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Izmantojot galvenokārt 2008. gadā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā nonākušo M. Goppera 
arhīvu, pētījums iepazīstina ar apgāda „Zelta ābele” vadītāja personību un veikumu trimdas apstākļos. 
Korespondence ar apgāda grāmatu autoriem un citiem grāmatniecības jomā strādājošajiem raksturo 
Goppera principialitāti un bezkompromisa prasīgumu augstu izdevējdarbības standartu uzturēšanā savā 
un citu apgādu praksē, kā arī sniedz ieskatu iepriekš pētnieciskajā literatūrā neminētās M. Goppera 
nerealizētās iecerēs. 
Atslēgas vārdi : Miķelis Goppers, apgāds „Zelta ābele”, trimdas grāmatniecība, poligrāfiskā kultūra, 
autortiesības. 
 
 

Izdevēja Miķeļa Goppera (1908-1996) apgāda vārds ir pazīstams ikvienam 

latviešu grāmatas pazinējam. Vieniem tas raisa asociācijas ar mākslinieciski un 

poligrāfiski augstvērtīgiem izdevumiem, kas ieraudzījuši dienasgaismu pagājušā 

gadsimta 30.-80. gados, citiem – ar Latvijas gada skaistākās grāmatas konkursiem, 

kas kopš 2005. gada nes M. Goppera apgāda nosaukumu.  

Drīz pēc Latvijas neatkarības atgūšanas nāk klajā bibliofilu Laimoņa Oša un 

Guntara Pupas sarūpēts izdevums, kur apkopota visa viņiem tobrīd pieejamā 

bibliogrāfiskā informācija par „Zelta ābeles” iespieddarbiem.1 Turpat ir rodamas arī 

ziņas par apgāda sagatavotajiem, bet nepublicētajiem manuskriptiem, kas kopš Otrā 

pasaules kara beigām ir glabājušies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (turpmāk LNB), 

kā arī neliela daļa no M. Gopperam un viņa apgādam veltītajām publikācijām. Taču 

pavisam citas pētniecības iespējas paver 2008. gada rudenī LNB saņemtais M. 

Goppera arhīvs. Pateicoties izdevēja dēla Kārļa Goppera atsaucībai, mūsu rīcībā ir 

vairāk nekā 400 vienību liels M. Goppera personālfonds, no kura apmēram pusi veido 

viņa sarakste ar grāmatu autoriem, māksliniekiem, iespiedējiem un tirgotājiem. Tā 

sniedz ļoti reljefas un neizskaistinātas liecības par atsevišķu grāmatu izcelsmi, tapšanu 

un jau gatavo „Zelta ābeles” izdevumu likteņiem. M. Goppera arhīva iepazīšana ļauj 

arī daudz precīzāk izprast viņa apgāda savrupo vietu latviešu grāmatniecībā, jo īpaši 

trimdas apstākļos pēc Otrā pasaules kara. 

 „Zelta ābeles” darbības pirmo posmu, kas aizsākas 1935. gadā, pārtrauc 

padomju okupācija. Arī nākamais periods, kas aizrit nacistiskā režīma gados, apraujas 

                                                 
1 Osis, L., Pupa, G. (sast.). (1993). Apgāda "Zelta Ābele" ilustrēts bibliogrāfiskais rādītājs ar 
papildinājumiem un pielikumiem. Rīga: Literatūra un Māksla. 287 lpp. 
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1944. gada rudenī, kad M. Goppers nosūta savu ģimeni uz Vāciju, bet pats vairākas 

dienas steidz dedzināt apgāda arhīvu.2 Šādai rīcībai ir savs attaisnojums, ja 

atceramies, ka „Zelta ābeles” izdevumu klāstā ir ne tikai latviešu un cittautu prozas 

izdevumi, bet arī krājums „Baigais gads” (1942), kura sagatavošanu papildus ir 

motivējis izdevēja tēva ģenerāļa Kārļa Goppera (1876-1941) traģiskais liktenis. 

Piesardzība, domājot par padomju represiju riskam pakļautajiem, zīmīgi raksturo M. 

Goppera atbildību pret saviem autoriem un apgāda līdzstrādniekiem. Dažiem no tiem 

apgāda dokumentācijas likvidēšana gan nepalīdz. Tā māksliniekam Eduardam 

Melbārzdim (1904-1984) 1946. gada februārī tiek inkriminēta līdzdalība „Baigā gada” 

izdošanā un izplatīšanā, bet mēnesi vēlāk tiek apcietināts mākslinieks Voldemārs 

Krastiņš (1908-1960), kas ir arī „Zelta ābeles” grafiskā zīmola autors.3  

Līdzīgi daudziem latviešiem, M. Goppers Kurzemes krastu atstāj pēdējā brīdī 

1945. gada maija sākumā.4 Ar 140 Latvijā līdz tam izdotām grāmatām viņam ir 

pieredze, kāda trimdā ir tikai retajam grāmatniekam. Taču, ierodoties Zviedrijā, M. 

Gopperam nav nedz iestrādņu, nedz līdzekļu, kas ļautu to pilnvērtīgi izmantot. Viss ir 

jāsāk no gala, smagā eksistences cīņā vienam pašam bez ģimenes, kura Stokholmā 

nonāk vien 1947. gada pavasarī. 

Retrospektīvi atskatoties var teikt, ka 40.-80. gados Zviedrija kļūst par 

nozīmīgu latviešu grāmatniecības centru. Blakus M. Gopperam šeit jāmin apgāds 

„Daugava”, kuru 1945. gadā izveido Dagnija Šleiere (1919-1993) un Georgs Šleiers 

(1917-2005), Jāņa Abuča (1914-1978) „Ziemeļblāzma” Vesterosā, arī bērnu grāmatu 

izdevēja Baiba Vītoliņa (apgāds „Atvase”). Turpat Stokholmā nāk klajā vēsturnieka 

Arveda Švābes (1888-1959) rediģētā „Latvju enciklopēdija” (1-3, 1950-1955). 

Piebildīsim, ka Zviedrijā tajā pašā laikā darbojas arī vairāki respektējami igauņu 

grāmatu apgādi.5 

Taču tūlīt pēc kara beigām šādu perspektīvu ir grūti iedomāties. Starp 6-6,5 

tūkstošiem Zviedrijā nokļuvušo latviešu bēgļu ir gan krietna daļa Latvijas 

                                                 
2 Goppers, M. Vēstule V. Kalvem 1957. gada 5. oktobrī (noraksts). Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa (turpmāk LNB R) A 393, nr. 170, 12. lp.; Goppers, M. Vēstule E. 
Ķiplokam 1987. gada 3. septembrī (noraksts). Turpat, A 393, nr. 194, 27. lp. 
3 Ērglis, Dz. u.c. (1999). No NKVD līdz KGB: politiskās prāvas Latvijā, 1940-1986: noziegumos pret 
padomju valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds. 379., 
500. lpp. 
4 Gūtmane, M. (sast.). (1982). Veronika Strēlerte: rakstu krājums dzejnieces 70 gadu dzimšanas dienai 
1982. gada 10. oktobrī. [Stokholma]: Atvase. 88. lpp.; Lasmane, V. (sast.). (1993). Pāri jūrai 
1944./45.g.: 130 liecinieku atmiņas. Rīga: Memento Latvija. 221.–225. lpp. 
5 Valmas, A. (2003). Eestlaste kirjastustegevus välismaal, 1944-2000. Tallinn: TPÜ Akadeemiline 
Raamatukogu. P.197-199. 
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intelektuālās un politiskās elites un viņu proporcija attiecībā pret pārējiem bēgļiem ir 

lielāka kā latviešu kopienās citur pasaulē. 6 Arī Zviedrijas poligrāfiskā rūpniecība nav 

karā cietusi. Tomēr Zviedrijā nonākušajiem latviešu kultūras darbiniekiem dzīves 

eksistenciālo jautājumu risināšana ir smagāka kā tiem, kas šajā laikā atrodas 

pārvietoto personu bēgļu nometnēs Vācijā. Ja Vācijā rakstnieki strādā galvenokārt 

skolās, bēgļu nometņu pārvaldes institūcijās un preses izdevumu redakcijās, tad 

Zviedrijā viņiem nākas samierināties ar mazkvalificēta darba veikšanu.7  

Būtiski sarūkušās iespējas veikt radošu darbu arī kļūst par vienu no faktoriem, 

kādēļ pirmajos pēckara gados Vācijā latviski iespiesto grāmatu skaits tik ievērojami 

pārsniedz citu zemju izdevumu skaitu: no 1945. līdz 1948. gadam Vācijā iznāk 821 

grāmata, bet Zviedrijā – 48 grāmatas.8 Vācijā iznākušo grāmatu ekspansiju Zviedrijā 

precīzi ir raksturojis kultūrvēsturnieks Andrejs Johansons:  

 

„Šos izdevumus varēja pirkt latviešu organizācijās un pie atsevišķiem tirgotājiem, bet 

visvairāk tās šeit saņēma par velti – kā dāvanu vai kā kompensāciju par pārtikas un drēbju 

sainīšiem. Darījumos starp Zviedriju un Vāciju grāmata bija kļuvusi par vienīgo valūtu, kas 

diemžēl drīz piedzīvoja smagu inflāciju un kļuva mazvērtīga. Bet Zviedrijas latviešu grāmatu 

tirgus bija ruinēts, jo šeit iespiešanas izdevumi ir nesalīdzināmi prāvāki kā Vācijā un lasītāju 

daudz mazāk. Citiem vārdiem – izdot padārgas grāmatas Stokholmā tai pašā laikā, kad no 

draugiem Vācijā daiļliteratūra dabūjama bez maksas, nozīmētu tīši meklēt bankrotu”.9 

 

Tolaik jaunais literāts Dzintars Sodums (1922-2008) savukārt uzskata, ka 

„Zviedrijas latviešu sastāvs ir pārāk galējībām bagāts, lai izdevējs varētu rēķināties ar 

lielāku noteiktu pircēju skaitu par apmēram 200”. Turklāt emigrācijā viss ir atkarīgs 

„tikai no atsevišķu individuālu izdevēju gaumes un godprātības pret latviešu grāmatu 

un tās lasītāju. Gaumes trūkums tomēr ir nesamērīgi vairākumā”.10 

 Tāds ir fons, kad 1945. gada rudenī Stokholmā M. Goppers atsāk izdevēja 

gaitas jau trešo reizi. Par „Zelta ābeles” pirmo trimdas izdevumu kļūst Raiņa „Uguns 

                                                 
6 Bela, B. (2008). Latviskās identitātes dažādība Zviedrijas latviešu kopienā. Grām.: Nacionālā 
mutvārdu vēsture. Reliģiskās idejas Latvijā: Raksti. Otrā grāmata. Rīga: FSI. 23.–24. lpp. 
7 Daukste-Silasproģe, I. (2000). Daži gadi Zviedrijā. Ieskats latviešu literārajā dzīvē un grāmatniecībā. 
1944-1950. Letonica, 1 (5), 10.–11. lpp. 
8 Ieleja, K. (1954). Latviešu grāmatniecība trimdā. Grām.: Latviešu trimdas desmit gadi: rakstu 
krājums. [Toronto]: Astra. 179.-180.lpp. 
9 Johansons, A. (1948). Zviedrijas latviešu kultūras dzīve. Grām.: Latviešu gada grāmata 1949. 
gadam. [Eslingena]: Latviešu apgādu kopa. 71. lpp. 
10 Sodums, D. (1947, 11. apr.). Latviešu grāmata Zviedrijā. Latvija, 3.lpp. 
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un nakts”, kura izdošanas tiesības viņš no Aspazijas bija ieguvis jau 30. gados.11 

Goppera sagatavoto un grafiķa Oskara Norīša (1909-1942) ilustrēto lugas izdevumu 

(1940) „nolaupa” padomju vara, uzdodama to par Valsts apgādniecību un poligrāfisko 

uzņēmumu pārvaldes veikumu.  

Ar „Uguni un nakti” Goppers iesāk latviešu grāmatas vēsturē jau zināmās 

sērijas „Universālā bibliotēka” savu versiju. Atpazīstamības ziņā to gan grūti 

salīdzināt ar Anša Gulbja (1873-1936) izdoto sēriju, kurai savulaik (1911-1927) bija 

315 laidieni. M. Goppers uzskata, ka tieši šāds formāts „kā saturā, tā formā atbilst 

šīsdienas latviešu grāmatas uzdevumiem un nozīmē viegli pārsūtāmu un cenā katram 

pieejamu mazformāta grāmatu, kas domāta visiem un var aizsniegt visus”.12 Viņš ir 

pārliecināts, ka „grāmata ir visdzīvākā saite, kas stiprinās visās zemēs izklīdināto 

latviešu vienību, neļaus apsīkt latviešu garam, šim vienīgam ierocim, kas mums vēl 

atstāts cīņai par savas patstāvības atgūšanu”.13  

 M. Goppera „Universālās bibliotēkas” pirmais laidiens iznāk 4000 

eksemplāros un tiek izplatīts ar Stokholmas laikraksta „Latvju Vārds” (iznāk no 1944. 

gada 11. novembra) izdevēja Arvīda Norēna (Norén, 1889-1965) starpniecību. 

Turpmākie sērijas laidieni saglabā to pašu formātu (15,5 x 11,5 cm), bet iznāk jau 

krietni mazākā tirāžā (1000 eksemplāros).14 

Mācītājam Edgaram Ķiplokam (1907-1999), ar kuru Gopperam ir izdevies 

diezgan cieši sastrādāties kara gados, viņš raksta:  

 

„…šis darbs ir tiešām daudz nopietnāks par visādām valdību dibināšanām un nākošās 

valsts iekārtas sīkiem iztirzājumiem, par personīgo apkarošanos, intrigām nemaz nerunājot.. 

Es tāpēc cik vien tālu var turos nost no visām biedrībām un komitejām. Bet tam ir atkal sava 

ļaunā puse – nepiederot ne pie vienas grupiņas es nevaru pretendēt ne uz vienas atbalstu”.15 

 

Tas sasaucas ar dažus gadus vēlāk rakstniekam Anšlavam Eglītim (1906-

1993) rakstīto:  

 

                                                 
11 Karulis, K. (1992). Latviešu grāmatas un grāmatnieki Zviedrijā. Grām.: Raiņa Literatūras un 
mākslas muzeja raksti: 1.laidiens. Rīga: Raiņa Literatūras un mākslas muzeja apgāds. 149. lpp. 
12 Rainis. (1945). Uguns un nakts. [Stokholma]: Zelta ābele. 3. vāks. 
13 Turpat. 2. vāks. 
14 Goppers, M. Vēstule Anšlavam Eglītim 1945. gada 29. novembrī (noraksts). LNB R A 393, nr. 146, 
145. lp. 
15 Goppers, M. Vēstule E. Ķiplokam 1945. gada 7. decembrī (noraksts). Turpat, A 393, nr. 194, 229. lp. 
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„Vienīgi valdīt kāre un sīki personīgi momenti ir tas, kas skalda vietējos latviešus un 

lielā bēgļu masa tiek gluži mākslīgi dalīta „demokrātiskās aprindās”, zemniekos, „nacistos”. 

Īstenībā ir inertais bēgļu pulks, kam politika nepavisam neinteresē, un daži karjeristi un 

salašņas, kas par katru cenu grib kaut kas būt. Nožēlojami, ka viņi ir visās organizācijās, 

kamdēļ nekāda saprašanās viņu starpā vienkārši nav iespējama”.16  

 

Šie un citi atzinumi ne tikai apstiprina pirmo trimdas gadu politisko konfliktu 

nosacīto atsevišķu indivīdu distancēšanās tendenci17, bet rod arī skaidrojumu M. 

Goppera turpmāko darbības gadu finansiālajām likstām. 

 Skaudri trimdas sabiedrību un abus Stokholmā iznākušos latviešu laikrakstus 

(„Latvju Vārds” un „Latvju Ziņas”) vērtē arī dzejniece Veronika Strēlerte (1912-

1995), kura 40. gadu sākumā „Zelta ābelei” ir latviskojusi B. Čellīni, E.T.A. Hofmaņa 

un N. Makjavelli darbus un kuras krājums „Mēness upe” 1945. gada rudenī tiek 

izdots kā „Universālās bibliotēkas” 2. laidiens:  

 

„Zviedrijas latvieši (agrākie atbraucēji) man ir tik pretīgi, ka esmu laimīga, ka man 

nav ar viņiem nekādu darīšanu. Abas bodītes ir vienādi draņķīgas, vienīgais, kas te derētu – 

uzspert abas gaisā. Visdumjākais, ka nav neviena neitrāla preses orgāna, kur godīgiem ļaudīm 

publicēties, šais mēslu lapās kauns drukāties, bet žēl arī to latviešu, kas kāri gaida kādu dzejas 

rindiņu”.18  

 

Kaut arī turpmāk V. Strēlerte jo cieši sadarbojas ar M. Gopperam konkurējošo 

apgādu „Daugava”, atsevišķu „Zelta ābeles” manuskriptu redakciju vai reklāmas 

prospektu sarakstīšanu viņa uzņemas arī 50. gados.  

 Apgāda 10. gadskārtā 1945. gada 28. novembrī tiek pabeigta sērijas 3. laidiena 

iespiešana. Šoreiz tā ir Kurzemes varoņiem un mocekļiem veltītā dzejas antoloģija 

„Cerību zeme”. Andreja Eglīša (1912-2006) iniciēto krājumu izdošanai sagatavo 

literatūrkritiķis Jānis Andrups (1914-1994). No antoloģijas 15 autoriem visplašāk (ar 

25 dzejoļiem) ir pārstāvēts pats A. Eglītis. Atbildot uz izdevēja bažām par Latvijā 

palikušo dzejnieku publicēšanu, J. Andrups kļūmīgi spriež, ka „daži no šiem autoriem 

                                                 
16 Goppers, M. Vēstule Anšlavam Eglītim 1947. gada 29. jūnijā (noraksts). LNB R A 393, nr. 146, 120. 
lp.  
17 Bela, B. (2008). Latviskās identitātes dažādība Zviedrijas latviešu kopienā. 29. lpp. 
18 Strēlerte, V. Vēstule M. Gopperam 1945. gada 6. augustā. Turpat, A 393, nr. 294, 64. lp. 
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jau ne tikai viņā krastā, bet arī viņā saulē”.19 Faktiski starp „Cerību zemē” 

publicētajiem visi 6 Latvijā palikušie: Kārlis Jēkabsons (1879-1946), Jānis Medenis 

(1903-1961), Pēteris Iklāvs (1911-1986), Vilis Cedriņš (1914-1946), Ilze Kalnāre 

(1918-1968) un Paulis Kalva (1919-2003) tobrīd ir dzīvi un pēdējie 5 agrāk vai vēlāk 

izjūt padomju represijas. Pats M. Goppers savu trešo trimdā iznākušo grāmatu vērtē 

kritiski: „Kr ājuma mākslinieciskā vērtība, teiksim mīksti – stipri nevienāda, raiba, bet 

liekas, ka arī visstingrākais kritiķis atzīs šī krājuma ļoti svarīgo misiju tieši šinī 

momentā”. 20 Un patiešām izdevējam gandarījumu nes vēstules no leģionāriem Vācijā 

un Beļģijā, kuriem piesūtīts šis „Zelta ābeles” izdevums.  

 Kā nākamās „Universālajā bibliotēkā” iznāk Kārļa Skalbes (1879-1945) 

„Pasakas”, kuras vēl dzimtenē Goppers ir izdevis vairākkārt, turklāt arī tulkojumos 

vācu, angļu un franču valodā. Savukārt par sērijas 5. laidienu kļūst tobrīd Vācijā 

mītošā Anšlava Eglīša stāstu krājums „Uguns pilsēta” (1946), kura izdošanā kā 

redaktore tiek iesaistīta dzejniece Anna Dagda (1915-1996) un kā burtlicis D. 

Sodums.21 M. Goppers jau Latvijā ir publicējis gan A. Eglīša prozu, lugas un dzeju, 

gan viņa tulkotās un ilustrētās grāmatas. Ar nelielu laika intervālu 1945. gada 

novembrī viņš saņem „Uguns pilsētas” un stāstu krājuma „Teoduls Supersakso” 

manuskriptus.22 Par pēdējo M. Goppers vaļsirdīgi atzīst: „par Supersakso es visumā 

nejūsmoju, vismaz šodien tas nav aktuāls”.23 A. Eglītis izdevēja situāciju izprot un 

cer, ka viņš neiebildīs, ja krājumu izdos kāds cits.24 Ar kādu laiku vēlāk Helmara 

Rudzīša (1903-2001) apgādā Vācijā iznākušās grāmatas iespieduma kvalitāti Eglītis 

tomēr ir neapmierināts un Gopperam raksta:  

 

„Ar skumjām atceros tos labos laikus, kad varēju izdot grāmatas Zelta ābelē, kur jau 

nu arī ne gluži viss iznāca kā bija plānots, bet vismaz tika darīts gandrīz viss, kas iespējams. 

Te ir tā, ka katru grāmatu grūž cauri uz visātrāko un nevienam nerūp kas un kā tiek 

padarīts”.25  

                                                 
19 Andrups, J. Vēstule M. Gopperam 1945. gada 29. oktobrī. LNB R A 393, nr. 114, 89. lp. 
20 Goppers, M. Vēstule V. Dambergam 1945. gada 29. decembrī (noraksts). Turpat,  A 393, nr. 137, 
111. lp. 
21 Goppers, M. Vēstule Anšlavam Eglītim 1946. gada 3. novembrī (noraksts). Turpat, A 393, nr. 146, 
134. lp. 
22 Eglītis, Anšlavs. Vēstules M. Gopperam 1945. gada 18. un 20. novembrī. Turpat, A 393, nr. 146, 
146.-147. lp. 
23 Goppers, M. Vēstule Anšlavam Eglītim 1946. gada 19. aprīlī (noraksts). Turpat, A 393, nr. 146, 132. 
lp. 
24 Eglītis, Anšlavs. Vēstule M. Gopperam 1946. gada 7. maijā. Turpat, A 393, nr. 146, 141. lp. 
25 Eglītis, Anšlavs. Vēstule M. Gopperam 1947. gada 20. oktobrī. Turpat, A 393, nr. 146, 117. lp. 
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Kad Goppers paziņo, ka nespēj nekavējoties nosūtīt Eglītim pienākošos 

honorāru viņa svainim Pēterim Janelsiņam (1916-1992), kas dzīvo Zviedrijā 

Helsingborgā, rakstnieks ir saprotošs: „Mēs esam pietiekoši ilgi strādājuši kopā un es 

pilnīgi Jums uzticos… Honorāru es varu mierīgi gaidīt uz labākiem laikiem”.26 

 Neprofesionālajās, pārsvarā uz komerciālu izdevīgumu vērstajās tekstu 

pavairošanas aktivitātēs pēckara Vācijā A. Eglītis mēģina saskatīt arī ko sev 

pieņemamu: „Kas attiecās uz mani pašu, tad šis bardaciņš man tomēr sagādājis 4 

gadus pilnīgi bezrūpīgas dzīves, kurus esmu varējis veltīt tikai patīkamām 

nodarbībām”.27 M. Goppers gan ir pārliecināts, ka tālākā perspektīvā latviešu grāmatu 

tirgum tas nav nemaz tik nekaitīgi: „V ācijā sadrukātie (un autoriem markās 

samaksātie) izdevumi vēl ilgi, ilgi nesīs $ un ₤ visādiem Rudzīšiem, bet autori varēs 

tikai sapņot par jauniem darbiem un veco atkārtotiem izdevumiem, viens otrs… 

traukus krogos mazgādami”. 28   

 Par norisēm Vācijas latviešu grāmatniecībā M. Goppers sarakstās arī ar 

Valdemāru Kārkliņu (1906-1964), kurš 30. gados kā tulkotājs ļoti rezultatīvi 

sadarbojies ne tikai ar H. Rudzīti, bet arī M. Gopperam tulkojis virkni E.T.A. 

Hofmaņa un A. Kuprina darbu. Gopperam „ko visi uzskatām par nesavtīgāko un 

inteliģentāko starp latviešu grāmatu izdevējiem” Kārkliņš piedāvā iespiest grāmatas 

Vācijā, bet izplatīt un pārdot zemēs ar normālu valūtu, jo „es zinu visus attiecīgos 

„caurumus” un varu diezgan īsā laikā šeit iespiest katru manuskriptu”.29  

Neīstenojas iecere „Universālās bibliotēkas” ietvaros izdot V. Kārkliņa 

noveles, jo izdevējs nepiekrīt viņa priekšlikumiem koriģēt sērijas dizainu. V. Kārkliņš 

ir pārliecināts, ka viņa grāmatiņai būtu nepieciešams zīmēts vāks, jo „ar tādu askētiski 

vienkāršu vāciņu kāds ir Jūsu Univ. Bibl., šeit tā lieta neiet. Jūs to saprastu, ja redzētu 

šeit mūsu grāmatu veikalu logus un grāmatu galdus. UB vāks te vienkārši pazustu, 

iespējams, ka grāmatu pat nenopirktu”.30 M. Goppers gan izprot Kārkliņa vēlmi  

 

„redzēt grāmatiņu „smuku”, tāpat saprotu, ka tas ir nepieciešami Vācijas latviešu 

grāmatnīcu logos un letēs, un tomēr, pie vislielākās vēlēšanās nākt Jums pretim, man n a v      

                                                 
26 Eglītis, Anšlavs. Vēstule M. Gopperam 1946. gada 1. augustā. LNB R A 393, nr. 146, 138. lp. 
27 Eglītis, Anšlavs. Vēstule M. Gopperam 1949. gada 28. jūlij ā. Turpat, A 393, nr. 146, 109. lp. 
28 Goppers, M. Vēstule Anšlavam Eglītim 1949. gada 14. augustā (noraksts). Turpat, A 393, nr. 146, 
108. lp. 
29 Kārkliņš, V. Vēstule M. Gopperam 1947. gada 1. novembrī. Turpat, A 393, nr. 173, 56. lp. 
30 Kārkliņš, V. Vēstule M. Gopperam 1949. gada 7. februārī. Turpat, A 393, nr. 173, 32. lp. 
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i e s p ē j a m s  t o  a k c e p t ē t.. tā ir stila lieta, un reiz ieņēmis zināmu pozīciju es to vairs 

nevaru grozīt veikalniecisku apsvērumu dēļ..”.31 

 

 Tāpat kā A. Gulbja „Universālajā bibliotēkā”, arī M. Goppera sērijā tiek 

plānoti ne tikai daiļdarbi, taču dažādu iemeslu dēļ neiznāk vairāki jau publiskoti 

„Universālās bibliotēkas” laidieni32: Andreja Eglīša „Dievs, Tava zeme deg!”, 

vēsturnieka Franča Baloža (1882-1947) apcere „Latviešu tautas likteņgaitas” un 

rakstnieka Valdemāra Damberga (1886-1960) grāmata par latviešu kultūras vērtībām.  

 M. Goppers, kas savulaik izdevis V. Damberga saraksti ar E. Virzu (1942) un 

apceri par K. Goldoni „Meļa” uzvedumu Jelgavas teātrī (1940), neizprot Damberga 

atrunas par aizņemtību, vadot latviešu bēgļu ģimnāziju Dānijā:  

 

„Izdot šinī depresijas, nepiepildītu cerību, daudziem pat – izmisuma laikā, kad viens 

pēc otra mūsu ļaudis, liekās, uz neatgriešanos aizklīst uz svešām zemēm, grāmatu par latviešu 

kultūras vērtībām es uzskatu par pirmās šķiras nacionālu uzdevumu, kas nemaz nav 

salīdzināms ar jūsu nometnes dzīves sabiedriskiem, pedagoģiskiem, literāriskiem utt. 

pienākumiem, no kuriem Jūs nespējiet atbrīvoties”.33  

 

Taču iespējams, ka vēl vairāk manuskripta izstrādi kavē Damberga un 

Goppera atšķirīgie priekšstati par izdevēja tiesībām koriģēt autora manuskriptu. M. 

Goppers uzskata, ka ir bijis pamats svītrojumiem V. Damberga kara gados tapušajā 

apcerē „M ākslas pamatproblēmas” (tās nepublicētais manuskripts, kas glabājas LNB, 

ir izpelnījies atsevišķu pētnieku ievērību34), kur „asi uzbrukts zināmiem darbiem, kas 

jau bija paspējuši tautas uztverē cieši saaugt ar katram latvietim svēti turamiem 

jēdzieniem”.35 Pēc Goppera domām, arī Dambergam rakstāmajā grāmatā  

 

„absolūti nav laika (vismaz šinī darbā) audzināt, veidot uzskatus, noskaidrot, kas ir 

vērtīgs, kāpēc utt., bet kā mītiņa aģitatoram, operējot ar caurmēra latvieša (arī akadēmiski 

izglītota, par nožēlošanu!) caurmērā ļoti vājām un bieži ļoti „purvītiskām”, „v ītoliskām”, 

                                                 
31 Goppers, M. Vēstule V. Kārkliņam 1949. gada 22. februārī (noraksts). LNB R A 393, nr. 173, 29. lp. 
32 Skalbe, K. (1946). Pasakas: izlase. [Stokholma]: Zelta ābele. 4. vāks 
33 Goppers, M. Vēstule V. Dambergam 1947. gada 24. janvārī (noraksts). Turpat, A 393, nr. 137, 89. 
lp. 
34 Pelše, S. (2007). Latviešu mākslas teorijas vēsture: mākslas definīcijas valdošo laikmeta ideju 
kontekstā (1900-1940): disertācija. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts. 108.-
113. lpp. 
35 Goppers, M. Vēstule V. Dambergam 1946. gada 22. aprīlī (noraksts). Turpat, A 393, nr. 137, 103. lp. 
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„zeberiņiskām” vai „zāliskām” un pie tam vēl stipri fragmentārām zināšanām par latviešu 

kultūru, jādzen viņš cīņā, lai tad, kad tā būs izcīnīta, varētu viņu tālāk veidot un audzināt”.36 

 

 1947. gadā „Universālās bibliotēkas” ietvaros vēl iznāk Edvarta Virzas (1883-

1940) poēma „Karalis Nameitis” un kādreizējā LU docētāja, pēc kara Stokholmā 

dzīvojošā ekonoma Jāņa Bokaldera (1885-1982) „Latvijas ekonomiski – 

ģeogrāfiskie pamati”, kas kļūst par sērijas pēdējo, 7. laidienu. Togad pārtrūkst ne 

tikai šīs M. Goppera grāmatu sērijas, bet arī Jāņa Grīna (1890-1966) Stokholmā 

atjaunotā literārā mēnešraksta „Daugava” iznākšana. Literatūrkritiķis Jānis Rudzītis 

(1909-1970) ir spiests konstatēt, ka „latviešu grāmatu izdošana Zviedrijā praktiski 

apstājusies… alkas pēc normālas dzīves materiālā plāksnē bijušas stiprākas, un tā 

Zviedrijas latviešu grāmatas palikušas bez pircējiem…”.37  

„Universālās bibliotēkas” apsīkumu ietekmējis ne tikai niecīgais sērijas 

abonentu skaits vai jaunu manuskriptu trūkums, bet arī latviešu grāmatu tirgu 

kropļojošā diletantu un autortiesību ignorantu rosība. Kaut arī kara gados M. Goppers 

ir kļuvis par Rūdolfa Blaumaņa darbu ģenerālizdevēju, tas nekavē kādreizējai filmu 

aktrisei Zentai Orei (1915-2009) Upsalā tiražēt „Trīnes grēkus” (1945).38 Pirmajos 

pēckara gados Vācijā iznāk paša Goppera jau agrāk vairākkārt izdotie E. Virzas 

„Straumēni” un K. Skalbes „Kaķīša dzirnavas”, ar kuriem „Zelta ābeles” 1946. 

gada izdevumi spēj konkurēt visai nosacīti. Par t.s. kaktu izdevējiem M. Goppers 

mudina Vācijas latviešu presē rakstīt E. Ķiploku, citādi „vienam otram tiešām var sākt 

likties, ka nav īsti pareizi tādos laikos uzstāties par autoru tiesībām utt., ka jāpriecājas 

tak par katru latviešu grāmatu, vienalga kas un kā to izdevis”.39 Viņš uzskata, ka 

latviešu grāmatniecības „līdzšinējā sadrumstalotība un profanizācija ir taisni 

noziedzīga”.40 M. Goppers nepiekrīt grāmatu tirgotāja un trimdas grāmatniecības 

apskatnieka Leona Rumaka (1919-1987) priekam par 350 latviešu grāmatu 

izdevējiem, jo  

 

                                                 
36 Goppers, M. Vēstule V. Dambergam 1946. gada 10. maijā (noraksts). LNB R A 393, nr. 137, 99. lp. 
37 Rudzīts, J. (1948). Grāmatu raža latviešu trimdas literatūrā. Grām.: Latviešu gada grāmata 1949. 
gadam. [Eslingena]: Latviešu apgādu kopa. 65. lpp. 
38 Goppers, M. Vēstule E. Ķiplokam 1945. gada 7. decembrī (noraksts). Turpat, A 393, nr. 194, 229. lp. 
39 Goppers, M. Vēstule E. Ķiplokam 1947. gada 9. februārī (noraksts). Turpat, 393, nr. 194, 213. lp. 
40 Goppers, M. Vēstule V. Kārkliņam 1947. gada 10. novembrī (noraksts). Turpat, A 393, nr. 173, 55. 
lp. 
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„1 apgāds uz apmēram ik 310 trimdiniekiem ir kaut kas fenomenāls un līdzvērtīgs 

varbūt vēl partiju skaitam pirms Ulmaņa, tāpat organizāciju skaitam trimdā. Tas vien jau 

izslēdz jebkādu nopietnu darbu grāmatniecībā, kura mums ir vismaz 150-200 gadu iepakaļ 

Eiropas tautām”.41  

 

Nespējot izdot „Universālajai bibliotēkai” nodomāto Haralda Biezā (1909-

1995) apceru krājumu „Kristiānisms, nacionālisms, humānisms” (1953. gadā to 

publicē apgāds „Imanta”), M. Goppers atzīst: „Apstākļi ir izrādījušies stiprāki par 

manu labo gribu un vēlēšanos par katru cenu tomēr izdot latviešu grāmatas”.42 

 Turpmākajos gados no daiļdarbiem M. Goppers izdod vienīgi atkārtoti K. 

Skalbes „Kaķīša dzirnavu” tulkojumu angļu valodā (1952), ko veicis kādreizējais 

LU docētājs Viljams Metjūss (Matthews, 1901-1958), Aleksandra Liepas (1914-1993) 

kriminālgrotesku „Rīgas privātdetektīvi” (1955) un Vijas Spekkes sarakstīto un 

ilustrēto „mūsdienu pasaku lieliem un maziem” „Rāvējs un Mieri ņš” (1977), ko no 

itāļu valodas latviskojusi V. Strēlerte.  

 M. Goppera pievēršanās Latvijas vēsturei un kultūras vēsturei veltītiem 

izdevumiem aizsākas 1946. gadā, kad viņš uzsāk saraksti ar V. Spekkes tēvu, tolaik 

politiskā bēgļa statusā Romā dzīvojošo vēsturnieku Arnoldu Spekki (1887-1972). 

Pāris gadus vēlāk iznākusī A. Spekkes „Latvijas vēsture” (1948) uzskatāma par 

pirmo plašāko Latvijas vēsturei veltīto publikāciju trimdā un aizsākumu viņa 

ilggadējai sadarbībai ar M. Gopperu, kuras rezultātā A. Spekke kļūst par „Zelta 

ābeles” pēc kara visvairāk (10 grāmatas) izdoto autoru.43 

 Sava tēva piemiņai M. Goppers velta kopīgi ar pulkvedi Kārli Lobi (1895-

1985) veidoto krājumu „Generālis Goppers kara un laika biedru atmiņās” (1951). 

Krājumu noslēdz mācītāja E. Ķiploka runa Trikātas kapličā 1944. gada 7. maijā, 

guldot zemes klēpī urnu ar tikai neilgi pirms tam Ulbrokas mežā atrastā ģenerāļa sirdi. 

Gatavojot šo izdevumu, Goppers ir spiests atzīt, ka no iesūtītajiem 17 atmiņu rakstiem 

„vairums smagā formā sirgst ar liekvārdību un tā saukto „patriotiku“, kurpretim gauži 

maz tā, kas mums vajadzīgs – faktu, tēva paša izteicienu, viņa sacīto neskaitāmo 

                                                 
41 Goppers, M. Vēstule L. Rumakam 1956. gada 10. maijā (noraksts). LNB R A 393, nr. 251, 169. lp. 
42 Goppers, M. Vēstule H. Biezajam 1948. gada 11. novembrī (noraksts). Turpat, A 393, nr. 126, 191. 
lp. 
43 Plašāk par M. Goppera un A. Spekkes sadarbību: Zanders, V. (2010). Vēsturnieks Arnolds Spekke 
(1887-1972) un latviešu grāmatniecība: 20.gs. 40.-60. gadi. Grām.: Zinātņu vēsture un muzejniecība. 
LU raksti. 763. sēj. Rīga: Latvijas Universitāte. 103.-108. lpp. 
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uzrunu utt. Mazs krājumiņš tomēr būs, kaut arī ļoti fragmentārs un neizlīdzināts”.44 

M. Goppera sarakste liecina, ka pēc tam gadu desmitu garumā izdevējs ir neatlaidīgi 

vācis arvien jaunas liecības jaunam, daudz plašākam izdevumam, kuru, diemžēl, 

viņam vairs neizdodas laist klajā. 

 Par vienu no mākslinieciski augstvērtīgākajiem „Zelta ābeles” trimdas pirmās 

desmitgades izdevumiem kļūst 1952. gadā iznākušais krājums „Norītis”, kuru M. 

Goppers sarūpē apgāda kādreizējā līdzstrādnieka nāves 10. gadskārtā. Grāmatu 

gatavojot, viņš aicina vairāk kā 50 personas iesūtīt savas atmiņas. Anšlavs Eglītis ir 

viens no pirmajiem, kuram M. Goppers raksta jau 1947. gadā, prātojot arī par 

izdevumam nepieciešamo finansējumu: „.. gan sagābelēšu tik daudz, ka samaksāšu 

par salikumu un novilkšu kaut pārdesmit eksemplārus uz korektūras preses”45 Kad A. 

Eglītis, aizbildinoties ar darbu pie kārtējā romāna, nosūta savu jau 1943. gadā „Zelta 

ābeles” almanahā iespiesto piemiņas rakstu, Goppers lūdz viņu tomēr sagatavot ko 

jaunu, piebilstot, ka „nav vajadzīgs noslēgts un noslīpēts raksts; jo neizskaistinātāks 

un vienkāršāks tas būs, jo labāk”.46 Starp 23 krājumā ievietotiem atmiņu rakstiem 

plašākos ir devuši O. Norīša brālis vijolnieks Arvīds Norītis (1902-1981) un atraitne 

aktrise Lita Zemgale (1917-1991), mākslinieki Margarita Kovaļevska (1910-1999) un 

Vilis Ciesnieks (1908-1989), kā arī pats M. Goppers. Pēc grāmatas iznākšanas viņš 

lūdz gleznotāju Jāni Kalmīti (1907-1996) atsūtīt par to savu vērtējumu: „Lūdzu 

uzrakstat sīku kritiku par visām krājuma nepilnībām, pamanītiem trūkumiem, rakstos 

sastopamām nepareizībām un visas šīs piezīmes atsūtat man – tās vēlāk ļoti noderēs 

izsijājot materiālu biogrāfijai, kas to un kad arī nerakstītu”.47 Paies gadi un, pārvarot 

dažādas finansiālas un tehniskas grūtības, 1980. gadā nāks klajā grāmata par vēl vienu 

„Zelta ābelei” nozīmīgu mākslinieku Jāni Plēpi (1909-1947) – Pāvela Šadurska 

(1924-1994) „Plēpis un viņa gravūra kokā”. 

 1953. gadā „Zelta ābeles” apgādā nāk klajā gleznotāja Valdemāra Tones 

(1892-1958) reprodukciju mape. Jau kara gados aizsākas M. Goppera sadarbība ar V. 

Toni, kuras ietvaros 1943. gadā iznāk reprodukciju albums ar mākslas zinātnieka Jāņa 

Siliņa (1896-1991) ievadapceri. E. Ķiploks, uzzinājis par Goppera nodomu laist klajā 

jaunu albumu, lūdz nemest „savas kronas tieši pa logu laukā”. Vi ņš prognozē, ka 
                                                 
44 Goppers, M. Vēstule E. Ķiplokam 1951. gada 6. februārī (noraksts). LNB R A 393, nr. 194, 161. lp. 
45 Goppers, M. Vēstule Anšlavam Eglītim 1947. gada 13. februārī (noraksts). Turpat, A 393, nr. 146, 
124. lp. 
46 Goppers, M. Vēstule Anšlavam Eglītim 1952. gada 7. februārī (noraksts). Turpat, A 393, nr. 146, 
104. lp. 
47 Goppers, M. Vēstule J. Kalmītem 1952. gada 21. decembrī (noraksts). Turpat, A 393, nr. 168, 57. lp. 
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šādam izdevumam „pašreizējos tirgus apstākļos izgāšanās ir absolūti droša ikvienam 

izdevējam”.48 Tomēr M. Goppers jau par šo izdevumu ir „iededzies” un, kā vēlāk E. 

Ķiploks atzīs, ka Goppers „gan labprāt noklausījās citu domas, bet lielāko tiesu palika 

pie savējām”.49 Vēstulē J. Andrupam Goppers deklarē: „Esmu pārliecināts, ka mūsu 

propaganda ir jāvariē, ka nevar visu laiku runāt tikai par mums nodarīto, apsūdzēt, 

prasīt taisnību utt., bet reizēm jārāda, ka esam radoša kultūras tauta, kurai ir ko 

uzrādīt…”50 Tones mapē ieguldītos līdzekļus kaut cik atgūt M. Gopperam gan izdodas 

tikai pēc daudziem gadiem. Anšlavs Eglītis izdevuma gauso izplatību skaidro ar tā 

prāvo formātu (mapes izmērs ir 42x30 cm), melnbalto reprodukciju dominēšanu (no 

50 attēliem krāsaini ir tikai 4) un Tones gleznu motīvu šķietamo vienveidību.51 

Acīmredzami pārāk liela ir arī izdevuma tirāža (1600 eks.), jo vismaz literatūrkritiķim 

Vitautam Kalvem (1913-1989) šķiet, ka tādiem izdevumiem kā V. Tones mape nav 

vairāk par 100 patiesu interesentu.52 

 Kad 1952. gada rudenī kļūst zināms, ka starptautiskā rakstnieku organizācija 

(PEN) savu kārtējo kongresu nākamā gada vasarā Īrijā ir paredzējusi veltīt mazo tautu 

literatūrām, M. Goppers lūdz padomu A. Spekkem, ko no latviešu autoriem derētu 

izdot šajā sakarā. Pēc Spekkes ieskata, tās varētu K. Skalbes pasakas vai arī izlase no 

Aijas Bertrānes (1890-1978) franču valodā tulkotajiem Virzas „Straumēniem”, bet 

„Raini lieciet mierā, jo kā dzirdu par Jāzepu itāliešu tulkojumā, tad lielu furoru viņš 

nav sacēlis”.53 Viņš ir skeptisks arī par literatūrvēsturisku izdevumu: „Ko darīs 

ārzemnieks ar literatūras vēsturi, pilnu raksturojumiem, definīcijām, kopslēdzieniem 

etc., ja viņam nav pat jēgas par pašiem literāriskajiem darbiem?”.54  

 Savukārt J. Andrups ir gatavs nodot M. Gopperam gan savu jau 1945.-1946. 

gadā Gēteborgā rakstīto pārskatu par latviešu folkloru un latviešu rakstniecības 

senāko posmu, gan arī viņa rīcībā esošo V. Kalves apceri par nacionālās literatūras 

attīstību.55 Tā kā tolaik jau Ņujorkā dzīvojošais Kalve uz Andrupa atkārtotiem 

                                                 
48 Ķiploks, E. Vēstule M. Gopperam 1952. gada 14. maijā. LNB R A 393, nr. 194, 125. lp. 
49 Ķiploks, E. (1997). Grozs ar zelta āboliem: Miķeļa Goppera piemiņai. Universitas, 78, 6. lpp. 
50 Goppers, M. Vēstule J. Andrupam 1953. gada 21. martā (noraksts). Turpat, A 393, nr. 115, 62. lp. 
51 Eglītis, Anšlavs. Vēstule M. Gopperam 1958. gada 7. augustā. Turpat, A 393, nr. 146, 73. lp. 
52 Kalve, V. Vēstule M. Gopperam 1954. gada 22. februārī. Turpat, A 393, nr. 170, 34. lp. Plašāk par 
„Zelta ābeles” Tonem veltītajiem izdevumiem: Lamberga, D. (2010). Valdemārs Tone. [Rīga]: 
Neputns. 233.-234., 287.-290. lpp. 
53 Spekke, A. Vēstule M. Gopperam 1952. gada 6. novembrī. Turpat, A 393, nr. 268, 93. lp. 
54 Spekke, A. Vēstule M. Gopperam 1952. gada 18. novembrī. Turpat, A 393, nr. 268, 95. lp. 
55 Andrups, J. Vēstule M. Gopperam 1952. gada 12. decembrī. Turpat, A 393, nr. 114, 6. lp.;  
Ruņģe, V. u.c. (1991). Latviešu literatūras darbinieki Rietumu pasaulē: jaunākais posms: 
autobiografisku rakstu krājums. Itaka: Mežābele. 55. lpp. 
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aicinājumiem pārstrādāt manuskriptu topošajai Goppera grāmatai neatsaucas56, tad 

nav arī pamata izdevumu „Latvian Literature ” (Latviešu literatūra) uzskatīt par abu 

kopdarbu.57  

Konceptuāla ir izdevēja vēlme šajā grāmatā ievietot nevis rakstnieku 

fotogrāfijas, bet mākslinieku veidotus portretus. Vairums no tiem ir jau iepriekš 

publicēti, arī „Zelta ābeles” izdevumos, taču netrūkst arī pirmiespiedumu. Starp tiem 

ir arī Margaritas Kovaļevskas pašportrets, Ernas Geistautes (1911-1975) A. Čaka un 

P. Klāna portretējumi. V. Kārkliņš, nosūtot izdevējam divus tobrīd vēl Bērklija 

universitātē studējošā Raimonda Staprāna (1926) zīmējumus, lūdz viņam piesūtīt to 

korektūras daļu, kas skar viņu, jo „negribētos, ka sveštautiešiem domātā grāmatā kāds 

par mani sarakstītu pārāk bezdievīgas muļķības”.58 M. Goppers gan šo vēlmi ir spiests 

atstāt bez ievērības, jo grāmatas tapšanā „viss iet pa galvu pa kaklu”.59 Kaut arī 

intensīvi strādā gan M. Goppers un J. Andrups, gan grāmatas tulkotāja Ruta Spīrsa 

(Speirs, 1913-2000), izdevums ir pārāk komplicēts, lai to sasteigtu uz PEN kongresu 

un dienasgaismu tas ierauga 1954. gadā.  

Kopumā atzinīgi novērtējot „Latvian Literature”, valodnieks Ernests Blese 

(1892-1964), kam J. Andrups vēl pirms grāmatas iznākšanas ir nosūtījis korektūru60, 

iebilst pret, viņaprāt, pārāk dāsno ilustrāciju klāstu, kuru samazinot „būtu palicis pāri 

vairāk telpas un par atsevišķiem mūsu rakstniekiem – sevišķi mūsu klasiķiem – būtu 

varēts pateikt vairāk”.61 Konspektīvumu pirmajai angļu valodā publicētajai grāmatai 

par latviešu literatūras vēsturi pārmet arī Andrejs Eglītis, kurš vēstulē māksliniekam 

Jurim Soikanam (1920-1995) pat apgalvo, ka Skandināvijas literāti to „sauc par 

baltiešu telefona grāmatu (trūkstot tikai numuru)”.62 Tomēr tieši „Latvian Literature” 

kļūst par ieganstu, ka J. Andrups saņem uzaicinājumu rakstīt par latviešu literatūru 

prestižajai Britu enciklopēdijai (Encyclopaedia Britannica).63 

 1954. gadā, kad ir pagājuši 10 gadi kopš „Zelta ābele” vēl Rīgā ir laidusi klajā 

grāmatiņu par pulkvedi Oskaru Kalpaku (1882-1919), M. Goppers ķeras pie latviešu 

karavīriem veltītu izdevumu virknes sagatavošanas. Uzaicinot Pāvilu Kl ānu (1912-

                                                 
56 Andrups, J. Vēstule M. Gopperam 1954. gada 16. martā. LNB R A 393, nr. 116, 78.-81. lp. 
57 Rožkalne, A. (proj. vad.). (2003) Latviešu rakstniecība biogrāfij ās: Otrais, pārstr. un papild. izd. 
[Rīga]: Zinātne. 282. lpp. 
58 Kārkliņš, V. Vēstule M. Gopperam 1953. gada 18. martā. Turpat, A 393, nr. 173, 10. lp. 
59 Goppers, M. Vēstule V. Kārkliņam 1953. gada 18. aprīlī (noraksts). Turpat, A 393, nr. 173, 9. lp. 
60 Andrups, J. Vēstule M. Gopperam 1954. gada 16. martā. Turpat, A 393, nr. 116, 78. lp. 
61 Blese, E. (1954). Grāmata par latviešu literātūru angļu valodā. Ceļa Zīmes, 19, 215. lpp. 
62 Eglītis, A. (2003). Raksti. 3.sēj.: Dzeja; Publicistika; Vēstules. Rīga: Valters un Rapa. 232. lpp. 
63 Andrups, J. Vēstule M. Gopperam 1954. gada 18. maijā. Turpat, A 393, nr. 116, 69. lp. 
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1979)  rakstīt par pulkvedi Arturu Silgaili (1895-1997), viņš piebilst: „Aug jaunatne 

un tai jāzin, kas ir tie, kuri event. sūtīs arī viņu ugunī”.64 Pēc M. Goppera domām, ir 

svarīgi, lai teksts „būtu dzīvi un saistoši uzrakstīts (mums taču jākonkurē ar 

komikiem, kino utt!) un tomēr… vēl pieklājīgas literatūras robežās”.65 Viņaprāt, 

karavīru sērijas nolūks nav tik daudz biogrāfisko materiālu saglabāšana, bet „tās 

galvenais mērķis ir varoņgara celšana”.66  

Kā pirmā sērijā iznāk Vācijā dzīvojošā rakstnieka Viļa Lesiņa (1903-1982) 

apcere par latviešu leģiona kapteini Žani Butku  (1906-1999), kam vēl tā paša 1954. 

gada nogalē67 (titullapā minēts 1955. gads) seko tolaik Anglijā mītošās dramaturģes 

Lidijas Auzānes - Vītoliņas (1913-1972) sarakstītais tēva, ģenerāļa Andreja Auzāna 

(1871-1953) dzīvesstāsts. Savukārt 1955. gadā nāk klajā laikraksta „Austrālijas 

Latvietis” redaktora Emīla Dēliņa (1921-2004) ar segvārdu Ints Vanadziņš parakstītā 

grāmatiņa par pulkvedi Voldemāru Veisu (1899-1944).  

M. Goppers uzskata, ka ir jāgādā, lai „katrs zeņķis, tikko staigāt iemācījies, 

zina, kas ir Ancāns, kas Butkuss un citi – un izaugtu cīnītājs!”.68 Paredzot ienākumus 

par sērijas grāmatām atvēlēt kara invalīdu un bāreņu atbalstam, viņam neizprotama ir 

gan „Daugavas vanagu” pasivitāte sērijas izplatīšanā, gan atsevišķu uzrunāto 

publicistu atrunas. Vēstulē rakstniecei Ingrīdai Vīksnai, kas kara gados strādājusi 

„Zelta ābelē” par redaktori, M. Goppers sūrojas par autoru trūkumu: „Visi šie ģēniji, 

mūsu godājamie literāti, kas savas dārgās dzīvības ir izglābuši aiz karavīru mugurām, 

tagad dara visu ko, bet par karavīriem rakstīt nav piedabūjami”.69   

 Iespējams, ka M. Goppers ir pārvērtējis latviešu sabiedrības interesi par šo 

tematiku, visās trīs iepriekšminētās grāmatas, laizdams klajā 6000 eksemplāros. Arī 

pēc ilgāka pārtraukuma, 1963. gadā iznākusī viņa paša ar segvārdu M. Akmenājs pēc 

Aleksandra Plensnera (1892-1984) manuskripta veidotā apcere par strēlnieku 

pulkvedi Fridrihu Briedi  (1888-1918) uz pusi mazākā tirāžā izplatās gausi. L. 

Rumaku gan tas nepārsteidz, jo karš ir beidzies jau pirms 20 gadiem un „tikai daļa tajā 

gāja ar prieku, tādēļ pārējie ir laimīgi, būdami atkal civilisti. Domāju, ka 1000 eks. jau 

                                                 
64 Goppers, M. Vēstule P. Klānam 1954. gada 13. maijā (noraksts). LNB R A 393, nr. 178, 78. lp. 
65 Goppers, M. Vēstule P. Klānam 1954. gada 17. septembrī (noraksts). Turpat, A 393, nr. 178, 60. lp. 
66 Goppers, M. Vēstule P. Klānam 1955. gada 11. janvārī (noraksts). Turpat, A 393, nr. 178, 20. lp. 
67 Goppers, M. Vēstule J. Goldmanim 1954. gada 5. decembrī (noraksts). Turpat, A 393, nr. 150, 34. lp. 
68 Goppers, M. (1955, 11. maijā). Bet Kartagēna jānoposta: Zelta ābele turpina izdot karavīru biogrāfiju 
sēriju. Latvija Amerikā, 5.lpp. 
69 Goppers, M. Vēstule I. Vīksnai 1955. gada 25. septembrī  (noraksts).  Turpat, A 393, nr. 322, 31. lp. 



15 
 

ir daudz. Un kur nu vēl Briedis – pirmā pasaules kara karavīrs”.70 Atzīmēsim, ka jau 

1956. gadā grāmatu par F. Briedi ir apņēmies uzrakstīt viņa vienaudzis un Pirmā 

pasaules kara cīnītājs, Austrālij ā dzīvojošais rakstnieks Andrejs Iksens (1888-1962)71, 

kura piesūtītais manuskripts M. Gopperu tomēr neapmierina. 

Gan karavīru biogrāfiju sēriju, gan citus, nākamajos gados iznākušos „Zelta 

ābeles” izdevumus, kuru tapšanas un likteņu detalizēta izpēte ir vēl priekšā, labi 

raksturo paša M. Goppera jau 30. gados deklarētais, ka šis ir apgāds, kas „iet pret 

straumi”.72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 Rumaks, L. Vēstule M. Gopperam 1965. gada 8. augustā. LNB R A 393, nr. 251, 136. lp. 
71 Iksens, A. Vēstule M. Gopperam 1956. gada 24. maijā. Turpat, A 393, nr. 162, 53. lp. 
72 [Goppers. M.] Dr.M.P. (1936). Grāmatas kultūra. Universitas, 8, 197. 
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