jāņa 
Krēsliņa rakstam ““Grāmatu Draugs” un Ņujorkas pub-
liskā bibliotēka”, iespiests “Laika” 2001.g. 8.dec. nr, 7.–9. 
lpp. (Skat. arī: Jānis Krēsliņš. A Guide to Helmārs Rudzī-
tis (“Grāmatu Draugs”) Collection of Latvian Books at the 
Slavic and Baltic Division of the New York Public Library, 
44 lpp, 1995.)

Jānis Krēsliņš allaž izsauc uguni uz sevi

Jānis Krēsliņš vienmēr vērsies pret konvencionālu 
domāšanu un nezināšanu, līdz ar to nereti noskaņojis 

pret sevi līdzcilvēkus gan trimdā, gan Latvijā. Viņš ar 
nožēlu atzīst, ka daudzi latvieši vienmēr gaida, ka kā-
das augstākas varas atrisinās visas viņu ķibeles. Senos 
laikos zemnieki bieži domāja, ka muižai, baronam jāno-
vērš visas viņu grūtības. Vēlāk visāda veida atpestīšana 
tika un tiek gaidīta no amerikāņiem, ANO, NATO, Eiro-
pas Savienības utt. Viņš pārliecinoši secina: ja paši ne-
varēs savas lietas savest kārtībā, tad... 

Uz žurnālistes Sanitas Uplejas jautājumu: — “Kas 
tad jūs īsti esat — dzejnieks, vēsturnieks, bibliogrāfs?” 
—, kontraversālais vēsturnieks, kā Jāni Krēsliņu nosau-
cis Andrievs Ezergailis (1930), atbild: “Es sevi uzskatu par 
literātu. Vēsturi esmu daudz studējis, bet man nav aug-
sta akadēmiska grāda vēsturē. Man vēsture ir svarīga. Kad 
man kādreiz jautāja, kas raksturo latviešus kā tautu, at-
bildēju, ka divas lietas — tai nav vēstures apziņas un la-
bas izskaidrojošās vārdnīcas. Tā teicu pirms daudziem ga-
diem, un šāds apgalvojums jau vairs nav gluži patiess. To-
mēr joprojām lielai daļai latviešu nav vēstures apziņas.” 
(Diena, 2004.g. 12.jūn.).

Jānim Krēsliņam ir spēcīga un dziļa vēstures un vēs-
turiskās piederības apziņa.

Kaut viņš dēvē sevi par literātu, kas arī ir svēta pa-
tiesība, mēs tomēr uzskatīsim Jāni Krēsliņu arī par bib-
liotekāru.

Spēja saglabāt latvietību un valodu bērnos un bēr-
nubērnos, nebeidzama mīlestība pret grāmatu un sa-
vu nāciju, zināšanām, identitātes nezaudēšana ne sve-
šatnes vējos, ne globalizācijas uzplūdos dod spēku un 
piepildījumu Jāņa un Skaidrītes Krēsliņu tikai šķietami 
klusajai dzīvei tikai šķietami klusajā un zaļajā ieliņā pa-
saules nomoda lielpilsētā Ņujorkā.

Paldies Jānim Krēsliņam par atvēlēto kosmiski skrieno-
šo laiku! Paldies Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītī-
bas padomes loceklei Anitai Bataragai, kas aktīvi piedalī-
jās trijpusējās sarunās!
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