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PRIEKŠVĀRDI

M -

LTLiRCHIVA V sējuma (1965) autors publicēja «Prog-

rammu pret pārtautošanos"
.

Šis raksts izraisīja lielāku

saviļņojumu un plašākas pārrunas presē. Daudzi atskārta

briesmas, kas apdraud latviešu sabiedrību brfvajā pasaulē.

Pārrunās tomēr bija domstarpības par līdzekļiem, kas būtu

lietojami, lai likstas novērstu. Atskanēja vairāki ierosinājumi,

lai autors savu fso rakstu izvērš plašāk, publicējot par iero-

sinātajiem jautājumiem grāmata Daļēji tas tagad ir izdarīts.

Nododot šo grāmatu lasītājiem, jāpaskaidro, ka tā nav

tikai ARCHĪVA raksta paplašinājums, bet tajā ietilpināta

virkne faktu, kas rāda latviešu tautas grupas stāvokli brfvajā

pasaulē. Šādu faktu trūkums lfdz šim kavēja turpmākos

pētījumus. Faktu trūkuma dēļ arf radās mfti un mūsu stā-

vokļa nepareizs novērtējums. Piemēram, novērtējot mūsu

skolu darbību vai kopības vajadzībām savāktos līdzekļus, ir

nepieciešama kaut kāda mēraukla. Lai novērtētu skolēnu

skaitu, mēraukla ir kopējais latviešu bērnu skaits attiecīgajā
vietā. Tāpat, lai novērtētu kādā vietā savāktos līdzekļus,

viena no mērauklām ir turienes kopējais latviešu skaits. Ja

nu kopējā latviešu skaitā ietilpina tikai tos, kas savā laikā

attiecīgajā zemē ieceļojuši, un ignorē starplaikā notikušo

dabisko pieaugumu, tad, saprotams, visi relātfvie skaitļi
rāda daudz labvēlīgāku ainu nekā tā patiesībā ir. Autors ir

mēģinājis dot latviešu sabiedrības attēlojumu skaitļos un

faktos, kas pēc iespējas atbilstu tagadējam laikam. Tas

nozīmē, ka pēc desmit gadiem daudz kas grāmatā teiktais

būs novecojis, un tā noderēs tikai kā tagadējā laika vēstures

dokuments. Pašreiz autors tomēr cer, ka grāmatā teiktais

varēs noderēt par pamatu mūsu kultūras un sabiedriskās

politikas veidošanai. Tā noderēs tomēr ne tikvien mūsu
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sabiedriskās dzīves vadītājiem, bet ikvienam, kas vēl domā

latviski un vēlas kaut ko darīt, lai novērstu latvietības iznīk-

šanu brfvajā pasaulē. Uzmanīgs lasītājs tomēr redzēs, ka ir

daudz, jāsaka, pārāk daudz jautājumu par mūsu sadzfvi, par

kuriem faktu bāzes vienkārši trūkst. Ir jācer, ka, redzot šos

robus, radīsies pētnieki, kas tos aizpildfs.

Par grāmatas izdošanu pateicība nākas ģenerāļa Kārļa

Goppera fondam. Šī fonda apgāda mērķis ir publicēt grāma-

tas, kas nāktu par labu latviešu jaunatnei, tā turpinot idejisko

darbu, ko savā laikā brfvajā Latvijā uzsāka Latvijas skautu

centrālās organizācijas prezidents ģenerālis Kārlis Goppers.

Autors cer, ka šī grāmata palfdzēs veicināt apgāda nodomus

un mērķus.
Autors apzinājās, ka šai grāmatā iztirzātas ļoti nopietnas

un smagas mūsu sadzīves problēmas. Lai daudzmaz rastu

kādu atsvaru šim smagumam, viņš aicināja palfgā karikatū-

ristu Hariju Bergu, lūdzot viņu sniegt savus komentārus par

iztirzātajiem jautājumiem. lemācoties pasmaidft pašiem par

sevi, mēs vieglāk spēsim atrisināt uzdevumus, kas mums ir

jāatrisina, ja vēlamies pastāvēt.

Par apvāka zīmējumu un vāka metu jāpateicas Gunāram

Jurjānam. Pateicība nākas arī tiem latviešiem, kas uzņēmās

pūles un vienu nedēļu pierakstīja, ko viņi dara un kādā valodā

sarunājas. Šie dati ir ietilpināti grāmatas pielikumā un pa

daļai iztirzāti pašā grāmatā.

Par atbalstu un pašaizliedzīgu līdzdarbību šīs grāmatas

tapšanā un veidošanā sirsnīgs paldies manai sievai Lilijai.
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TREŠĀ LATVIJA

tl
U9lB. gada 18. novembrf Rfgā proklamēja neatkarfgo

Latviju, bet šī neatkarība jaunajai valstij bija jāizcīna kara-

laukā pret diviem lieliem kaimiņiem — Krieviju un Vāciju.
1921. gada 26. janvārī* Latviju par neatkarīgu un suverēnu

valsti atzina galvenās Rietumeiropas lielvalstis, bet 1922.

gada 28. jūlijā arī Amerikas savienotās valstis. 1940. gada
5. augustā ar varas aktu Latviju inkorporēja Padomju savie-

nība. Šo nelikumīgo inkorporāciju, ar vienu vienīgu izņē-

mumu, nav atzinusi neviena valsts ārpus Padomju savienības

ietekmes sfairas. Divdesmit miera gados, ko šī pirmā Lat-

vija varēja baudīt, veikts apbrīnojams uzbūves un izveidoša-

nas darbs, sniedzot paliekamu liecību par latviešu tautas

spējām un briedumu.

Otrā Latvija, ko parasti sauca par „mazo Latviju", iz-

veidojās pēc Vācijas kapitulācijas 1945. gada vasarā Rietum-

eiropā. Spaidu kārtā uz Lielvāciju un tās okupētajām zemēm

aizvestos, leģionā un gaisa izpalīgos iesauktos un uz rietu-

miem evakuētos, kā arī bēgļus, pēc kapitulācijas sabiedrotie

sapulcināja bēgļu nometnēs. Šais nometnēs latvieši attīstīja

sevišķi rosīgu kultūrālo darbību neiedomājami grūtos ap-

stākļos, tā atkal apliecinot savu pilngadību. Arī Zviedrijā,

kur bija nonākusi daļa latviešu bēgļu, gan citos apstākļos,
latviešu kulturālā darbība sasniedza augstu līmeni.

Otrās Latvijas pamati bija ne vien kultūrālā darbība,

bet arī ļoti noteikta polītiskā nostāja. Bēgļu nometnes ap-

meklēja Padomju savienības pārstāvji un delegācijas un

aicināja repatriēties uz okupēto Latviju. To darīt mudināja
arf bēgļu nometņu pārvaldes ierēdņi, kas Padomju savienību

toreiz vēl uzskatīja par savu sabiedroto un kas neizprata

komunisma draudus brīvajai pasaulei. Latvieši noraidīja
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visus vilinājumus un pretojās spaidiem. Sī" politiskā nostāja
blakus kulturālajai darbībai bija galvenais otrās Latvijas

pamats. Latvieši sevi uzskatīja par trimdiniekiem.

1947. gadā sākās bēgļu nometnēs sapulcināto latviešu

tālāka izceļošana uz aizjūras zemēmAp 1950. gadu šī kustība

visumā bija noslēgusies. Latvieši arī aizjūras zemēs sevi

uzskatīja par trimdiniekiem, līdz ar ko ir pamats runāt par

trešo Latviju, kurai veltīta šī grāmata. Izceļot tālāk spieda

grūtie saimnieciskie apstākļi kara izpostītajā Vācijā, bet vēl

vairāk draudi, ka Padomju savienība varētu izplest savu

ietekmes sfairu vēl tālāk Eiropā. Tā izskaidrojams, ka

saimnieciski daudz labāk situētie latviešu bēgļi Zviedrijā

arī pievienojās tālākai izceļošanas kustībai.

Otrajā un trešajā Latvijā ir izaugusi jauna latviešu pa-

audze. Ārpus Latvijas ir dzimuši jaunie latvieši, kas savu

tēvuzemi pazīst tikai pēc vecāku nostāstiem vai pēc grāma-

tām. Pēc nenovēršamiem dzīves likumiem šf jaunā paaudze

trešās Latvijas laikā stājas vecās paaudzes vietā. Līdz ar

to kā vecajai, tā jaunajai paaudzei ir uzticēta liela atbildība.

Vecajai paaudzei jānodod jaunajiem latviešu kultūras manto-

jums, bet jaunās paaudzes atbildība ir šo mantojumu saņemt,
lai savukārt to nodotu tālāk saviem pēctečiem. Vel vairāk —

saņemams un nododams tālāk ir ne vien kultūras mantojums,
bet arī politiskais testaments. Vecākā latviešu paaudze devās

svešumā, nevis materiālu labumumeklējot, bet gan, brīvību

sargājot. Tādēļ sakām, ka latvieši nav emigranti, bet gan

trimdinieki. Viņu svēts pienākums ir iedēstīt jaunajā paaudzē

tos brīvības centienus, kas viņus pašus mudināja vairāk nekā

simt tūkstošu lielā skaitā atstāt savu tēvuzemi.

Trešā Latvija pastāv jau gandrīz divdesmit gadu. Šai

ilgajā laikā daļa trimdinieku kļuvuši par emigrantiem. Tomēr

vairums ir saglabājuši ticību Latvijas brīvībai, cerot, ka, ja
arī* ne viņi paši, tad nākošās paaudzes šo brīvību piedzīvos.

Kāda mazāka daļa latviešu šo ticību tomēr zaudējusi. Līdz

ar to trešajai Latvijai radies drauds, kam šai grāmata ir

veltīta galvenā uzmanība. Šis drauds ir — pārtautošanās.



KAS IR PĀRTAUTOŠANA ?

a mēģinām noskaidrot, ko īsti nozīmē termins

„
pārtautošana", tad parastie palīglīdzekļi — vārdnfcas —

mūs atstāj bez atbildes. Ka cittautu vārdnfcās šī termina

trūkst, par to nav jābrīnās, jo tas sastopams tikai retā valodā.

Vispārējā apzīmējuma „pārtautot" vietā lieto specifiskus

vārdus: «pārkrievot", «pārvācot", „pārangliskot" utt. Ja

vajaga vārda, kas aptver visus gadījumus, tad svešvalodās

izlīdzas ar frāzi «mainīt nacionālo piederību" vai arī" ar

neprecīzo terminu «asimilēt".

Ir tomēr jābrīnās, ka latviešu valodā, kurā eksistē

termins «pārtautošana", vārdnīcās velti meldējam šf termina

definīciju. Tā LATVJU ENCIKLOPĒDIJĀ trūkst šķirkļa

«pārtautošana", bet ir termini «pārkrievošana" un «pār-

vācošana". Ja nu apskatām, kas šai enciklopēdijā rakstīts

par šiem diviem atsevišķiem pārtautošanas gadījumiem, tad

Harija Berga komentārs: Lasītājs velti meklē enciklopēdijā definīciju vārdam "pārtautošanās"
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duras acīs simmetrijas trūkums abās definīcijās. Pārkrie-

vošana esot «tāda polītika, kas ar krievu valodu un visa

krieviskā palīdzību cenšas nekrievu tautas pārvērst krievos"

Pārvācošana turpretim esot
„
centieni iekļaut nevācu tautas

vācu tautas sastāvā vai vismaz tās kultūrā"
.

Pēc šim defi-

nīcijām, pārkrievošana ir pavisam kas cits nekā pārvācošana.

Vai enciklopēdijas redaktors te mēģinājis apzinīgi izteikt

kādu atšķirību, vai arī definīciju atšķirība gadījusies nejauši,

to vairs nevar noskaidrot. Redaktors A.Svābe gan savā pēdējā

grāmatā LATVIJAS VĒSTURE 1800—1914 (Stokholmā 1958)

ievietojis nodaļu «Pārkrievošanas un pārvācošanas draudi"
.

Nodaļā tomēr nav definēta nedz pārkrievošana, nedz pār-

vācošana. No otras puses, tajā nav vērojama principiālā

atšķirība starp abiem šiem pārtautošanas veidiem, kā tas

izteikts LATVJU ENCIKLOPĒDIJĀ: abos gadījumos Švābes

grāmatā ir iztirzāta valodas mācīšana skolās.

Definīciju trūkums vispār ir raksturīgs mūsu zinātnis-

kajā literātūrā. kas nodarbojas ar pārtautošanas jautājumu.

Pirmā latviskā zinātniskā grāmata par šo problēmu ir 1913.

gadā Pēterpilī izdotā Marģera Skujenieka brošūra NACIO-

NĀLAIS JAUTĀJUMS LATVIJĀ. Tajā daudz spriests par

pārtautošanu, bet nekur nav pateikts, kas ar šo terminu

domāts. Totiesu šai, citādā ziņā pamatīgajā, darbā ir definēta

tauta, turklāt šai definīcijai veltījot daudz lappušu.

TAUTAS DEFINĪCIJA

Tā kā pārtautošanas definīcija jāsāk ar tautas definīciju,

ieteicams iepazīties, kā Skujenieks definē tautu (op.cit., 38.

lpp.). Viņš to apzīmē par «cilvēku kopumu, kam ir kopējs

raksturs, kopēja kultūra un kopēja valoda". Salīdzināsim ar

šo definīciju dažas citas — modernas — definīcijas.

Leopolds fon Vīze tautu definē šādi:
„

Par tautu sauc

paaudžu seku. Tās pamatā ir atšķirīgi, mainīga samēra

komponenti. Daļēji tās pamats ir vitāls — relatīvi vienāda

cilme. Daļēji tie ir kulturāli saistoši spēki — valoda, tikumi,

paražas un reliģija, daļēji valstiska un polītiska organizācija
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un ilgstoša tās pašas territorijas apdzīvošana" (sk. : HAND-

VVORTERBUCH DER SOZIALVVISSENSCHAFTEN11, Stuttgart

1961).

Pēdējā laikā samērā plašu ievērību latviešu trimdas

sabiedrībā ieguvis latviski tulkotais lietuvieša Joza Girņus
darbs TAUTA UN UZTICĪBA TAUTAI (1963). Grāmatas pirmā

daļa saucas „Tauta", un tā visa ir 66 lappusēs izstiepta

tautas definīcija. Koncentrējot šīs 66 lappuses vienā teikumā,

pēc Girņus domām, tauta ir dabiska un spontāna sabiedriska

rakstura grupa, ko saista garīgas un morālas saites (patrio-

tisms) un kam ir kopēja cilme, valoda, dzīvesveids un vēsture.

Tautas vienība sakņojas kultūrā, un kultūra ir tā, kas tautai

piešķir cilvēcisku jēgu.

Ja salīdzinām Skujenieka, fon Vīzes un Girņus definīciju,

tad vispirms konstatēsim, ka Skujenieks savā grāmatā gan

apskata, bet noraida vairākas Vīzes un Girņus definīcijā

uzņemtās pazīmes. Skujenieks noraida vienādu cilmi, reliģiju,

valstisku un politisku organizāciju, territoriālu kopumu un

kopēju vēsturi. No otras puses, Skujenieka definīcijā ietilpst

divi elementi, kas savukārt prasīties prasās pēc definīcijas:

1) kopējais tautas raksturs un 2) kopējā tautas kultūra. Arī

Girņus darbā ir šādi kompleksi termini, kas prasa definīciju,

bet Vīzes definīcijā lietotie termini saprotami bez tālākiem

paskaidrojumiem.

Tiesa, Skujenieks gan mēģina definēt kā tautas raksturu,

tā kultūru, bet viņa definīcijas neapmierina. Viņš raksta:

„...
kopējais tautas raksturs ir tas, kas vieno cilvēkus un

rada tautas" (24. lpp.). Te mūsu priekšā ir „circulus vitio-

sus", kas gluži nekā neizsaka, un tā arī nedabūjam zināt,

kas ir tautas raksturs. Varbūt Skujenieks domā tikumus un

paražas, ko savā definīcijā ietilpina Vīze, bet varbūt viņš
domā pavisam ko citu — ko īsti, tas paliek nenoskaidrots.

Katrā ziņā, tikumus un paražas varētu apzīmēt par tautas

raksturu.

Kultūras definīcijā Skujenieks netiek tālākpar solījumu

šo terminu definēt (25. lpp.). Definīcijas vietā uzzinām, ka
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ir materiālā kultūra un garīgā kultūra. Skujenieks lasītājiem

arī pasniedz marksistisko formulu, ka pēc satura kultūra

esot internacionāla, bet pēc formas nacionāla; internacionālā

kultūra ar valodas palīdzību kļūstot nacionāla. Šāds kultūras

apraksts nepavisam neapmierina.Arī Girņus nedefinē lietoto

terminu
„ kultūra", tikai norāda uz kultūras lomu.

Minēšu vēl krievu emigrantu sociologa P.Sorokina doto

tautas definīciju: Tauta ir solidāra, organizēta, pa pusei

slēgta sociālās kultūras grupa ar daudz funkcijām, kura

vismaz daļēji apzinās savu vienību un eksistenci. Šo grupu

veido individi, 1) kas ir tās pašas valsts pilsoņi, 2) kam ir

kopēja vai līdzīga valoda un kultūras vērtību mēraulda, kas

radusies kopējās vēstures gaitā, un 3) kas apdzīvo kopēju

apgabalu, ko uzskata par savu territoriju (THE ANNALS,

vol. 370, March 1967, 101. lpp.).

Lai uzskatāmi parādītu visu četru pieminēto autoru

tautas definīcijas kopējos un atšķirīgos elementus, salīdzi-

nāsim tās schēmatiski.

Skujenieks Girņus Vīze Sorokins

Tautas raksturs Patriotisms
Vienrbas

paražas apziņa

Kultūra Kultūra — Kultūra

Valoda Valoda Valoda Valoda

Kopēja Relātīvi
_

cilme vienāda cilme

— - Reliģija _

Valstiska un valstiska
politiska organizācija

organizācija
& J

Ilgstoša _ ~ ...

.-,
Territoriala

— — territoriala
kopība

kopība

Kopēja Kopēja

vēsture vēsture
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Pēdējā laikā par terminiem „tauta" un „nācija" lielu

interesi izrāda boļševiki, ko pieminu tikai, garām ejot. Tā

žurnālā VOPROSI ISTORII (Vēstures problēmas') 1966. gadā
notika diskusijas, un, tās ievadot, nācija ir definēta šādi:

„
Nācija ir vēstures gaitā radies ļaužu kopums, ko raksturo

ilgstoša kopība saimniecībā (pastāvot strādnieku šķirai),
territorijā, valodā (sevišķi literārā valodā), etniskās piede-

rības apziņa un arī dažas īpatnības ļaužu psīchē, sadzīves

tradicijās, kultūrā un centieni cīnīties pēc brīvības". Uzma-

nīgi izlasot šo definīciju, redzams, ka boļševild latviešus

par nāciju neatzīst, kaut vai ar to, ka noliedz brīvības cīņu
esamību tagadējā Latvijā.

Skujenieka „tautas raksturs", Girņus «patriotisms" un

Vīzes «tikumi un paražas" ir lielā mērā viens un tas pats

elements, kas nosaukts dažādos vārdos.
„
Kultūra

"

ir minēta

pirmo divu autoru definīcijā, kaut arī precīzi neraksturojot,
kas ar šo terminu domāts. Formāli «kultūra" nav minēta

Vīzes definīcijā, bet būtiski tā tur ietilpst, jo «tikumi un

paražas" un «reliģija" lielā mērā ietilpst kultūras lokā.

Visi četri autori par tautas konstituējošo elementuatzīst

valodu, kaut labi zina, ka ir tautas, kas par savu valodu

pārņēmušas svešu valodu, un tautas, kam ir vairākas valodas.

Nav nejaušība, ka ne vien šeit minētie autori, bet praktiski

ari" visi citi, kas mēģina definēt tautu, par svarīgu elementu

uzskata valodu. Neapšaubāmi tā ir viena no galvenajām kādas

tautas pazīmēm. Kad Krievijā 1897. gadā izdarīja pirmo un

vienīgo cariskās Krievijas tautas skaitīšanu, tad statistiķi
valodu pat atzina par vienīgo pazīmi, ar ko atšķirt daudzās

Krievijā esošās tautas. Kaut gan tautas definējums vienīgi

pēc valodas ir pārāk šaurs, varam teikt, ka neviena definīcija
nebūs pilnīga, kas ignorē valodu. Valoda ir nepieciešama,

bet tā nav pietiekama pazīme, kas raksturo kādu tautu. No

teiktā izriet, ka tad, kad trešās Latvijas latvieši vairs nerunās

latvisld, arī trešā Latvija būs beigusi eksistēt.

Kopējo cilmi par svarīgu atzīst tikai Girņus un Vīze. Tas,

ka Skujeniekam šīs pazīmes nav, ir liels trūkums. Daudzi



12

autori kopējo cilmi un no tās izrietošo kopības sajūtu uzskata

par pašu galveno elementu tautas definīcijā. Jāatzīst tomēr,
ka kopējā cilme nevar būt svarīgāka par saiti, kādā šf kopējā

cilme izpaužas — valodu.

Ir pilnīgi saprotams, kādēļ nedz Skujenieks, nedz Girņus

neietilpina savā definīcijā Vīzes minēto valstisko un politisko

organizāciju un ilgstošo territoriālo kopību. Kad Skujenieks

sarakstīja savu grāmatu, Latvija vēl nebija ieguvusi patstā-

vību. Girņus savukārt rakstīja, kad patstāvība bija zaudēta.

Abiem šiem autoriem tādēļ likās, ka šo elementuvar ignorēt»

kamēr Vfze to savā definīcijā saprotamā kārtā ietilpina. Ne

vien Vācijā, bet arī citu Rietumeiropas zemju valsts tiesībās

ir tendence identificēt tautu ar valsti. Pastāv legāls uzskats,

ka tautība un pavalstniecība ir viens un tas pats. Tā par

latviešiem, kas dzīvo Austrālijā un pieņēmuši austrāliešu

pavalstniecību, saka, ka viņiem ir
„
British (I) nationalitv"

,

bet viņu latvietību privātās sarunās, presē untaml. apzīmē

ar vārdiem
„

Latvian born" (dzimis latvietis). Latviešiem,

kas vēl nav ieguvuši Austrālijas pavalstniecību, oficiāli nav

nekādas tautības (nationalitv), bet tikai
„

allegiance". Šis ir

no feodālās iekārtas mantots termins un nozīmē, ka personai

jāizturas, kā prasa attiecīgās zemes likumi, un tad tā bauda

šo likumu aizsardzību.

Uzskatam, kas identificē tautību ar pavalstniecību, ir

ļoti liela nozīme, aplūkojot latviešu pārtautošanas jautājumu.

Ja no tautības atņem politisko aspektu, tad kā svarīgākais

paliek kulturālais aspekts. Tā kā demokrātiskās valstīs kul-

turālā darbība ir katra pilsoņa privāta lieta, tad tas nozīmē,

ka brīvajās zemēs valsts varai nenāk ne prātā iejaukties

latviešu tautības kopšanas lietās.

KULTŪRAS DEFINĪCIJA

Līdz ar to priekšplānā izvirzās kultūra. Kultūru definē-

sim kā cilvēku sabiedriskās dzīves kvalitātīvas parādības:

reliģiju, filozofiju, valodu, mākslu, tikumus un paražas.

Kultūru raksturo ekspresīvais simbolisms (par to sīkāk sk.:
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G.Jaeger & P.Selznick, „A normative theory of culture",

AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEVV, vol. 29, 1964). No

kultūras atšķirsim civilizāciju — cilvēku sabiedrisko aktivi-

tāti un tās produktus, kas noder dzīves apstākļu uzlabošanai:

zinātni, technoloģiju, kā ari" labklājas, miera un kārtības

nodrošinājumu.
Autors labi apzinās, kādu skudru pūzni viņš aizkar.

Padomju filozofi, kam ir pienākums nostāties opozicijā pret

jebkuru nemarksistisku pieeju, saskaitījuši 257 pretrunīgas

rietumu (viņi saka: «buržuāzijas") kultūras definīcijas (sk.:

A.l.Arnol'dov, SOCIALIZM I KUL'TURA, Moskva 1962).
Galvenie iebildumi pret šīm definīcijām Arnoļdovam ir, ka

tajās cenšoties atšķirt garīgo no materiālā un tā atraujot

virsbūvi no pamata; kultūras definīcijas esot behevioristiskas,

pasvītrojot, ka kultūra ir paaudžu mantojums, un neredzot

tās šķirisko raksturu.

Arnoļdovs raksta, ka kultūra esot tik komplicēta parā-

dība, ka to vispār nevarot definēt (38. lpp.), un pēc tam —

lasi un brīnies — pats definē kultūru (39. un 40. lpp.). Turklāt

viņa definīcijai ir visi viņa paša tikko minētie trūkumi, jo

sevišķi definīcijai par kultūru šaurākā nozīmē.

Atšķirot kultūru no civilizācijas, mēs noraidām antro-

poloģisko kultūras definīciju, kas par kultūru uzskata visu

sociālo mantojumu. No latviešu autoriem antropoloģisko

definīciju akceptē P.Jurevičs, kultūru definējot šādi (KUL-

TŪRAS SEJAS, Stokholmā 1960, 10. lpp.): „Kultūra vispla-

šākā nozīmē ir viss tas, ko" cilvēks rada savas dzīves un

sevis paša uzlabošanas, resp. izkopšanas dēļ" .
Kultūras

sākumi esot akmens cirvis un loks, pirmie piejaucētie dzīv-

nieki, tāpat visi pirmatnējie ticējumi, kas ietver ari"morāli,

dzeju un pasaules izskaidrojumu.
Jureviča definīcijā ir apvienotas ļoti atšķirīgas parādī-

bas — tādas, ko var kvantificēt, t.i., skaitīt un mērīt, un

tādas, kas ir kvalitātīvas. Akmens cirvji, loks, piejaucētie

dzīvnieki pieder pie pirmās katēgorijas, bet morāle, pasaules

izskaidrojums pie otras. Pirmās pieder pie civilizācijas,



14

bet otras pie kultūras (sk. : E.Dunsdorfs, «Civilizācijas

indeks", ZĪLE, Stokholmā 1965).

No mūsu viedokļa šoreiz šī atšķirība ir ļoti svarīga. Tā,

ja pārņemam no kādas citas tautas civilizācijas sasniegumus

— piemēram, zirgu pajūga lietošanas vietā braucot ar auto

— mēs to neuzskatīsim par pārtautošanos. Turpretim par

tādu gan parasti būs jāuzskata kultūras parādību pārņemšana
— piemēram, pārņemot ģimenes lietošanā svešu valodu.

Literātūrā, runājot par kultūru un civilizāciju, starp

abām ir norādītas tādas atšķirības, kas mūsu nolūkiem nav

noderīgas. Piemēram, Arnolds Toinbijs arī atšķir kultūru

no civilizācijas, bet pavisam citādā nozīmē nekā nupat pie-

minēts. Šī pieeja, runājot par kultūras un civilizācijas atšķi-

rību, ir centrā Toinbija divpadsmit sējumu biezajam darbam

STUDY OF HISTORY. Pēc Toinbija domām, kultūras kodols

ir reliģija. Ap šo kodolu ir aplipušas kārtas — mākslinieciskā,

intelektuālā (filozofija, zinātne, technoloģija) un valodas kārta.

Tas viss veido kultūras pamatu. Tālāk seko politiskā un

ekonomiskā virskārta. Kultūras un tās virskārtas vēsturisko

manifestāciju Toinbijs sauc par civilizāciju. Šis uzskats labi

saskan ar viņa viedokli par lielo tautu kultūras pārākumu,

kura ar laiku kļūst par mazo tautu kultūru, tā panākot mazo

tautu izzušanu «challenge and response" mūžīgajā sacensībā.

Ka kultūra ir svarīgs elements tautības noteikšanai, par

to zinātnē tagad valda samērā liela vienprātība. Modernie

amerikāņu sociologi min divas esenciālas tautības pazīmes:

kultūras saites un kopības sajūtu. Latviešu lasītājus ar šādu

uzskatu ir iepazīstinājis sociologs Gunārs Irbe (ARCHĪVS V,

1965). Šie sociologi mēģina no individa tautības atšķirt viņa
etnisko cilmi (tā definējot attiecīgā individa vecāku tautību).

Pēc šī uzskata, tautība ir subjektīva, un to iegūst audzinā-

šanas procesa rezultātā. Etniskā cilme turpretim irobjektīva,

ko var noldusēt vai nezināt, bet ko nekas nevar grozīt.

Šāda pieeja ir ļoti piemērota amerikāņu tautībusituācijai,

jo tā palīdz izskaidrot un attaisnot pārtautošanos, kas norit
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Amerikā, Piemēram, pāramerikānizētie zviedri būs ar zvied-

risku cilmi un amerikāņu tautibu. Nupat raksturotā atšķirība

starp tautību un etnisko cilmi daļēji izpaužas Kanādas tautas

skaitīšanas jautājumu formulējumā par skaitāmo personu

etnisko cilmi un dzimto valodu.

Uzskatam, kas atšķir tautību no etniskās cilmes, ir savas

priekšrocības, bet arī trūkumi. Priekšrocības ir nule rak-

sturotās — tautām un valstīm, kas piekopj pārtautošanas

polītiku, šāda atšķirība palīdz pārvarēt pārtautojamo pretes-

tību. Sak' — tautība nav nekas permanents, to var ieaudzināt,

un to var mainīt. Savā laikā šāds uzskats pastāvēja ari" Lat-

vijā. Salīdzinot 1930. un 1935. gada Latvijas tautas skaitīšanas

datus, redzams, ka latviešu skaits ir pieaudzis nevis lielākā

dabiskā pieauguma vai latviešu ieceļošanas dēļ, bet tāpēc, ka

citu tautību piederīgie sevi deklarēja (vai viņus pierakstīja)

par latviešiem.

Minētā uzskata priekšrocība vēl ir tā, ka zinātniskajā
analizē atšķirība starp etnisko cilmi un tautību palīdz aprak-

stīt pārtautošanās procesu.

Trūkumi šai pieejai ir vispirms loģiska rakstura. Ja

etniskā cilme ir senču tautība, tad rodas jautājums, kādēļ

tagadējās paaudzes tautība lai būtu kas cits? Otrs trūkums ir

psīchologiska rakstura. Ja tautību var mainīt kā cimdus —

kāda tad tautībai ir vērtība?

Savi trūkumi gan ir arf iepriekš minētajām tautas defi-

nīcijām. Atgriežoties pie tām, jāsaka, ka Vīzes definīcijas

lielākais trūkums ir, ka tajā ietilpināti tikai daži kultūras

elementi. Ka Skujenieks savā definīcijā nav uzņēmis svarīgu

kultūras sastāvdaļu — reliģiju, izskaidrojams ar to, ka viņš

reliģiju sajauc ar konfesiju. Viņš aizrāda, ka starp latvie-

šiem ir tāds un tāds procents luterāņu, tāds un tāds procents

katoļu utt., un tādēļ „reliģiju" nevar uzskatīt par tautai

raksturīgu pazīmi. Patiesībā šeit svarīgs pavisam kas cits

— nevis mērījamais iedzīvotāju sadalījums konfesijās (ko

varētu uzskatīt par civilizācijas elementu), bet gan nemērf-

jamā latviešu attieksme pret reliģiju. Par spīti individuālām
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atšķirībām, attieksme pret reliģiju ir īpatnēja katrai tautai

un izriet no tautas vēstures tāpat kā tikumi un paražas.

Puslīdz droši var teikt, ka latviešu reliģiskie uzskati ir

visumā vienādi kā protestantiem, tā katoļiem, bet šie uzskati

atšķiras no, teiksim, spāņu reliģiskā uzskata.

Vīzes tautas definīcija visādā ziņā ir noderīgāka, lai

definētu pārtautošanu, bet tikai, ja runājam par pārtautošanu

pašā Latvijā. Ja runājam par pārtautošanu trimdā, tad val-

stiskā un politiskā organizācija unilgstošā territoriālā kopība

vairs nav svarīga, jo tā vairs neeksistē. Runājot par pār-

tautošanu trimdā, tad arī" varam lietot Skujenieka tautas

definīciju, tikai ietilpinot viņa terminos citu saturu — tautas

raksturu un kultūru definējot kā augšā minēts. Kamēr latviešu

izklaidu dzīve trimdā gan uzskatāma par apstākli, kas veicina

pārtautošanu, tikmēr Latvijas kolonizēšana ar krieviem un

citām padomju tautām uzskatāma par tiešu pārtautošanas

aktu.

PĀRTAUTOŠANAS DEFINĪCIJA

Pēc šiem paskaidrojumiem mēģināsim definēt pārtauto-

šanu. Kā jau minēts, ir jāatšķir pārtautošana Latvijā no

pārtautošanas trimdā. Par pārtautošanu Latvijā sauksim

politiku, kuras mērķis ir likt latviešiem aizmirst savu

tautību un vēsturi, iznīcinot viņu nacionālo kopības sajūtu,
latviskos tikumus un paražas, aizstājot latviešu valodu ar

krievu valodu, reliģiju ar ateismu, iznīcinot latviešu val-

stisko un politisko organizāciju. To lielā mērā cenšas panākt,

ieaužot latviešu territoriālajā kopībā nelatviskus elementus,
kā arī sistēmatiski izklīdinot latviešus pārējā Padomju sa-

vienības territorijā.
Par pārtautošanos brīvajā pasaulē sauksim brīvprātīgo

pārvērtību, kuras rezultātā trimdinieki, bet jo sevišķi viņu

bērni, apzinīgi cenšas aizmirst latviešu valodu un pārējos
kultūras elementus — latviskos tikumus un paražas, savu

vēsturi, mākslu, filozofiju un reliģiju. To vietā trimdinieks

cenšas piesavināties mītnes zemes kultūras elementus.
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Lai ātrāk aizmirstu latvisko, viņš izvairās satikties ar

tautiešiem un tai vietā visiem spēkiem cenšas iekļauties
mftnes zemes sabiedrībā.

Pārtautošana ir paaudžu process. Vienalga — vai aiz

dzelzs aizkara valsts vara liek aizmirst latvietību, vai arf

brfvajā pasaulē aizmiršana notiekbrīvprātīgi — arftad, kad

ļaudis, kas ar latvieti satiekas, nenojauš viņa latvisko cilmi,

pats latvietis to ļoti labi zina. Viņa bērniem zināmos apstāk-

ļos šīs zināšanas jau būs tikai fragmentāras, bet trešajā

paaudzē to var pavisam trūkt.

Pašu pārtautošanās procesu var analizējot sadalīt vai-

rākās fāzēs. Sociologi parasti atšķir divas fāzes: akultūrāciju

un sociālizāciju.

Par akultūrāciju sauc parādību, kad individs, resp. ģimene

pārņem kādas citas tautas kultūras elementus savas tautas

kultūras elementu vietā. Tātad latvietis, kas pārfranciskojas,

atmet latviskos tikumus, paražas, pasaules uzskatu un arī

savā ģimenē runā franciski.

Šf pārfranciskošanās notiek arf ārējās parādībās, pie-

mēram, kad latvietis sāk sarunās žestikulēt un dara to ne

vien, runājot franciski, kur žesti pieder pie valodas, bet

arf, runājot angliski, kur žestikulēt nepiederas. Vēl svarī-

gāka galliskošanās notiek pasaules uzskatā, un bijušais

latvietis iemācās zoboties par lietām, ko agrāk uzskatīja

par neaizkaramām.

Pirmajā paaudzē parasti ir visgrūtākpārtautoties valodas

ziņā. Pārvācotu latvieti var pazīt pēc nevāciskās „r" skaņas,

pārangliskoto — pēc nepareizi izrunātas „w" un „th" skaņas,

pārzviedriskotu — pēc tā, ka viņš neprot atdarināt zviedru

mūzikālo akcentu. Vispār retam pieaugušam izdodas iemā-

cīties īpatnējo svešas valodas ritmu. Bez grūtībām valodu

iemācās, to lietojot no bērnības. Arf no šf viedokļa pārtau-

tošana izdodas tikai paaudžu sekā.

Par sociālizāciju sauc parādību, kad individs vai ģimene

iekļaujas svešā sabiedrībā, to apmainot pret savas tautas

sabiedrību. Ne vien latvieša darbabiedri, bet arf tie, ar
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kuriem viņš saietas pēc darba, kaimiņi, ar kuriem viņam
rodas draudzīgas attiecības, ir sveštautieši. Viņš tos tomēr

par tādiem neuzskata, tāpat arī viņu neuzskata par sveštau-

tieti, vai vismaz latvietis ir pārliecināts, ka viņu uzskata

par savējo. Sociālizācijas spilgtākais izpaudums ir jauktās

laulības. Ļoti bieži jauktās laulības nozīmē pārtautošanās

noslēgumu.

Kamēr akultūrācija atkarīga tikai no latvieša paša, resp.

viņa novērošanas spējām (kā izturas tauta, kurā viņš vēlas

ieplūst), tikmēr sociālizācijai vajaga ne vien paša latvieša

centienu, lai tiktu uzņemts svešā sabiedrībā, bet arf šīs

svešās sabiedrības vēlēšanās latvieti uzņemt vai vismaz

neitrālitāti šai ziņā. Šīs svešās sabiedrības labvēlība vai

neitrālitāte ir atkarīga no šķiras, kārtas, subkultūras. Trū-

cīgam latvietim ir maz izredžu tikt uzņemtam bagātā svešā

sabiedrībā, neizglītotam — izglītotā sabiedrībā, un nevienam

latvietim gan nebūs izredzes tikt uzņemtam svešā aristokrā-

tiskā sabiedrībā. Tā kā rietumu pasaulē augstākās sabied-

riskās šķiras, kārtas un subkultūras slāni atšķiras ar savu

īpatnējo valodu, tad uzņemšanu vai neuzņemšanu bieži izšķir

pats pirmais vārds, ko latvietis sarunā izsaka. Zemākajās

kārtās, šķirās un subkultūras slāņos ir daudz vieglāk sociā-

lizēties. Tiešās sekas tam ir, ka pārtautošana parasti ir

saistīta ar deklasifikāciju, resp. latvieša proletārizāciju.

Kamēr sekmīga akultūrācija un sociālizācija var pār-

tautotam individam dot iekšēju gandarījumu un līdz ar to

apmierinātību, tikmēr ilūzoriska pārtautošana var būt ar

ļoti kļūmīgām sekām. Izsakoties citiem vārdiem: ilūzoriskā

pārtautošana ir tikai šķietama. Individs ir pārņēmis tikai

dažus svešās kultūras ārējos atribūtus. Piemēram, franciski

runājot, viņš pareizi žestikulē. Turpretim franciskais „esprit"

viņam ir svešs. Vai arī — individs iedomājas, ka viņš ir

uzņemts svešajā sabiedrībā par pilntiesīgu locekli, bet svešā

sabiedrība viņam sabiedrisko pieklājības normu dēļneizrāda,

ka viņš patiesībā nav uzņemts. Ja attiecīgais indi vids ir tik

neattīstīts, ka savu maldīgo pieņēmumu par uzņemšanu
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svešajā sabiedrībā nemana, tad viņš būs apmierināts. Tomēr

arī vismazāk attīstītam individām var gadīties notikumi, kas

viņam atver acis. Tādā gadījumā var rasties ļoti kļūmīgas

sekas, piedzīvojot vilšanos.

Ir jāraksturo vēl viens termins, ko bieži piemin disku-

sijās par pārtautošanas jautājumiem — asimilācija. Ļoti bieži

šo terminu lieto kā sinonimu terminam ..pārtautošana". Šīs

grāmatas autors jau kādā agrākā rakstā («Asimilācija", ZĪLE,

Stokholmā 1965,un pirms tam 1955. gadā AUSTRĀLIJAS LAT-

VIEŠA GADA GRĀMATĀ) ir norādījis uz atšķirību starp pār-

tautošanos un asimilāciju. Par asimilāciju sauksim individa

pielāgošanos divējādai kultūrai. Šī parādība ir nākošās apakš-

nodaļas temats.

DIVĒJĀDA KULTŪRA UN PĀRTAUTOŠANĀS

Trimdas literatūrā ir samērā plaši diskutēts jautājums

par „divkultūru". Gunārs Irbe un Andris Skreija ir izteikušies,

ka divu veidu kultūras apvienojums ir vienīgā iespējamā

sadzīves forma trimdas latviešiem (ARCHĪVS V). Turpretim

Aivars Runģis ir ļoti katēgoriski iestājies pret divu veidu

kultūru, nosaucot to par monstru („ Bīstieties mitu", TĀL-

TĀLU TĀLUMĀ, 1964, 7.1pp.). Daži citāti no Runga raksta:

„
Mīts ir uzskats, ka iespējams rasties tā sauktam ,div-

kultūru cilvēkam' un ka šī monstra viena daļa būtu latviešu

kultūra."

„
Mūsu ,filozofi' emigrācijā cilvēku, kas māk divas vai

vairāk valodas, maldīgi uzskata par tā saukto ,divkultūras

cilvēku' un turpina tālāk akadēmiskā garā prātojumus, kas

mulsina jaunos latviešus un liekausīties mūsu pretiniekam."

Pēc Ruņģa domām, „mīts" par divējādas kultūras iespēju

lej ūdeni krievu dzirnavās, kuri šādu domu labprāt akceptējot,

jo tas palīdz viņiem latviešus pārkrievot. Nevar teikt, ka

pēdējais arguments sevišķi pārliecinātu. Krieviem ir daudz

spēcīgāki pārtautošanas ieroči, lai no trimdas būtu jāaizņe-

mas doma par divu veidu kultūru.
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Pirms kādiem gadiem polemika par divējādu kultūru

risinājās ari" trimdas presē. VTtolds Vītols publicēja rakstu

(LAIKS, 1963. g. 13. novembri)
„

Kas ir divlcultūra?", starp

citu atsaucoties arī uz šis grāmatas autoru. Atbildi uz šo

rakstu publicēja Ansis Karps turpat (1963. g. 18. decembri),

vēršoties pret G. Irbes] rakstu JAUNĀS GAITAS 19. numurā

un Kārļa Ābeles jun. rakstu AKADĒMISKĀS DZĪVES 4. nu-

murā. Pirmajam autoram Karps pārmet to, ka viņš mēģina

radīt latviešu valodā socioloģijas terminus.

Savā rakstā Karps sniedz arī" kultūras definīciju, ar to

patīkami atšķiroties no citiem autoriem, kuri no definīcijām
izvairās. Karpa definīcija ir, ka kultūra ir viss tas, ko cilvēks

spējis izgatavot un izdomāt savas dzīves un dzīvības uzturē-

šanai un izdaiļošanai, kas dabā nav gatavs atrodams. Ka

redzams, šai definīcijā ietilpst kā civilizācija, tā kultūra. Tā

kā civilizācija ir starptautiska, tad ar šādu definīciju Karps

ievērojami vājina sava argumenta loģiskos pamatus.

Karps savā rakstā attīsta domu, ka attieksmē uz kultūru

ir divējādas pieejas — to var pazīt un to var iemīlēt, t.i., tai

var tuvoties ar prātu un ar jūtām. Turklāt atsevišķi individi

atšķiras jūtu ziņā —ir tādi, kam jūtu dzfve izkopta, un ir tādi,

kas šai ziņā ir nabagi. Viņš raksta: „Ja latviskais kodols būs

stiprs, tad citu kultūru ietekmes būs mazas, tā būs tikai šo

kultūru pazīšana, bet ne iemīlēšana. Tā būs tikai paplašināta

izglītība — vienas vai vairāku citu kultūru apzināšana, ko dod

vienas vai vairāku svešvalodu mācēšana, to mākslu pārzinā-

šana uniespēja padzīvot svešu ļaužu vidē. Tie būs tieplašākie

apvāršņi, pēc kuriem katrs centīgs latviešu jaunietis no

senseniem laikiem tiecies. Tas nekādi nenozīmē būt par divu,

triju vai četru kultūru cilvēku."

Te nu parādās Karpa kultūras definīcijas vājums, ietil-

pinot arī civilizāciju, resp., ko Karps sauc par «materiālo

kultūru". Ar civilizācijas produktu pazīšanu nevar apmieri-

nāties, bet tie ir jālieto. Turklāt tie jālieto neatkarīgi no tā,

vai tos mīl vai ne. Zināmā mērā tas attiecas arf uz galveno

Karpa pieminēto elementu kultūras vārda tiešā nozīmē —
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Harija Berga komentārs.Kaut civilizācijas produkti jālieto, vienalga, vai tos mīl vai ne, šis

produkts ir mūsu pirmā mīlestība.

valodu. Dzīvojot svešā zemē, svešā valoda ir jālieto satiksmē

ar svešiem, vienalga, vai šo valodu iemīl, vai ne. Tā kā

vērotājam ir grūti, reizēm pavisam neiespējami, atšķirt

pazīšanu no iemīlēšanas, sevišķi tad, ja kultūras elements

ne vien pasīvi jāpazīst, bet arī aktīvi jālieto (kā, piemēram,

valoda), tad izzūd uzpūstā starpība starp latvieti svešumā,

kas it kā dzīvo tikai viena veida kultūrā, un to, kas dzīvo

divos kultūras veidos.

Situācija taču ir skaidra. Trimdinieku primārās un vēl

vairāk sekundārās sociālās grupas ir nepārtrauktā mītnes

zemes kultūras ietekmē. Vienīgi tad, ja trimdinieks nav

devies jauktā laulībā, tīrā latviešu kultūra ir iespējama



22

galvenajā primārā sociālā grupā — ģimenē. Vienīgi tad, ja
vairākas latviešu ģimenes dzīvo vienkopus, ir iespējams

paturēt tīru latviešu kultūru pārējās primārajās grupās: bērnu

rotaļu pulciņā un tuvāko kaimiņu satiksmē. Sekundārās sociā-

lās grupas, kurās trimdinieks var dzīvot tīrā latviskā kultūrā,
ir draudzes un biedrības. Pārējās sekundārajās sociālās

grupās viņš gribot negribot ir spiests dzīvot mītnes zemes

kultūrā un sabiedrībā — polītiskā, ekonomiskā, izglītības,

daļēji arf atpūtas un intelektuālās domāšanas ievirzes ziņā.

Kur apstākļi mazāk labvēlīgi, latviešu trimdinieks ir

pakļauts mītnes zemes kultūras ietekmei arī satiksmē ar

kaimiņiem, biedrībās, bērnu satiksmē ar rotaļu biedriemun

jaukto laulību gadījumos arī pat ģimenē.

Tātad vislabvēlīgākajos apstākļos trimdā nav iespējams

palikt tikai latviskās kultūras lokā, kur nu vēl mazāk labvē-

līgos apstākļos. Vienīgā iespēja latviešu trimdiniekam —

mēģināt, cik plaši vien iespējams, saglabāt latviskās kultūras

salas mītnes zemes kultūras jūrā. Ja viņam tas izdodas, viņš

ir „divkultūras" cilvēks. Ja viņam tas neizdodas vai viņš to

negrib — tad viņš pārtautojas. Ir jājautā, vaidivējādās kultūras

pretinieki tiešām labāk vēlētos latviešu pārtautošanos?

Lai novērstu pārpratumus, jāpasvītro, ka visu laiku

runājam par divējādu kultūru, nevis par divējādu civilizāciju.

Pirmā ir iespējama, otra ne. Var gan rasties jautājums, kas

tad patiesībā ir latviskā kultūra, kas būtu saglabājama sacen-

sībā ar mītnes zemes kultūru, un kādi būtu pēdējās elementi,

ko varētu uzņemt, neapdraudot latvisko kultūru?

No šī viedokļa ir pilnīgi vietā Jāzepa Triznas vaicājums

(«Latviskums bez Latvijas zemes", KATOĻU KALENDĀRS

1964, 93. lpp.): «Pēdējā laikā.
. .ir nācis sauklis par latviskas

kultūras saglabāšanu, bet tas pasniegts tik nereāli, ka tur

grūti atrast kādu pieturas punktu konkrētam darbam. Kas ir

latviska kultūra? Vai tai kāds sakars ar Latvijas pašreizējo

kultūru? Kādai tai jābūt?"
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Uz šo jautājumu var rast gluži vienkāršu, pat primitīvu

atbildi. Latviskās kultūras priekšnosacījums ir nebojātas un

pareizas latviešu valodas lietošana ģimenē. Saprotams, sa-

tiksmē ar mītnes zemes sabiedrību latvietis lietos turienes

valodu. No šī viedokļa Aivaram Ruņgim ir taisnība, ka divu

valodu pratējs vien vēl nav „divkultūras" cilvēks. Tomēr divu

valodu prašana ir priekšnosacījums dzīvošanai divējādā kul-

tūrā. Nākošais divkultūras cilvēka priekšnosacījums ir, ka

viņš izjūt saites ar savas tautas un zemes vēsturi. Ar vēsturi

šeit domāju ne vien politisko, bet arī gara attīstības vēsturi.

Izjust saites ar vēsturi ir priekšnoteikums tādēļ, ka tas dod

iespēju saprast atšķirības, ar kurām latvietim jāsastopas

abos kultūras veidos. Savas zemes un tautas vēstures pazī-

šana viņam arī dod morālisku spēku pretoties savu funda-

mentālo kultūras elementuapmaiņai ar svešiem.

Pie šiem fundamentālajiem kultūras elementiem pieder

latviešu reliģija. Ne konfesija, bet reliģija, t.i., tā intimā

attieksme, kas latvietim ir ar Dievu. Pie šiem fundamentā-

lajiem elementiem pieder arī latvieša filozofija — tas daļēji

skeptiskais, daļēji ideālistiskais, daļēji materiālistiskais

pasaules uzskatu maisījums, kas īpatnējs visiem latviešiem.

Tāpat, kā latvietis saglabā savu attieksmi ar Dievu, tā viņš

neiekļaujas mītnes zemes naīvumā, cietsirdībā vai citādā

īpatnējā filozofijā. Pie fundamentālajiem un neapmaināmiem

latviskās kultūras elementiem pieder arī latviešu tūkstoš-

gadīgie centieni pēc daiļuma. Šais centienos ievērojama loma

ir latviskai dziesmai, ko latvietis ne vien klausās, bet arī*

pats dzied. Pazaudējot šos centienus vai apmainot tos pret

mītnes zemes vienaldzību mākslas jautājumos, latvietis ir

ceļā uz pārtautošanos. To pašu var teikt arī attieksmē uz

latviešu tikumiem — godprātību, godbijību, paklausību vecā-

kiem, dotā vārda turēšanu, čaklumu.

Gluži citāda ir situācija attieksmē pret latviskajām pa-

ražām. Pirmām kārtām šīs paražas būs vietā tikai latviešu

primārajās sociālās (tiešās saskares — „face to face") grupās.

Piemēram, latviskā sveicināšanas paraža — ceļot cepuri,
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dodot roku — ir vietā tikai latviešu sabiedrībā (cepuri gan

vēl cels Vācijā, bet ne Austrālijā). Tāpat latvisko paražu—

aizejot, kaut uz īsu laiku, no mājām, atvadīties no vecāldem

un citiem mājiniekiem («Aizmirsās, aizmirsās mātei roku

nobučot. Kuru dienu māt' aizmirsa, man' klēpī neņēmusi ?")

— mītnes zemēs ne visur ievēro.

Latviskā paraža, dodoties ciemos, ņemt līdzi kukuli, būs

parasti patīkama arī satiksmē ar mītnes zemes ļaudīm, kaut

gan reizēm radīs arī neērtu situāciju. Turpretim īpatnējā

latviskā krēsla celšanas paraža bieži paliks nesaprasta. Tāpat

paliks nesaprasta arī dainas maksima:

Man māmiņa piesacīja

Ciemā daudz nerunāt,

Ciemā daudz nerunāt,

Valodiņas nebārstīt.

Vēl vairāk — šī teicamā pamācība modernajos laikos ir

aizmirsusies arī latviešu sabiedrībā.

Visumā par latviskajām paražām jāsaka, ka tām vieta

tikai pašu latviešu satiksmē. Satiekoties ar mītnes zemes

ļaudīm, vietā maksima: ja esi Romā, izturies kā romietis.

Ja esi latviešu kāzās, vari aicināt līgavu dejot, cik patīk, bet

sargies to darīt angļu kāzās.

Jāpiezīmē, ka pēc tam, kad biju pabeidzis šfs grāmatas

manuskriptu, iznāca Aivara Runga daiļdarbs PATS ESI KUNGS,

PATS (1967). Tur 113—114. lpp. stāsta fabulā iestrādāts viņa
latviskuma pazīmju katalogs. Salīdzinot redzu, ka pēc tā būtu

vēl jāpapildina šai grāmatā jau pieminētā latviešu domu pa-

saule ar divām raksturīgām īpašībām — spītu un izturību.

Ir arī* dažas ārējas latviskuma pazīmes, piemēram,

latvieša miteklis un dārziņš viņa mājas priekšā, kas liecina

par latvisku garu.

No iepriekš teiktā viegli varētu rasties ieskats, ka autora

uztverē latviešu tauta ir kaut kas viengabalains un statisks,

nemainīgs. Tā tomēr nav domāts. Vispirms latviešu valodā

ir daudz lokālu atšķirību, un tā arī* laika gaitā mainās. Tomēr
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neatkarīgi no lokālām atšķirībām un maiņas (ja vien tā ir

vispārēja un atbilst valodas garam) latviešu valodas lietošana

ir ne vien latviešu kultūras svarīgākais priekšnosacījums, bet

arf būtisks elements.

Arī prasība, lai individs izjustu kopību ar savas tautas

un zemes vēsturi, nav jāsaprot tā, it kā tam, kas vēsturi

sīkumos nepārzina, nebūtu dalības latviešu kultūrā. Vispār te

nav runa par intelektuālu pieeju, t.i., vēstures zināšanām,

bet gan par emocionālo pieeju. Prasība ir, lai mēs izjustu,

ka Latvijas vēsture ir mūsu vēsture, ka senatnē latviešu

tautai nodarītās pārestības ir nodarītas mums, un gaišie brīzi

latviešu tautas pagātnē ir arf mūsu gaišie brīži. Tas, cik kāds

individs zina par mūsu vēsturē piedzīvotajiem gaišajiem un

tumšajiem laikiem, būs viņa skolas mācību vai pašizglītības

rezultāts. Viens zinās vairāk, otrs mazāk, bet šo zināšanu

apmērs sakarā ar iepriekš teikto nav svarfgs. Svarfga ir

emocionālā apziņa, ka tā ir mūsu vēsture. Parasti ar to ir

saistīta arf ziņkāre ar šo vēsturi iepazīties.

Līdzīgi jāsaka par reliģiju. Jautājumam par piederību

pie vienas vai otras atšķirīgas latviešu tautas konfesijas ir

ļoti maza nozīme. Tikai, ja notiek konfesijas maiņa, pievie-

nojoties mftnes zemē populārākai konfesijai, var rasties

šaubas, vai tas nenozīmē pārtautošanos. Tikai šaubas — ne

pārliecība.

Par latvisko pasaules uzskatu runājot, atkal jāsaka, ka

šo pasaules uzskatu būs ietekmējusi vide, no kuras attiecīgā

persona nāk. Ģimenei, kam vēl nesenas saknes laukos, tas

būs citāds nekā vairāku paaudžu pilsētniekiem. Tomēr tam

būs kāds kopējs — latvisks elements. Kas ir šis kopējais

elements, to bez modernās socioloģijas speciāli veiktiem

pētījumiem īsti nevaram noteikt, bet varam gan izjust.

Par daiļuma sajūtu jāsaka atkal tas pats. Visām vecajām

tautām ir sava īpatnēja daiļuma sajūta, bet tā ir citāda katrā

sabiedriskā slānī. Kur pastāv šķiras (Latvijā atšķirības starp

šķirām, salfdzinot, piemēram, ar Angliju, bija tik mazas, ka

tās nemaz nepelnf „šķiru" vārdu), tā ir arf citāda katrā šķirā.
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Tomēr sava fpata daiļuma sajūta ir kopēja visiem latviešiem,

un tā ir citāda nekā, piemēram, vāciešiem, zviedriem, fran-

čiem, itāliešiem, krieviem Tāpat kā citāmtautām, šr latviskā

daiļuma sajūta laika gaitā mainās, bet tomēr patur savu īpat-

nējo raksturu.

Latviskajās paražās visspilgtāk izpaužas sabiedriskā

dinamika un plūrālais raksturs. Tās vienmēr bijušas citādas,

piemēram, pilsētniekiem un lauciniekiem, vidzemniekiem,

kurzemniekiem, zemgaļiem un latgaliešiem, pat katrā pagastā

bijušas savas atšķirības. Šeit saskatīt kopējo ir daudz grūtāk

Arī laika ritējumā paražas mainās, ko jau pasvītroju, minot

dažus piemērus.

Par spīti lokālajām atšķirībām unmaiņām vēstures gaitā,
kā arī īpatnībām dažādos latviešu tautas slāņos, tomēr ir

kāds kopējs elements, kas raksturo latvisko kultūru. Šī lat-

viskā kultūra atšķiras no krievu, vācu, igauņu un jebkuras

citas tautas kultūras. Tā kā šo latvisko kultūru sāk pētīt tikai

tagad trimdā mūsu jaunie sociologi, vēl nav iespējams to

zinātniski precīzi aprakstīt. Tomēr nevar teikt, ka Amerika

vai Antarktika neeksistēja, pirms tās nebija atklātas un ap-

rakstītas. Latvieši, nonākot svešumā, intuitīvi vēl spilgtāk

nekā Latvijā izjūt savas kultūras atšķirību un to apzinās. Tas

vien jau pierāda, ka eksistē fpata latviska kultūra.

Secinājums svarīgajā divkultūras cilvēka problēmā tātad

ir šāds: cilvēks ar divu veidu kultūru ir vienīgā praktiskā

iespēja trimdā, ja viņš nepārtautojas. „Divkultūras" cilvēks

prot savu un mītnes zemes valodu. Viņš saglabā savas kul-

tūras kodolu, bet satiksmē ar ārpasauli ietērpjas svešā čaulā.

«Divkultūras" latvietis gan ir pusbārenis — viņa īstā māte

ir Latvija, bet tēvs reizēm ir mītnes zeme. Tomēr labāk būt

pusbārenim nekā apaļam bārim, ko adoptējusi pamāte.

Procesu, ar kuru latvietis iekļaujas mītnes zemes kul-

tūrā, tai pašā laikā saglabājot arī savu no senčiem mantoto

kultūru, jau nosaucām par asimilāciju.
Schēmatiskā attēlojumā atšķirība starp asimilāciju un

pārtautošanu ir šāda:
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Asimilācija

(dzīve divējādā kultūrā)

Latviešu reliģiskie uzskati

Latviešu filozofiskie uzskati

un latviskie tikumi

Daiļuma mīlestība

Latviešu valoda ģimenē un

satiksmē ar tautiešiem;

mītnes zemes valoda sa-

tiksmē ar ārpasauli

Latviskās paražas ģimenē un

satiksmē ar tautiešiem;

mītnes zemes paražas sa-

tiksmē ar ārpasauli

Mītnes zemes civilizācija

Pārtautošanās

(mītnes zemes kultūras pārņemšana)

Mītnes zemes reliģiskie uz-

skati vai vienaldzība

Mītnes zemes filozofiskie uz-

skati un tikumi

Tikai mītnes zemes valoda,

arī ģimenē

Tikai mītnes zemes paražas

Mītnes zemes civilizācija

SECINĀJUMI

Par pārtautošanos sauksim procesu, kad trimdinieks

pārņem mītnes zemes kultūru — dzfves uzskatu, reliģiju,

tikumus un paražas, runā ģimenē mītnes zemes valodā un,

atsakoties no savas agrākās tautības, uzskata, ka viņam ir

mītnes zemes tautība.

No pārtautošanās jāatšķir dzīve divējādā kultūrā — ģimenē

latviskā kultūrā, satiekoties ar mītnes zemes ļaudīm — turie-

nes kultūrā.
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LATVIEŠU DEMOGRAFISKAIS STĀVOKLIS

Hagadējās
Latvijas samazinātajā platībā (63,7 tūkstoši

km2, salīdzinot ar 65,8 tūkstošiem km2 patstāvības laikā) pat-

laban dzfvo 2,2 miljoni iedzīvotāju. Šai skaitā ietilpst tiklab

latvieši, kā cittautieši.

Pēdējā tautas skaitīšanā 1959. g. 15. janvārī Latvijā

saskaitīja 2.093.458 iedzīvotājus. No tiem 1.305.025 personas

deklarēja, ka viņu dzimtā valoda ir latviešu valoda. Par lat-

viešiem tomēr uzdevās tikai 1.297.881 persona, un to, kas

minēja, ka ģimenē sarunājas latviski, bija vēl mazāk —

1.276.486 personas. Nesaskaņa starp pēdējiem trim skaitļiem
norāda uz pārtautošanās tendenci.

1959. gada padomju tautas skaitīšanā konstatēja latviešus

arī ārpus Latvijas. PavisamPadomju savienībā par latviešiem

sevi deklarēja 1.399.539 personas. No viņiem ģimenē latviski

runāja 1.330.560. Tātad ārpus Latvijas, citās padomju repub-

likās un apgabalos atradās 101.658 latvieši. Neapšaubāmi šis

simttūkstotis ir pakļauts spēcīgam pārtautošanas riskam.

Pārtautošanas polītiku Padomju savienībā reālizē: 1) ko-

lonizējot Latviju ar krieviem un citiem sveštautiešiem un

2) izklīdinot latviešus pārējā Padomju savienībā. Rezultātā

Latvijā ir tikai 62 % latviešu, bet Rīgā pat tikai 45,6 %.

Pārkrievošanas politikai kalpo tas, ka par pirmo valodu

Latvijā ir izvirzīta krievu valoda un ka latgaliešu dialekts ir

pilnīgi noliegts. Ka pārkrievošana ir noteikti apzinīgi veikta

polītika, nevis dabiska parādība, kas radusies pati no sevis,

liecina komunistu partijas 1961. gada programmas tēzes par

«partijas uzdevumiem nacionālo attieksmju laukā"
.

Tajā

minēts, ka jālikvidē nacionālās īpatnības un jārada vienota

padomju kultūra, kas būtu dibināta uz krievu valodu, pakāpe-

niski nomirdinot nekrievu valodas. Ka šī polītika ir latviešu
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tautai uzspiesta, par to liecina latviešu pretestība. Visspilgtāk
tā izpaužas relātfvi mazajā jaukto laulību skaitā (1961. gadā

no 12.558 latvietēm, kas devās laulībā, 1373 apprecējās ar

krieviem — t.i.
,

10,9 %• sk. : BRrVTBA, 157. nr.
,

1965) par

spīti ļoti lielam sieviešu pārsvaram Latvijā. Latvietes labāk

paliek neprecētas nekā prec sveštautieti. Ar visu šo pretestību

pārtautošanas process Latvijā tomēr iet savu gaitu.
Kaut gan galvenā latviešu tautas masa atrodas nebrīvajā

dzimtenā un citās padomju republikās, ievērojama daļa latviešu

atrodas arf trimdā brfvajā pasaulē — trešajā Latvijā. Viņu
skaitu konstatēt tomēr ir daudz grūtāk nekā latviešu skaitu

Padomju savienībā. Jāzina, ka brīvajā pasaulē tikpat kā nepa-

zīst tautības jēdzienu mums pazīstamajā izpratnē. Tai vietā

tautas skaitīšanā bieži vien prasa nacionālo piederību, bet ar

šo terminu saprot pavalstniecību. Tā kā daudz vietās latvieši

lielā skaitā pieņēmuši patvēruma zemes pavalstniecību, tad

oficiālās statistikas lokā viņi pazūd mūsu skatam. Nelielais

skaits to, kas nomināli paturējuši Latvijas pavalstniecību,

statistiskās tabulās parasti ir ietilpināts
„

dažādo" grupā.

Vienīgi Kanādā lielās franču minoritātes dēļ izveidots ter-

mins «etniskā grupa" , kas samērā tuvs latviešu «tautības
"

jēdzienam.

Dažās zemēs tautas skaitfšanā reģistrēta skaitāmo per-

sonu dzimšanas vieta, piemēram, ASV, Anglijā, Zviedrijā,

Jaunzēlandē. Anglijā tomēr Latvijā dzimušo skaits statistis-

kos datos ietilpināts «dažādo" ailē. Dzimšanas vieta tomēr

nav identiska ar tautību. Latvijā dzimušo skaitā, piemēram,

ietilpst žīdi un citas Latvijas minoritātes. Ja statistika pub-

licē šķērsu klasifikācijas datus pārdzimšanas vietu un ticību,

tad, saprotams, žīdus var atskaitīt. Par pārējām minoritātēm

šādu iespēju nemaz nav. Tomēr šo personu skaits nav visai

liels un kopējo ainu nevar jūtami ietekmēt.

Nopietnāks traucējums latviešu skaita konstatēšanai brf-

vajā pasaulē zemēs, kur pieejama statistika par skaitāmo

personu dzimšanas vietu Latvijā, ir samērā prāvais ārpus

Latvijas territorijas dzimušo latviešu skaits. Pirmā pasaules
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kara laikā lielāks skaits latviešu dzimuši bēgļu gaitās Krie-

vijā, bet Otrā pasaules kara laikā Vācijā. Statistikā, kur

atzīmē dzimšanas vietu, šie latvieši, protams, parādās kā

Krievijā un Vācijā dzimušie. Uzdevums tātad ir aplēst viņu
skaitu.

Grūtības sagādā arī problēma, kā skaitīt jaukto laulību

bērnus. Latvijā šai ziņā grūtību nebija, jo vecāki deklarēja

savu bērnu tautību. Tur, kur tautības deklarāciju neprasa un

pat nepazīst tautības jēdzienu, statistiķim jāizšķiras, vai

puslatviešus pieskaitīt pie latviešiem.

Brīvajā pasaulē ir arī tādas zemes, kur tautas skaitīšanā

neuztver nekādas pazīmes, kas ļautu vērtēt latviešu skaitu.

Piemēram, Vācijas federālajā republikā pirms tautas skaitī-

šanas 1961. gada 6. jūnijā tieši apsvēra jautājumu, vai prasīt

dzimšanas vietu, un nolēma to nedarīt. Līdz ar to tautas

skaitīšana nedod nekādu norādījumu, kas ļautu noteikt, cik

Vācijā ir latviešu. Viņu skaita vērtēšanai tāpēc jāmeklē ne-

drošāki paņēmieni. Sekojošās apakšnodaļās ir mēģināts

novērtēt latviešu skaitu dažādās trešās Latvijas patvēruma

zemēs.

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

Vislielākais skaits latviešu brīvajā pasaulē dzīvo Ame-

rikas savienotajās valstīs. Viņu skaita aplēsumam pamatā

liekami 1960. g. 11. aprīļa tautas skaitīšanas dati. Saskaņā
ar 1964. gadā publicēto datu kopsavilkumu (1960 CENŠUS OF

POPULATION, vol. I, Characteristics of the population,

Part 1, United States summarv, Table 162) personas, kas vai

nu pašas, vai viņu vecāki dzimuši Latvijā, bija pavisam

89.154.

Šai ASV tautas skaitīšanā ir konstatētas pirmkārt per-

sonas, kas dzimušas Latvijā, un otrkārt viņu pēcteči. Attie-

cīgajā skaitīšanas veidlapā bija šādi jautājumi: Kur persona

dzimusi? Ja persona dzimusi ārpus Savienotajām valstīm,

tad pierakstīt zemes nosaukumu.
. .

Lietot starptautiskās

robežas, kādas tagad atzīst Savienotās valstis. Kādā zemē
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dzimis personas tēvs? Kādā zemē dzimusi personas māte?

Augšā minētajā tautas skaitīšanas publikācijā (32, XXI lpp.)

paskaidrots: Ārzemēs dzimušām personām jautāts, kādā zemē

dzimušas, saskaņā ar starptautiskajām robežām, ko atzīst

ASV 1960. g. 1. aprīlī.
. .

[Jāvērš uzmanība uz to, ka] daudzi

ārzemēs dzimušie mēdz noteikt savas dzimšanas vietas zemi

atkarā no tā, kāda šī zeme bija vai nu viņu dzimšanas laikā,
vai ieceļošanas laikā.

Par ārzemēs dzimušo pēctečiem paskaidrots:
„

Katēgo-

rija — „native of foreign or mixed parentage" — attiecas uz

Amerikas savienotajās valstīs dzimušajām personām, kam

viens vai abi vecāki ir dzimuši ārzemēs. Par vecāku dzimša-

nas zemes noteikšanu jāievēro tas pats, kā par personām, kas

dzimušas ārzemēs. . .ja ārzemēs dzimušie vecāki ir dzimuši

dažādās zemēs, tad viņu pēcteči jāklasificē pēc tēva dzimšanas

vietas..
.

"

No šiem paskaidrojumiem izriet vairāki svarīgi apstākļi.
Pirmkārt, statistika sniedz ziņas par Latvijā dzimušajiem.
Tātad datos ietilpst arī Latvijā dzimušie sveštautieši, no

kuriem svarīgākie būs žīdi. No otras puses, datos neietilpst

Pirmā pasaules kara laikā Krievijā un Otrā pasaules kara

laikā Vācijā dzimušie latvieši.

Otrkārt, Latvijā dzimušo pēcteču skaitā nākošajā paaudzē

ietilpst arī jauktajās laulībās dzimušie bērni — kā no tēva, tā

mātes puses. R.Šēnfelds vienīgajā rakstā, kas līdz šim pub-

licēts par latviešu skaitu pēc 1960. gada tautas skaitīšanas,

izsaka domas, ka statistikā uzņemti tikai tie jauktajās laulībās

dzimušie, kam tēvs dzimis Latvijā (sk. : ARCHĪVS V). Viņa

spriedums dibinās uz skaitīšanas paskaidrojumu nepareizas

interpretācijas. Tikai tais gadījumos, kad vecāki ir dzimuši

katrs citā ārvalstī", ņem vērā tēva dzimšanas vietu. Turpretim

jauktajās laulībās ar ASV dzimušajiem, vienalga, vai tēvs,

vai māte ir dzimusi Latvijā, Amerikas savienotajās valstīs

dzimušie bērni ir klasificēti kā Latvijā dzimušo pēcteči.

Palūkosimies tagad uz ASV tautas skaitīšanas datu kop-

savilkumu par Latvijā dzimušajiem un viņu pēctečiem.
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Amerikas savienotajās valstis 1960. gadā dzīvoja:

LATVIJĀ DZIMUŠI LATVIJĀ DZIMUŠO PĒCTEČI KOPĀ

Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā

24.063 26.618 50.681 19.476 18.997 38.473 43.539 45.615 89.154

Pēc šiem datiem aplēsīsim latviešu skaitu. Vispirms no

kopskaita 89.154 jāatskaita Latvijā dzimušie žīdi. Austrālijā

to bija 0,9 % (sk. tālāk). Pieņemsim, ka ASV bija vairāk —

1 %. Atskaitot 892 personas, paliek 88.262. Lēšot proporcio-

nāli Austrālijā konstatētiem skaitļiem, mums jāpieskaita

5600 Krievijā dzimušie un 1800 Vācijā dzimušie latvieši. Līdz

ar to latviešu kopskaits pieaug līdz 95.700. Vēl jāpieskaita

Krievijā dzimušo latviešu pēcteči nākošā paaudzē. Skaitot tos

proporcionāli Latvijā dzimušo personu skaitam ASV, dabūjam

4300, bet pavisam latviešu kopskaitu apaļos skaitļos 100.000.

Salīdzinot mūsu aplēsumus par ASV un par Austrāliju

(sk. nākošo apakšnodaļu), konstatējama kāda nesaskaņa. ASV

otrā paaudze ir 43 % no kopskaitļa, kamēr Austrālijā tikai

15 %. Šī starpība būs izskaidrojama ar to, ka ASV jau priekš

pēdējā kara bija samērā daudz ieceļotāju no Latvijas, kamēr

Austrālijā, t.s., veclatviešu bija samērā maz. Ja nesaskaņu

var izskaidrot, tā nenorāda, ka aplēsumā būtu kļūda.

Pārtautošanās ASV latviešos

Par pārtautošanās progresu ASV latviešu starpā vēl

nekādi pētījumi nav izdarīti. Ir tomēr daudz liecību, ka tā tur

notiek. Pirmām kārtām latviešu pārtautošanās ASV atspogu-

ļojas literātūrā, sevišķi vairākos Anšlava Eglīša darbos, gan

tieši, gan netieši. Piemēram, viņa romāns CILVĒKS NO

MĒNESS (1954) rāda ievērojamu pārtautošanās progresu.

Savās ceļojuma piezīmēs TREŠAIS ZVANS (1965) Anšlavs

Eglītis kā leaut ko sevišķu piemin gadījumus, kad viņam
nācies dzirdēt jaunatni runājam pareizā latviešu valodā:

„Anda [Uršteina]
...

runāja mīkstā, paklusā pareizā

latviešu valodā un nekad neiejauca angļu vārdus kā mēs,

vecās paaudzes valodas sargi, to tik bieži darījām" (118.lpp.).
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Harijs Bergs iepazīstina: "Latviešu jaunieši — rakstnieksKeielaidīzīīdžeies"

„Dainftei [Dārziņai] jau bija desmit gadu
. . . viņa runāja

pavisam tīrā un bagātā latviešu rakstu valodā.
. (276.1pp.).

Rakstnieks Jānis Klīdzējs savukārt sniedz šādu zīmīgu
liecību (TILTS, 1965., 70—71. nr.): „Ir gadTjies būt latviešu

jauniešu pulkā, kur zēni un meitenes ir no 25 gadu vecuma

uz leju. Gadās iepazīšanās. Tavs vārds un mans vārds.

— I did not get vour name. Better spell it please.

Un es to daru: — Kei-el-ai-dī-zī-ī-džei-es.

Nav man nekāda iemesla brīnīties. Tā ir mūsu dienu

reālitāte.
"
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Rakstniekam nav iemesla brīnīties, mums gan. Turklāt

vairāk par to, ka mūsu jaunatne nepazfst JAUNIEŠU autoru,

nekā par to, ka tā nemīl runāt latviski.

Otrām kārtām, zināmu ieskatuASV latviešu pārtautošanās

procesā paver nedaudzie sociologu pētījumi. J.Veidemanis

(LHZA RAKSTU KRĀJUMS II), analizējot Milvoki latviešu

sadzīvi, atzīst, ka «latvieši ar prātu grib latvisku dzīvi, bet

tiem ir vājš kopības gars, maza interese kopībā piedalīties".

Viņa aptaujas konkrētie rezultāti rāda, ka vairāk nekā trešdaļa

(37,3 %) latviešu, kas precējušies Milvokī, par dzīves biedru

izraudzījušies sveštautieti. Tikai nepilna trešdaļa no visiem

iztaujātiem (30,3 %) domā, ka, Latvijai kļūstot brīvai, viņi
tūlīt atgrieztos. Tikai 23,2 % iztaujāto ir gatavi visu upurēt

Latvijas brīvības labā. No izvēlei dotajām 16 eventuālām

vērtībām Latvijas brīvību svarīguma ziņā atzīst par esošu

virs vidusmēra, bet ne par vissvarīgāko. 27 % latviešu neap-

meklē latviešu sarīkojumus un nepiedalās sabiedriskā dzīvē.

Secinājumā Veidemanis atzīst, ka «latvieši daļēji grauj savas

nākotnes pamatus" un ka, šim procesam tādā ievirzē turpi-

noties, latviešu kultūras dzīves laiks trimdā nebūs ilgs".

Nobeigumā Veidemanis tomēr atzīst, ka stāvokli vēl varētu

glābt jaunā paaudze, ja tā pie sadzīves jautājumiem pieietu

ne tikvien ar prātu, bet arī ar jūtām.

Andris Skreija (ARCHĪVS V) pārtautošanos sauc par

asimilāciju. Viņa secinājums ir, ka latviešu «asimilācija"

ASV būs samērā ātra. Savu spriedumu viņš pamato uz lielā

jaukto laulību samēra. Skreija raksta: „Nav iemesla domāt,

ka latvieši, kas apprec sveštautiešus, ir jau automātiski

asimilējušies, bet nav arī iemesla domāt, ka jaukto laulību

bērni sevi uzskatīs par latviešiem tādā nozīmē, ka Latvijas

un latviešu intereses viņi vērtēs augstāk par savas dzimtenes

interesēm". Kaut arī šīs grāmatas autors tādu viedokli nevar

akceptēt, kā to redzēsim vēlāk, tomēr šeit konstatēsim, ka

ass novērotājs ar speciālā izglītībā vingrinātu skatu domā, ka

latvieši ASV pārtautojas.
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AUSTRĀLIJA

Aplēsumu par latviešu skaitu Austrālijā autors ir publi-

cējis divi reizes. Pirmais aplēsums ievietots Austrālijas
latviešu 6. kultūras dienu programmas grāmatiņā (Melburnā

1956), bet otrs ARCHIVA V sējumā (Melburnā 1965). Kritiski

pārbaudot abus aplēsumus, šeit sniegts pārbaudes rezultāts.

Sāksim ar Austrālijā ieceļojušo skaitu. Pirms lielā

ieceļošanas viļņa tur jau bija ieceļojis zināms skaits latviešu.

Austrālijas 1933. gada tautas skaitīšanas publikācijās re-

dzams, ka toreiz Austrālijā dzīvoja 427 personas, kas bija

dzimušas Latvijā. Kopā ar bērniem var skaitīt 660 personu.

To starpā būs zināms skaits sveštautiešu. Pēc datiem par

iedzīvotāju ticību varam atskaitīt žīdus un konstatēt, ka 1954.

gada 30. jūnija tautas skaitīšanas laikā bija vēl dzīvi 360

Latvijā dzimušie veclatvieši, kas bija ieceļojuši līdz 1947.

gadam. Cik bija viņu bērnu un bērnu bērnu, vairs nevar

noskaidrot (sīkāk sk. : E.Dunsdorfs,
„
Kur palicis Ozoliņš?",

LATVIEŠI AUSTRĀLIJĀ, Melburnā 1953, un „Cik latvieši

iebraukuši Austrālijā līdz 1947. gadam?", AUSTRĀLIJAS

LATVIETIS 1955. g. 30. apr.).

Austrālijas ieceļošanas statistikā latviešus sāk izdalīt

tikai, sākot ar 1948. gada otro pusi, kamēr, t.s., pirmais

transports ieradās Austrālijā 1947. g. 27. novembri. Pēc

oficiāliemsarakstiem, ar šo transportu Austrālijā iebrauca

262 latvieši. Pēc pusoficiālā izdevuma AUSTRALIA IN FACTS

AND FIGURĒS, 21. nr.
,

1948. gada pirmajā pusē iebrauca

1042 latvieši, bet pēc oficiālās statistikas, gada otrā pusē

1470, kopā 2512. Par turpmākajiem gadiem dati oficiālajās

publikācijās nedaudz atšķiras (sk. : QUARTERLY SUMMARY

OF AUSTRALIAN STATISTICS un DEMOGRAPHY). leceļoja

neto: 1949. gadā — 10.592, 1950. gadā — 5395, 1951. gadā —

756, 1952. gadā — 157, 1953. gadā — 21; 1954. g. pirmajā

pusgadā vairāk izceļoja nekā ieceļoja 16. Pieskaitot veclat-

viešus, dabūjam 20.039 personas. Tā kā starplaikā bija miruši

376 Latvijā dzimušie, un tā kā var vērtēt, ka bija miruši vēl
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44 latvieši, kas nebija dzimuši Latvijā, tad 1954. g. 30.jūnija

tautas skaitīšanas laikā no šiem ieceļotājiem vajadzēja būt

pavisam 19.619 personām (latviešu, protams, bija vairāk, jo

jāpieskaita Austrālijā dzimušie bērni). Šai tautas skaitīšanā

ir divējādas ziņas, kas noder salīdzinājumam — Latvijā

dzimušie un Latvijas pavalstnieki. Latvijā dzimušos saskaitīja
17.258, bet, atskaitot 161 žīdu, dabūjam 17.097 Latvijā dzi-

mušos latviešus. Latvijas pavalstniekus saskaitīja 17.225. Kā

redzams, abi šie skaitļi ievērojami atšķiras no neto ieceļojušo
skaita, no kā atskaitījām mirušos.

Austrālijas imigrācijas departaments publicē savu sta-

tistisko biļetenu. Pēc tā redzams, ka departamentā 1954. gada

30. jūnijā bija reģistrēti 15.550 Latvijas pavalstnieki, bet tādu,

kas bija ieguvuši Austrālijas pavalstniecību, bija 264, kopā

15.814 (Dept. of Immigration, STATISTICAL BULLETIN,

No. 11, Julv 1954). Liekas, ka tie, kas bija iesnieguši lūgumu

piešķirt Austrālijas pavalstniecību, šais skaitļos neietilpa.

Tā varētu domāt pēc 1965. gadā publicētajiem datiem (Aus-

tralian Immigration, QUARTERLY STATISTICAL BULLETIN,

April 1965). Tur lasām, ka laikā no 1945. g. oktobra līdz

1964. g. decembrim Austrālijā ieceļojuši 20.040 latvieši, ka

par Austrālijas pavalstniekiem kļuvuši 16.794, bet 2273 lat-

viešiem nav Austrālijas pavalstniecības. Saskaitot abus pē-

dējos skaitļus, dabūjam 19.067 personas. Starpību, salīdzinot

ar 20.040, varētu izskaidrot ar mirušo skaitu. Šie dati liecina,

ka ziņas par ieceļojušo skaitu varam uzskatīt par samērā

pareizām.

Kā varētu izskaidrot 1954. gada tautas skaitīšanas datu

nesaskaņu ar ieceļojušo latviešu skaitu? Latvijas pavalst-

nieku vajadzēja būt ap 19.000, bet tikai 17.000 bija sevi par

tādiem deldarējuši. Izskaidrojums varētu būt tas pats, ko

minēju, mēģinot izskaidrot iztrūkumu imigrācijas departa-

menta ziņās uz 1954. g. 1. jūliju, saskaitot Latvijas pavalst-

niekus un latviešu cilmes Austrālijas pavalstniekus — tie bija

latvieši, kas bija nodomājuši pieņemt Austrālijas pavalstnie-

cību un tādēļ sevi par Latvijas pilsoņiem vairs neskaitīja.
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Gluži vienkārši var izskaidrot starpību starp ieceļojušo
latviešu kopskaitu un to skaitu, kas bija uzdevuši, ka dzimuši

Latvijā. Starp ieceļotājiem bija tādi, kas dzimuši ārpus Lat-

vijas — Pirmā pasaules kara bēgļu laikā Krievijā un Otrā

pasaules kara bēgļu laikā Vācijā un citās patvēruma zemēs

Eiropas rietumos. Imigrācijas departaments vāca ziņas par

ieceļotāju tautību, viņiem ierodoties Austrālijā. Oficiālajā

imigrācijas departamenta statistikā ieceļotāji ir grupēti pēc

viņu «nationalitv". Lai kā šo terminu saprata departamenta

ierēdņi, latvieši varēja saprast vienīgi, ka jautā pēc viņu
tautības. Turpretim tautas skaitīšanas lapās, no vienas puses,

prasīja dzimšanas vietu (kas latvietim varēja būt arī ārpus

Latvijas), no otras puses, „nationalitv", bet šoreiz paskaid-

rojot, ka šis termins nozīmē „allegiance", t.i., pavalstniecību.

Mūsu spriedums tātad ir, ka no kopējā latviešu skaita, kas

ieceļoja Austrālijā, apmēram 2500 jeb 12,6 % bija dzimuši

ārpus Latvijas.

Spriežot pēc Vācijā 1947. gadā publicētās statistikas, no

108.009 bēgļiem, kam minēts vecums, 3252 bija dzimuši

Vācijā, t.i., apmēram 3 % (3. LAK, 7. lpp.). Pieņemot, ka

Austrālijā ieceļoja proporcionāls skaits Vācijā dzimušo lat-

viešu, viņu kopskaitu vērtējam ap 600. Atlikušie (ap 1900) tad

būtu dzimuši Krievijā un citur, un tādu ir apmēram 8 %no

ieceļotāju skaita. Rodas jautājums, vai tik liels ārpus Latvijas

dzimušo procents ir iespējams? LATVJU ENCIKLOPĒDIJAS

papildinājumos (Stokholmā 1962) uzņemtajās biogrāfijās ir

minētas pavisam 318 personas, kas devušās trimdā. No tiem

28 bija dzimuši ārpus Latvijas (21 Krievijā, 2 Polijā, pa

vienam Igaunijā, Lietuvā, Francijā, ASV, Ķīnā; lai dati būtu

salīdzināmi, nav skaitīts viens, kas dzimis Vācijā), tātad

8 9c. Ja no Austrālijā ieceļojušiem atskaita mūsu aplēsto

Vācijā dzimušo skaitu, tad pārējie ārpus Latvijas dzimušie

būtu 10 9c. Salīdzinājums rāda, ka aplēsto Austrālijā dzīvo-

jošo latviešu skaitu, kas dzimuši ārpus Latvijas, var uzskatīt

par ticamu. Kontroles izlase pēc enciklopēdijas papildināju-

miem ir pārāk maza, lai iegūtais procents pilnīgi saskanētu.
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Pie kopējā ieceļotāju skaita vēl jāpieskaita Austrālijā
dzimušie latvieši. Oficiālā statistika sniedz ziņas par dzem-

dībām, minot vecāku dzimšanas vietas, bet par Latvijā dzi-

mušajiem vecākiem ziņas dotas tikai, sākot ar 1951. gadu

(DEMOGRAPHY, Bulletin 69). Līdz ar to rodas vairākas

problēmas. Vispirms pēc dzemdību trenda un latviešu skaita

jāekstrapolē dzemdību skaits laikā no 1948. līdz 1950. gadam

Tad jānovērtē dzimušo dvīņu skaits. Pēc mirstības tabulām

jāaplēš zīdaiņu mirstība līdz 1954. gada tautas skaitīšanas

dienai (abus pēdējos uzdevumus var izpildīt tikai, pamatā

liekot Austrālijas caurmēra skaitļus, jo specifisku datu par

latviešiem mums nav). Tad rodas jautājums, kā skaitīt jaukto

laulību bērnus. Tā kā starp tiem gadījumiem, kur minēts, ka

viens no vecākiem dzimis Latvijā, bet otrs Krievijā, būs

krietns skaits tīri latvisku laulību, rodas problēma, kādu daļu
skaitīt par jauktām laulībām. Pieņemsim, ka puse no dzem-

dībām ir jauktajās laulībās. Līdz 1954. gadam, pat līdz 1961.

gada tautas skaitīšanai, Vācijā dzimušie vēl nebūs laulājušies,

tādēļ visus latviešus, kas precējušies ar Vācijā dzimušu

partneri, var skaitīt par devušos jauktā laulībā.

Pēc šiem aplēsumiem, 1954. g. 30. jūnijā dabūjam 2667

Austrālijā dzimušus bērnus, no tiem ap 1400 jauktās laulībās.

Savelkot konstatēto, 1954.g. 30. jūnijā Austrālijā bija:

Latviešu ieceļotāji 19.680

No tiem miruši 420 19.260

Veclatvieši 360

Austrālijā dzimušie dzīvie 2. 667

Kopā( noapaļojot) 22.300

Tautas skaitīšanā minēts, ka dzimuši Latvijā 17. 258

Atskaitot žīdus 161 17.097

Pēc mūsu aplēsuma, Vācijā dzimuši latvieši 600

Krievijā v. c. dzimušie 1. 900

Austrālijā dzimušie 2.667 5. 167

Kopā ( noapaļojot ) 22.300

Atskaitot jauktās laulībās dzimušos 1.400

Paliek 20.900
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Nākošā tautas skaitīšana Austrālijā notika 1961. gada

30. jūnijā. Pēc tās datiem, Latvijā dzimušo skaits bija sa-

mazinājies lfdz 16.452. Atskaitot 145 žīdus, dabūjam 16.307

Latvijā dzimušos latviešus. Proporcionāli samazinot 1954.

gadam aplēsto Krievijā un citur dzimušo latviešu skaitu, ap-

lēšam 1961. gadā 1780 Krievijā un citur dzimušos latviešus.

Tā kā Vācijā dzimušie latvieši bija vēl jauni, viņu mirstība

būs bijusi mazāka — vērtēsim, ka 1961. gadā viņu bija 590.

Pēc augšā minētā paņēmiena aplēšam, ka Austrālijā latviešu

vecāku bērnu kopskaits, kas bija dzīvi 1961. gada vidū, bija

5725. No tiem apmēram 3300 bija dzimuši jauktās laulībās.

Noapaļojot dabūjam kopā 24.000 latviešu vai, ja neskaita

jauktajās laulībās dzimušos, 21.000.

No šiem datiem izriet, ka minēto septiņu gadu laikā,

skaitot tikai latviskās laulībās dzimušos bērnus, dzimstība

tikko kompensējusi mirstību. Turpretim, ja skaita arī jauk-

tajās laulībās dzimušos, tad tautas pieaugums bijis 1,05 %

gadā (aplēšot pēc salikto renšu formulas). Ar šādu pieaugumu

1967. g. 1. jūlijā dabūjam kopējo skaitu 25.560. Tā kā pēc

imigrācijas departamenta datiem redzams, ka 1965. gada

1. janvārī Austrālijā agrāko un pašreizējo Latvijas pavalst-

nieku bija 19.067 personas, bet latviešu kopskaitu šai datumā

aplēšam 24.900, tad iznāk, ka latviešu vecākiem bija 5833

bērni. Var vērtēt, ka no viņiem apmēram 3800 bija dzimuši

jauktajās laulībās.

Visi šie aplēsumi, kas dibinās uz samērā daudzpusīgās

Austrālijas statistikas, ir ļoti vērtīgi tai ziņā, ka pēc analo-

ģijas tos iespējams attiecināt uz zemēm, kur statistiskie

dati nav tik pilnīgi, pēdējos interpolējot. Saprotams, analo-

ģijas secinājumi vienmēr būs nedroši. Tomēr ir labāk gūt

kaut aptuvenu ieskatu parādībās, kas mūs interesē, nekā

apmierināties ar pilnīgu nezināšanu.

Latviešu pārtautošanās Austrālijā

Pēc personiskiem novērojumiem var spriest, ka Aus-

trālijā latvieši, tāpat kā citās trimdas zemēs, pakāpeniski
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pārtautojas. Par to liecina fakti, ka arvien biežāk nākas

sastapties ar jauniem latviešiem, kas vairs neprot latviski

runāt. Ir zināmas iespējas noteikt statistiski pārtautošanās

apmēra minimu. Kā redzēsim nodaļā par baznīcas lomu, pēc

statistikas par Latvijā dzimušo konfesiju var spriest, ka ap-

mēram 15 9r ir mainījuši konfesiju vai ir ceļā uz konfesijas

maiņu. Vienīgais izskaidrojums šai parādībai ir, ka latvieši,

mainotkonfesiju vai atsakoties no savas līdzšinējās konfesijas,
domā vieglāk iekļauties austrāliešu sabiedrībā — t.i. , pār-

tautoties.

Otrs faktors, kas norāda uz pārtautošanos, ir jauktās
laulības, ko sīkāk iztirzāsim nodaļā par ģimenes lomu. Jauk-

tās laulības pašas par sevi nebūt nenozīmē latviešu pārtauto-

šanos, jo teorētiski tikpat labi varētu pieņemt, ka jaukto

laulību latviskais partneris pārlatviskos sveštautieti. Tomēr

austrāliskajai videi ir lielāks spēks, un tā iznāk, ka praksē

pārtautojas latviskie laulību partneri, nevis otrādi. Sai sakarā

zīmīga vēl kāda cita parādība. Latviešu un puslatviešu (jaukto

laulību bērnu) ikgadējais pieaugums laikā no 1954. līdz 1961.

gadam bija 1,05 %. Tas nozīmē, ka, pieaugumam turpinoties

līdzšinējā tempā, skaits divkāršosies piecdesmit gadu laikā.

Tomēr šo pieaugumu dod tikai puslatvieši. Simtprocentīgie

latvieši nav devuši gandrīz nekāda pieauguma, jo mirušo

skaits sasniedz piedzimušo skaitu. Tas nozīmē, ka vēl šai

gadsimtenī latvieši izmirs pavisam, un Austrālijā būs tikai

puslatvieši un ceturtdaļlatvieši. Saprotams, šis drūmais

pareģojums spēkā tikai tad, ja, pirmkārt, nepieaugs latviešu

dzimstība un, otrkārt, ja jauktās laulības dominēs arī turpmāk

KANĀDA

Kanāda ir vienīgā zeme, kur pēc oficiāliemstatistiskiem

datiemvar samērā droši spriest par pārtautošanās intensitāti.

Šādas iespējas dod Kanādas 1961. gada tautas skaitīšanas

rezultāti (Dominion Bureau of Statistics, 1961 CENŠUS OF

CANADA, Ottawa 1963). Šai skaitīšanā ievāca informāciju

par iedzīvotāju piederību pie kādas etniskās grupas un par
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iedzīvotāju tēvu valodu. Par terminu «etniskā grupa" tautas

skaitīšanas materiālu publikāciju komentāros paskaidrots:

„
Tautas skaitīšanā personas etnisko grupu noskaidro atkarā

no tēva cilmes. 1961. gadā ikvienai personai jautāja — pie
kādas etniskās grupas Jūs vai Jūsu senči (no tēva puses)

piederējāt, ierodoties šai kontinentā? Lai noskaidrotu per-

sonas etnisko grupu, norādi var dot valoda, ko lietojusi

persona vai tās priekšteči no tēva puses..." Kā redzams,
Kanādas «etniskā grupa" nozīmē gandrīz to pašu, ko mēs

saucam par tautību. Starpība starp latviešu terminu «tautība"

un kanādiešu «etniskā grupa" ir tā, ka latviešu tautas skai-

tīšanās tautību katrs varēja deklarēt, kā vien viņam patīk.
Kanādas etniskā grupa ir vairāk objektīva nekā subjektīvā

tautība.

Vācot ziņas par tēvu valodu, ko anglisld sauc par mātes

valodu (mother tongue), to definēja šādi: «Valoda, ko persona

vispirms mācījusies bērnībā un vēl prot. Attieksmē uz bēr-

niem tā ir valoda, ka parasti runā mājās." Tātad persona,

kas aizmirsusi runāt latviski vai kas ģimenē vairs latviešu

valodu nelieto, par savu tēvu valodu Kanādas tautas skaitīšanā

būs uzdevusi kādu citu, jādomā, vienu no oficiālajām valodām

— angļu vai franču. Ja nu šī persona tomēr ir piederīga pie

«latviešu" etniskās grupas, tad bez mazākām šaubām var

teikt, ka tā ir pārtautojusies.

Salīdzinot datus par personu skaitu, kas Kanādā 1961.

gadā par savu etnisko grupu uzdevušas latviešus, ar to per-

sonu skaitu, kas par savu tēvu valodu ir uzdevušas latviešu

valodu, iegūstam pārskatāmu ainu, kas attēlota tabulā nākošā

lappusē.

No tabulas izriet, ka no Kanādas latviešiem 1961. gadā

bija pārtautojuši es 22,7 %. Vīrieši pārtautojuši es 22,5 %, bet

sievietes 23,0 %. Atsevišķās provincēs pārtautošanās pro-

cents bija šāds: Prinča Edvarda salā 84,6; Ņubransvikā 63,2;

Saskačevanā 58,3; Jukonā 45,2; Britu Kolumbijā 42,4; Albertā

42,4; Manitobā 35,7; Novaskočā 31,8; Ziemeļrietumu territo-

rijā 26,7; Kvebekā 21,4; Ontario 17,8; Ņufaundlendā 13,3.
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Kanādas 1961.gada tautas skaitīšanas rezultāti par latviešiem

Province Personas ar latvisku cilmi Personas ar latviešu valodu

Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā

Ontario 6632 6167 12.799 5469 5051 10.520

Kvebeka 935 946 1.881 732 747 1.479

Britu Kolumbija 655 547 1.202 390 302 692

Alberta 515 457 972 296 264 560

Manitoba 439 398 837 287 251 538

Novaskočā 65 64 129 43 45 88

Saskačevana 100 87 187 44 34 78

Ņufaundlenda 31 29 60 28 24 52

Ņubransvika 33 35 68 12 13 25

Jukona ' 19 12 31 13 4 17

Ziemeļrietumu terri-

torija 14 1 15 11 - 11

Prinča Edvarda sala 9 4 13 1 1 2

Kopā 9447 8747 18.194 7326 6736 14.062

Kā redzams, pārtautoto latviešu procents ir jo lielāks,

jo mazāka ir attiecīgās provinces latviešu kolonija. Kā parasts,

šāda rakstura vispārinājumiem ir daži izņēmumi.

ZVIEDRIJA

Zviedrijas tautas skaitīšanās parasts konstatēt skaitāmo

personu dzimšanas vietu. Latvija minēta vēl 1950. gada 31.

decembra tautas skaitīšanas publikācijās (Sveriges officiella

statistik, FOLKRĀKNINGEN DEN 31 DECEMBER 1950 VI,

Stockholm 1955), bet nākošās — 1960. g. 1. novembra — tautas

skaitīšanas publikācijā (FOLKRĀKNINGEN DEN 1 NOVEM-

BER 1960 IV, Stockholm 1962, 107. lpp.) Latvija un pārējās

Baltijas valstis pieskaitītas pie Padomju savienības. Ar

draugu palīdzību autoram izdevās pārvarēt politizētās Zvied-

rijas statistikas šķērsli un noskaidrot, cik 1960. gadā tur

dzīvoja Latvijā dzimušo.

Attiecīgie dati ir šādi: Zviedrijā dzīvoja 1945. gadā 1739,

1950. gadā 4423 un 1960.gadā 3625 Latvijā dzimušāspersonas.
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Saprotams, lai noskaidrotu Zviedrijā dzīvojošo latviešu

skaitu, šie skaitļi ir jākorriģē. Būtu jāatskaita Latvijā dzi-

mušie sveštautieši un jāpieskaita Krievijā un citur dzimušie

latvieši. Diemžēl, trūkst datu, lai šādu korrektīvu izdarītu.

Tādēļ vienīgais iespējamais ceļš ir korriģēt Zviedrijas datus

proporcionāli kādas citas trimdas zemes datiem, piemēram,

ņemot vērā Austrālijas aplēsumus. Mēģinot iet šo ceļu, tomēr

jau pašā sākumā uzduramies uz šķēršļiem Austrālijā septiņos

gados, laikā no 1954. līdz 1961. gadam, Latvijā dzimušo skaits

ir samazinājies par 0,68 % gadā, turpretim Zviedrijā dzīvo-

jošo Latvijā dzimušo skaits desmit gadu laikā — no 1950. līdz

1960. gadam — ir samazinājies par 2,0 % gadā. Samazināju-

mam abos gadījumos var būt divi cēloņi — mirstība un izce-

ļošana. Izceļošanas kustībā aplūkojamā periodā līdz 1953.

gadam bija liela atšķirība starp Austrālijas un Zviedrijas
latviešiem. Pēc tam starpība būs radusies atšķirīgās mirstī-

bas dēļ. Varētu domāt, ka Zviedrijā, salīdzinot ar Austrāliju,

latviešu mirstība bija ievērojami lielāka, jo Zviedrijas lat-

viešiem ir lielāks caurmēra vecums. Ja tā būtu, tad Zvied-

rijas latviešiem ir mazāks dabiskais pieaugums. Ja aplēšam

kopējo latviešu skaitu salīdzinājumā ar Latvijā dzimušajiem,

latviskajās un jauktajās laulībās dzimušie dod ievērojamu

daļu no latviešu skaita pieauguma. Šī daļa tad nu Zviedrijā

būs mazāka. Lēšot kopējo latviešu skaitu Zviedrijā propor-

cionāli Latvijā dzimušo skaitam, iegūtie skaitļi ir augstākā

robeža. Šī augstākā robeža 1950. gadā ir 5700, 1960. gadā

5300 latviešu. No iepriekš teiktā izriet, ka faktiskais latviešu

skaits Zviedrijā ir mazāks. Salīdzinājumam var minēt, ka

J.Rutkis (LATVIJAS ĢEOGRĀFIJA, 441. lpp.) 1952. gadā

Zviedrijā skaitīja 4800 latviešus, kas savukārt šķiet pārāk

mazs skaitlis. To pašu skaitli min LATVJU ENCIKLOPĒDI-

JAS papildinājumi. No mūsu aplēsuma izriet, ka latvieši

Zviedrijā ir izmirstoša tauta.

Zviedrijas latviešu pārtautošanas risks, spriežot pēc

personiskiem novērojumiem, ir ļoti mazs. Par cik pārtau-

tošana notiek, tā ir ilūziska. lemesls nav tikdaudz latviešu
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nevēlēšanās pārtautoties, kā zviedru tautas vairākuma izteikti

snobiskais uzskats, sevi vērtējot augstāk par citiem. Būdama

ar ārkārtīgi materiālistisku ievirzi, zviedru sabiedrība pilnā

mērā savā vidē uzņems tikai tos latviešus, kas tikuši pie

sevišķi lielas turības. No šī viedokļa vairumam latviešu nav

izredzes tur iekļūt. Atkārtotās debatēs Zviedrijas presē par

ieceļotāju jautājumu šāds viedoklis vienmēr parādās kā

apakštonis hipokritiskiem apgalvojumiem par to, cik daudz

Zviedrija rūpējas par dzimteni pazaudējušiem. Vēl spilgtāk
snobiskā nostāja parādās pavalstniecības jautājumā: latviešus,

kas uzņemti Zviedrijas pavalstniecībā, zviedru iestādes tomēr

skaita arī par Padomju savienības pavalstniekiem. Mīlot

humoru, zviedru žurnālisti tāpēc var ievietot laikrakstā foto-

uzņēmumu, kur redzams kāds karadienestā iesaukts latviešu

tautības Zviedrijas pavalstnieks stāvam sardzē pie karaļa

pils — ar parakstu, ka karaļa pili apsargā Padomju savienī-

bas pilsonis. Vislabāk zviedru nostāju tomēr raksturo nevis

viņu humors, bet gan aukstais veikalnieciskais apsvērums.

Tam spilgts piemērs bija latviešu leģionāru izdošanas tra-

ģēdija.

JAUNZĒLANDE

Jaunzēlandē 1956. gada tautas skaitīšanā konstatētas 538

Latvijā dzimušas personas, bet 1961. gadā 509 (NEW ZEA-

LAND POPULATION CENŠUS 1961, vol. 6, Birthplaces,

VVellington 1964). Dzimušo klasifikācija pēc vecāku dzimšanas

vietas sākas tikai ar 1953.gadu (RE PORT on the Vitai Statist-

ics of New Zealand for the Year 1953). Laikā no 1953. gada
līdz 1961. gada vidum 29 gadījumos bērni piedzimuši vecā-

kiem, kas abi dzimuši Latvijā, un 133 dzemdības bijušas

jauktajās laulībās. Pēc šiem datiem var vērtēt, ka kopš 1948.

gada latviešu laulībās dzimuši 60 bērni, bet jauktajās laulībās

230 bērni. Pieņemsim, ka bērnu mirstību kompensē dvīņi,

jo skaitļi ir pārāk mazi, lai izdarītu precīzāku aplēsumu.

Varam tātad pieņemt, ka 1961. gada vidū Jaunzēlandē bija

800 latviešu, to skaitā 230 puslatvieši.
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Latviešu demogrāfiskā nākotne Jaunzēlandēliekas ļaunāka
nekā Austrālijā. Pieaugums no 1956. līdz 1961. gadam bijis
tikai 0,7 % gadā, pat ja ieskaita puslatviešus. Tā kā nav datu

par tiem, kas izceļojuši, tad tomēr nevar droši apgalvot, ka

šis mazais procents atspoguļo visu dabisko pieaugumu. No

pārtautošanas viedokļa latvieši Jaunzēlandē ir pakļauti lielā-

kam riskam nekā Austrālijā.

BRAZĪLIJA

Pēc J.Rutka datiem (LATVIJAS ĢEOGRĀFIJA, 435. un

sek. lpp.), Brazīlijā 1955. gadā bija tuvu pie 6000 latviešu.

Plašāku pētījumu Brazīlijas latviešu kolonijai Vārpā ir vel-

tījis Merilendas universitātes ģeogrāfijas profesors Dž.Oželli

(John P.Augelli, „The Latvians at Vārpa", GEOGRAPHICAL

REVIEVV 1958). Vārpas koloniju nodibināja latviešu baptisti,

kas 1923—1924. gadā izceļoja no Latvijas uz Brazīliju. Pavi-

sam Vārpā un tuvējā Palmā apmetās kādi 2000 latvieši. Visus

šos gadus Vārpā un Palmā dzīvojošie ir saglabājuši savu

latvisko kultūru. Vecie ļaudis vēl joprojām runā tikai latviski,

kamēr jaunatne runā kā latviski, tā portugāliski. Oželli kon-

statē:
„

Latviešu izceļošanai bija reliģiski motīvi, un reliģija

joprojām ir spēks, kas saista koloniju kopā un palīdz saglabāt

kultūras īpatnības. Baznīca ir svarīgākais sociālais centrs.

Baznīca uztur dzīvu senču mūziku, tikumus un valodu. Tā nav

tikai vieta, kur pulcējas svētdienā dievkalpojumā, tā ir latviešu

kultūras centrs un stiprākais sociālais spēks kolēnijā." (379.

lpp.).

Tomēr par kolonijas nākotni autors izsakās ļoti skeptiski.

Vispirms — tā skaitliski samazinās, un viņa apmeklējuma

laikā latviešu tajā bijis nedaudz pāri par tūkstoti. lemesls ir

neizdevīgā demogrāfiskā struktūra, koloniju dibinot (daudz

sieviešu — kara atraitņu). Otrkārt, latviešu ģimenes ir ma-

zas. Treškārt, jaunatnei ir tieksme aizceļot citur, jo pašā

kolonijā trūkst izglītošanās iespēju un zeme ir par dārgu, lai

varētu dibināt jaunu saimniecību. Jaunatnei aizceļojot uz

pilsētām un citiem apgabaliem, rodas jauktās laulības un
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notiek asimilēšanās Brazīlijas kultūrā. Tā kā kolonijā pašā

jaunatnes aizceļošanas dēļ rodas pastiprināts darba piedāvā-

jums, tur ieplūst brazīlieši, kas pamazām ienes savu kultūru.

Beidzot, kolonijas latvisko kultūru apdraud Brazīlijas valdības

polītika: «Nacionālām grupām vairs nav iespējams sūtīt savus

bērnus pašu skolās un arī citādi palikt nomaļus, neintegrējo-

ties Brazīlijā" (386. un 387. lpp.). Autors konstatē, ka lat-

vieši un vācieši Brazīlijā visilgāk pretojušies pārtautošanai.

Vācieši, piemēram, vēl trešajā paaudzē runājot vāciski.

Tomēr viņš par nākotni izsakās pesimistiski un domā, ka,

par spīti latviešu līdzšinējai izturībai un viņu reliģijas spē-

kam, viņi kā tautas grupa tomēr ir apdraudēti.

Par Brazīlijas latviešu baptistu skaitu jaunākie dati šīs

grāmatas rakstīšanas laikā bija atrodami žurnālā KRISTfGS

DRAUGS, 1965. g. 10. nr. Brazīlijas latviešu baptistu apvie-

nības XVI kongresā Sanpaulo 1965. g. jūnijā par draudžu

locekļu skaitu sniegta šāda informācija:

Vārpas centra draudze 317

Palmas draudze 51

Novaodesas pirmā draudze 137

h otrā n 305

Sanpaulo draudze 325

Urubisijas draudze 78

Kopā 1213 •

Pārskatā trūkst datu par Pitengeiru, kur varētu būt ap

50 draudzes locekļu.

PĀRĒJĀS VALSTIS

Par pārējām valstīm, kur mīt latvieši šaipus dzelzs aiz-

kara, autoram neizdevās ieskatīties tautas skaitīšanas mate-

riālos vai arī latvieši tajos nebija izdalīti atsevišķi. Sekojo-

šās ziņas tāpēc ir lielā mērā vērtējumu rezultāti.

Anglijā 1962. gadā būs bijis nedaudz pāri par 10.000

latviešu. Vācijā, pēc LCK kartotēkas datiem, 1960. gadā

bija 10.338 latvieši. Turpretim, pēc vācu statistiķu vērtējuma,



47

šis skaitlis varētu būt 12.000. Tā 1956.gadā Vācijas pārvietoto

personu ministrijasaskaitīja 12.255 latviešus kā bezdzimtenes

ārzemniekus (A.Namsons, DIE.
. .

AUSVVIRKUNGEN DER SOW-

JETISIERUNG LETTLANDS, 1958, 157. lpp.).

Argentīnā, pēc J.Rutka datiem, bijis ap 1000 latviešu un

Venecuēlā 728. LATVJU ENCIKLOPĒDIJAS papildinājumi
turpretim min Venecuēlā 1961. gadā ap 500 latviešu. Francijā

Rutkis vērtē 700—800 latviešu 1951—1952. gadā, bet, pēc

vērtējuma 1965. gadā, viņu bija tikai 406 (AUSTRĀLIJAS LAT-

VIETIS, 787. nr.). Beļģijā Rutkis min 300 latviešus 1952.

gadā, bet enciklopēdijas papildinājumi 1962. gadā — 330.

Dānijā, pēc Rutka datiem, 1952. gadā bija 350 latviešu, pēc

enciklopēdijas — ap 400, pēc citām ziņām (AUSTRĀLIJAS

LATVIETIS, 752. nr.) -350.

Austrijā Rutkis skaita 230, enciklopēdija 1961. gadā ap

130. Šveicē šie skaitļi ir attiecīgi 120 un 100. Holandē, Cilē,

Norvēģijā, Spānijā, Itālijā, Urugvajā un Paragvajā Rutkis

vērtē ap 100 latviešus katrā. LATVJU ENCIKLOPĒDIJA 1961.

gadā min Norvēģijā 92, Spānijā ap 30, Urugvajā ap 18, Parag-

vajā 4. Kā redzams, atšķirības šais vērtējumos ir lielas.

Ar visu šo nedrošību puslīdz drošs tomēr liekas vērtē-

jums, ka patlaban brīvajā pasaulē atrodas ap 11 % no visiem

latviešiem.

Mūsu aplēstais latviešu skaits sešdesmitajos gados ir

šāds (ieskaitot puslatviešus):

ASV 100.000 Brazīlijā 6.000

Austrālijā 25.500 Zviedrijā 5.000

Kanādā 18.200 Jaunzēlandē 800

Vācijā 12.000 Citās valstīs 3.000

Anglijā 10.000 Kopā trimdā 180.500

Latvieši Padomju savienībā 1.400.000

Latviešu kopskaits 1.580.500

Pieņemot, ka arf citur trimdā ir tāds pats relātīvais

puslatviešu skaits kā Austrālijā, varam uzskatīt, ka trimdā
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ir 24.000 puslatviešu. Ja tos atskaita, tad trimdas latviešu

skaits ir 156.500, kas atbilst 10 % no visiem latviešiem.

SECINĀJUMI

Pārtautošanās riskam pakļauti kā Latvijā, tā trimdā

dzīvojošie latvieši. Latvijā pārtautoties spiež okupācijas

režīms, trimdā šis process notiek brīvprātīgi. Trimdā šaipus

dzelzs aizkara dzīvo ap 11 % no visas pasaules latviešiem,

skaitot arī puslatviešus. Ja pēdējos neskaita, tad trimdā

dzīvojošo latviešu skaits noslīd līdz 10 %. Lielos vilcienos

var teikt, ka brīvprātīgas pārtautošanās riskam ir pakļauta

desmitā daļa no visas latviešu tautas.

Harijs Bergjs cer, ka būs vēl latvieši trimdā, kas nav pakļauti pārtautošanās riskam. Bet vai

tiešām tikai tie, kas vēl nav atraisījuši no Latvijas līdz paņemtos sainīšus?
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VAI PĀRTAUTOŠANĀS IR LABA VAI ĻAUNA ?

Jļziabs"
un „ļauns" ir kvalitatīvi termini, kas izsaka

vērtējumu. Vērtējumam vienmēr vajadzīga kāda mēraukla.

Mūsu gadījumā iespējamas divi mērauklas. Pirmā — vai

pārtautošanās nāk par labu vai par ļaunu individām. Otra —

vai tā nāk par labu vai ļaunu sabiedrībai. Otra mēraukla

savukārt sadalās divās citās: vai pārtautošanās nāk par labu

vai ļaunu latviešu sabiedrībai, un — vai tā nāk par labu vai

ļaunu mītnes zemes sabiedrībai.

Vai pārtautošanās nāk par labu vai ļaunu individām, var

novērtēt tikai individs pats. Ja pārtautošanās viņam sagādā

apmierinājumu, ja viņš jūtas laimīgs, tad tā nākusi viņam

par labu. Ja viņš jūtas nelaimīgs — tā nākusi viņam par ļaunu.
Tā kā vērtējumi var mainīties, tad var gadīties arī, ka lai-

mīgais individs, gadiem ritot, sāk justies nelaimīgs — vai

arī otrādi. Var arī* gadīties, ka pārtautojies individs, pie-

mēram, ieguvis turību, jūtas laimīgs, bet tai pašā laikā sajūt

sirdsapziņas pārmetumus un ir nelaimīgs. Citiem vārdiem,

var rasties stāvoklis, ka individs nevar izšķirties, vai pār-

tautošanās viņu padarījusi laimīgu vai nelaimīgu. Parasti

tādā gadījumā šāds individs rezultātā būs nelaimīgs, jo šaubas

visbiežāk ir nelaimīga noskaņojuma pazīme un cēlonis. Indi-

vidam, kas nav pārtautojies, šai ziņā ir lielākas izredzes būt

un palikt laimīgam, jo viņam par savu stāju būs iekšējs gan-

darījums.

Vai pārtautošanās nāk par labu vai ļaunu viņa bijušo

tautiešu vai viņa mītnes zemes sabiedrībai, to individs nevar

novērtēt. Tikai ar vēstures analizi var cerēt uz šo jautājumu

atbildēt. Raksturosim vispirms iespējas, runājot par latviešu

sabiedrību. Ja pārlūkojam, piemēram, Latvijas valsts dibi-

nātāju biogrāfijas, tad redzam, ka tie gandrīz visi bija

emigranti, kam bija lieliskas iespējas pārtautoties. Ja viņi
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būtu šīs iespējas izmantojuši, tad droši var teikt, ka Latvijas

valsts nebūtu nodibināta.

Mēģināsim, piemēram, iztirzāt pirmā Latvijas ministru

kabineta locekļu biogrāfijas (alfabēta kārtībā). J.Blumbergs

bija beidzis Maskavas lauksaimniecības akadēmiju. J.Gold-

manis bija Krievijas valsts domes loceldis. T. Hermanovskis

bija emigrējis uz Šveici. Z.Meierovics bija Maskavā Šaņavska
universitātes lektors. Spricis Paegle bija dzīvojis Āzijā un

Polijā. K. Pūriņš bija advokāts Maskavā. D.Rudzītis bija

krievu Vidzemes guberņas valdes ierēdnis, E.Strautnieks

beidzis Maskavas universitāti, K.Ulmanis emigrants Vācijā,

Šveicē un ASV, un M.Valters — emigrants Šveicē. J.Zālftis

bija Krievijas valsts domes loceklis. Visiem šiem pirmā

patstāvīgās Latvijas kabineta locekļiem bija savā laikā ie-

spēja pārtautoties un kļūt par krieviem, šveiciešiem un citiem

Ja faktu, ka šie vīri vadīja neatkarīgo Latviju tās vēstures

pirmajos posmos, atzīstam par kaut ko pozitīvu, tad arī fakts,

ka viņi nebija izmantojuši iespēju pārtautoties, ir jāatzīst

par pozitīvu.

PĀRTAUTOŠANU LATVIJĀ UZSKATĪJA PAR LABU

Patstāvīgās Latvijas laikā pārtautošanu uzskatīja par

pozitīvu parādību, jo ar to vairojās latviešu skaits. Oficiāli

šo parādību gan nesauca īstajā vārdā, bet apzīmēja par

„
agrāk pārtautoto latviešu atgriešanos pie savas tautības

"

.

Tāds termins atkārtoti lietots Valsts statistiskās pārvaldes

izdotajā lielajā darbā CETURTĀ TAUTAS SKAITĪŠANA LAT-

VIJĀ 1935. GADĀ (Rīgā 1939). Šai darbā uzzinām, ka
„

šajos

5 gados [t.i., laikā no 1930. līdz 1935. gadam] latvieši pie

sevis saistījuši apm. 50.000 personas, kas agrāk uzrādījušas

citu tautību. Arī laikā no 1925.—1930. gadam latviešu skaits

šādā veidā palielinājies par 6334 personām. . . Tas izskaid-

rojams ar agrāk pārtautoto latviešu atgriešanos pie savas

tautības" (291. lpp.).

Skaitliskais materiāls, uz kura pamatojas spriedums

par 50.000 latviešu atgriešanos pie savas tautības laikā no
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1930. irdz 1935. gadam, minētā skaitfšanas materiālu publi-

kācijā ir šāds (290. lpp.).

ledzīvotāju pieaugums (+) un samazinājums (-) pēc tautībām

1930—1935. g.

Tautība Faktiskā kustība Dabiskā kustība Mechaniskā kustība

Latvieši + 77.655 + 26.624 + 51.031

Vācieši - 7.711 - 1.654 - 6.057

Krievi
- 4.441 + 16.773 - 21.214

Žīdi - 909 + 1.150 - 2.059

Poļi - 10.425 + 2.647 - 13.072

Lietuvieši - 2.972 + 539 - 3.511

Igauni - 694 - 115 - 579

Pārējie un

nezināmie 46 + 441 - 487

Kopā + 50.457 + 46.405 + 4.052

Statistiskās pārvaldes pārskatā pirmajā skaitļu ailē uz-

rādītais iedzīvotāju skaita pieaugums 50.457 ir starpība starp

1930. un 1935. gada tautas skaitīšanas kopsummu. Otrā

skaitļu ailē kopsumma rāda, ka starplaikā vairāk dzimuši

nekā miruši 46.405 iedzīvotāji. Starpība starp pirmās un otrās

skaitļu ailes kopsummu norāda, ka starplaikā Latvijā ieceļo-

juši 4052 iedzīvotāji. Šis aplēsums, kas attiecas uz iedzīvo-

tāju skaita pārmaiņu kopsummu,nav apšaubāms. Turpretim

par pārmaiņu interpretāciju attieksmē uz atsevišķām tautī-

bām varam but dažādās domās.

Vispirms, t.s., mechaniskā kustība nozīmē divi lietas

— pirmkārt starpību starp ieceļojušiem un izceļojušiem un

otrkārt pāreju no vienas tautības otrā. Par žīdiem statistis-

kās pārvaldes komentāros pareizi spriests, ka samazinājums

par 2059 radies nevis, žīdiem pārtautojoties,bet gan izceļo-

šanas dēļ. Arī par lietuviešiem izteikts līdzīgs spriedums,

jo, kad Latvijā nodarbināja mazāk lietuvju laukstrādnieku,

viņi izceļoja atpakaļ uz Lietuvu. Par igauņiem un pārējiem

(tabulas pēdējā rindā) komentātors atturējies spriest, bet
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par vāciešu, krievu un poļu skaita samazināšanos mechanis-

kajā kustībā izteikts spriedums, ka tie ir pārtautotie latvieši,

kas atgriezušies pie savas latviešu tautības.

Kritiski novērtējot, t.s.
,

pārējos un nezināmos, konsta-

tēsim, ka Latvijas iedzīvotāju skaits ar nezināmas tautības

personām samazinājies no 1505 līdz 1079 laikā starp abām

tautas skaitīšanām, bet „pārējo" skaits pieaudzis no 8566 uz

8946. Šai grupā galveno tautību piederīgie bija čigāni, lībieši,

angļi, dāņi, zviedri, franči, čechi un slovaki, somi, grieķi

un citas Eiropas tautas. Tikai par lībiešiem varētu teikt, ka

viņu skaita samazinājums varēja notikt pārtautošanas dēļ bet

to nevarēs teikt par pārējiem. Visumā varēsim pieņemt, ka

„pārējo" skaita samazinājums būs izskaidrojams ar izceļojušo

pārsvaru par ieceļojušiem. Par igauņiem pieņemsim, ka puse

no mechaniskā samazinājuma izskaidrojama ar pārtautošanu,

bet puse ar izceļošanu. Ar šiem konstatējumiem dabūjam

šādu pārlatviskoto Latvijas minoritāšu locekļu kopskaitu:

Vācieši 6.057

Krievi 21.214

Poli 13.072
i

Igauņi 290

*Kopā 40.633

Dabūtais skaitlis ir par apmēram 10.000 personām ma-

zāks nekā apgalvots statistiskās pārvaldes komentārā. Pat,

ja mēs pieņemtu maz ticamo hipotēzi, ka 4052 iedzīvotāji, kas

bija vairāk ieceļojuši nekā izceļojuši, bija tikai latvieši, tad,

uzskatot pārējo tautību piederīgo samazinājumu par pārtau-

tošanos, 50.000 pārtautoto vietā dabūjam tikai ap 47.000. Šīs

nesaskaņas apliecina tikai to, ka valsts vadība ar lielu lab-

vēlību raudzījās uz minoritāšu pārlatviskošanu un ka, cenšo-

ties patikt valsts vadībai, statistiskā pārvalde pārspīlēja

ieguvumu uz augšu.

No personiskas sarunas ar skaitītājiem, kas darbojās

Latgalē, šīs grāmatas autoram zināms, ka skaitītājiem bija

norādīts šaubu gadījumos skaitīšanas kartītē ierakstīt latviešu
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tautību. Līdz ar to «latviešu atgriešanās pie savas tautības",

par cik tā atspoguļojas 1935. gada tautas skaitīšanas datos,

kļūst ļoti problemātiska. Neapšaubāmi, daļa minoritāšu tau-

tību locekļu pārlatviskojās, bet viņu skaits gan būs vēl mazāks

nekā mūsu aplēstais 41.000. Šis konstatējums apstiprina

spriedumu, ka patstāvīgajā Latvijā pārtautošanu uzskatīja

par pozitīvu parādību, ja vien tā nozīmēja latviešu skaita

pieaugumu.

Arī tagad okupētajā Latvijā pārtautošanu uzskata par

pozitīvu parādību un to veicina okupācijas vara, ja vien pār-

tautošananozīmēpārkrievošanu. Uz šo faktu starp citu norāda

tas, ka 1959. gada tautas skaitīšanas visumā diezgan trūcīgo

demogrāfisko pazīmju publikācijās sevišķa vērība veltīta,

parādot, cik atsevišķo tautību piederīgie lieto savas nācijas
valodu un cik lieto citas, no pēdējām sevišķi izdalot krievu

valodu. Tā par latviešiem skaitīšanas rezultātu publikācijas

53. tabulā uzzinām, ka Padomju savienībā viņu ir pavisam

1.399.539 un ka no tiem 1.330.560 skaita latviešu valodu par

savu dzimto valodu, tāpat, ka krievu valodu par savu dzimto

valodu skaita 64.206, bet citas valodas 4773 latvieši. Šo pašu

jautājumu vēlreiz apgaismo 54b.tabula, sniedzot abu dzimumu

— vīriešu un sieviešu — procentu atsevišķās vecuma grupās,

kas par savu valodu skaita savas tautas valodu. No šīs tabulas

tad arf izriet valdības acfm redzamā tendence parādīt pēc

iespējas lielu pārtautoto procentu. Piemēram, par latviešiem

uzzinām (220. lpp.), ka latviešu valodu par savu dzimto valodu

skaita 94,9 % vīriešu un 95,2 % sieviešu. Pārlūkojot tabulu

pēc vecuma sadalījuma, vismazākais procents vīriešiem un

sievietēm ir vecumā no 0 līdz 9 gadiem, kur tas ir 97,5 %.

Ja nu vecuma sadalījumā vismazākais procents ir 97,5, tad

rodas jautājums, kā caurmērs var iznākt vēl mazāks — 94,9,

resp. 95,2 ? Šo noslēpumu atklāj tabulas pēdējā aile par tiem,

kam vecums nebija zināms — šeit latviešu vīriešu procents,

kas latviešu valodu skaita par savu dzimto valodu, ir 56,3 %

un attiecīgais sieviešu procents ir 50,3. Pārkrievošanā vis-

labākās sekmes krievi tātad guvuši ar tiem latviešiem, kas
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nezina savu vecumu, un ar maziem bērniem — bez šaubām,

tiem, kas nodoti bērnu silēs. Tas, ka šie dati ir parādfti
oficiālā statistikā, liecina tikai, cik no vienas puses liela ir

krievu centība parādīt statistikā pārkrievošanas sekmes un

cik no otras puses tas ir grūti, latviešiem pretojoties pār-

krievošanas spaidiem. 64.000 pārkrievotie latvieši ir gan

tādi, kas nezina savu vecumu, gan mazi bērni līdz deviņu

gadu vecumam, ieskaitot arī tos, kas vēl nemaz neprot runāt!

Ir zfmīgi, ka starp pašiem krieviem krievu valodu par savu

dzimto valodu pēc šī statistikas pārskata skaita 99,8 %, pie

kam zemākais procents kādā vecuma grupā ir 99,7. Vēl zīmī-

gāk, ka starp krievu tautības iedzīvotājiem tādu, kas nezinātu

savu vecumu, nemaz nav.

No 1959. gada tautas skaitīšanas datu publikācijas izriet,

ka vislielākam pārtautošanas spiedienam ir pakļautas krievu

brāļutautas — ukraiņi un baltkrievi, bet no nekrievu tautām

armēņi ir pirmajā vietā, latvieši otrā. Ignorējot triku ar

nezināmā vecuma grupu un ar kusliem bērniem, liekas, ka

armēņu pārtautošanā krievi guvuši labākus panākumus nekā

ar latviešiem. To, bez šaubām, var izskaidrot ar faktu, ka

armēņu pārkrievošanai krieviem bijis ilgāks laiks. Reizē va-

ram teikt, ka arī Latvijā laiks strādā pārkrievošanas labā.

Pārtautošanas politikas mērķis ir radīt viengabalaināku

valsti. Ir tomēr ļoti problēmatiski, vai to var panākt. Katrā

ziņā par patstāvīgās Latvijas pārtautošanas politiku jāsaka,

ka tā nebūt nespēja radīt viengabalaināku valsti. Krievi un

poļi bija galvenās tautības, viņiem kā trešā piebiedrojās

vācieši, kas Latvijas patstāvības laikā pārtautojās jeb, pa-

reizāk, kurus skaitīja par pārtautotiem. Tomēr, kad iestājās

krize un Latvijas pastāvēšana bija likteņa svaros, šīs Latvi-

jas minoritātes nometa latvisko čaulu. Krievi — kā nepār-

tautotie, tā «pārtautotie" — lielā skaitā ar sajūsmu apsveica

savus tautiešus, kad to masas vēlās pāri Latvijas robežai.

Vācieši ar aizrautību sekoja sava vadoņa aicinājumam atstāt

Latviju un doties uz Vāciju. Tā mūsu jaunākās vēstures

pieredze rāda, ka mērķis — radīt viengabalainu valsti — ar
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pārtautošanu nav panākams. Daudz viengabalainākas izrādās

tās valstis, kur valda nacionāls un kulturāls plurālisms,

piemēram, Šveice. Tikko majoritātes tauta mēģina uzkun-

dzēties pār savām minoritātēm, vienotības vietā tā panāk

sarūgtinājumu un vēl lielāku fragmentāciju nekā pastāvēja
pirms pārtautošanas politikas reālizācijas.

Padomju savienība ar savu pārtautošanas politiku arf ir

piedzīvojusi neveiksmi. Par to liecina tas, ka svarīgākajos
brīžos krizes gadījumos Padomju savienība ir ķērusies pie

visradikālākā Līdzekļa — genosida. Tautas garīgās iznīcinā-

šanas vietā (to pārtautojot) Padomju savienība ir atkārtoti

lietojusi savu minoritāšufizisku iznīcināšanu. Tieši šis fakts

pierāda, ka pārtautošana kā polītisks līdzeklis ir nesekmīga.

DIVU VALODU JAUTĀJUMS

Divu valodu jautājums ir ļoti svarfgs daudzās valstis.

Kamēr vairumā valstu ir tikai viena oficiāla valsts valoda,

eksistē ari" tādas, kur oficiālās valodas ir vairākas. Pirmajā

vietā Eiropā šai ziņā ir Šveice, kur pastāv četras oficiālas

valodas: franču, itāliešu, vācu un šveiciešu (vācu dialekts).

Divas oficiālas valodas lieto Beļģijā — franču un flāmu,

īpatnējs stāvoklis ir Īrijā: oficiālā valoda ir fru, bet faktiskā

valoda angļu. Vairākās valstis, kur ir viena oficiālā valoda,

atsevišķās valsts daļās tauta lieto pavisam citu valodu. Tā

Velsā oficiālā valoda ir angļu valoda, bet ir vēl novadi, kur

tauta runā tikai velsiešu valodu, kaut tā pamazām sāk izzust.

Tā kā nav novelkama robeža starp valodu un dialektu, divu

valodu problēma pastāv gandrīz visās valstis. Arf Latvijā

latgalieši savu dialektu labprāt sauc par valodu, kamēr tām-

niekiem šādu pretenziju nav.

Latviešiem trimdā latgaliešu dialekts tomēr nekādas

problēmas nerada. Kaut pastāv ļoti rosfga latgaliešu izdev-

niecība(Latgaļu izdevniceiba), latgaliešu grāmatas pērk maza

entuziastu grupa — par to var spriest pēc latgaliešu periodi-

kas un grāmatu ļoti augstajām cenām. Vairums latgaliešu

(var pat teikt — visi) trimdā runā vidus dialektā, un tikai pēc
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dažām izrunas īpatnībām (mīkstinātā „1" trūkuma v.c.) vairs

var latgaliešus pazīt. Tā kā okupētajā Latvijā latgalisko idio-

mu aizliegts lietot, tad trimdas latgaliešu literāturas kopša-

nai ir lielā mērā politiskas demonstrācijas raksturs.

Trimdas latviešiem divu valodu problēma rodas tad, kad

bērniem sāk mācīt otru — mītnes zemes valodu. Daži vecāki

pat šaubās, vai vispār bērniem mācīt latviski un vai tūlīt kā

pirmo nemācīt mītnes zemes valodu. Vecāki, kas izlemj

saviem bērniem mācīt tikai pēdējo un nemācīt latviski, sa-

protams, domā, ka viņi rīkojas savu bērnu nākotnes intere-

sēs. Apzinīgi vai neapzinīgi viņi netic savu bērnu spējām

iemācīties divas valodas, pilnīgi aizmirstot, ka tagad visā

pasaulē skolās mācās vismaz vienu svešvalodu. Protams,

mācot bērniem tikai mītnes zemes valodu, ir plaši atvērtas

durvis uz pārtautošanos. Vai pārtautošanās ir vai nav bērnu

nākotnes interesēs, tas šoreiz nav iztirzājams. Ka mītnes

zemes valodas mācīšana vecāku mājās nav bērnu interesēs,

liecina sekojošais apsvērums.
Tikai retais pirmās paaudzes imigrants būs mācījies

attiecīgās mītnes zemes valodu pirms emigrēšanas uz attie-

cīgo zemi. Vairums imigrantu šo valodu ir iemācījušies pēc

ierašanās ieceļošanas zemē. Valoda, ko viņi iemācījušies,
ir defektfva divējādā ziņā. Pirmkārt, viņu akcents ir pavisam

cits, jo iemācīties pareizu akcentu, kā arf dažas īpatnējas

skaņas (piemēram, angļu valodas „w" un „th" skaņu) dažiem

pieaugušajiem nemaz nav pa spēkam vai vismaz prasa ilgāku

laiku nekā pavadīts trimdā. Otrkārt — daudzās zemēs pastāv

divējāda valoda — izglītoto un neizglītoto ļaužu valoda. lece-

ļotāju liktenis parasti ir, ka viņi spiesti iestāties darbā

neizglītoto ļaužu aprindās, un līdz ar to viņi iemācās attiecīgo

aprindu valodu. Šo defektīvo valodu ar savu nepareizo izrunu

un zemāko slāņu leksiku viņi tad arī iemāca saviembērniem

Angļu valodas zemēs, kur tikai pamazām izzūdkonservātīvā

nostāja, bērns ar to ir apzīmogots. Viņam dzīvē ir ļoti grūti

izrauties uz augšu, lai gan tas ir visu latviešu vecāku mēr-

ķis. Mokas, kas bērnam jāizcieš, nonākot skolā snobisko



57

angļu skolas biedru vidū, kuri uzmanīgi klausās, vai latvietis

izrunā vajadzīgās vietās „h" skaņu, vai ari" zviedru skolā,
vai viņš „gara" vietā nešalca «pīle", var sabojāt latviešu

bērna raksturu uz visu mūžu. Skolas bērni ir nežēlīgi, un

viņu zobgalības asas.

No teiktā izriet, ka latviešu bērniem ģimenē jāmāca

tikai latviešu valoda, bet mītnes zemes valodas mācīšana

jāatstāj skolai. Ir tomēr daudz vecāku, kas šaubās, vai divu

valodu mācīšana viņu bērniem nevarētu kaitēt, aizturot

bērna intelektuāloattīstību. Tā kā bez mītnes zemes valodas

prasmes nevar iztikt, tad viņi kā mazāko ļaunumu nolemj

upurēt latviešu valodu. Jau tam vien, ka skolās arī māca

vēl vienu vai vairākas svešvalodas, vajadzētu būt pietieka-

mam argumentam, lai pārliecinātu vecākus, ka nav pamata

bažām par vairāku valodu mācīšanas kaitīgumu.

Dīvainā kārtā tomēr bažas par vairāku valodu mācīšanas

kaitīgumu izteiktas arī zinātniskajā literātūrā — sevišķi

vecākajā. Ir iespējams, ka no šīs vecākās literātūras šaubas

ir iefiltrējušās mūsu sabiedrībā. Tomēr ir arī ļoti plaša

literātūrā, kas no vienas puses apšauba izteikto bažu pama-

tojumus, no otras puses pierāda, ka vairāku valodu mācī-

šana bērniem veicina viņu intelektuālo attīstību. īsumā ie-

pazīsimies ar svarīgākiem rakstiem samērā plašajā literā-

tūrā, kas aizstāv šos pretējos viedokļus.

Ka otras valodas mācīšana skolā būtu kaitīga, apgalvo

Saers un Henss. Abu autoru attiecīgie raksti atrodami Žeņevā

publicētajā krājumā LE BILINGUISME ET L'EDUCATION.

Saers (D.J.Saer,
„

L'ētude des problēmes psychologiques dv

bilinguisme") domā, ka svešvalodu mācīšana skolās apdraud

bērna attīstību. Henss (VV.Henss,
„
Erziehungsfragen der

fremden Minderheiten") pat apgalvo, ka divu valodu bērniem

ir tendence stostīties, būt kreiļiem un ka viņu morāle esot

apdraudēta. Heinrichs Baumgartners pēc saviem novēro-

jumiem Luksemburgā („Ein zweisprachiges Gvmnasium"
,

BIELER JAHRBUCH 1932) spriež, ka vidusskolā ar divi

valodām ciešot ne vien abu valodu mācīšana, bet tā traucējot
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arī skolēnu vispārējo kulturālo attīstību. Negātīvi par mūsu

problēmu izsakās ari" H. Geislers (Heinrich Geissler, ZVVEI-

SPRACHIGKErT DEUTSCHER KINDER UVI AUSLAND, Stutt-

gart 1938). Ja bērns mācoties divas valodas, viņa valoda

esot nabadzīga priekšstatu ziņā, un viņa valodu izjūta esot

neattīstīta. Valodu jaukšana neesot novēršama. „Divu valodu

bērnam.
. .

ar diviem dažādiem vārdiem izsakāmie jēdzieni

tēlojas neskaidri, vienai otrā saplūstošās kontūrās. Valod-

nieciskā norobežošanās no citiem jēdzieniem viņam rada

grūtības. . .

"

Galvenais motīvs, kas Geisleru noskaņoja pret

mītnes zemes valodas mācīšanu vācu minoritātes bērniem

ārpus Vācijas, tomēr liekas esam bažas, ka divu valodu

pratēji bērni varētu novērsties no vāciskā.

Pavisam citos uzskatos par divu valodu lomu ir kāds

cits vācu autors, kas pētījis divu valodu pratējus bērnus

Meksika — H.Štrekers (Hubert Strecker, ERFAHRUNGEN

UND STUDIEN ŪBER ZVVEISPRACHIGKEIT IN IBERO-AME-

RIKA, Londonl934). Izpētīto 200.000 Meksikas divu valodu

pratēju bērnu inteliģence, pēc viņa domām, neesot zemāka,

salīdzinot ar bērniem, kas prot tikai vienu valodu, leaut arī

pirmie katru valodu prata sliktāk nekā pēdējie savu vienīgo

valodu. Malherbs iet vēl tālāk (E. G. Malherbe, THE BI-

LINGUAL SCHOOL. A study of bilingualism m South Africa,

London 1946), apgalvojot, ka divu valodu skolās ne vien

apdāvināto, bet arī mazāk apdāvināto bērnu sekmes esot

bijušas labākas nekā skolās ar vienu valodu. Cechs Vero-

bejs Vildomecs grāmatā MULTILINGUALISM (Levden 1963)

atzīst, ka divu valodu prašana atver skolēniem divkāršas

kultūras krātuves, kamēr skolēniem monoglotiem (vienas

valodas pratējiem) pieejama tikai viena veida kultūra.

Visi šie spriedumi lielā mērā pamatojas uz vispārējiem

novērojumiem. Tos ietekmē visādi aizspriedumi. Piemēram,

Geislera nacionālisms liek viņam vērsties pret otras valodas

mācīšanu vācu minoritāšu bērniem. Ir autori, kas saskata

otrā valodā konfesionālus draudus. Saprotams, šāda pieeja
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neizšķir svarīgo jautājumu: vai otras valodas mācīšana

apdraud, ir neitrāla vai ari" veicina bērna intelektuālo attīs-

tību?

Tā kā ir izveidoti paņēmieni, kā mērīt bērna inteliģences

līmeni, tad liktos vienkārši izpētīt bērnus, kas aug vienādos

apstākļos, un noskaidrot viņu inteliģences līmeni atkarā no

tā, vai viņi ir divu vai vienas valodas pratēji. Šādi pētījumi

arī tiešām ir izdarīti, bet to rezultāti neapmierina.

Te nu jāiesprauž paskaidrojums par inteliģences līmeņa
mērīšanu. Bērnu inteliģences līmeni izsaka ar inteliģences

kvocientu. To aplēš, ar īpašām pārbaudēm noskaidrojot bērnu

«garīgo vecumu" (mental age). Dalot šo garīgo vecumu ar

bērna patieso vecumu (chronological age) un reizinot ar sim-

tu, dabu inteliģences kvocientu (saīsinājumā: IQ). Bērniem

ar vidēju inteliģenci IQ svārstās ap simtu (90—109). Virs

vidējā skaita 110—119 IQ, apdāvinātiem tas ir 120—139 IQ,

ļoti apdāvinātiem — virs 140. Ar IQ no 90 uz leju ir maz

apdāvinātie bērni: 80—89 IQ maz attīstītie normālie, 70—79

IQ robežojas ar defektīvismu, zem 69 IQ ir defektīviem

bērniem.

Par to, kā lielos skaitļos šīs dažādās bērnu katēgorijas

procentuāli sadalās, ir vairākkārt izdarīti pētījumi. Kādā no

šiem pētījumiem, pārbaudot 2904 bērnus un jauniešus, vecumā

no 2 līdz 18 gadiem, dabūti šādi rezultāti (L.M.Terman and

M.A.Merrill, MEASURING INTELLIGENCE, Boston 1933):

Kategorijas Procentuālais

raksturojums biežums

140 un vairāk Ļoti apdāvinātie bērni 1,3

120—139 Apdāvinātie 11,3

110—119 Virs vidējā 18,1

90—109 Vidēji apdāvinātie 46,5

80—89 Maz attīstītie normālie 14,5

70—79 Robežojas ar defektīviem 5,6

69 un mazāk Defektīvie 2,7
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Ja procentuālais biežums būtupilnīgi simmetrisks, tad

to sauktu par normālu sadalījumu. Literātūrā bieži vien

sastopam norādījumu, ka bērnu inteliģences biežumu varot

raksturot ar normālu līkni. Augšējais piemērs tomēr rāda

(un tas apstiprināts arf jaunākajos pētījumos, sk.: Cyril Burt,

„The distribution of intelligence", THE BRITISH JOURNAL

OF PSYCHOLOGY 1957, 161. un sek. lpp.), ka apdāvinātības

līknei ir nosliece par labu vairāk apdāvinātajiem, bet mazāk

apdāvinātie ir mazākumā. Šis konstatējums ir ļoti svarīgs

mūsu problēmai, kā redzēsim vēlāk.

Bērna inteliģence ir atkarīga no divām faktoru grupām
— iedzimtības un audzināšanas. Tā kā audzināšanā ietilpst

arī divu vai vairāk valodu mācīšana, ir dabiski, ka bijuši

mēģinājumi mērīt šī audzināšanas faktora ietekmi uz bērna

inteliģenci.

1924. gadā jau pieminētais Saers kopā ar vēl diviem

citiempsīchologiem izdarīja attiecīgos pētījumus Velsā, kurus

vēl joprojām ļoti bieži citē zinātniskajā literātūrā (D.J.Saer,

F.Smith, J.Hugher, THE BILINGUAL PROBLEM. A study

based upon experiments and observations m VVales, Aberst-

wyth 1924). Viņu rezultāti bija: bērnu inteliģences kvocients

(IQ) pilsētnieku divu valodu grupā 100, vienas valodas grupā

99; lauku bērnu divu valodu grupā 86, vienas valodas grupā

96. Par spīti šim rezultātam, kas deva nelielupriekšrocību

pilsētu divu valodu bērniem, bet rādīja, ka lauku bērni divu

valodu grupā ir stipri atpakaļ palikuši, autori secināja, ka

velsiešu bērniem, kas nemācās velsiešu valodu, draud deģe-

nerācija, un tie, kas zaudē saskari ar savas tautas pagātnes

garīgo mantojumu, cieš morāliski un garīgi.

Minēto trīs autoru pētījumus 1938. gadā no jauna pār-

baudīja divi citi autori (Ethel MBarke & D. E. Parry VVilliams,

„A further study of the comparative intelligence of children

m certain bilingual and monoglot schools m South VVales"
,

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 1938).

Pārbaudot inteliģences līmeni 54 skolēniem, kas nāca no

velsiešu ģimenēm ar vienu valodu, un 47 skolēniem, kas nāca
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no divu valodu (velsiešu un angļu) ģimenēm,autori konstatēja,
ka, izdarot testus, kuros valodu nelieto, divu valodu bērnu

IQ bija 88,42, bet vienas valodas bērniem 88,07. Ja turpretim
testu izdarīja divu valodu bērnu otrajā valodā, tad rezultāti

rādīja, ka vienas valodas bērnu inteliģence ir augstāka. Ja

testu izdarīja tēvu valodā, tad atšķirība bija vēl lielāka par

labu monoglotiem bērniem.

Mums šie pētījumi jāatzīst par neapmierinošiem, jo to

rezultāti ir, acīm redzot, pretrunīgi tādēļ, ka pētījamais

faktors nav pietiekami izolēts. Arī izpētīto bērnu skaits ir

par mazu, lai secinājumus vispārinātu.

Irma Galēja savā nepublicētajā disertācijā (BILINGUAL-
ISM AND SOCIAL ADJUSTMENT OF LATVIAN CHILDREN,

lowa 1964) min 36 amerikāņu autoru darbus par divu valodu

ietekmi uz garīgo attīstību. No tiem 22 darbos irpausta atziņa

par divu valodu kaitīgumu, bet 14 darbos autori spriež, ka

divu valodu prasme nekādi neietekmē bērnu attīstību. Kriti-

zējot šos darbus, Galēja pilnīgi pareizi aizrāda, ka «divvalodu

bērnu inteliģences testi ir cieši saistīti ar etnokultūrāliemun

socioekonomiskiem faktoriem. Divvalodu bērni no zināmām

apspiestām etnokultūrālām grupām sistēmatiski rāda inteli-

ģences testos zemāku līmeni nekā divvalodu bērni, kas nepie-

der pie tādām grupām" (17. lpp.). Tā, piemēram, divu valodu

indiāņiem, ķīniešiem, japāņiem un Portorikoiezemiešubēr-

niem bija zemāka inteliģence, bet itāliešu, žīdu un citu

Eiropas nāciju bērniem tā bija augstāka. Zemākajā inteli-

ģencē tātad nav vainojama divu valodu mācīšana vai dzīve

divos kultūras veidos, bet gan citi sociālie apstākļi, lauros

bērns audzis. Līdzīgu atziņu Galēja gūst arī, apskatot otru

problēmu: kā divu valodu prašana ietekmē bērna izteiksmes

un valodas attīstību. Viņa piemin sešus darbus, kuros no-

skaidrots, ka divu valodu bērnu leksika esot mazāka un

šaurāka nekā vienas valodas bērniem. Tomēr pieci no šiem

darbiem attiecas uz divu valodu havajiešu bērniem, kas runā

„ Pidgin English" un pieder pie Havajas zemākajiem slāņiem.
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Saprotams, ka šo bērnu vājajā valodas attīstībā vainojama

nevis divu valodu «prašana", bet gan viņu zemais sociālais

stāvoklis.

Kritizējot līdzšinējos pētījumus, ir jāsaka, ka tie ne

vien nav izolējuši faktorus, kas vainojami zemākajā inteli-

ģencē, bet izdarījuši vēl otru metodisku kļūdu. Inteliģences

pētījumus izdara tā, ka salīdzina divi grupas — teiksim, divu

valodu bērnu grupu ar vienas valodas bērnu grupu, un tad

konstatē, kurā grupā inteliģence ir augstāka. Jautājums
tomēr būtu jāformulē pavisam citādi — vai divu valodu bērnu

inteliģence attīstās labvēlīgāk nekā vienas valodas bērnu

inteliģence? Būtu jāizdara par abām grupām vismaz divi

novērojumi ar pietiekamu laika atstarpi. Tikai tā varētu

konstatēt, vai divu valodu prasme zināmā laika posmā vei-

cina bērnu intelektuālo attīstību, ir neitrāla vai kaitīga.

Autoram nav zināms neviens statistisks pētījums, kur prob-

lēma būtu šādi apskatīta.

Vairāk apmierina rezultāti, kas gūti, gan nemēģinot lietot

statistisko metodi, bet pamatojoties uz atsevišķu individu

ilgstošiem novērojumiem. Tādi ir zināmi vairāki, bet tiem

savukārt ir trūkums, ka šie novērojumi attiecas uz bērniem,

kas pieder pie inteliģences, un nevar zināt, cik tālu tos var

vispārināt. Tomēr šie speciālistu izdarītie novērojumi ir tik

interesanti, ka ir nozīme dažus, kaut īsumā, atstāstīt.

Valodnieks Žils Ružā ir publicējis novērojumus par savu

dēlu Luju (Jules Rujat, LE DEVELOPPMENT DU LANGAGE

OBSERVE CHEZ UN ENFANT BILINGUE, Paris 1913). Zēns

mācījās vienlaicīgi franciski no tēva un vāciski no mātes.

Novērojumi publicēti par viņu līdz 4 gadu 10 mēnešu vecu-

mam. Rezultāti: pareiza izruna un pareizi teikumi abās

valodās. Nekādu valodas traucējumu, nedz valodas jaukšanas.
Zēns ļoti agri noprata, ka viņš runā divās valodās, un bez

grūtībām pārgāja no vienas valodas otrā. 1923. gadā Micha-

els Vests apjautājās (M.VVest, BILINGUALISM, Calcutta

1926) par Luja sekmēm un saņēma atbildi, ka Lujs lieto abas

valodas bez grūtībām ikdienas sarunās. Techniskās lietās
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viņš tomēr labāk milot izteikties skolas (franču) valodā, bet

kultūras jautājumos mīļāk lietojot vācu valodu.

Valodnieks Milovojs Pavlovičs 1920.gadā aprakstīja savu

dēlu līdz divu gadu vecumam (Milovoie Pavlovitch, LE LAN-

GAGE ENFANTINE. Acquisition dv serbe et dv francais par

un enfant serbe. Paris 1920). Dēls vienlaicīgi sāka runāt

serbiski un franciski. Nekādi garīgi traucējumi vai negātīvas
sekas netika novēroti, un visumā apstiprinājās Ružā novē-

rojumi
.

Kamēr abi iepriekš minētie bērni mācījās divas valodas

vienlaicīgi, jau sākdami runāt, Kenjēri apraksta, kā viņu
meita — ungāriete, iemācījās franciski (Elemer et Adele

Kenveres, „Comment une petite Hongroise dc sept ans appred
le francais", ARCHIVES DE PSYCHOLOGIE 1938). Kad ģimene

no Ungārijas pārcēlās uz Ženēvu, meita Eva bija 6 gadus 10

mēnešus veca. Viņa prata ungāriski un nedaudz vāciski.

Desmit mēnešu laikā viņa iemācījās franciski, ejot franču

skolā un runājot franciski ar rotaļu biedriem. Kaut ģimenes

valoda bija ungāru, par Evas galveno valodu kļuva franču

valoda. Nekādi intelektuāli traucējumi netika novēroti.

Apskatīsim vēl divi piemērus, kas ļoti tuvi mūsu apstāk-

ļiem, un trešo, kas tieši attiecas uz latviešu ģimeni. Desirē

Tita apraksta kādu spāņu bēgļu meiteni, kas uzņemta beļģu

ģimenē (Dē'sire Tits, LE MECANISME DE L'ACQUISITION

d'une langue se substituant ā la langue maternelle chez une

enfant expagnole āgēe dc sixans, Bruxelles 1948). Meitene

6 gadu un 4 mēnešu vecumā sāka apmeklēt skolu Beļģijā, kur

mācījās franču un flāmu valodu. Ģimenē sarunu valoda bija

franču, leaut audžu vecāki centās meitenipieturēt pie spāņu

valodas. Tomēr pēc trim mēnešiem meitene paziņoja, ka

neprot vairs spāniski. Divi gadus vēlāk viņa sāka mācīties

spāņu valodu kā svešvalodu. Pārbaudot valodu prasmi, iz-

rādījās, ka meitene visas valodas prot labāk par sava vecuma

caurmēru.

Ļoti plašu, četru sējumu darbu un atsevišķus rakstus

žurnālos publicējis Verners Leopolds (VVerner F. Leopold,



64

SPEECH DEVELOPMENT OF A BILINGUAL CHILD, Chicago

1939—1949). Viņš analizē un apraksta savas meitas Hilde-

gardes angļu un vācu valodas attīstību līdz 15 gadu 7 mēnešu

vecumam. Leopoldi dzīvoja ASV, tādēļ ārpus ģimenes sarunu

valoda bija angļu, bet ģimenē — vācu. Pirmos divi gadus
meitene jauca abas valodas, bet pēc tam prata tās labi atšķirt.
Katras valodas īpatnējās skaņas, morfoloģija un vārdu vei-

došana viņai padevās labi. Tomēr vācu valodā varēja vērot

angļu sintakses ietekmi. Leopolds divu valodu ietekmi savas

meitas garīgajā attīstībā vērtē ļoti pozitīvi. Viņš pasvītro, ka,

protot divas valodas, viņa meita vienmēr vairāk vērības

veltījusi saturam nekā formai:
„

Divu valodu bērns vairāk

vērības veltī pieminētajām lietām, raksturotajām situācijām

un darbībai, kā arī izteiktajām idejām, nekā teiktā fonētis-

kajai formai".

Latviešu autore Velta Rūķe-Draviņa ir aprakstījusi sava

dēla Daiņa un meitas Sarmītes valodasattīstību (ZUR SPRACH-

ENTVVICKLUNG BEI KLEINKINDERN, Lund 1963). Abi bērni

piedzima Zviedrijā. Dainim pirmajos divos mūža gados bija

maz saskares ar zviedru valodu. Pēc tam viņš satikās ar

zviedru bērniem, bet kontakts kļuva ciešāks, kad piecu gadu

vecumā viņš sāka iet zviedru skolā. Līdz ar to Daiņa latviešu

valodā sāka parādīties zviedru valodas ietekme un otrādi —

zviedru valodā parādījās latviešu valodas ietekme. So sav-

starpējo valodu ietekmi varēja vērot līdz viņa 13. gadam,

bet pēc tam tā izzuda. Astoņu gadu divi mēnešu vecumā izda-

rītais inteliģences tests rādīja IQ 130. Tāpat arī Sarmītes

inteliģences līmenis bija ap 130. Draviņas grāmatā divu

valodu problēma skarta tikai kā blaku jautājums, bet autore

sola šai problēmai veltīt sevišķu publikāciju.

Savu solījumu Rūķe-Draviņa izpildīja 1967. gadā (MEHR-

SPRACHIGKEIT IM VORSCHULALTER, Lund 1967). Grāmatas

pēdējā nodaļa saucas :
„

Vai agrīna vairāku valodu prašana ir

kaitīga vai derīga?" Iztirzājuma kopsavilkumā autore uz šo

jautājumu atbild šādi:
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1) Daudzu valodu prašana agrā bērnībā nozīmē labu

sākumu, lai vēlāk iemācītos attiecīgās valodas.

2) Valodu, ko tekoši runā bērnībā, bet vēlāk aizmirst,

var relātīvi viegli iemācīties arī pēc ilgāka laika.

3) Pāreja no pasīvas daudzu valodu saprašanas uz aktīvu

šo valodu lietošanu ir viegla un var notikt īsā laikā.

4) Daudzu valodu prašanai agrā bērnībā ir priekšrocība,
ka attiecīgās valodas īpatnējās skaņas iemācās vieglāk nekā

tas iespējams vēlākā dzīvē...

5) Pāreja no agrā bērnībā apgūtās daudzuvaloduprasmes

uz vienas valodas prasmi ir daudz vieglāka nekā pretējais

process — no vienas valodas prašanas pirmskolas vecumā

uz daudzu valodu prašanu vēlākā mūžā.

6) Lielākās grūtības bērnam nesagādā dažādo valodas

izteiksmes līdzekļu atdarināšana, bet gan dažādo valodas

sistēmu skaidra atšķiršana.
1

7) Labākā metode, kā bērnībā atdalīt divas valodas sis-

tēmas, ir sekošana principam: „Viena persona, viena valoda"

— tā, lai katra valoda būtu nākusi no sava avota.

8) Daudzu valodu nepiespiestā mācīšana agrā bērnībā

nebūt nenozīmē bērnam sevišķu psīchisku apgrūtinājumu.

Ja novērojami psīchiski traucējumi, tad cēlonis būs citu

valodu runātāju naidīgā nostāja. Novēršot šo negātīvo no-

stāju, būs novērsti arf psīchiskie traucējumi.

Autore savā grāmatā vairākkārt pasvītro, ka savas tēvu

valodas neprašana gan var sagādāt bērnam psīchiskus trau-

cējumus.

Jau iepriekš pieminēju Irmas Galējas pētījumu par divu

valodu problēmu un latviešu bērnu sociālo pielāgošanos. Pie

šī darba rezultātiem jāpakavējas sīkāk. Galējas mērķis bija

noskaidrot, vai divu valodu prasme latviešu bērniem, iekļau-

joties sabiedrībā, kaitē vai ne.

Pētījuma nolūkā Galēja izdarījusi pārbaudes ar 61 bērnu

Mineapolisas latviešu svētdienas skolā. 29 no bērniem bija

meitenes un 32 zēni. Viņu vecums bija no 7 gadiem 5 mēne-

šiem līdz 15 gadiem 4 mēnešiem. Lietotie testi bijuši šādi:
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1) personiskās pielāgošanās tests, 2) sociālās pielāgošanās

tests, 3) latviešu valodas prašana, 4) angļu valodas prašana,

5) latviešu skolasbiedru novērtējums, 6) amerikāņu skolotāju

vērtējums par bērnu, 7) to pašu skolotāju ziņojums par ame-

rikāņu skolas ldasesbiedru vērtējumu, 8) to pašu skolotāju

ziņojums par amerikāņu skolas klasesbiedru vērtējumu ro-

taļlaukumā. Sie astoņi vērtējumi salīdzināti savā starpā un

bez tam vēl ar 9) vecumu un 10) dzimumu. legūtajiem rezul-

tātiem Galēja pa pāriem aplēsusi korrelācijas koeficientus

un par galveno parādību — divu valodu prašanu — ari" parciā-

los korrelācijas koeficientus.

Neapstājoties pie testu apraksta un metodes iztirzājuma,

šeit sniegti tikai visu desmit faktoru korrelācijas rezultāti.

Statistiski nozīmīgi rezultāti pozitīvai korrelācijai apzīmēti

ar zvaigznīti un negātīvai korrelācijai ar minusa zīmi un

zvaigznīti, bet nenozīmīgie rezultāti pozitīvai korrelācijai

ar plūsa, negātīvai ar minusa zīmi.

123456789

1. Personiskā

pielāgošanās

2. Sociālā pielāgošanās *

3. Latviešu valodas + *

prasme

4. Angļu valodas prasme + + *

5. Latvie_šu biedru + + + *

vērtējums

6. Skolotāju vērtējums + + + + *

7. Amerikāņu biedru
+ + * *

vērtējums ldasē

8. Tas pats rotaļlaukumā + + -*-* + * *

9. Vecums ++* **--*

10.Dzimums ** + + + + + + _
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Tabulas rezultāti jālasa šādi: starp personisko un sociālo

pielāgošanos pastāv nozīmīga pozitīva korrelācija, starp

personisko pielāgošanos un latviešu valodas prašanu statis-

tiski nozīmīgas korrelācijas nav, bet tās aizmetņi ir pozitīvi.

Pētījuma rezultātiem svarīgs ir iznākums 3. un 4. rindā

un ailē. Starp latviešu valodas prašanu un sociālo pielāgo-

šanos pastāv pozitīva korrelācija. Augsta pozitīva korrelācija
ir starp latviešu un angļu valodas prašanu, negātīva korrelā-

cija starp latviešu valodas prašanu un skolotāju ziņojumu

par amerikāņu skolasbiedru vērtējumu rotaļlaukumā. Augsta

pozitīva korrelācija ir starp latviešu valodas prašanu un

vecumu. Starp pārējiem faktoriem un latviešu valodas prasmi

korrelācijas nav.

Starp angļu valodas prašanu un latviešu skolasbiedru

vērtējumu pastāv augsta pozitīva korrelācija. Negātīva kor-

relācija ir starp angļu valodas prašanu un amerileāņu skolo-

tāju ziņojumu par amerikāņu skolasbiedru vērtējumu rotaļ-
laukumā. Augsta pozitīva korrelācija ir starp angļu valodas

prasmi un vecumu.

Irma Galēja secina, ka latviešu bērniem, kas prot divi

valodas, nav nekādu grūtību sociāli pielāgoties amerikāņu
videi. Citējot autori (51. lpp.): „Nekādus pierādījumus ne-

varēja atrast tēzei, ka divu valodu prasmes pakāpe būtu

saistīta ar sociālo pielāgošanos".

Ļoti zīmīgs ir autores tālākais secinājums :
„

Patīkamas

un stabilas attieksmes mājās nodrošina labāku sociālo pielā-

gošanos, un bērns, kas runā otru valodu mājās, jutīsies

drošāk un labāk savās mājās nekā bērns, kam nav šādu mājas

apstākļu. Tas varētu būt izskaidrojums, kādēļ bērni ar

labākiem rezultātiem latviešu valodas prašanā guva labākus

panākumus personiskās un sociālās pielāgošanās testā."

lepriekš konstatējām, ka pret divu valodu mācīšanu bēr-

niem ir nostājušies vairāki autori, ne tikdaudz domājot, ka

tas apdraud bērnu attīstību, bet gan aiz kulturāliem un poli-

tiskiem apsvērumiem. Piemēram, Geislers baidās, ka vācu
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minoritāšu bērni, kas dzīvo ārpus Vācijas, mācoties attiecīgās

zemes valodu, varētu pārtautoties. Tiešām, savas valodas

mācīšanu daudzas valstis ir lietojušas un vēl joprojām lieto

kā spēcīgāko pārtautošanas līdzekli. Tā šo paņēmienu lietoja

cariskajā Krievijā, un to dara tagadējā Padomju savienībā.

To lietoja arf vācieši Pirmā un Otrā pasaules laikā

okupētajās territorijās. Arf Elzasā un Lotringenā pusotra

miljona vāciešiem tagad ir tikai franču skolas. Vācu valodu

šais skolās māca kā svešvalodu tikai skolas vecākajās klasēs.

Ka skolā mācītā augšvācu valoda bērniem tiešām ir sveš-

valoda, par to šīs grāmatas autors dabūja personīgi pārlie-

cināties, mēģinot Elzasā runāt vāciski. Turienes vācu dialektu

var saprast tikai ar grūtībām.

Pretēji vāciešiem, krieviem un frančiem, samērā tole-

ranti savu minoritāšu valodas jautājumā ir briti unamerikāņi.

Tomēr starp britiem arī var atrast autorus, kas neangļu
valodu jautājumos demonstrē ļoti šovinistisku pieeju. Kā

piemēru minēšu vēsturnieku Arnoldu Toinbiju.

Savas grāmatas A STUDY OF HISTORY LX sējumā (323.

un sek. lpp.) Toinbijs atstāsta šādu gadījumu:

„
Kādu dienu 1932. gada vasarā publiskā banketā Trojas

pilsētā, Ņujorkas štatā, autoram [Toinbijam] gadījās sēdēt

blakus turienes izglītības direktoram. Autors izlietoja šo

gadījumu, lai jautātu savam kaimiņam, kuru no saviem dau-

dzajiem profesionālajiem pienākumiem viņš uzskata par

visinteresantāko darbu.
„

Organizēt angļu valodas mācību

vecāku vecākiem'", direktors tūlīt bez kavēšanās atbildēja.

„
Kā tad zemē, kur runā angliski, var gadīties, ka kāds kļūst

par vectētiņu vai vecmāmiņu, neiemācoties nacionālovalodu?"

es nesaprašanā jautāju. „Redziet", direktors teica, „Trojā

atrodas linu auduma apkaklīšu galvenās rūpnīcas ASV, un,

pirms izdeva Savienoto valstu imigrācijas ierobežošanas

likumus 1921. un 1924. gadā, vairumu strādnieku pieņēma no

ieceļotājiem un viņu ģimenes locekļiem. Šiem emigrantiem,

kas nāca no galvenajām emigrantu eksporta zemēm, bija

paraža — pilnīgi dabiska jaunā un svešā apkārtnē, kurā tie
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bija nonākuši — pieķerties, cik vien cieši iespējams, savai

labi zināmai pagātnei, ari" jaunajos apstākļos pulcējoties kopā

ar putniem, kam bija tādas pašas spalvas. Tās pašas nacio-

nālās cilmes ieceļotāji varēja ne vien strādāt tai pašā fabrikā

cieši blakus, viņi varēja ari dzīvot blakus tai pašā pilsētas

kvartālā vistuvākajos kaimiņos. Tā iznāca, ka tad, kad viņi
vecuma dēļ pārtrauca darbu, vairums neprata daudz vairāk

angliski nekā tad, kad viņi pirmo reizi bija ieradušies Ame-

rikas krastā. Līdz pat pēdējam laikam viņiem nebija radusies

nekāda vajadzība prast vairāk angliski, jo viņu rīcībā bija

mājās izaugušo tulku pakalpojumi. Viņu bērni bija ieradušies

Amerikā skolas vecumā un gāja amerikāņu skolās, iekāms

stājās darbā fabrikā. Amerikāņu izglītība ar, teiksim, italisku

bērnību šo jauno paaudzi ieaudzināja divās valodās. Viņi

runāja angliski fabrikā, uz ielas un veikalos, bet savu vecāku

mājās viņi runāja italiski. Viņi nemaz nemanīja, ka pastāvīgi

pāriet no vienas valodas uz otru. Viņu divu valodu prašana,

kas nāca bez pūlēm un īgnuma, bija ļoti noderīga viņu vecā-

kiem. Bija pat tā, ka bērnu prasme panāca, ka vecāki sāka

aizmirst pat tās angļu valodas druskas, ko viņi bija iemācī-

jušies, strādājot fabrikā.

Tomēr ar to stāsts nebeidzas. Kad atpūtā aizgājušo

vecāku bērni savukārt apprecējās un viņiem pašiem bija bērni,

šai trešajai paaudzei kā mājas, tā skolas valoda bija angļu

mēle. Tie, kas apprecējās ASV un bija baudījuši tur skolas

izglītību, ļoti bieži apprecēja partneri, kas nebija itāliešu

tautības. Tādos gadījumos angļu valoda bija kopējā valoda,

kurā tēvs un māte varēja saprasties. Tā amerikāņu divvalodu

vecāku bērni neprata sava vectētiņa un vecmāmiņas itāliešu

valodu, un, vēl vairāk, viņi pēc tās nejuta nekādas vajadzības.

Kādēļ lai viņi uzņemtos pūles iemācīties svešu mēli, kas

liecinātu par viņu neamerikānisko cilmi, jo šo cilmi viņi taču

centās nodot aizmirstībai? Tā iznāca, ka vecāku vecāki neva-

rēja ietekmēt savus mazbērnus iemācīties vienīgo valodu, ar

kuras palīdzību viņi varēja sazināties bez piepūles. Šie vecie

ļaudis tā piepeši atradās nepatīkamā situācijā, nespējot vairs
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nodibināt kontaktu ar saviem pēctečiem. Itāliešiem un citiem

eiropiešiem ar viņu stipro ģimenes solidāritātes izjūtu tādas

izredzes bija neciešamas. Pirmo reizi mūžā viņiem bija

mudinājums iemācīties savas patvēruma zemes nepievilcīgo

valodu, un pagājušā gadā viņi griezās pie manispēc palīdzības.

Protams, labprāt noorganizēju viņiem speciālas skolas. Kaut

ir zināms, ka, jo vecāks māceklis, jo grūtāk iemācīties svešu

valodu, varu jums apliecināt, ka angļu valodas mācība vecāku

vecākiem ir bijis viens no vissekmīgākiem darbiem, ko jebkad

veikusi mūsu iestāde, un tas ir devis lielāko gandarījumu."

Var manīt, ka Toinbijam, tāpat kā viņa sarunas biedram,

atstāstītais gadījums sagādāja lielu gandarījumu. Lai to iz-

prastu, jāiepazīstas ar Toinbija uzskatu par valodas vērtību

kultūrā. Pēc tās pašas grāmatas VIII sējuma varam uzzīmēt

šādu viņa uzskata schēmu:

Šai schēmā kodolam ir vislielākā garīgā vērtība, bet

katrai nākošai kārtai tā ir mazāka. Dažādie civīlizācijas veidi

no citiem visātrāk pieņem elementus, kas atrodas tālāk no

kodola. Toinbijs šai ziņā izvirza "likumu" — kultūras ele-

mentu penetrācijas spēja ir pretēji proporcionāla to garīgai

vērtībai (516. lpp.).
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Skats uz pasaules karti (XI sējuma 93. lpp.) rāda, ka no

Toinbija minētiem tagad pasaulē esošiem sešiem civilizācijas

veidiem (rietumu, krievu, islama, hindu, ķīniešu un primitīvās

civilizācijas) visvairāk izplatīta ir rietumu civilizācija. Pēc

Toinbija „likuma", tās kopējais elements ir saimnieciskais,

tam kopības intensitātes ziņā seko politiskais elements un

tad valoda. Par galveno rietumu civilizācijas pasaules valodu

Toinbijs uzskata angļu valodu. Tā sekmīgi izspiedusi savu

galveno sāncensi — franču valodu. Angļu valodas lielonozīmi

Toinbijs demonstrē ar drastisko piemēru, ka krievi savu pret

Angliju (un Amerikas savienotajām valstīm) vērsto propa-

gandu, piemēram, Ķīnā, sludina angļu valodā.

Šim augstajam angļu valodas vērtējumam jānostāda pretī

Toinbija, gan tieši neizteiktais, pavisam zems citu valodu

vērtējums. Lai ilustrētu sacīto, minēšu, ko viņš raksta par

telpu, kurā ietilpst arī Latvija. VIII sējuma apakšnodaļā, kurai

dots zīmīgs virsraksts: „Kas vienam gaļa, otram inde" (One

Man s Meat is Another Man's Poison). 530. un sek. lpp. Toin-

bijs attīsta domu, ka territoriālais nacionālisms, kam pamatā

ir nacionālā valoda, der vienīgi Rietumeiropā, īstenībā tikai

britiem un frančiem (un viņu pēctečiem citos kontinentos).

Citas tautas, vērojot Lielbritānijas un Francijas lielos panā-

kumus, esot maldīgi iedomājušās, ka šo panākumu pamatā ir

nacionālisms. Neizprotot īstos panākumu cēloņus, jaunat-

grieztie esot metušies uz nacionālismu. Šis nacionālisms pēc

Pirmā pasaules kara tad arī sagrāvis Donavas Hapsburgu

monarchiju un viņu trīs Austrumeiropas valstis, kas no 1772.

līdz 1795. gadam bija sadalījušas Poliju. Toinbijs turpina

(538. lpp.) „Ar nāvējošo, traģisko „coups dc force" radīto

ienaidu, kas apdraudēja kā Austrumeiropas, tā rietumu

civilizācijas nākotni kritiskajos gados starp 1918. un 1921.,

valodas nacionālisma ļaunais gars (mans pasvīt-

rojums, E.D.) sagatavoja ceļu jaunam Polijas un Lietuvas

vēsturiskā mantojuma dalījumam 1939. gadā starp trešo

Vācijas valsti un Maskaviju, kas tagad maskējoties saucas

Padomju sociālistisko republiku savienība, lai beidzot 1945.
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gadā Krievija pārņemtu valdīšanu pār visu šo velnu ap-

sēsto territoriju („demon-ridden area"; pasvftrojums
mans, E.D.),"

Sis citāts bez kādiem komentāriem apliecina Toinbija

nostāju, un, ja to lasa sakarā ar iepriekš tulkoto posmu par

pārtautošanos Trojas pilsētā Amerikā, tad jāsecina, ka

Toinbija acis latviešu emigranti ir divkārt laimīgi. Pirmkārt

viņiem izdevies izsprukt no velnu apsēstās telpas, un otrkārt

viņi bez grūtībām ieplūst universālās angļu valodas lokā.

Toinbija divpadsmit sējumu biezais darbs ir radījis lielu

bijību sevišķi angļu lasītājos,bet vēl vairāk angļu nelasītājos,
kas līdz ar Bernarda Sova dižciltīgo, Vorvikas grāfu, apbrīno

grāmatu skaistās burtu kolonnas un nožēlo, ka pasaulē ir

ļaudis, kas domā, ka grāmatas ir paredzētas lasīšanai (sk. :

Bernard Shaw, SAINT JOAN, IV skata sākumu). Tā, šķiet,
var izskaidrot, ka viens otrs latviešu inteliģences pārstāvis

ir padevies Toinbija grāmatu ārējā izskata maģikai. Nav

tādēļ brīnums, ka arī mūsu vidū ir, kas akceptē Toinbija tezi

par velnu apsēsto telpu Baltijā (sk. : CEĻA ZĪMES, 33. nr. ,
367. lpp.).

Toinbija nostāja, ka angļu valoda vērtības ziņā ieņem
pirmo vietu pasaulē, ir raksturīga angļu mentālitātei, kas

izpaužas arī citā ziņā. Piemēram, angļu avīžu trafaretie

ziņojumi ziemā, ka Lamanšas kanālī ir migla un «kontinents"

tādēļ ir izolēts, tikai izsaka viedokli, ka Anglija un angliskais

ir pasaules centrs. Viss angliskais, saprotams, ir pareizs,

un atšķirīgais ir nepareizs. Tādēļ arī teikums instrukcijas

grāmatiņā karavīriem pirms lielā desanta operācijas Otrajā

pasaules karā: „Uz kontinenta jābrauc pa ceļa nepareizo

pusi!
"

Par laimi, angļi savā pārākuma apziņā tagad izauguši

tik lieli, ka viņi vairs nevajā savas neangliskās valodas.

Sakarā ar to arī britu trīs ķeltu valodas — īru, velsiešu un

skotu (Gaelic) ieguvušas jaunu prestižu, un par Skotiju kāds

lietpratējs raksta: „The possessor of Gaelic is now positiv-

ely envied m all intelligent circles m Scotland (M. McLaren,
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THE SCOTS, 1951, 46. lpp.). Šai atmosfairā tad ari latviešu

valoda latviskajā minoritātē Lielbritānijā no ārienes nav

apdraudēta.

Lielākā latviešu minoritāte agrākajā britu impērijā ir

Austrālijā. Šeit pirmos gadus pēc lielā pēckara ieceļojuma
latviešu valodai bija jāsastopas ar grūtībām. Gadījās, ka

austrālieši apsauca latviski runājošos publiskajos satiksmes

līdzekļos — varbūt arī latviešu paražas dēļ sarunāties savā

starpā tikpat skaļi kā tas bija savā laikā nepieciešams Lim-

bažu nedēļas tirgus kņadā. Kad ar valdības plaši izvērsto

imigrācijas programmu svešā sarunu valoda kļuva par ik-

dienas parādību, apsika arf austrāliešu noraidfgās demon-

strācijas. Sākuma gados svešvalodu avīzēm zināma daļa
teksta bija obligāti jāiespiež angliski. Tomēr beidzot valdība

atskārta, cik veltīga šāda šovinistiska prasība, un tagad

minoritāšu laikraksti, to skaitā arī latviešu, nav spiesti

ievietot tekstu angļu valodā. Ir pilnīgi saprotams, ka visiem

pilsoņiem Austrālijā jāprot valsts valoda — angliski. Tomēr

nevienu nedz spiež, nedz mudina aizmirst savu tēvu valodu.

To pašu var teikt par trešo lielāko latviešu patvēruma

zemi — Kanādu. Kanāda jau no sākta gala ir vairāk kosmo-

polītiska ar savām divi lielajām valodām — angļu un franču.

Diemžēl, zināmu neiecietību valodas ziņā ir radījuši krievu

duchoborci. Arī politiskās domstarpības starp angliski un

franciski runājošiem kanādiešiem viegli var izvērsties neie-

cietībā valodas jautājumā. Latviešu valodai tomēr nekādi

ārēji draudinav paredzami. Kanāda ir viena no nedaudzajām

zemēm, kas tautas skaitīšanā interesējas par savu iedzīvotāju

tēvu valodu. Šis fakts liecinapar toleranci un labvēlību pret

dažādās valodās runājošām etniskām grupām.

Lielākā latviešu tautas grupa trimdā atrodas Amerikas

savienotajās valstīs Saprotamā kārtā ASV valsts valodu —

angļu — ir praktiski nepieciešams prast visiem iedzīvotājiem.

Pēc pētnieku novērojumiem, eksistē zināms sabiedriskais

spiediens, lai ikviens amerikāņu klātienē runātu angliski

(A.Skreija, ARCHĪVS V, 54. lpp.). Tomēr, pēc šīs grāmatas
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autora personiskā novērojuma, ASV ir vislielākā tolerance

pret citām tautām, citām paražām, un līdz ar to latviešu

valodu no ārienes tur neviens neapdraud.

Vairākkārt pasvītroju, ka latviešu valodu no ārienes

imigrācijas zemēs neviens neapdraud. Apdraudējums tai nāk

no iekšienes — latviešu ģimenēm, kuras neizprot, ka, nemācot

saviem bērniem latviešu valodu kā pašu pirmo, viņiem atņem

iespējas pilnībā attīstīt savu intelektu. Ne vien to — kā re-

dzēsim nākošā apakšnodaļā, šie neapzinīgie vecāki, nostājoties

uz pārtautošanās ceļa, pat apdraud savu bērnu garīgo līdz-

svaru.

Otrs apdraudējums latviešu valodai rodas, to nevērīgi

lietojot — kropļojot un sajaucot ar mītnes zemes valodu.

PSĪCHIATRI PĀRTAUTOŠANOS ATZĪST PAR ĻAUNU

Pēdējā laikā pārtautošanās problēmai uzmanību veltījuši

ari" psīchiatri. Minēšu šeit tikai vienu kādas speciālistes

rakstu. Doktore Vita S.Sommersa („The impact of dual-

cultural membership on identity", PSYCHIATRY, vol. 27,

1964) min 30 klīniskus gadījumus savā praksē, no tiem sīkāk

aprakstot četrus. Visos gadījumos cittautieši centušies pār-

vērsties par amerilcāņiem, aizmirstot savu tautību, un rezul-

tātā saslimuši ar identitātes neurozi. Visos gadījumos pacienti

arī izārstēti, kad ilgstošās pārrunās ar psīchiatru viņi guvuši

•liecību, ka pūles pārtautoties bijušas veltas, un ka jāat-

griežas pie savas tautas.

Savu apcerējumu noslēdzot, Sommersa raksta: „Tagad

viņi [izārstētie] atskartuši, kur tie pieder, ka viņi pieder

tiklab pie pašu ģimenes un sentēvu mantojuma, kā arī pie

tās zemes un kultūras, kurā viņi piedzimuši [ASV]
.

Apvie-

nojot sevī abus kultūras veidus, viņi ieguvuši kaut ko īpatu

un vērtīgu paši sev un sabiedrībai. To viņi nespēja panākt

iepriekš ar pārtraukto piederību.
"

Identitātesneuroze izpaužas dažādos simptomos, kas var

robežoties ar ārprātu. Slimie par katru cenu cenšas aizmirst

savu tautību un cilmi, bet viņiem liekas, ka ļaudis, ar lairiem
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- Vai tu esi latvietis? - Nē. - Amerikānis? - Nē. - Kas tad tu esi?- Es nezinu.

— Nu, pēc tāda tuarī izskaties!
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viņiem iznāk sastapties, viņu pašu pieņemto identitāti tomēr

neatzīst. No tā rodas garīgā līdzsvara traucējumi. Ārstēšana

iespējama tikai tā, ka pacienti atgriežas pie savas atstātās

tautības un to vairs nenoliedz. lekļaujoties reizē divējādā
kultūrā — kā savā sākotnējā, no iepriekšējām paaudzēm

mantotajā, tā arī mītnes zemes kultūrā — pacienti ir atguvuši

garīgo līdzsvaru un kļuvuši apmierināti un laimīgi. Modernā

psīchiatrija tātad atrisinājumu redz individā ar divējādu
kultūru.

SECINĀJUMI

Atbildot uz jautājumu šis nodaļas virsrakstā — vai pār-

tautošanās ir laba vai ļauna — no iztirzātā izriet, ka tā ir

ļauna. Tā kaitē ne vien individām, bet ari sabiedrībai.

Pārtautojoties individs zaudē to daudzpusību un bagātību,
ko var dot trimdas dzīve, ja viņš dzīvotu divējādā kultūrā. Šo

zaudējumu piedzīvos kā pieaugušais latvietis, tā arī bērns,

kas pārtautojas. Turldāt bērna zaudējums būs vēl daudz

lielāks nekā pieaugušā. Pieaugušā personība jau ir izveidota,

bērna personība turpretim ir veidošanās stadijā. Bērns, kas

aug divējādā kultūrā, var daudz pilnīgāk, varbūt pat līdz

maksimālām robežām, izkopt savas iedzimtās dotības, kamēr

pārtautotam bērnam šādu intelekta izkopšanas iespēju vai nu

pilnīgi trūkst, vai tās ir daudz mazākas.

Arī sabiedrība pārtautošanās procesā zaudē, jo tās kul-

tūra kļūst vienmuļāka, un nākošie sabiedrības locekļi — bērni,

neizkopj līdz pilnībai savas dabiskās dotības.

Redzam tātad apbrīnojami ciešu individa un sabiedrības

interešu saskaņu. Tie latvieši, kas pateicības uzplūdumā

pret savu mītnes zemi — gan par brīvību, gan materiālo

labklāju — cenšas pārtautoties paši un pārtautot savus bērnus,

neizdara mītnes zemei domāto pakalpojumu, bet gan tai

kaitē.

Šo faktu pilnā mērā apzinās mītnes zemju modernie

valstsvīri.Tādēļ daudzās zemēs valstsvīri veicina unatbalsta

iedzīvotāju patstāvību kultūrālajos centienos.
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FAKTORI, KAS KAVĒ VAI VEICINA PĀRTAUTOŠANOS

M
LnJnalizejot pārtautošanās risku, lietderīgi apstāties

pie 1) apkārtnes un 2) individa. Apkārtne svešumā ir svarīgs

faktors, kas veicina pārtautošanos. Tikai tur, kur svešas

apkārtnes ietekmeidarbojas pretī latviešu sabiedriskā rosība,

pārtautošanās risks ir mazāks.

Teikto apstiprina pirmajā nodaļā minētais. Vārpas kolo-

nijas piemērs Brazīlijā rāda, ka apmešanās kopā un kopējas
saites (šai gadījumā reliģija) spējušas saglabāt latvietību

vairāk nekā četrdesmit gadus. Kanādas tautas skaitīšanas

dati rāda, ka pārtautoto latviešu procents ir jo lielāks, jo

mazāka latviešu kolonija. To arī var sagaidīt, jo, kur lat-

viešiem jādzīvo izldiedētiem starp mītnes zemes ļaudīm,
maz sastopoties ar citiem latviešiem, tur vieglāk aiziet no

latviskuma. Šo konstatējumu var apgriezt arī otrādi. Kur

lielākas latviešukolonijas un līdz ar to iespējas vairāk satik-

ties, tur pārtautošanās būs lēnāka, varbūt pavisam nebūs.

Saprotams, svarīgākais nav pats kolonijas lielums, bet

gan iespējas latviešiem savstarpēji satikties. Varam ļoti labi

iedomāties, ka, lai gan latviešu kolonija ir maza, tajā attīstās

rosīga sabiedriskā dzīve, un līdz ar to pārtautošanās risks

attālinās.

Arī tur, kur pastāv rosīga sabiedriskā dzīve, briesmas

pārtautoties nebūt nav novērstas. Var gadīties, ka sabiedriskā

dzīve ieguvusi kliķes raksturu un pieejama tikai šaurām lat-

viešu aprindām. Tādā gadījumā pārtautošanās riskam ir

pakļauti tie, kas no latviešu sabiedriskās dzīves ir atstumti

un kam nav pietiekami uzņēmības organizēt pašiem savu

kliķi. No otras puses, rodoties vairākām kliķēm, kas sav-

starpēji apkarojas, godprātīgākie sabiedrības locekļi var

zaudēt interesi par latviešu sabiedrību.
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Ir vēl kāds vērā ņemams apstāklis. Rosīgā sabiedriskajā

dzīvē var būt iesaistīta tikai vecā paaudze, bet jaunatne

neatrod ceļu uz latviešu sabiedrību. Tādā gadījumā no pār-

tautošanās būs pasargāta tieši tā paaudze, kas jau tik un tā

grūtāk pārtautojas. Turpretim jaunatne, kas visvairāk pakļauta

pārtautošanās riskam, no tās nebūs pasargāta.

Pie «apkārtnes" skaitīsim arī politisko klimatu. To

varam analizēt no diviem viedokļiem. Pirmkārt — nozīmīgas

ir izredzes atjaunot Latvijas neatkarību. Kamēr pasaules

galvenās lielvalstis deklarē, ka neatzīst Latvijas inkorporā-

ciju Padomju savienībā, tikmēr daudziem tautiešiem vēl ir

cerība, ka varēs atgriezties Latvijā — šādas cerības ievē-

rojami kavē pārtautošanos. Ir zīmīgi, ka Vācijas latviešiem

šīs cerības ir lielākas nekā citur. Pa daļai tādēļ arī Vācijā

ir relātīvi mazāk latviešu, kas pārgājuši Vācijas pavalstnie-

cībā, nekā attiecīgi citās valstīs. Pavalstniecības maiņas

jautājumā gan jāņem vērā, ka Vācijas valdība pavalstniecības

maiņu neveicina, kamēr citur valdība to sekmē, pat izdara

mērenu spiedienu.

Pavalstniecības maiņa, neatkarīgi no iemesla, kādēļ tā

izdarīta (valdības spiediens, darba devēja spiediens, vēlē-

šanās nodrošināt vecuma pensiju v.c), pati par sevi ir

faktors, kas pārtautošanos veicina. Tādēļ ir interesanti

pasekot pavalstniecības maiņas statistikai.

SVEŠĀ PAVALSTNIECĪBĀ PĀRGĀJUŠIE LATVIEŠI

Teorētiski pāriešana svešā pavalstniecībā nebūt neno-

zīmē pārtautošanos. Brīvajās demokrātiskajās zemēs ikviena

tautas grupa var brīvi kopt savu kultūru. legūstot mītnes

zemes pavalstniecību, nebūt nav jāatsakās no savas tautības

un kultūras. Pāreja nozīmē tikai solījumu būt lojālam pilso-

nim mītnes zemē. Tā Austrālijas imigrācijas departamenta

brošūrāHOVV TO BECOME AN AUSTRALIANClTlZENteikts:

„No ieceļotāja nesagaida, ka viņš atteiksies no savas

agrākās kultūras, no paražām un tradicijām, kas ir gadsim-

teņiem ilgas saites. Tieši otrādi, dzīvās saites ar vecāku
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Harijs Bergs priecājas par kliķēm, jo tās doti labu vielukarikatūrām

zemju kultūru ir ļoti vēlamas Austrālijas dzīvesveida attīs-

tībai... leceļotājam jāuzskata [Austrālijas pavalstniecības

pieņemšana] nevis par pagātnes durvju aizvēršanu, bet gan

par durvju atvēršanu nākotnei.
"

Diemžēl, daļa tautiešu tomēr uzskata pavalstniecības

maiņu par pirmo soli pārtautošanās virzienā. Tāpēc cieš ne

vien viņi paši, kļūstot garīgi nabagāki, bet arī mītnes zeme

— viņi nedod tai gaidīto kultūras pienesumu.

Austrālijā 1965. g. 30. jūnijā reģistrējās 2004 Latvijas

pavalstnieki. Vismazāk mītnes zemes pavalstniecību pieņēmuši
tautieši Vācijā. Pēc 1964. gadā izdarītās aptaujas, no 295 ziņu

sniedzējiem 254 bija Latvijas pavalstnieki. No viņu dzīves-

biedriem gan 154 bija Vācijas pavalstnieki (jaukto laulību

rezultāts).
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Latvijā dzimušo personu skaits, kas ieguvušas mītnes zemes

pavalstniecību
Gads ASV Austrālija Brazīlijā

1940 - 8

1941 - 10

1942 - 1

1943 -

1944 - 13

1945 11 8

1946 387 18 3

1947 210 1 6

1948 194 7 9

1949 165 9 5

1950 186 3 27

1951 127 13 40

1952 263 12 19

1953 327 100 9

1954 556 290 23

1955 3057 1521 17

1956 4988 2956 (+1052)* 10

1957 4482 3210 19

1958 2511 2410 17

1959 1634 1788 21

1960 1562 980 19

1961 1485 1097

1962 1055 676

1963 856 443

1964 624 362

1965 356

*Līdz 1955. gadam, ieskaitot, dati ir par kalendāra gada

Sākot ar 1956. gadu, dati attiecas uz fiskālo gadu, kas sākas

jūlijā. Tabulā iekavās parādīts laika posms no 1956. gada

janvāra līdz 30. jūnijam.

Avoti: ASV — U.S. Bureau of the Cenšus, STATISTICAL

ABSTRACT OF THE UNITED STATES (VVashington D.C.).
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Austrālijā — AUSTRALIAN IMMIGRATION. Quarterly
Statistical Bulletin (Canberra, ACT), un: Dept. of Immigra-

tion, STATISTICAL BULLETIN.

Brazīlijā - ANUARIO ESTATISTICO DO BRASIL (Rio dc

Janeiro, G.8.).

APKĀRTNES IETEKME

Pie apkārtnes faktoriem, kas var veicināt vai kavēt pār-

tautošanos, pieder kultūras līdzība vai atšķirība, kā arī, vai

mītnes zemes kultūru latvieši uzskata par tādu, ko vēlams

apgūt. Tā starp latviešu baptistu ieceļotājiem Brazīlijā pār-

tautošanās ir norisinājusies ļoti lēni. Minēto ieceļotāju ticība

viņiem deva morālisku atbalstu pret pārtautošanos. Ne vien

reliģija, bet arī pārējie kultūras elementi Brazīlijas latviešu

uztverē nebija tādi, ko viņi gribētu apgūt, tādēļ viņi palika

latvieši. Tāpat latviešu pārtautošanos Vācijā kavē vēsturis-

kais naids pret vāciešiem. Turpretim Amerikas kultūra

latviešiem šķiet vai nu līdzīga, vai arī — neatšķirot lailtūras

un civilizācijas līmeni — liekas pārāka, tādēļ tur pārtauto-

šanās rit jo strauji.

Ļoti svarīgs faktors ir attiecīgās mītnes zemes polītika

attieksmē pret ieceļotājiem. Jau aizrādīju, ka demokrātiskās

valstīs ieceļotāju kulturālā dzīve ir atstāta pašu ieceļotāju

ziņā. Tomēr ne pilnīgi. Modernajās valstīs bērnu pamat-

izglītība ir valsts prerogātīva. Skolas parasti ir divējādas:

valsts un privātas. Pēdējās var nodibināt tad, ja ir garantija,

ka to līmenis apmierina valsts skolas inspekcijas prasības.

Privāto skolu uzturēšana pienācīgā augstumā tomēr ir tik

dārga, ka nevienā trimdas zemē latvieši nav spējuši nodibināt

privātu skolu ar pilnu mācību laiku. Vienīgā valsts uzturētā

latviešu skola ir Vācijā — Minsterē.

Mītnes zemes skolas — gribot vai negribot — saprotams,

darbojas pārtautošanas virzienā. Apzinīgi tas notiek tādā

pusdemokratiskā valstī kā Brazīlija.

Arī tādā demokrātiskā valstī, kāda ir Austrālija, skolas

veic pārtautošanas darbu, kaut gan to sauc par asimilāciju.
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1960. gadā Austrālijas imigrācijas padome publicēja brošūru

par to, cik labi ieceļotāju bērni iekļāvušies Austrālijā (The

Commonvvealth Immigration Advisorv Council, THE PRO-

GRESS OF ASSIMILATION OF MIGRANT CHILDREN IN

AUSTRALIA, Canberra 1960). Šis padomes atzinumi ir ļoti

pretrunīgi. No vienas puses, viņi atzīst Austrālijas valdības

politiku, kas respektē ieceļotāju kultūru. No otras puses, daži

padomi, ja tos pieņemtu, šo kultūru iznicinātu. Aptaujā ir no-

skaidrots, ka ieceļotāju bērniem skolās ir labākas sekmes

nekā austrāliešu bērniem (14. lpp.). Necenšoties noskaidrot,

kādēļ viņiem ir šis labākās sekmes, pētījumā vairākās vietās

bez jebkāda pamatojuma pasvītrots, ka ieceļotāju ģimenēs

vecākiem ar bērniem būtu jārunā angliski. No mūsu iepriek-

šējā nodaļā teiktā izriet, ka, tikko tas notiks, ieceļotāju
bērnu labākās sekmes pazudīs.

Pētījumā bērni tīšām nav šķiroti pēc tautības. Tomēr

puslappuses veltīts bēgļu bērniem, un tā ir tik interesanta,

ka to citēju pilnīgi (22. lpp.).

„ Bēgļu bērniem mācībās, vadonībā (leadership), sabied-

riskā aktīvitātē, sporta spējās ir izcili sasniegumi. Šo infor-

māciju mēs neprasījām To pēc pašu ierosmes mums sniedza

skolotāji no visas Austrālijas.

Izskaidrojot bēgļu bērnu ārkārtējās spējas un enerģiju,

skolotāji minēja, ka bēgļu vidū ir labākie no viņu tautas —

labākie spējās, uzņēmībā, pilsoniskā apzinīgumā. Arī viņu

ģimenes dzīve ir tāda, kas sniedz bērniem visus iespējamos

pamudinājumus. Tā kāds skolotājs rakstīja — bēgļu bērnu

pārākumu izskaidro iedzimtība un apkārtne. Šķiet, ka labākie

bija spiesti doties projām no dzimtenes."

Pētījumā izteikts prieks, ka Austrālijai izdevies iegūt

tik labus nākošos pilsoņus, kas spēs bagātināt tās kultūru.

Kas tad ir šie cildinātie bēgļu bērni? Starp bēgļiem, kas

ieradās Austrālijā, liela grupa bija latvieši. Šie cildinājumi

tātad attiecas arī uz mums — īlēnu maisā nenoslēpsi.
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indivīda loma

Runājot par individa reakciju uz pārtautošanās risku,
daudz kas atkarīgs no tā, cik spēcīga ir nacionālā apziņa, ko

individām ieaudzinājusi ģimene. Zīmīgu citātu atrodamKlāras

Kalniņas autobiogrāfijā (LIESMAINIE GADI, Stokholmā 1964,

20. lpp.): „Vāciskums, ko centās iepotēt mūsu skolotājas,
nespēja nekādā mērā ietekmēt manu no bērnības dziļi iesak-

ņojušos nacionālo apziņu".
Saprotams, individs savā dzīvē var nonākt dažādu spēku

ietekmē, kas nacionālas audzināšanas efektu mazina. Pie-

mēram, viņš cenšas pārtautoties karjērisma dēļ, vai arī

pārtautoties mudina tas, ka viņš ir apprecējis cittautieti.

Vārdam «karjerisms" ir negātīva nozīme. Par karjēristu

saucam personu, kas cenšas par katru cenu iekarot sev labāku

stāvokli dzīvē un, kā mēdz teikt, savas karjēras dēļ ir gatavs

iet pār citu cilvēku līkiem.

Karjērista pretstats ir persona, kas, par spīti savām

spējām un iegūtai izglītībai, nespēj ieņemt sev piemērotu

amatu darba hierarchijas skālā.

NODARBOŠANĀS

Latviešu trimdinieki, nonākot svešā vidē, ir spiesti

meklēt sev vietu šai darba hierarchijas skālā. Līdz ar to

rodas problēma, vai ir kāds sakars starp iespējām atrast

sev piemērotu vietu šai skālā un pārtautošanos, vai ari" šāda

sakara nav.

Šo jautājumu pētījot, var sākt ar kādu cituproblēmu —

kā vispār latviešu trimdinieku paaudze ir spējusi iesaistīties

mītnes zemes saimnieciskajā dzīvē ? Atbildi uz šo jautājumu

sniedz pieejamie statistiskie dati.

Latviešu centrālās kartotēkas vadītājs R.Ankevics 1947.

gadā publicēja pārskatu par Vācijas un Austrijas latviešu

trimdiniekiem. Pēc šiem datiem, kartotēkā bija reģistrēts

62.921 vīrietis un 48.281 sieviete, kopā 111.202 personas (3.

LAK, 6. lpp.). Nākošā lappusē gan minēti 53.080 vīrieši,
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45.253 sievietes un 15.107 bērni, nespecificējot dzimumu,

kopā dodot 113.440 personas. Abu skaitļu nesaskaņa nav pa-

skaidrota. Par 15.107 bērniem jāsaka, ka arf to skaitsnesaskan

ar tai pašā lappusē minēto trimdinieku grupējumu pēc vecuma.

Ar visiem šiem defektiem publikācija tomēr ir vērtīgs doku-

ments latviešu trimdas vēsturē.

Mūsu sevišķu interesi pelni trimdinieku grupējums pēc

nodarbošanās. Pavisam šai grupējumā ietilpinātas 68.117

personas. Tomēr no šī" skaita jāizslēdz 9124 mājsaimnieces,
2024 studenti un 7383 skolēni un mācekļi, jo pēdējie trīs

skaitļi (atskaitot vienīgi nezināmo mācekļu skaitu) nerāda

patstāvīgu nodarbošanos, kamēr pārējās 49.586 personas

nodarbošanās ziņā klasificējamas kā patstāvīgas.

Varētu domāt, ka 49.586 personu nodarbošanās ir uzdota

tāda, kāda šim personām bija Latvijā. Problēmatisks ir

vienīgi lielais šoferu skaits. Tas uzdots 2383,bet tā kā Latvijā

1935. gadā bija tikai 3008 šoferi (no tiem 2466 latvieši), tad

2383 šoferi trimdā liekas pārspīlēti daudz. No otras puses

gan jāņem vērā,ka satiksmes mechanizācija Latvijā pēc 1935.

gada strauji pieauga un ka trimdas nometnēs pārskološanās

autovadītāja amatam bija sevišķi populāra.

Tā kā trimdinieku grupējums pēc arodiem ir iespiests

nelielā brošūrā, kas tagad praktiski vairs nav pieejama* tad

attiecīgie skaitļi reproducēti šīs grāmatas pielikumā. Skaitļi

sniegti tādā grupējumā, kādā tie iespiesti 1947. gadā izdotajā

brošūrā, izlaižot tikai sadalījumu pa Vācijas zānām, par ko

nevarētu vairs būt interese.

No pielikuma tabulām izriet šādi secinājumi. Procentuāli

no kopējā latviešu skaita visvairāk trimdā devās gara darbi-

*Cik grūti šie dati pieejami, liecina, piemēram, N.Val-

tera spriedums:
„
Leider fehlen fast vollstāndig statistische

Angaben fiir Vergleiche der baltischen Volker m der Heimat

einerseits und m der Emigration andererseits hinsichtlich

ihrer Bildung, sozialen Lage, ausgeūbten Tātigkeit usw.
"

.

Sk.; ACTA BALTICA IV (Konigstein im Taunus 1965), 13. lpp.
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Harija Berga komentāri: Karjēras augstumu sasniegšanai karjērists ir gatavs atbrīvoties no

visa liekā balasta, kas viņu varētu traucēt šo mērķi sasniegt —
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nieki, viņiem sekoja augsti kvalificēti techniskie darbinieki,

bet procentuāli vismazāk amatnieki, lauksaimnieki, strādnieki.

No kultūras un izglītības darbiniekiem trimdā devās trīs

ceturtdaļas visu attiecīgās nozares latviešu, puse no visiem

latviešu māksliniekiem, vairāk nekā puse ārstu un zobārstu.

Tāpat par šo soli izšķīrās gandrīz puse no pārvaldes un

kanceleju darbiniekiem, inženieri, veterinārārsti un apmēram

trešdaļa juristu un kuģniecības augstāko posteņu personāla.

Trimdu izvēlējās apmēram piektdaļa kvalificēto amatnieku,

bet mazāk kvalificēto tikai apmēram desmitā daļa.
Ir saprotams, ka procentuāli vismazāk varēja aizbēgt

lauksaimnieki, laukstrādnieki, veikalnieki un nekvalificētie

strādnieki.

Ņemot palīgā vēl citus avotus, kā zīmīgākajos arodos

nodarbinātie, kas lielā skaitā devās trimdā, jāatzīmē turpmāk

minētie.

No augstāko mācības iestāžu (Latvijas universitātes un

Jelgavas lauksaimniecības akadēmijas) kopskaitā 556 mācīb-

spēkiem trimdā atradās 360, Latvijā palika 167, deportēti un

krituši karā 29,kamēr nenoskaidrots liktenis ir 103 personām

(ARCHIVsVII).
Vācijā unAustrijā esošo brīvo profesiju arodu piederīgo,

pēc Latviešu centrālās kartotēkas datiem, 1947. gadā bija

šāds skaits: advokāti un notāri 231 jeb 23,7 9c no latviešu

skaita, kas 1938. gada beigās darbojās šais profesijās, far-

maceiti 409 jeb 69,7 9c, veterinārārsti 86 (58,5 9c), zobārsti

240 (65,9 %), ārsti 487 (50,5 9c), agronomi 399 (44,3 %), ga-

rīdznieki 143 (59,6 9c), architekti 107 (71,3 %), inženieri 766

(66,6 9c).

Skolotāju bija 2469, kas ir 34,5 9c no latviešu skolotāju

skaita 1935. gadā.

Salīdzinājumam lietoti dati no šādām publikācijām:

E.Dunsdorfs, «Studija par akadēmiski izglītotiem latviešiem

1939. g.", LATVJU TAUTSAIMNIEKS 15-16 (1943), un: Valsts

statistiskā pārvalde, CETURTĀ TAUTAS SKAITĪŠANA LAT-

VIJĀ 1935. gadā.
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Palūkosimies tagad, kādas pārvērtības nodarbošanās ziņā
latviešu emigrantiem nesa tālākā trimda.

Par latviešu nodarbošanos trimdā interesantus datus

1963. gadā publicējis Juris Veidemanis („ Latviešu sadzīves

vērtības Amerikas lielpilsētā", LHZA RAKSTU KRĀJUMS 11,

188. lpp.). Šie dati attiecas uz kādiem 1350 latviešiem Mil-

vokī, ASV (dati ievākti no 1956. līdz 1958. gadam). Veide-

manis tos iedalījis sešās grupās un salīdzinājis attiecīgās

grupas nodarbošanos Milvokī un Latvijā tās patstāvības laikā.

Rezultāti ir šādi:

Nodarbināto latviešu procents pēc arodu grupām

Latvijā Milvoki

1. Profesionālos un daļēji profesionālos

arodos 43,1 4,3

2. Uzņēmumu un saimniecību īpašnieki,

vadītāji un taml. 26,9 0,8

3. Biroja darbinieki un tirdzniecības

arodos 11,4 8,4

4. Amatnieki un līdzīgos kvalificētos

arodos 13
'
6

V16 7
B'B|3o8
'
8
|30 8

5. Daļēji kvalificētos arodos 3,1-*
'

22,0'
'

6. Nekvalificētos arodos 1,9 55,7

Kopā 100,0 100,0

Mēģinot grupēt iepriekš minētos 1947. gada datus par

trimdiniekiem pēc Veidemaņa klasifikācijas, dabūjam šādu

ainu:

Latvieši trimdā 1947. gadā pēc nodarbošanās

«fc»if* »i
"eskaitot

sKaiti "/o šoferus

1. Profesionālos un daļēji profe-

sionālos arodos 18.360 37,0 38,9

2. Uzņēmumu un saimniecību

īpašnieki, vadītāji 10.412 21,0 22,1

3. Biroja darbinieki un tirdznie-

cības arodos 1.978 4,0 4,2
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4. un 5. Amatnieki, kvalificētos un

daļēji kvalificētos arodos 10.787 21,8 22,8

6. Nekvalificētos arodos 5.666 11,4 12,0
Šoferi 2.383 4,8

Kopā 49.586 100,0 100,0

Saprotams, šis grupējums ir nedrošs, tādēļ ka grūti bija

kaut kur ierindot lielo grupu, kas pamatskaitļos apzīmēta kā

„ Pārējie". Šī iemesla dēļ bija jāapvieno Veidemaņa 4. un 5.

grupa. Šoferi atstāti ārpus pārējām grupām tādēļ, ka tie

pilnībā nereprezentē Latvijas laika nodarbošanos pārskolo-

šanās dēļ trimdas nometnēs. Ja varētu pieņemt, ka par

šoferiem mācījās visu arodu grupu piederīgie, tad tabulas

otrā procentu aile rāda pareizāku ainu.

Ļoti pamatīgu pētījumu, kas apmierina visas zinātniskās

prasības, par latviešiem Vašingtonas štatā, ASV, ir izdarījis

Belizars Radziņš. Viņa raksts «Vašingtonas štata latviešu

aptauja" ir publicēts rotētajā krājumā LATVIEŠI VAŠINGTO-

NAS ŠTATĀ (1961). Pēc Radziņa pētījuma, dati par 153 ģimeņu

galvu nodarbošanos Vašingtonas štatā rāda šādas pārmaiņas:

Nodarbinātie dažādās arodu grupās
Latvijā Vašingtonas štatā

Personas °]o Personas %

1. Profesionālos arodos 41 26,8 20 13,1

2. Uzņēmēji, saimniecību īpašnieki 39 25,5 6 3,9

3. Biroju un veikalu darbinieki 27 17,6 17 11,1

4. Amatnieki, priekšstrādnieki 22 14,4 30 19,6

5. Aizsardzības darbinieki 5 3,3 4 2,6

6. Strādnieki 2 1,3 58 37,9

7. Skolnieki, pensionāri v.c. 17 11,1 18 11,8

Kopā 153 100,0 153 100,0

Samērā mazu izlasi par Brisbenas (Austrālijā) 98 personu

nodarbošanos Latvijā un Austrālijā vēl publicējusi Aija Eķe

un Valters Zolte (ARCHĪVS VII).
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Ka Veidemaņa, tā arī Radziņa un nupat pieminētā izlase

liecina, ka tālākajā emigrācijā trimdinieku sabiedriskais

stāvoklis ir pasliktinājies. Var jautāt, kādēļ tas tā noticis un

kādas ir šis degradācijas sekas.

lemesli, kādēļ trimdinieki kāpuši lejup pa sociālās hie-

rarchijas kāpnēm, ir pa daļai subjektīvi, pa daļai objektīvi.
Galvenais no subjektīviem iemesliem bija latviešu trim-

dinieku mazvērtības komplekss. Kaut kā mūsu inteliģencē

Latvijā bija iesakņojies uzskats, ka tur iegūtā izglītība un

sasniegtais sabiedriskais stāvoklis ir mazvērtīgāki par iz-

glītību un iegūto stāvokli plašākā pasaulē. Teikto apstiprina

šīs grāmatas autora pieredze. Kad sākās latviešu ieceļošana

Austrālijā, viņš saņēma lielāku skaitu vēstuļu ar jautāju-

miem, kādas būtu iespējas Austrālijā „pārstudēt" priekšmetus,
kuros Latvijā bija iegūti grādi. Citi jautāja, kas jādara, lai

Austrālijas universitātes „atzītu" Latvijā iegūtos grādus.

Autora atbilde, ka — izņemot medicīnas fakultāti — nekāda

pārstudēšananav vajadzīga, tāpat grādu „
atzīšana" nav nedz

vajadzīga, nedz arī paredzēta šejienes universitātes statūtos,

neapmierināja atbildes saņēmējus, jo viņi iedomājās, ka

tiem negrib palīdzēt. Patiesība tomēr bija, ka Austrālijas

sabiedrībā neviens pat nedomāja sākt apšaubīt Latvijas uni-

versitātē iegūtos grādus.

Otrs piemērs. Autors no Eiropas saņēma kāda tautieša,

savas zinātnes nozares ievērojama speciālista, vēstuli ar

lūgumu, vai nevar viņam izgādāt kādu mazu posteni kādā

Austrālijas universitātē. Kad autors atbildēja, ka nekāda

izgādāšana nav vajadzīga, bet lai tautietis pats griežas pie

tādas un tādas universitātes, kur patlaban vakance, un lai

pretendē uz lielāko, nevis mazu posteni — tad mūsu tiešām

ievērojamais zinātnieks to uzskatīja par izsmieklu! Mūsu

tautieši kaut kā nevnr iedomāties, ka universitātes mācīb-

spēka amats nedz Austrālijā, nedz Amerikā nav saistīts ar

tādu sabiedrisku prestižu kā, piemēram, Eiropā, un tādēļ

uzskata, ka tas viņiem nav sasniedzams. To pašu var teikt

arīpar daudziem citiem profesionāliem amatiem To sociālās
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vērtības skala nav vienāda dažādās zemēs, par ko mūsu

tautieši nebija padomājuši. Tas, ka daudzi latvieši tālākajā
trimdā nestrādā savā agrākajā profesijā, tātad ir lielā mērā

viņu pašu neuzņēmības un stāvokļa neizpratnes rezultāts.

No otras puses, ir objektīvi iemesli, kas neļauj tautie-

šiem strādāt savā agrākajā darbalaukā.No šiem objektīvajiem
iemesliemvispirms jāmin valodas prašana. Daudzās nozarēs

darbs saistās ne vien ar elementāru mītnes zemes valodas

prašanu, bet tā jāprot ļoti labi. Saprotams, īsākā vai ilgākā

laikā ikviens var vajadzīgo prasmi iegūt un tā šo šķērsli
novērst.

Grūtāk, reizēm neiespējami, ir novērst kādu cituobjektīvu

šķērsli. Mītnes zemēs daudzos arodos ir institūcionāli kavēkļi,
kas neļauj svešniekiem darboties attiecīgajā amatā. Piemē-

ram, Zviedrijā daži ādministrātīvi posteņi ar likumu ir

rezervēti tikai Zviedrijā dzimušiem Zviedrijas pilsoņiem.

Citur, lai strādātu kādu darbu, jābūt attiecīgās arodbiedrības

biedriem, un šīs biedrības uzņem personas ar izlasi. Pat

sabiedriskā prestiža ziņā tik zemā darbā, kāds ir ostas

strādniekam vai matrozim, daudzās zemēs latviešiem nav

iespējams iegūt arodbiedrības biedra karti savas politiskās

pārliecības dēļ. To gan neminpar ieganstu, drīzāk smieklīgo

iemeslu, ka attiecīgā persona šādu darbu agrāk nav strādā-

jusi (ar šādu pieeju arodbiedrībā vispār nevienu nevarētu

uzņemt). „Arodbiedrības jautājums" ir aktuāls arī prestiža

ziņā augsti stāvošajam ārsta darbam. Ārstiem gan nav arod-

biedrību parastajā nozīmē, bet ir ārstu savienības.Tās cenšas

ierobežot savu biedru skaitu un prakses tiesības piešķir tikai

„
saviem ļaudīm". Tā varēja gadīties kuriozais stāvoklis, ka

kāds latviešu ārsts kļuva par vienīgo kuģa ārstu Antarktīdas

ekspedīcijā, bet, kad viņš atgriezās Austrālijas cietzemē,

viņam nedeva prakses tiesības. Autoram par mūsu ārstu

jautājumu ir bijusi saruna ar Viktorijas ārstu apvienības

vadītājām personām. Viņam paskaidroja, ka galvenais šķēr-

slis, kas kavē ļaut latviešu ārstiem darboties, esot angļu

valodas vājā prašana. Pret to varēju iebilst — ja tā, tad ir



Harija Berga piezīme:
- Skolotāji Latvijā cirta logus uz zināšanu pasauli. Arī trimdā viņi

turpina darboties gar logiem —
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pilnīgi aplami prasīt, lai latviešu ārsti vēlreiz beidz univer-

sitātes kursu vai iztur pārbaudījumus, bet pietiktu ar angļu
valodas kursiem Turklāt — ja ārsts nevar darboties, neprotot

valodu, tad — kurš austrāliešu ārsts prot latviski un kas

ārstēs tos latviešu ieceļotājus, kas neprot angliski? Uz šo

jautājumu autors atbildi nesaņēma.

Runājot par nodarbošanās maiņas sekām, jāsaka, ka tās

ir psīcholoģiska un saimnieciska rakstura.

No psīcholoģiskā viedokļa sociālā degradācija ir kaitīga

kā individām, tā mītnes zemes sabiedrībai. Sociāli degradēts

individs ir sarūgtināts, un viņam tendence kļūt radikālākam

un neiecietīgam savos uzskatos.

No saimnieciskā viedokļa problēma ir ļoti sarežģīta.
Tautsaimnieciski zaudē valsts, kas ļauj talantiem rūsēt un

neraugās, lai tās jaunie pilsoņi strādātu augstāk kvalificētu

darbu, kam viņi ir sagatavoti. No trimdinieka individuālā

viedokļa lieta ir citāda. Visās mītnes zemēs, kur latvieši

nonākuši, starpība starp augstu un zemu kvalifikāciju algas

ziņā ir daudz mazāka nekā tā bija Latvijā, Tā kā nekvalificēta

strādnieka alga mītnes zemē ir relātīvi augsta, tad daudzi

latvieši ar šo algu ir pilnīgi apmierināti. Pastāvot iespējai

daudz ko iegādāties uz nomaksu, par strādnieka algu viņi var

iegūt savu mājiņu, auto, televīzijas aparātu v.c. , labi paēst,

labi ģērbties. Daudziem ar to pilnīgi pietiek, lai būtu apmie-

rināti. Dzīves līmenis viņiem dažkārt mītnes zemē ir augstāks

zemajā sociālajā stāvoklī, salīdzinot ar dzīves līmeni sociāli

augstā stāvoklī Latvijā. Ir taču tā, ka technikas sasniegumi

mūsu trimdas laikā brīvajās zemēs ir ļoti auguši un kļuvuši

pieejami visplašākajām aprindām.

Ir zīmīgas atbildes izdarītajās aptaujās par to, vai mūsu

tautieši ar savu dzfvi trimdā ir apmierināti un vai, izdevībai

rodoties, viņi vēlētos mainīt savu nodarbošanos. Pēc Veide-

maņa datiem (iepriekš minētā darba 188. lpp.), tikai ILS %

vēlas mainīt savu tagadējo darbu pret augstāk kvalificētu, bet

88,5 % no atbildētājiem ir ar mieru palikt savā līdzšinējā

darbā.
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Salīdzinot Veidemaņa un Radziņa izlasi par trimdinieku

nodarbošanos ar Vācijas 1947.gada datiem, redzams, ka dati

saskan tikai aptuveni. Salīdzinājumā traucē abu autoru atšķi-
rīgā klasifikācija un tas, ka Veidemaņa klasifikācijā trūkst

definīcijas, ko nozīmē termini „daļēji profesionāli" un „daļēji
kvalificēti" arodi. Pieņemot, ka trimdinieki Amerikā nav savu

nodarbošanos Latvijā prestiža dēļ uzdevuši augstākā sabied-

riskā klasē nekā tā faktiski bija, jāsecina, ka uz ASV tālākā

emigrācijā ir devušies tieši šie augstākie latviešu trimdinieku

slāņi. Ja tā būtu, tad jāsecina, ka trimdinieku zemākie sociālie

slāņi vai nu palika Vācijā, vai arī devās uz citām trimdas

zemēm.

Diemžēl, mums nav pietiekami datu, lai šo iespēju pār-

baudītu. Ir gan izdarītas aptaujas arī Anglijā, Austrālijā un

Vācijā. Tomēr tās nedod nedz ar 1947.gada trimdas kartotēku,

nedz Amerikas divām pieminētajām izlasēm salīdzināmus

datus. Anglijā un Austrālijā (1956., resp. 1960. gadā) izda-

rītās aptaujas gan rāda ziņu sniedzēju nodarbošanos Latvijā

un trimdas zemē aptaujas laikā, bet publicētā klasifikācija
nedod iespējas spriest par atbildētāju sociālo stāvokli. Pie-

mēram, informācija, kāds procents strādājis lauksaimniecībā

vai dažādos techniskos amatos, rūpniecībā vai amatniecībā,
mūsu nolūkiem nav izmantojama. Lauksaimniecībā varēja

strādāt kā agronomi, tā laukstrādnieki, rūpniecībā tildab

inženieri, kā strādnieki.

Vienīgi pēc aptaujās minētās informācijas par izglītību

zināmā mērā var spriest par ziņu devēju sabiedrisko stāvokli

Latvijā (par Austrāliju un Angliju šī informācija publicēta

ARCHIVA II sējumā, par Vāciju dati nav vēl publicēti). Attie-

cīgie dati redzami tabulā nākošā lappusē.

Tabulas dati ietver kā pabeigtu, tā nepabeigtu attiecīgo

mācības iestāžu izglītību. Aptauja attiecas uz 144 personām

Austrālijā, apmēram 200 personām Anglijā un 289 personām

Vācijā. Tās, droši vien, nav reprezentātīvas visiem latviešu

trimdiniekiem attiecīgajās zemēs, bet, ja varētu uzskatīt, ka

tās visās trijās zemēs ir salīdzināmas, tad varētu teikt, ka
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apstiprinās aizdomas, ka Vācijā palika mazāk kvalificētie

trimdinieku slāņi, jo tur starp atbildētājiem ir visaugstākais

procents tikai ar pamatskolas izglītību. Ja varētupieņemt, ka

tālākā emigrācijā devās personas ar augstāku izglītību, bet

Vācijā palika mazāk izglītotie, ar to būtu ari" izskaidrots,

kāpēc abās Amerikas izlasēs ir pārstāvēti augstākie sabied-

riskie slāņi.

Trimdinieku izglītība dažādās (procents)

Austrālijā Anglijā Vācijā

1959-60.g. 1956. g. 1964. g.

Augstskolas 40,0 15,0 9,3

Institūtu 7,2 2,9 0,7

Arodskolas 4,8 15,8 9,3

Vidusskolas 34,8 34,5 25,7

Pamatskolas 11,7 31,0 55,0

Nav atbildes 1,5 0,8

Kopā 100,0 100,0 100,0

Ja sagrupējam 246 ģimenes galvas Vācijas aptaujā (1964.

gadā), par kuriem iespējams šādu grupējumu izdarīt pēc

apmēram tās pašas schēmas, kāda ir Radziņa izlasē, tad

iegūstam šādu procentuālo samēru: profesionālajos arodos

7,8 %, uzņēmēji un lauksaimnieki 10,2 %, biroju un veikalu

darbinieki 18,6 %, amatnieki 45,1 %, strādnieki 18,3 %.

NODOMI ATGRIEZTIES LATVIJĀ

Pievērsīsimies tagad jautājumam, kāds sakars ir starp

pārtautošanos un sociālo degradāciju, ko trimdinieki piedzf-

voja tālākajā emigrācijā. Šai nolūkā iepazīsimies ar aptauju

datiem par atbildētāju nodomiem atgriezties Latvijā, kad

tā kļūtu brīva. Pirmo divu aptauju avotu sk.: ARCHĪVS 11,

225. lpp.

Dati sakopoti tabulā nākošā lappusē. Ka redzams, dažas

aptaujas nedod kopā simt procentu, kas ir, skaitļus noapaļojot,
radusies kļūda.
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Harijs Bergs par atgriešanos Latvijā: - Mēs visi kā viens sūtām savus sirsnīgākos

sveicienus uz Latviju!

Trimdinieku nodomipar atgriešanos Latvijā

(% no atbildētāju kopskaita)

Amerikas savienotās valstis

Austrālija Anglijā
Vcidemapa datj Radzjpa dati

Neatgriezīsies 6,9 0,5 1,1 13,7

Tikai apciemos 5,6 0,4 10,2 19,6*

Nezina 38,1 46,5 54,5 19,0

Atgriezīsies, kad

būs reālizēts pa-

sāktais 8,4 6,0 4,0 19,0**
Noteikti atgriezīsies 25,0 45,5 30,3 26,8

Nav atbildējuši 16,0 0,9 - 2,0

Kopā 100,0 99,8 100,1 100,1

*
Puslīdz noteikti neatgriezīsies.

**
Puslīdz noteikti atgriezīsies.
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Uz mūsu jautājumu tiešu atbildi sniedz Radziņa dati.

Personas, kas nodomājušas atgriezties Latvijā, ir tās, kas

visvairāk pretojas pārtautošanai. Radziņa aptaujā 41 personai

šai katēgorijā ir šāda nodarbošanās;

Trimdinieku nodarbošanās, kuri vēlas atgriezties Latvijā

Bija Latvijā Ir ASV

Skaits °]0 Skaits %

Profesionālos arodos 13 31,7 3 7,3

Uzņēmēji, saimniecību īpašnieki 15 36,6 2 4,9

Biroju un veikalu darbinieki 5 12,2 3 7,3

Amatnieki, priekšstrādnieki 5 12,2 4 9,8

Aizsardzības darbinieki - 2 4,9

Strādnieki 25 60,9

Skolnieki, pensionāri un citi 3 7,3 2 4,9

Kopā 41 100,0 41 100,0

Salīdzinot ar ziņu sniedzēju kopskaitu, to personu skaits

un procents, kuri vēlas atgriezties, dažādos arodos ir šāds:

Nodarbošanās Latvijā Nodarbošanās ASV

Vēlas atgriezties Vēlas atgriezties
Kopskaits „. ,

Kopskaits
„.

_ .

r Skaits % r Skaits °ļo
Profesionālos

arodos 41 13 31,7 20 3 15,0

Uzņēmēji, saim-

niecību īpaš-

nieki 39 15 38,5 6 2 33,3

Biroju un veikalu

darbinieki 27 5 18,5 17 3 17,6

Amatnieki, priekš-

strādnieki 22 5 22,7 30 4 13,3

Aizsardzības dar-

binieki 5 4 2 50,0

Strādnieki 2 58 25 43,1

Skolnieki, pensio-

nāri 17 3 17,6 18 2 11,1
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Pēc šis tabulas var secināt, ka tie latviešu trimdinieki,

kas bijuši spiesti svešumā nokāpt pa sabiedriskām kāpnēm

uz leju, ir mazāk pakļauti pārtautošanās riskam nekā tie, kas

varējuši savu sabiedrisko stāvokli saglabāt. Nekā nevar

secināt par personām, kas Latvijā bija strādnieki, jo viņu
skaits augšējā izlasē ir par mazu.

Par tiem, kas ir noteikti nodomājuši atgriezties Latvijā,
interesantus secinājumus izteicis B.Radziņš:

„Uz jautājumu: „Ja apstākļi būtu mainījušies un jūs

tagad varētu atgriezties Latvijā, vai jūs to darītu?" 41 jeb

26,8 % atbildēja: „
Noteikti jā" Acīm redzot, šf grupa ir

vismazāk iedzīvojusies Amerikā, un varētu rasties jautājums,

ar ko tā atšķiras no caurmēra latviešiem.

Šīs grupas ģimenēs bija 2,90 locekļu, mazāk nekā caur-

mērs (3,19). Starp viņiem bija vairāk vieninieku vai ģimenes

bez bērniem... Viņu starpā bija vairāk (80,5 %) „baltā darba"

darītāju [agrāk Latvijā] nekā caurmērā (69,9 %) un mazāk

(12,2 %) „melnā darba" strādnieku (caurmērs 19,0 %). Starp

viņiem vislielākā daļa (61,0 %) bija spiesti pāriet no
„baltā

darba" uz „melno darbu". [Skaitļi korriģēti. ]

Šīs grupas starpā ir mazliet mazāk auto īpašnieku (70,7

%) nekā caurmērā (77,8 %), bet mazliet vairāk māju īpašnieku

(73,2 %, caurmērs 69,9 %).. .34,1 % nav atbildējuši, kas viņiem

patīk Amerikā. Starp tiem, kas atbildēja, visbiežāk tika

minēts: 1) ērtības un 2) brīvība. Visvairāk viņiem nepatīk

1) masu kultūra un 2) jaunatnes audzināšana un noziegumi.

Salīdzinot ar dzīvi Latvijā, šī grupa bija mazāk apmie-

rināta ar dzīvi Amerikā nekā latvieši visumā.. .Starp viņiem

bija mazliet vairāk to, kas bija arodbiedrībās, bet mazāk,

kas bija citās biedrībās.

Šai grupā pie amerikāņu draudzēm piederēja 12,2 %,

mazāk nekā caurmērs (15,7 %), un viņiem, tāpat viņu jaunajai

paaudzei, bija mazāk draugu amerikāņu starpā nekā caur-

mēram Viņi biežāk nekā caurmēra latvieši domā par Latviju,

noteiktāk izturas pret jauktām laulībām... Viņi vairāk nekā

caurmērs abonē latviešu laikrakstus, viņiem dzīvokļos ir
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vairāk latviešu amatniecības priekšmetu, gleznu, Latvijas

skatu un Latvijas karodziņu. Viņi biežāk nekā caurmērs

apmeklē latviešu sarīkojumus, mazliet biežāk ari dievkal-

pojumus. Sai grupā 78,0 % ģimenes locekļu piederēja pie

latviešu draudzēm (caurmērs 73,2 %)."
Savukārt Radziņa pētījuma rezultāti par tiem, kas ir

noteikti domājuši palikt ASV, ir šādi:

„21 jeb 13,7 % atbildēja, ka noteikti neatgrieztos Latvijā.

Parasti 30 atbildes ir pietiekamas, lai raksturotu kādu grupu.

Diemžēl, mūsu rīcībā ir tikai 21 atbilde, kādēļ rezultātus

nevar uzskatīt par nozīmīgiem, bet tikai par indikātoru...

Šīs grupas ģimenēs ir 3,10 locekļu, mazliet mazāk par

caurmēru. Starp viņiem bija mazāk no „baltā darba" aprin-

dām [agrāk Latvijā] (42,9 %), vairāk melnā darba strādnieku

(28,6 %) nekā caurmērā. Viņi mazāk mainījuši savu profesiju,

un starp viņiem ir vairāk to, kas, Latviju atstājot, bija

skolnieki, tāpat to, kas Amerikā aizgājuši pensijā. Šai grupā
vairāk nekā caurmēram pieder auto (85,7 %), bet mazāk māju

(57,1 %)... Viņiem vislabāk šeit patīk 1) brīvība, 2) ērtības

un augstais dzīves standarts un 3) individa atzīšana un uzņē-

mība; nepatīk I)noziegumi un jaunatnes audzināšana, 2) masu

kultūra un 3) skolu mācības sistēma. Ar dzīvi Amerikā viņi

apmierināti vairāk nekā caurmērs. Amerikāņu draudzēs ir

33,3 % — divreiz vairāk nekā pārējie. Draugi amerikāņu

starpā viņiem ir vairāk. Par dzīvi Latvijā viņi domā mazāk

nekā caurmērs. Pret jauktajām laulībām viņi iecietfgāki,

viņiem tās gandrīz vienaldzīgas. Viņi daudz mazāk abonēja

latviešu laikrakstus (61,9 %) nekā caurmērs (83,0 %), viņiem
dzīvoklī mazāk bija mākslas amatniecības darbi, gleznas un

Latvijas skati. Šī grupa mazāk apmeklēja latviešu sarīkoju-

mus nekā caurmērs, bet pie latviešu draudzēm piederēja

tikai 66,7 % — mazāk par caurmēru."

Teiktais lielā mērā attiecas uz trimdinieku pirmo pa-

audzi. Liekas, ka tā ir samērā immūna pret pārtautošanos.

Trimdinieku jaunā paaudze, saprotams, daudz vairāk pakļauta

pārtautošanai.
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Kaut gan Radziņa pētfjumi neliecina, ka nekustama

īpašuma iegūšanai mītnes zemē būtu kāda nozīme pārtauto-
šanās procesā, tomēr jāuzskata, ka tam zināma ietekme ir.

Latvieši attieksmē pret nekustamu īpašumu ir samērā kon-

servātīvi. legūto īpašumu viņi parasti rūpīgi apkopj un iegulda
tā uzlabošanā daudz darba.Sakarā ar to viņi iegūtos īpašumus
atsavina daudz retāk nekā mītnes zemes pamatiedzīvotāji

jaunajā pasaulē. Var domāt, ka ļoti plaši izplatītie centieni

iegūt nekustamos īpašumus mītnes zemē līdz ar to var kļūt

par faktoru, kas veicina pārtautošanos.

SECINĀJUMI

Savelkot teikto — pārtautošanos veicina šādi apkārtnes

faktori: mītnes zemes valdības polītika, kas spiež vai vismaz

mudina pārtautoties; latviešu izkliedētība starp mītnes zemes

iedzīvotājiem; mītnes zemes kultūras līdzība vai šķietams
pārākums. No individuāliem faktoriem lielākais pārtautošanās

veicinātājs ir jauktās laulības, karjēras iespējas jaunajai

paaudzei, nekustama īpašuma iegūšana, svešu zemju pavalst-

niecības pieņemšana.
Pārtautošanos kavē šādi apkārtnes faktori: valdības

negātīvā nostāja pret pārtautošanos (piemēram, Vācijā);

cerības uz Latvijas neatkarības atjaunošanu; latviešu nespēja

vai nevēlēšanās ieņemt savai izglītībai piemērotu stāvokli

sociālajā hierarchijā; nacionālā audzināšana ģimenē; latviešu

sabiedriskā rosība (draudzēs, biedrībās, latviešu skolu dibi-

nāšanā)
.

Tā kā atzinām, ka pārtautošanās jāvērtē negatīvi, tad tas

nozīmē, ka jāmeklē līdzekļi, kā veicināt faktorus, kas kavē

pārtautošanos, un mazināt to faktoru ietekmi, kas pārtauto-

šanos veicina. letilpināšanai programmā pret pārtautošanos

vairāk piemēroti ir individuālie faktori. Iriespējams stiprināt

nacionālo audzināšanu ģimenē, celt sabiedrisko rosību drau-

dzēs un biedrībās un dibināt skolas. Ir arī iespējas, kaut gan

mazākas, novērst jauktās laulības. Turpmākajās nodaļās šīs

iespējas ir iztirzātas sīkāk.
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ĢIMENES LOMA PĀRTAUTOŠANĀS PROCESĀ

U ar trimdas latviešu ģimenes lielumu pieejams tikai

nedaudz datu. Labākie ir Belizara Radziņa publicētie par

latviešiem Vašingtonas štatā, ASV («Vašingtonas štata lat-

viešu aptauja"; sk. iepriekšējo nodaļu). Publicētās ziņas
attiecas uz 1959. gada beigām un 1960. gada sākumu, un tās

reprezentē apmēram pusi no Vašingtonas štatā dzīvojošiem

latviešiem.

Latviešu ģimeņu lielums Vašingtonas štatā

Ģimenes locekļu skaits Ģimenes Kopā ģimenes locekļu

vienā ģimenē Skaits °]o Skaits %

9 2 1,3 18 3,7

8 -

7 4 2,6 28 5,7

6 9 5,9 54 11,1

5 13 8,5 65 13,3

4 37 24,2 148 30,4

3 23 15,0 69 14,1

2 41 26,8 82 16,8

1 24 15,7 24 4,9

Kopā 153 100,0 488 100,0

Caurmērā ģimenē bija 3,2 personas. Spriežot pēc P.Ju-

reviča publicētajiem 1959—60. gadā izdarītās aptaujas datiem,

par Austrālijas latviešiem (ARCHĪVS 11, 1961), 144 atbildes

aptver, 387 personas. Ja šīs 144 atbildes attiektos uz ģimenēm,

tad turienes latviešu ģimenē būtu caurmērā 2,7 personas.

1964. gadā Vācijā izdarītā aptauja, uz ko ir aizrādīts

ARCHIVA V sējuma 33. lpp., ļauj spriest, ka 295 ģimenēs

bija 1144 ģimenes locekļi, tātad caurmērā 3,9 vienā ģimenē.
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Ir pieejami dati par latviešu ģimenes lielumu Padomju
savienībā 1959. gadā. Šie dati aplēsti pēc piecprocentīgās

nejaušās izlases aptaujas.

Latviešu ģimenes lielums Padomju savienībā

Locekli ģimenē Ģimeņu % Locekļi ģimenē Ģimeņu %

10 un vairāk 0,1 5 8,3

9 0,2 4 17,8
8 0,4 3 29,1
7 1,1 2 40,1

6 2,9 Kopā 100,0

Šīs padomju statistikas trūkums ir, ka par ģimeni uzska-

tīta mājturības vienība, kurā ietilpst vismaz vīrs un sieva.

Līdz ar to vieninieki šai tabulā nav ietilpināti, un iespējas

salīdzināt ar apstākļiem trimdā kļūst problēmatiskas. Tomēr

dažas iespējas salīdzināšanai ir, ja arī Vašingtonas štata

datos neņemam vērā vieniniekus. Tad dabūjam tur ģimenes

ar caurmērā 3,6 locekļiem, kamēr Padomju savienībā caur-

mērs ir 3,1 ģimenes loceklis vienā ģimenē. Pēc tā varētu

spriest, ka Padomju savienībā latviešu ģimenes ir vēl mazākas

nekā trimdā, kur tās arī ir relātīvi (salīdzinot ar citām

tautām) mazas. Bez šaubām, šis fakts atspoguļo latviešu

grūtos dzīves apstākļus Padomju savienībā.

MODERNĀS LATVIEŠU ĢIMENES SAIRUMS

Galvenais audzināšanas institūts ir ģimene. Bērni tur

iegūst savas turpmākās dzīves morālos un intelektuālos metus

un izveido sava rakstura pamatus, kas turpmākā mūžā vairs

nemainās. Ģimenē bērni ieaug nacionālajā kultūrā, un pirmais

solis šai virzienā ir tēvu valodas iemācīšanās.

Latviešu trimdinieku ģimene šfs funkcijas veic ļoti

nepilnīgi. Kā redzējām iepriekšējā apakšnodaļā, latviešu

trimdinieku ģimenes ir ļoti mazas. Ja ģimenē ir tikai viens

vai divi bērni, tad viņiem pašu ģimenē pietrūkst sava vecuma

sabiedrības. Ja vēl gadās, ka bērni nesatiekas ar citu latviešu
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ģimeņu bērniem savā vecumā, tad šis fakts var tikai negātīvi

ietekmētbērna nacionālo audzināšanu.

Otrs iemesls, kādēļ varam teikt, ka latviešu trimdinieku

ģimenes savu bērnu audzināšanas funkcijas neveic apmieri-

noši, ir vecāku aizraušanās ar peļņas darbu. Šī peļņā iešana

turklāt ievirzījusies ļoti nepareizās sliedēs. Vairums latviešu

ir darbinieki svešos uzņēmumos. Tādā kalpa darbā var no-

pelnīt daudz mazāk, salīdzinot ar darbiem, kur latvietis būtu

pats savs kungs, t.i., pašu uzņēmumā. Tie latvieši, kas ir

nodibinājuši pašu uzņēmumus, ne vien tiešām tikuši pie

turības, bet spējuši turklāt izaudzināt savus bērnus par

latviešiem.

Vairums latviešu vecāku turpretim nonākuši paradoksālā

stāvoklī. Peļņā iešanu vecāki parasti motivē ar gādību par

bērniem. Tomēr, atstājot bērnus vienus vai nekontrolētā

sabiedrībā, šī „gādība" vairāk kaitē nekā dara labu. Šeit īsti

vietā atgādināt mūžīgos gudrības vārdus — ko tas cilvēkam

līdz, ka viņš iegūst pasauli, bet pazaudē savu dvēseli. Aiz-

rautīgā, turklāt nepareizā virzienā pasāktā peļņā iešanā

vecāki pazaudē ne vien savu, bet arī savu bērnu dvēseli. Lai

lasītāji mani nepārprot. Ikvienam ir jāstrādā, lai varētu

dzīvot. Jautājums ir tikai par kalpošanu svešiem kungiem

un par aizraušanos ar virsstundām, tāpat par to, vai tiešām

vienmēr un visur pieaugušajiem ģimenes locekļiem ir jāstrādā

ārpus mājas. Vai tiešām luksa priekšmetu iegāde attaisnos

to, ka bērnu audzināšana jāatstāj novārtā?

Skolotājs E.Šmugājs ir raksturojis latviešu trimdinieku

ģimeni ar tās aizraušanos, peļņā ejot (KATOĻU KALENDĀRS

1964. g. ,
108. lpp.):

„
Visa ģimene kā vienība labi ja reiz

dienā satiekas pie vakariņu galda (maiņas darbu gadījumā pat

tas nav iespējams), kur var pārrunāt kopējās ģimenes lietas.

Bet bieži vien arī pie šī tik svarīgā vakariņu galda nekāda

vienība nav panākama tās neapmierinātības un vilšanās dēļ,
ko ģimenes locekļi pārnesuši mājās no darba, no skolas, no

satiksmes līdzekļiem utt. ,
kur nereti atgadās kas tāds, kas

lieku reizi mums atgādina, ka mēs neesam vis paši savās
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mājās...
" Šmugājs turpina: „.. .jauniešu interešu loks vairs

necentrējas ģimenē, bet ārpus tās, kur viņi sev līdzīgo grupā

(peer groups) atrod kopējas intereses, kas ne vienmēr ir

pilnīgā saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem, nemaz neru-

nājot par mūsu latvisko dzīvesziņu, mūsu sabiedriskām un

morālām normām." Un noslēgumā: „...mans nolūks bija
parādīt situāciju, kādā mēs atrodamies".

Citēju tik plaši Šmugāja rakstu tādēļ, ka gadu vēlāk viņš

oponēja pret autora izteiktajām identiskajām domām ARCHI-

VA V sējumā (68. lpp.) rakstīju, ka latviešu ģimenei grūti
savienot vecāku centienus pēc materiālās labklājības ar bērnu

audzināšanu. Šmugājs atbildēja:
„
Nevaru pievienoties uzska-

tam, ka vecāki ir tik ļoti nodarbināti, ka nevarētu atrast laiku

audzināt bērnus latviskā garā. To var, ja tikai grib..."
(ARCHTVS V, 82. lpp.).

Vai tiešām starplaikā no 1964. līdz 1965. gadam būtu

iestājušās kādas pārmaiņas, kas liktu minētajam autoram

savu viedokli tik radikāli grozīt?

Cik daudz laika atsevišķie ģimenes locekļi pavada ģimenē,

šīs grāmatas autors noskaidroja īpašā aptaujā par dažām

ģimenēm un vairākām atsevišķām personām. Attiecīgais

pārskats seko tālāk šai nodaļā (sk.arī II pielikumu).

Bez šaubām, ir pareizs spriedums, ka vecāki varētu

atrast laiku savu bērnu audzināšanai vispār un arī audzinā-

šanai latviskumā, ja viņi tikai gribētu
.

Tomēr jākon-

statē, ka šādas gribas trūkst. Par to, ka vecāki atstājuši

novārtā savu bērnu morālo audzināšanu, piemēram, ļoti

spilgtu liecību sniedz Austrālijas ārlaulības dzimstības sta-

tistika (sk. tabulu nākošā lappusē).

Ārlaulības dzemdību procents tabulā aplēsts no Latvijā

dzimušo sieviešu visu dzemdību kopskaita (kā laulībā, tā

ārlaulībā). Šiem skaitļiem nozīmīgumu piešķir fakts, ka

Latvijā dzimušajām sievietēm (un tās gandrīz bez izņēmuma

ir latvietes) relātīvi ir vislielākais ārlaulības bērnu skaits

Austrālijā. Tas, ka absolūtos skaitļos ārlaulības dzemdības

mazinās (no 30 dzemdībām 1951. līdz 9 dzemdībām 1961.
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Ārlaulības dzemdību gadījumi Austrālijā starp Latvijā

dzimušajām sievietēm

Gads Skaits °Jo Gads Skaits %

1951 30 7,9 1958 15 5,9
1952 20 5,3 1959 11 4,4

1953 25 7,9 1960 13 5,6

1954 11 3,9 1961 9 3,7
1955 15 5,0 1962 14 6,5

1956 15 5,4 1963 17 6,6

1957 12 4,1 1964 11 4,9

gadā), izskaidrojams ar faktu, ka latviešu dzemdību skaits

vispār mazinās. Nozīmīgāks tāpēc ir ārlaulību dzemdību

procents no kopējā dzemdību skaita. Ja neskaita sevišķi

augsto procentu 1951. un 1953. gadā, Latvijā dzimušajām
sievietēm tas svārstās ap 6 % un caurmērā ir 5,5 %. Patstā-

vīgajā Latvijā ārlaulības dzemdību procents arf bija augsts,
bet tam par iemeslu bija noaizrobežas ievesto laukstrādnieču

lielais ārlaulības bērnu skaits, izmantojot Latvijas liberālo

sociālo likumdošanu. Tātad latvietes trimdā, kas taču nāk

no patstāvīgās Latvijas augstākajiem slāņiem, morālā ziņā

noslīdējušas neatkarīgās Latvijas laika ārzemju laukstrād-

nieču līmenī. Visas Austrālijas mērogā ārlaulībā dzimušo

caurmēra procents ir 4,4, bet tam ir tendence pieaugt (no

3,9 % 1951. gadā lfdz 6,5 % 1964. gadā). Latviešu rekords

šai ziņā mums godu nedara. Nav šaubu, ka šī parādība ir

audzināšanas trūkuma vai nepareizas audzināšanas sekas

kā latviešu, tā arf pārējās ģimenēs Austrālijā. Ir tomēr

jānožēlo, ka latviešu ģimenēs šf parādība ir spilgtāka nekā

citās.

Nepareiza audzināšana, ko šīs grāmatas autors daudz-

kārt novērojis, ir, ka, piemēram, nevis vecāki, bet bērni

nosaka, vai viņi apmeklēs latviešu sestdienas skolu. Tāpat

bērni bieži vien ir tie, kas nosaka sarunu valodu tais ne-

daudzajās stundās, kad viņi ar vecākiem satiekas.
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Tā kā ģimenes atstājušas novārtā savu bērnu audzinā-

šanu vispār, tad, saprotams, novārtā pamesta arf nacionālā

audzināšana. Bērni ģimenē labprātāk runā mītnes zemes

valodu — to valodu, ko viņi ir iemācījušies no citiembērniem

skolā vai uz ielas. Vecāki jo bieži kļūst par savu bērnu au-

dzēkņiem un paši sāk ar bērniem runāt mītnes zemes valodā.

Notiek pat vēl radikālākas lietas. Vecāki paši sāk kā

pirmo mācīt bērniem mītnes zemes valodu. Saprotams, to

darot, viņi neapzinās, ka ar to sagādā bērniem morālas

ciešanas un bojā viņu raksturu. Lieta tā, ka vecāki reti kad

prot mītnes zemes valodu pareizi. Bērns, kas iemācījies

nepareizo valodas izrunu un nelieto īsto akcentu, nonākot

skolā, ir daudz sliktākā stāvoklī nekā tāds, kas, sākot iet

skolā, nemaz neprot mītnes zemes valodu.

Ir labi zināms fakts, ka bērni ir nežēlīgi, un skolā biedru

nežēlība un zobgalības vēršas pret latviešu bērnu, kas paš-

paļāvīgi runā mājās nepareizi iemācītu valodu. Valodas

nepratējs no šādas nežēlības necieš, jo skolasbiedri viņu

„neapceļ", un, ja „apceļ", upuris to nesaprot. Turpretim

aplamās valodas runātājs kļūst par zobgalību objektu un no

tām netiek vaļā pat tad, kad viņš mājās iemācīto nepareizo

izrunu un akcentu ir atmetis. Protams,tas bojā viņa raksturu,

un ļoti bieži par savu nelaimi viņš atmaksā saviem vecākiem

Tiem tad ir lieli brīnumi, kādēļ dēls vai meita viņu mīlestību

atmaksā ar nepateicību.

Vecāki, kas mājās ar saviem bērniem runā latviski un

paliek pie latviešu valodas arī tad, kad bērni sāk iet skolā,

viņus ne vien pasargā no nepatikšanām skolā, bet, sagādājot

intelektuālu vingrinājumu, nodrošina bērniem labas sekmes

skolā un dzīvē.

Tā kā akadēmiski izglītoto latviešu starpā ir ļoti maz

sociologu un tie paši galveno vērību veltī dažādām citām,

tikai ne latviskām, parādībām, tad arī saprotams, ka iepriekš

teiktais nepamatojas eksaktos pētījumos, bet tikai vispārēja

rakstura novērojumos. Līdz ar to mēs nezinām, cik daudz
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laika latviešu tēvs un latviešu māte veltī" savu bērnu audzinā-

šanai. Mēs gan redzam šīs audzināšanas rezultātus, un tie

neiepriecina.

Mums derētu noskaidrot to pašu par latviešu ģimenes
laika budžetu, ko amerikāņu sociologi noskaidrojuši par

amerikāņu ģimeni. Cik laika caurmērā tēvs pavada darbā

ārpus mājas? Tā kā vairums latviešu ļoti labprāt strādā

virsstundas, tad šis laiks būs krietni ilgs. Lielajos centros

ari ilgas stundas jāpavada ceļā lēnajos publiskos satiksmes

līdzekļos. Cik daudz laika tēvs pavada sabiedrībā, ko ameri-

kāņu sociologi dēvē par kliķi — spēlējot kārtis, dzerot degvīnu

un tamlīdzīgi ? Cik laika viņš pavada formālāsorganizācijās

(ar statūtiem, vēlētu valdi, darbības plānu) un cik neformālās

organizācijās („kliķē")? Cik laika tēvs pavada savā ģimenē,

un vai šis laiks ir tikai īsais, noguruma nomāktais posms

pirms miega? Vai māte arī strādā ārpus mājas, vai pavada

lielāko tiesu laika mājsaimniecībā? Ko viņa dara ārpus māj-

saimniecības un peļņas darba? Vai viņa piedalās sieviešu

sanāksmēs, neformālāsun formālās organizācijās?
Par bērniem savukārt būtu jāzina — cik laika viņi pavada

mītnes zemes skolā un kāds tam samērs ar latviešu skolā

pavadīto laiku. Būtu jāzina, cik laika viņi pavada rotaļās ar

latviešu bērniem un cik ar mītnes zemes bērniem. Vai viņi

piedalās un cik intensīvi latviskās jaunatnes organizācijās?

Par visiem ģimenes locekļiem būtu jāzina, cik laika viņi

pavada, runājot latviski, cik — mītnes zemes valodā.

Tikai noskaidrojot šos jautājumus empiriski, varētu

izstrādāt efektīvu programmu ar ieteikumiem, ko darīt, lai

novērstu tagadējo plūsmu uz pārtautošanos.

LATVIEŠU ĢIMENES LAIKA BUDŽETS UN VALODA

Autors ir izdarījis ļoti pieticīgu aptauju par dažiemšiem

jautājumiem. Saņemto atbilžu skaits nav pietiekams, lai tās

apstrādātu statistiski. Līdz ar to nav arī nekādas iespējas

iegūtās ziņas vispārināt. To padara neiespējamu vēl divi

apstākļi. Vispirms, bija izredzes iegūt ziņas tikai no personām,
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Harijs Bergs vēro moderno jaunatni:

Vecāmāte: — Nāc, Pēterīt, es tev pastāstīšu skaistu pasaku par Kaķiša dzirnavām! —

Pēterftis: — Ak nieki, vecmāmiņ! Bet vai tu zini, kādu autonopirka Džimmija tētis? Forda

jauno galaksiju. Astoņi cilindri, 300 zirguspēka motors! 4500 apgriezienu ar

kompresiju deviņi pret vienu. Akselerācija — 16 sekundēs ceturtdaljūdze. Nu,

kā tev patfk tāda mašīna, vecmāmiņ?
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kas ne vien piedalās latviešu sabiedrībā, bet ir arī aktīvas

un rosīgas. Turpretim nav nekādu izredžu dabūtatbildes no

personām, kas ir pārtautojušās vai vismaz atsevšinājušās

no latviešu sabiedrības. Otrkārt, nebija iespējams ievākt

ziņas par ilgāku laika sprīdi nekā par vienu nedēļu. Ziņu

sniedzēji aizrādīja autoram, ka citā gada laikā un pat citā

nedēļā tai pašā gada laikā rezultāti būtu pavisam citādi.

Tomēr arī šīs nepilnīgās ziņas dod jau kādu norādījumu un ir

labākas nekā nekas. Autors aptauju izdarīja Melburnā un kādā

tuvējā pilsētā, lūdzot ziņas, cik ilgu laiku iztaujātā persona

pavada nomodā nerunājot un cik runājot, tāpat — kādās valo-

dās (latviešu un angļu). Rezultāti ir par trim ģimenēm un

bez tam par četrām atsevišķām personām (trim sievietēm —

kādas latviešu sieviešu organizācijas loceklēm — un vienu

vīrieti). Starp citu tika jautāts arī, cik laika katra persona

pavada ģimenē un cik ārpus tās. Aptaujā iegūtie rezultāti

ir sakopoti mūsu grāmatas 2. pielikumā.

Pēc šīs nelielā apmēra aptaujas var izdarīt tikai nedaudz

vispārinājumu.

Vispirms — latviešu valodu visvairāk lieto ģimenē, ma-

zāk ārpus ģimenes. Pēdējais nozīmē, ka latvieši samērā

maz sastopas ar citām latviešu ģimenēm — organizācijās un

tamlīdzīgi. Otrkārt — vecākā paaudze vairāk laika pavada

ģimenē nekā jaunā un līdz ar to vairāk runā latviski. Treš-

kārt — kur jaunatne piedalās latviešu organizācijās, tur

latviskās runāšanas deficitu daļēji sedz runāšana organizā-

cijās, tomēr darbība tajās ir tik maza, ka pilnīgi šo iztrūkumu

nespēj segt.
Lai šos vispārinājumus akceptētu, būtu vajadzīgi vēl

daudz plašāki pētījumi. Tomēr secinājumu, ka jaunatne ir

vairāk pakļauta pārtautošanās riskam, apstiprina arī citi

novērojumi, un to arī dabiski var sagaidīt.

Par svarīgo jautājumu, kādu valodu latvieši runā ģimenē,

aptuvenu ieskatu sniedz aptaujas ASV, Anglijā, Austrālijā un

Vācijā.
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Mājas valoda pēc aptaujām (procentos)

ASV Anglija Austrālijā Vācijā

Latviešu 86,0 80,8 86,7 37,4

Angļu 3,0 8,4 4,2 0,3

Vācu —
— — 54,5

Latviešu un angļu 3,0 3,3 2,8 —

Latviešu un vācu — —
— 5,8

Citas 6,0 3,8 4,9 1,0

Nav atbildes 2,0 3,7 1,4 1,0

Kopā 100,0 100,0 100,0 100,0

Šīs tabulas dati ņemti pēc ARCHĪVA 11, bet papildināti

par Angliju pēc A.Rozentāla raksta LONDONAS AVĪZĒ (no

1960. g. 19. febr. līdz 1. apr.), par Austrāliju lfdz pilniem
100 % ar

„
Nav atbildes 1,4 %". Par Vāciju dati aplēsti pēc

295 ģimeņu (ar 1144 ģimenes locekļiem) atbildēm DV aptaujā

1964. gadā (ARCHĪVS V).

No šīm aptaujām atsevišķi izdalot bērnus, iegūstam

šādus rezultātus (citējot P.Jureviča teikto ARCHĪVA II sēj.):

„Atbildēs uz jautājumu, kā bērni runā latviski, 75,3 % no

vecākiem ziņo, ka viņu bērni labprāt runā latviski, bet 10,4 %

no šī skaita runā nepareizi, 2,6 % ziņo, ka bērni runā pareizi,

bet nelabprāt (pavisam kopā tātad pareizi runā 67,5 % ģime-

nēs); ka bērni runā nelabprāt un nepareizi, ziņo 5,2 %, bet,

ka nemaz nerunā latviski, 5,2 % (tas parasti ir jauktās laulī-

bās) .
Citās zemēs aplēsums drusku citādāks: Anglijā bērni

labprāt runā latviski 48,8 % ģimenēs (Amerikā 46 %), pareizi

31,4 % (Amerikā 42 %), nelabprāt 4,6 %, nepareizi 1,2 %,

nerunā nemaz 3,5 %.

Bērni labprāt lasa latviešu grāmatas 10,4 % ģimeņu

(Anglijā 18,6 %, Amerikā 28 %), angļu grāmatas 51,9 % (An-

glijā 38,3 %, Amerikā 24 %), latviešu un angļu 13 % (Anglijā

14,6 %). Austrālijā stāvoklis, kā redzams, labu tiesu nelab-

vēlīgāks nekā citur, pat šai nacionālā ziņā izlases grupai, ko

veido aptaujas atbildētāji."
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Par Vācijas latviešu bērniem E.Silkalns informē (pēc
DV 1964. gada aptaujas): „Kā šis lielais jaukto laulību skaits

(un laikam gan tas ir galvenais, kaut gan būs vēl citi pārtau-

tošanos veicinātāji faktori) ietekmē bērnus, rāda tālākie

aptaujas dati, kas nesatrieks varbūt tikai galīgi neglābjamos

nacionālos optimistus. Latviski sarunājas tikai 53 bērni,

kas ir jaunāki par 13 gadiem, vāciski 137. Tikai vienā (!)

ģimenē bērni ar māti vācieti sarunājas latvisld, un ir tikai 4

ģimenes, kur abi vecāki ir latvieši, bet bērni sarunājas

vāciski. Ģimenēs ar 13 līdz 18 gadu veciem bērniem aina ir

nedaudz labāka: latviski sarunājas 75 bērni, bet vāciski 92.

Tikai divās ģimenēs, kur māte ir vāciete, bērni šai vecumā

sarunājas latviski, un tikai piecās ģimenēs, kur abi vecāld

ir latvieši, bērni sarunājas vāciski. Secinājums: gadījumi,

kur jaukto laulību bērni sarunājas latvisld, ir tik reti, ka tie

atzīmējami gandrīz kā kaut kas ārkārtīgs. No otras puses —

nav arī" visai daudz tādu ģimeņu, kur abi vecāki latvieši, bet

bērni sarunājas vāciski; šis apstāldis mūs var mazliet ie-

priecināt."

LATVIEŠU MAZO ĢIMENU SEKAS

Latviešu mazajām ģimenēm ir divējādas sekas: pirm-

kārt, tās ir pārāk mazas, lai nodrošinātu latviešu fizisko

eksistenci trimdā; otrkārt, mazās ģimenes draud latviešiem

ar garīgo nāvi, jo tās veicina pārtautošanos. Abi šie konsta-

tējumi jāpamato sīkāk.

Tautas pastāvēšana ir atkarīga no tā, vai tauta pietiekami

reproducējas. Reprodukciju (atjaunošanos) var mērīt un,

projecējot to nākotnē, arī pareģot, vai tauta augs, paliks kā

bijusi vai samazināsies. Kā katra projekcija nākotnē, arī šī

dibinās uz pieņēmuma, ka nākotnē nemainīsies fiziskie un

psīcholoģiskie apstākļi, kādi ir tagadnē un kādi bija pagātnē.

Tautas reprodukcijas koeficientus mēdz aplēst, attiecinot

gadā dzimušo skaitu uz dzemdēt spējīgo sieviešu (18—45 gadu

vecumā) skaitu. Pēc dzimušo meiteņu skaita, sagaidot, ka

tām būs tikpat bērnu, cik mātēm, aplēš gaidāmo bērnu skaitu.
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No teiktā izriet, ka svarīgs faktors ir tautas vecuma

uzbūve un dzimumu samērs. Ideāls dzimumu samērs ir tāds,

kas līdzsvarots jebkurā vecuma grupā. Vecuma uzbūvi un

dzimumu samēru parasti attēlo schēmatiski, uz svērte-

niskās ass atzīmējot vecumu gados (sākot no apakšas), bet

uz līmeniskās ass — personu skaitu attiecīgajā vecumā.

Pēdējo atzīmē, sākot no vidus — uz kreiso pusi vīriešu, uz

labo sieviešu skaitu. Schēma tātad ir, kā redzams I.attēlā:

2. attēls

5. attēls

1.attēls

3. attēls 4. attēls

6. attēls
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Tā kā jaunpiedzimušie ar katru nodzīvoto laika posmu

pakļauti zināmam mirstības riskam (vislielākais tas ir pir-

majā dzīvības gadā, tad mazinās, bet atkal pieaug pēc pusmūža

sasniegšanas), tad saprotams, ka, jo tuvāk lielākamvecumam,

jo personu skaits kļūst mazāks. Tātad var sagaidīt, ka tautas

vecuma uzbūve veido piramidu.

Piramidas malas tomēr var izveidoties dažādas. Ja

iedzīvotāju skaits aug vienmērīgi, tad vecuma piramida

izskatīsies, kā rāda 2. attēls.

Ja turpretim iedzīvotāju skaits sāk augt straujāk nekā

iepriekšējos gados, tad piramida iegūs 3. attēlā redzamo

veidu.

Ja iedzīvotāju skaita augšana sāks samazināties, tad

piramida atgādinās sīpolu (sk. 4. attēlu).

Šie pēdējie trīs tad arī ir iedzīvotāju piramidas galvenie

tipi. To atšķirība atkarīga no pamata, t.i., no dzimušo bērnu

skaita tagadnē un tuvākajā pagātnē. Piramidas izskatu ietekmē

katastrofālie notikumi, kas jāpiedzīvo tautai. Piemēram, karš

var iesist robu vīriešu pusē karadienesta vecuma gadagāju-

mos. Piramida tad izskatīsies, kā redzams 5. attēlā.

Šāds sists robs var nozīmēt, ka daļa sieviešu paliek

neprecētas. Līdz ar to šāds robs var savukārt radīt robus

nākošajā paaudzē abās pusēs — kā vīriešu, tā sieviešu. Pira-

midas veids tad būs kā 6. attēlā.

Ja turpmākā attīstība tautai ir labvēlīga, šie robi pakā-

peniski izaug no piramidas ārā, virzoties uz augšu.

Palūkosimies tagad uz dažām faktiskajām latviešu ve-

cuma uzbūves piramidām. Pēc trimdā pieejamiem datiem

var sastādīt divas, pie kam lielāko skaitu latviešu aptver

dati par Latvijā dzimušajiem, kas dzīvoja Austrālijā 1954.

gadā. Attiecīgā piramida līdz ar to uzskatāma par reprezen-

tatīvu. Latviešu vecuma piramidu par mazāku personu skaitu

publicējis Veidemanis, izmantojot datus par latviešiem Vis-

konsinas štatā 1958. gadā. Viņa publikācija pilnā mērā ap-

stiprina Austrālijas latviešu vecuma piramidas tipiskumu,

un pēdējo var attiecināt uz visiem trimdas latviešiem.
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Austrālijas latviešu vecuma piramida 1954.g.
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No vecuma piramidas attēla (113. lpp.) izriet vairāki

svarīgi secinājumi. Vispirms duras acīs liels vīriešu pār-

svars tieši laulību vecumā. Šai faktā slēpjas pilnīgi objektīvi

cēloņi jauktajām laulībām Vīrieši laulību vecumā, kam trūkst

piemērotu laulības partneru pašu tautības sieviešu starpā,

pilnīgi saprotamā kārtā ir spiesti meklēt sievas sveštautiešu

sētā. Tā kā daļa latviešu sieviešu arf precas ar sveštautie-

šiem, laulības partneru trūkums vēl vairāk palielinās.

Otra ievērojama parādība, kas izriet no iepriekšējiem

datiem, ir fakts, ka dažās vecuma grupās ir ievērojams robs.

Piemēram, no 1915. līdz 1919. gadam dzimušo skaitā ir

iztrūkums. Gluži tas pats robs bija vērojams arf Latvijas

patstāvības laikā izdarītajās tautas skaitīšanās. Ja ievērojam

gadus, uz kuriem šis robs attiecas, tad kļūst skaidri iztrū-

kuma cēloņi. Robs radies tāpēc, ka Pirmā pasaules kara laikā

piedzima mazāk bērnu nekā normālajos gados. Nākošais robs

ir no 1930. līdz 1939. gadam dzimušo vecuma grupā. Arī šis

robs bija vērojams patstāvīgās Latvijas iedzīvotāju vecuma

uzbūvē. Šo iztrūkumu izskaidro pirmais robs — tā kā no 1915.

lfdz 1919. gadam dzimušo bija mazāk, tad, saprotams, šai

paaudzei piedzima mazāk bērnu. Tā kā šīs paaudzes bērni

piedzima ilgākā periodā, tad arī iznāk, ka otrās paaudzes

robs vecuma piramidā sadalās uz ilgāku laiku — piecu gadu

vietā tas ir desmit gadi un īstenībā iesniedzas arī iepriekšējā

piecgadē. Vēl jāņem vērā, ka otrais robs attiecas uz saimnie-

ciskās depresijas gadiem, kas arf varēja ietekmēt dzimstību.

Mūsu trimdas paaudzei savu zīmogu uzspieduši abi pa-

saules Abi tie situši robus paaudžu sekā gandrīz vienā

un tai pašā vietā. Otrais pasaules sākās tautas attīstībai

sevišķi nelaimīgā laikā, kad latvieši tikko taisījās sadziedēt

robu, ko otrā paaudze bija mantojusi no Pirmā pasaules kara.

Līdz ar to atkal rodas robs jaunākajos gadagājumos tagadējā

latviešu vecuma uzbūvē. Turklāt šis robs arvien vairāk

gadagājumu, tādēļ ka laulību vecums sadalās pa vairākiem

gadiem.
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No teiktā izriet, ka, lai uzturētu tautu fiziski dzīvu, tieši

tagadējai latviešu paaudzei būtu jo sevišķi jāziedo savas

ērtības par labu lielākam bērnu skaitam. Tas attiecas kā uz

tautiešiem Latvijā, tā trimdā.

Ka tagadējās mazās latviešu ģimenes trimdas apstākļos

apdraud tautu garīgi, veicinot pārtautošanos, ikviens var viegli

pats pārliecināties.

Mazo ģimeņu bērniem ir mazāka komunikācija pašu

ģimenē nekā lielākās ģimenēs. Dzīvojot izklaidus, mazo

ģimeņu bērniem ir ne vien lielāka izdevība, bet arī lielāka

vajadzība meklēt rotaļbiedru sabiedrību sveštautiešu bērnu

starpā.

ledomāsimies divas latviešu ģimenes. Viena paliktu pie

parastās latviešu divbērnu sistēmas. Otra latviešu ģimene

būtu kļuvusi „holandiska", un tajā būtu desmit bērnu. Pirmajā

ģimenē ar divi bērniem parasti starp abiem bērniem būs tik

liela vecuma starpība, ka viņiem būs jau dažādas intereses,

un viņi savā starpā nerotaļāsies. Viņi meklēs rotaļbiedrus

ārpus ģimenes. Tā kā latvieši kaimiņos parasti nedzīvo (ja

dzīvo, tad viņu mazā bērnu skaita dēļ atkal var gadīties inte-

rešu dažādība atšķirīgā vecuma dēļ), tad gribot negribot

latviešu bērniem jāmeklē sabiedrība mītnes zemes bērnu

pulciņā. Lielajās latviešu ģimenēs šāda vajadzība gadīsies

daudz retāk. Saprotams, mazās latviešu ģimenes var meklēt

atrisinājumu, savus bērnus pierakstot nedēļas nogales lat-

viešu skolā, gaidās un skautos vai citos latviešu jaunatnes

pulciņos. Tomēr šis atrisinājums dod daudz mazākus panā-

kumus nekā atrisinājums ar lielu ģimeni.

Daudzās mītnes zemēs sociālā likumdošana ir sevišķi

labvēlīga lielākām ģimenēm. Piemēram, Austrālijas valdība

par katru bērnu maksā ģimenei pabalstu. Ar to materiālās

rūpes, ko sagādā lielāka ģimene, ir ievērojami atvieglotas.

Apsvērsim, ka lielas ģimenes var nodrošināt nākotnē

kā fizisko, tā garīgo latviešu tautas dzīvību. Cerēsim, ka šī

atziņa varēs zināmā mērā ietekmēt latviešu ģimenes nevai-

rīties no kuplāka bērnu pulciņa.
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ĢIMENES IESPĒJAS LATVISKĀ AUDZINĀŠANĀ

Neviens nešaubās un nevar šaubīties par to, ka no visiem

bērnu audzināšanas institūtiem ģimenei ir vislielākās iespē-

jas. Šo elementāropatiesību bieži vien iztulko tā, ka ģimene

ari tiešām veic visvairāk audzināšanas darbā. Ir tomēr

starpība starp to, vai iespējas ir, un, vai tās izmanto.

Kur pastāv primitīva civilizācija, tur ģimene ari tiešām

veic galveno audzināšanas darbu, turklāt standartizētā un

tradiciju noteiktā veidā. Piemēram, Āfrikas nēģeriem gal-

venais audzināšanas līdzeklis ir sakāmvārdi, kas bērniem

jāiemācās no galvas. Amerikas indiāņu bērniem savukārt

jāiemācās vesela virkne formālu instrukciju — darīsi tā un

tā, un tevi godās, nedari tā un tā, lai tevi nenicinātu. Kristī-

gajā pasaulē, kur kristietība vēl dzīva, bērni sākumā mācās

kristīgās morāles likumus, bet vēlāk, kad tie vairāk nobrie-

duši, lasot bībelstāstus (piemēram, Kalna sprediķi), iegūst

dziļāku ieskatu kristīgā dzīvē.

Latviešu senākajā pasaulē bērnu mācīšanā nozīmīgs

līdzeklis bija dainas, daļēji arī tautas pasakas ar tajās spilgti

izteikto pozitīvā rakstura cildinājumu un negātīvā rakstura

nopelšanu.

Civilizācijas līmenim ceļoties, kā primitīvajās Āfrikas

un Amerikas tautās, tā augstāk attīstītajā kristīgā un īpatnējā

latviešu pasaulē sakāmvārdi, normas, dainas un pasakas kā

bērnu audzināšanas līdzekļi ir pamazām atmestas. Tomēr

arī modernajā civilizācijā tiem būtu sava vieta.

Vai varam iedomāties spēcīgāku pozitīvu maksimu nekā:

„
Godā tēvu un māti, lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvotu

Vai arī:
Dedzu skalu, dedzu guni—

Tumsa mana istabiņa.
lenāk mana māmuliņa,
Tūdaļ gaiš"a istabiņa.

Lasītājs varbūt iebildīs, ka te ir runa par vispārējo

audzināšanu, kamēr virsrakstāsolīts iztirzājums par iespējām

latviskā audzināšanā. Jāsāk tomēr ar vispārējo audzināšanu,
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Viņa: — Lasu pašlaik LATVJU DAINAS. Interesanti, ka jau sirmā senatnē latvju valoda bija

pilna ar svešvārdiem, kurus es nesaprotu. Piemēram, vārds "skals". Ko tas nozīmē?

Viņš: — Tas ir no zviedru valodas. Izrunā "skōl". un nozīmē "prozit!"

jo vecāku autoritāte ir pamatā jebkurai audzināšanai ģimenē.

Tikai tad, ja bērnam būs ieaudzināts, ka vecāki jāgodā,
vecāku centieniem latviskajā audzināšanā būs panākumi.

Kādai tad jābūt ģimenes latviskajai audzināšanai? Galve-

nais un svarīgākais ir bērniem iemācīt latviešu valodu, kā

jau norādīts iepriekšējā apakšnodaļā. Mācot ģimenē latviešu

valodu, sevišķa vērība jāveltī divi lietām. Pirmkārt, vecā-

kiem jācenšas runāt pareizā latviešu valodā. Otrkārt, viņiem

apzinīgi jācenšas pavairot bērnu latvisko vārdu krājumu.

Vēsturisku iemeslu dēļ latviešos ir ļoti vāji attīstīts

lepnums par savu valodu, tāpat valodas kultūra. Brāļu Kau-

dzīšu MĒRNIEKU LAIKOS attēlotais Švauksts ar saviem vācu

valodas piejaukumiem latviešu valodā nebija autoru fantāzijas

produkts, bet novērots patiesajā dzīvē. Sākot ar, t.s., tautas
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atmodas laika rakstniekiem un beidzot ar Latvijas universi-

tātesvalodniekiem, ar laiku gan panāca zināmu ievirzi valodas

kultūrā, vismaz inteliģencē. Tomēr, tikko šī inteliģence

nonāca svešā vidē, tā atkal ieslfdēja valodas barbarismā.

Pat visai vājā satiksme ar vācu zemniekiem „mazās Latvijas"
laikā panāca to, ka mūsu valodā parādījās tādi vārdi, kā:

bauers, dorfs, oksis un tamlīdzīgi. Tikko latvieši nonāca

zemēs, kur runā angliski un kur saskare ar turienes iedzī-

votājiem bija daudz ciešāka nekā Vācijā, viņi arī savā sarunu

valodā uzņēma daudz vairāk angļu vārdu un sāka lietot tieši

tulkotus angļu idiomus. Skolā ikviens bijām mācījušies, ka

ir tādi garummēri, ko sauc par „ jūras jūdzi" un „angļu

jūdzi". Kad nu šo jūdzi vajadzēja lietot praksē, pat inteli-

ģentākie latvieši to bez apdomāšanās sāka saukt par „maili".

Šis termins autoru pamudinājis nosaukt angļu zemēs lietoto

kropļaino latviešu valodu par „maiļoto valodu" (sk. rakstu

JAUNĀS GAITAS 50. nr.). Ir tiesa, ka personas ar zemu

inteliģences līmeni nevar iemācīties vairākas valodas un

tādēļ tās jauc. Latviešu trimdinieku vairums tomēr nāk no

augstākiem slāņiem, un valodu jaukšana šais aprindās ir

tikai nolaidības sekas. Saprotams, jau pieminētais vēsturiski

mantotais pašlepnuma trūkums par savu valodu (kaut gan

reizēm ar zināmu pārākuma apziņu stāstām sveštautiešiem,

ka mūsu valoda ir viena no vecākajām Eiropas valodām, kas

ir pilnīga patiesība) kropļotās latviešu valodas lietotājus

novelk to līmenī, kuri nevienu valodu, pat ne savu dzimto

valodu nespēj kārtīgi iemācīties.

Ir dabiski, ka bērni no saviem vecākiem mācās šo krop-

ļaino, proletārizēto un samistroto valodu, un tā kā bērniem

ir spilgta garīgās tīrības izjūta, tā viņiem neapzinīgi derdzas.

Sekas —

ar pirmo izdevību viņi pāriet uz tīro mītnes zemes

valodu. Līdz ar to arī ir sperts pirmais solis uz pārtauto-

šanos
.

Polemikā par autora
„

Programmu pret pārtautošanos"

(ARCHĪVS V) profesors A.Aizsilnieks ļoti katēgoriski vērsās

pret valodas veidu, ko viņš nosauca par „
bērnu esperanto".
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Ar šo terminu viņš apzīmēja valodu, kā māte sarunājas ar

mazbērnu (ņam-ņam, ninna un taml.). Te nu jāsaka, ka visā

pasaulē ir šāda bērnu valoda, un nav novērots, ka tā sagādātu

kādu ļaunumu. Par pārējo Aizsilnieka ieteikumu lietderību

latviešu valodas mācīšanā turpretim nevar būt ne mazāko

šaubu.

Reālizējams ieteikums, lai tēvs un māte ik dienas vismaz

pusstundu veltītu bērniem, sarunājoties latviski, stāstītu vai

lasītu priekšā mūsu brīnišķīgās tautas pasakas un padziedātu

kopā ar bērniem tautasdziesmas. Ir vērtīgs ieteikums, lai

vecāki trimdā paši atjauno savu latviešu valodu — ik dienas

atkal vismaz pusstundu lasot latviešu grāmatas. Man gribētos

vārdus
„

vismaz pusstundu" sevišķi pasvītrot. Lietus pilieni

var sadrupināt akmeni — ikdienas pusstunda var atjaunot

latvisko pasauli. Ir vērtīgs arī ieteikums vecākiem pašiem
sāla nopietni studētLatvijas vēsturi un kaut ko no tās pastāstīt

saviem bērniem. Studēt ir vieglāk pulciņā, tādēļ ļoti vietā ir

Aizsilnieka bieži izteiktais aicinājums dibināt studiju grupas.

Pie šiem ieteikumiem gribētos sevišķi uzsvērt, ka lielu

postu nodara tas, ja, lietojot latviešu valodu ģimenē, tā

proletārizējas. Var vērtēt, ka ģimenēs maksimāli lieto 300

vārdu, kas visi attiecas uz ļoti ikdienišķām parādībām —

par

ēšanu, par gulēšanu un taml. Šī valodas proletārizēšana ir

visiem spēkiem jāpārvar, un pēc pašu valodas uzspodrinā-

šanas, lasot grāmatas, vecākiem jāpaplašina savu bērnu

latviešu valodas izteiksmes bagātība. Tad nenotiks tā, ka

bērni savā starpā pat latviešu sestdienas skolās starpbrīžos

sarunājas mītnes zemes valodā.

Ja vecāld paši lasīs grāmatas, tad arī bērni būs ieinte-

resēti lasīšanā. Saprotams, bērnu lasāmviela būs cita nekā

vecāku. Mums trimdas apstākļos ir vērtīgs bērnu žurnāls

MAZPUTNIŅŠ, kas iznāk Kanādā. Šis žurnāls ir piemērots

visjaunākajiem bērniem, kas tikko sāk lasīt, līdz pamatskolas

beigšanas vecumam. Bērnudārza vecuma bērniem ir domātas

prāvākiem burtiem iespiestās pasakas un daudzās ilustrācijas.

Pamatskolas vecuma bērniem paredzēti stāsti, populārzināt-
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niski apcerējumi un asprātīgi uzdevumi. Žurnāla saturs un

izveidojums ir moderns un laikmetīgs.

Trimdā iznāk ari jaunatnes žurnāls MĒS. Šī žurnāla

vadība ir jaunatnes pašas rokās, un jāatzīst, ka tā ir ļoti laba.

Saturā žurnāls ļoti piemērots tagadējās jaunatnes, t.s.,

padsmitnieku interešu lokam, bet ar pozitīvu noslieci.

Mums tagad netrūkst trimdā laikmetīgas unlabas lasām-

vielas bērniem un jaunatnei. Vienīgais, kā trūkst, ir šo

žurnālu populārizēšana. Pārāk daudz vēl ir vecāku, kas vai

nu nezina, ka tādi iznāk, vai arī savā nepārdomātajā skopumā

žēlo grašus, lai abonētu šo lasāmvielu saviem bērniem.

Ja vecākiem būs autoritāte un ja viņi varēs sarunāties

ar bērniem valodā, ko vissīkākajās niansēs saprot kā vieni,

tā otri, tad latviskās audzināšanas darbs vairs nesagādās

grūtības. Šis audzināšanas darbs sevī virknes pozitīvu

īpašību izkopšanu bērnos.

Sociologs Juris Veidemanis ir noskaidrojis, kādas īpa-

šības latvieši atzīst par pozitīvām. Šīs īpašības sarindojot

citādā kārtībā nekā Veidemaņa sarakstā („ Latviešu sadzīves

vērtības Amerikas lielpilsētā", LHZA RAKSTU KRĀJUMS 11,

Ņujorkā 1963, 206. lpp.) un papildinot, iegūstam šādu katalogu:

1) Tikumiskās vērtības: kristīgums, čaklība, krietna

stāja, vārda turēšana, godbijība pret vecākiem ļaudīm.

2) Nacionālās vērtības: valsts neatkarības atcere un

ticība tās atjaunošanai, latviskums.

3) Personisko attiecību vērtības: stipras ģimenes saites,

saskaņa ģimenes dzīvē, latviskā laulības partnera izraudzf-

šana, centība, izglītība.

4) Sabiedrisko attieksmju vērtības: centieni pēc latviskās

sabiedrības, pulcēšanās biedrībās un plašākos latviskos

svētkos.

5) Aistētiskās vērtības: daiļuma mīlestība*

6) Sociālekonomiskās vērtības: centieni pēc materiālā

nodrošinājuma.

*Šo svarīgo latvisko vērtībuVeidemanis pilnīgi ignorējis.
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Veidemanis trāpīgi konstatējis, ka latviešu trimdinieku

dzīvē ir vērtību disonance. Trimdas latvieši vienlīdz augsti
vērtējot:

1) latviskās dzīves vēlamību,

2) individuālismu,

3) sabiedrisko pasīvitāti.

Veidemanis raksta: „...latvieši ar prātu grib latvisku

dzīvi, bet tiem ir vājš kopības gars, maza interese kopībā

piedalīties" un tālāk: „Ja trimdas latviešiem nav stipras

vēlēšanās darboties sabiedriskā dzīvē, tad daļa no vēl atli-

kušās tautas kultūras, kas bez aktīvas darbošanās nav uztu-

rama, ies ātri bojā".

Ģimenes audzināšanas uzdevums ir stiprināt vērtības,

ko latvieši par tādām atzīst. Tas nebūs grūti. Tai pašā laikā

tās uzdevums ir izskaust parādības, kas rada disonanci —

individuālismu un sabiedrisko pasīvitāti. Te ganbūs jāsasto-

pas ar grūtībām. Liekas, ka nekā nevarēs panākt, mēģinot

pārveidot vecāko paaudzi. Par jauno paaudzi rodas problēma

— vai var sagaidīt, lai vecāki māca jaunatnei to, ko paši

neizpilda? Uz šo jautājumu Veidemanis atbild: „No sociolo-

ģijas viedokļa skatoties, šāds atrisinājums nav neiespējams,

bet, lai to veiktu, ir vajadzīga izjusta vēlēšanās, skaidra

mērķu izpratne, aktīva darbošanās un tai piemēroti ārējie

apstākļi. Latviešu sadzīves un kultūras nākotne vispirms ir

atkarīga no īstenas vēlēšanās pašos latviešos. Varbūt, ka to

radīt vēl nav par vēlu."

Šis samērā uzmanīgi formulētais spriedums atradis

atbalsi arī citos, kas par šo jautājumu interesējas. Savā prog-

rammā pret pārtautošanos norādīju uz kādu citu pretrunu

latviešuvērtību skālā —ka sociālekonomiskās vērtības aizēno

visas pārējās. Rakstīju: „
Nav tādas varas, kas vecākus spētu

pārliecināt, ka turības iegūšana ir mazāk svarīga par bērnu

latvisko audzināšanu". Zīmīgi, ka arī Veidemanis savā starp

latviešiem novēroto vērtībuskālā turības iegūšanu liek pirmo.

Pret šo konstatējumu vērsās vairums to, kas polemikā

piedalījās, un tikai mazākums akceptēja šo pesimistisko
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viedokli. Man tagad gribētos teikt — varbūt vēl nav par vēlu

pārdomāt par latvisko vērtību prioritāti. Varbūt vēl nav par

vēlu izvirzīt latvisko ģimeni par galveno latviskās audzinā-

šanas institūtu. Tomēr pārejas stadijā — laika posmā, kamēr

vecāki iegūst atziņu, ka pretrunas vērtību skālā jānovērš,

paliek spēkā programmas pret pārtautošanos ieteikums, ka

»o savas lielās peļņas tā daļa, kas līdz šim bija nodomāta

luksa priekšmetu iegādei, vecākiem jāiemaksā citu latviskās

audzināšanas institūtu atbalstam: baznīcai, skolai un organi-

zācijām.

JAUKTĀS LAULĪBAS

Interesantu ainu iegūstam, ja analizējam Austrālijas
statistikas datus par Latvijā dzimušo laulībām un bērnu

skaitu salīdzinājumā ar jauktajām laulībām un attiecīgo bērnu

skaitu. Vienkāršības dēļ sauksim Latvijā dzimušos par lat-

viešiem.

Dati ir aplēsti pēc attiecīgo gadu Austrālijas demogrā-

fiskajiem biļeteniem Tie reģistrē tikai dzemdību, ne dzimušo

bērnu skaitu. Skaitļi korriģēti, pieskaitot dvīņus pēc Austrā-

lijas caurmēra datiem, izņemot par tabulas pēdējiem divi

gadiem.

Laulību skaits un dzimušo bērnu kopskaits latviskajās un

jauktajās laulībās Austrālijā

Dzimuši bērni

Gads
L3l™l*o laulību Jauktās laulībās Latviskās Jauktās laulībās

skaits latviešu laulībās latviešu latviešu

sievas viri mātei tēvam

1951 162 77 108 263 122 165

1952 120 66 98 283 101 187

1953 106 60 104 213 107 156

1954 100 61 90 194 91 162

1955 100 59 89 213 94 184

1956 72 53 85 183 101 170

1957 79 54 87 175 125 157

1958 54 73 99 154 106 192
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1959 61 64 81 148 109 181

1960 69 78 72 123 115 174

1961 47 83 78 130 119 169

1962 56 72 78 112 106 166

1963 47 82 113 116 142 172

1964 54 78 103 94 134 157

levērosim, ka šai tabulā par laiku no 1951. līdz 1962.

gadam minēts nevis dzemdību, bet gan dzimušo bērnu skaits

(pirmais būs mazāks dvīņu dēļ). Pavirši datus uzskatot, varētu

likties, ka latviskajās laulībās bijis vairāk bērnu (2,1 uz katru

māti latviskajās laulībās, salīdzinot ar 1,6 uz latviešu māti

un 1,9 uz latviešu tēvu jauktajās laulībās). Tomēr datus kri-

tiski vērtējot, jāievēro, ka, pirmkārt, latviešu vecākiem

dzimušo ir daudz vairāk no agrākajām laulībām (pirms 1951.

gada), nekā tas ir jauktajās laulībās. Jau tuvāk īstenībai

nonākam, ja salīdzinām maksimāli iespējamo bērnu skaitu

dažādās laulībukatēgorijās ar faktiski dzimušo bērnu skaitu.

Tā, pieņemot, ka 1951. gada laulībās līdz 1962. gadam varēja

būt maksimāli 12 bērni, utt. , bet 1962. gadā viens bērns,

varam aplēst, ka latviskās laulībās varēja maksimāli būt

7873 bērni, jaukto laulību latviešu mātēm maksimāli 5059 un

jaukto laulību latviešu tēvu sievām 7322 bērni. No šī maksi-

māli iespējamā bērnu skaita faktiski bija:

Latvisko laulību mātēm 27,8 % bērnu

Jaukto laulību latviešu mātēm 25,6 % ■

Jaukto laulību latviešu tēvu sievām 28,2 % »

Aplēsums rāda, ka relātīvi lielākais bērnu skaits bijis

jauktās laulībās ar latviešu tēvu, tad seko latviskās laulības,

un vismazāk bērnu bijis latviešu mātei jauktajās laulībās.

Starpība tomēr ir statistiski nenozīmīga.

Interesants ir kāds cits konstatējums, salīdzinot dzemdību

skaitu latviešu un cittautiešu ģimenēs — relātīvā dzemdību

skaita ziņā latvietes Austrālijā starp visām tautībām ir otrā

vietā no apakšas (pēdējā vietā ir igauņi). Neņemos spriest, vai

parādībai, ka latviešu mātēm dzimst mazāks bērnu skaits
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neka citām tautībām, pamatā ir psīcholoģiski vai fizioloģiski

cēloņi. Ja latviešu mātes mazā bērnu skaita cēlonis būtu

fizioloģiskas dabas, tad slaveno divbērnu sistēmu, kas bija

Latvijā un ir ari tagad, nekādi pasaules spēki nespētu grozīt.

Ja turpretim relātīvi mazais bērnu skaits latviešu ģimenēs

ir sekas tam, ka vecāki bērnus nevēlas, tad varētu meklēt

šis parādības iemeslus. Kā hipotēzi varētu izteikt, ka vecāki

atturas laist pasaulē bērnus, kamēr nodrošina savu materiālo

stāvokli. Kad tas panākts, var gadīties, ka auglības periods

ir pāri, un mātei vairs bērnu nevar būt, kaut arī viņa tos

vēlētos.

JAUKTĀS LAULĪBAS PATSTĀVĪGAJĀ LATVIJĀ

Lai spriestu par apstākļiem trimdā, salīdzinājumam der

ieskats par jauktajām laulībām patstāvīgajā Latvijā. Mūsu

avots par šo jautājumu ir attiecīgo gadu LATVIJAS STATIS-

TIKAS GADA GRĀMATA. Ir interesanti konstatēt jaukto lau-

lību biežumu no divi viedokļiem: kāds tas bija latviešiem un

kāds Latvijas minoritātēm. Pēdējais var ierosināt dažus

secinājumus tādēļ ka patlaban latvieši ir minoritātes stāvoklī.

Latvieši jauktajās laulībās patstāvīgajā Latvijā

Salaulāto No tiem jauktā Salaulāto No tām jauktā

q&(1s
vīriešu laulībā sieviešu laulībā

skaits Skaits % skaits Skaits %

1935 11.673 1039 8,9 11.282 748 6,6

1936 11.806 1069 9,1 11.360 623 5,5

1937 11.377 1078 9,5 10.959 660 6,0

1938 11.897 1053 8,9 11.519 675 5,9

1939 12.322 1203 9,8 11.846 727 6,1

Latvijas minoritāšu jauktās laulības 1939. gadā

Salaulāto vīriešu No tiem jauktā Salaulāto sieviešu No tām jauktā

skaits laulībā skaits laulībā

Skaits °Jo Skaits %

Krievi 2534 492 19,4 2773 731 26,4

Ebreji 1007 25 2,5 1003 21 2,1
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Vācieši 939 294 31,3 843 198 23,5

Poļi 888 340 38,3 1198 650 54,3

Lietuvieši 328 204 62,2 366 242 66,1

Igauni 47 36 76,6 51 40 78,4

Mūsu rīcībā ir arī attiecīgie dati par stāvokli vācu oku-

pācijas laikā Latvijā 1942. gadā (STATISTIKAS BIĻETENS
Latvijas ģenerālapgabalam, 1943. gads, Rīgā 1943). 1942.

gadā precējās 12.607 latviešu vīrieši, no tiem jauktā laulībā

devās 852 jeb 6,8 %. No 12.426 latviešu sievietēm, kas pre-

cējās tai pašā gadā, jauktā laulībā devās 671 -jeb 5,4 %. Kā

redzams, kara laikā jaukto laulību nozīme latviešu tautības

iedzīvotāju starpā ievērojami samazinājās.

No iepriekšējām tabulām var secināt, ka tas vien, ka

kāda tauta ir minoritātes stāvoklī, rada labvēlīgus apstākļus

jauktajām laulībām. Var arī teikt: jo mazāka ir minoritāte

skaita ziņā, jo lielāks ir jaukto laulībuprocents. Šis konsta-

tējums viegli izskaidrojams, jo mazāka minoritāte parasti

dzīvo vairāk izkliedēti starp majoritātes tautu, tādēļ arī

mazas minoritātes piederīgiem ir labākas iespējas iepazīties

ar majoritātes tautas laulību kandidātiem. lepriekšējiem

vispārinājumiem runā pretī Latvijas žīdu ļoti mazais jaukto

laulību skaits. Šo izņēmumu tomēr pavisam viegli izskaidrot.

Žīdu stingrās reliģiskās prasības un sīkstā turēšanās pie

tautiskām tradicijām, no vienas puses, un pārējo tautību

negātīvā izturēšanās pret žīdiem, no otras puses, ne vien

neveicināja jauktās laulības, bet bija tieši grūti pārvarams

kavēklis.

Pēc Latvijas patstāvības laika statistikas iespējams vēl

kāds cits ļoti svarīgs secinājums — par jaukto laulību stabi-

litāti. Diemžēl, publicētie statistiskie dati par laulību šķiršanu

neļauj tieši spriest, cik stabilas bija latviskās laulības salī-

dzinājumā ar jauktajām. Šim nolūkam vajadzētu datus par to,

cik personas attiecīgajā gadā dzīvoja latviskajās un cik jauk-

tajās laulībās, lai tad pēc šķiršanās statistikas aplēstu, kāds

procents šķīrās no vienas un otras laulību grupas. Pat tautas
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skaitīšanas datu publikācijās trūkst ziņu par attiecīgo tautību

personu skaitu latviskās un jauktās laulībās. Ir dati tikai par

attiecīgo tautību personu skaitu, kas skaitīšanas laikā bija

precējušās.

Par latvisko un jaukto laulību stabilitāti tomēr iespējams

spriest, salīdzinot personu skaitu, kas attiecīgajā gadā devās

laulībā un kas šai gadā šķīrās. Saprotams, tās ir pavisam

citas personas, tādēļ minēju, ka salīdzinājums ir tikai netiešs.

Tomēr šādā ceļā demogrāfi ļoti bieži mērī šķiršanās inten-

sitāti , un arī mūsu nolūkiem šāds salīdzinājums ir noderīgs.

Laulāto un šķirto personu skaita sairdzinājums Latvijas

patstāvības laikā

Laulību skaits

Latviskas Jauktas un minoritāšu

Noslēgtas Šķirtas Noslēgtas Šķirtas
Gads

Skaits % Skaits °lo

1935 10.634 905 8,5 5840 1016 17,4

1936 10.737 558 5,2 5813 631 10,9

1937 10.299 651 6,3 5672 628 11,1

1938 10.844 850 7,8 5891 751 12,7

1939 11.119 1020 9,2 7027 907 12,9

Jauktās laulības ar vienu latviešu partneri

Vīrieši Sievietes

Laulāti Šķirti Laulātas Šķirtas
Gads

Skaits % Skaits %

1935 1039 130 12,5 748 104 13,9

1936 1069 80 7,5 623 42 6,7

1937 1078 99 9,2 660 59 8,9

1938 1053 129 12,3 675 72 10,7

1939 1203 150 12,5 727 117 16,1

Šie dati rāda, ka jauktās laulības ir daudz nestabilākas

nekā latviskās. No salīdzinājuma tomēr neizriet, ka jaukto

laulību nestabilitātē vainojams pats fakts, ka tās ir jauktās
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— Statistikā lasīju, ka ik otrais bērns trimdā piedzimst kā puslatvietis. Bet man jau pirmais

bērns tāds gadījies! —
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laulības. Var taču būt, ka Latvijas minoritāšu laulības ari

bija nestabilākas, un vaina tad būtu meklējama minoritāšu

tautībā, nevis jauktajās laulībās. Lai gūtu kādu ieskatu šai

problēmā, salīdzināsim 1935. gada tautas skaitīšanas datus

par attiecīgo tautību precēto skaitu ar kārtējās statistikas

laulības šķiršanas datiem.

Precēto personu skaita salīdzinājums 1935. gadā ar šai gadā

šķirto skaitu
|

Precēto skaits i93
5' gad a No precēto skaita

Tautība tautas skaitīšanā Šķirto skaits šķirās (procentos)

Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes

Latvieši 295.960 295.058 1035 1009 0,35 0,34

Krievi 43.330 45.925 119 144 0,27 0,31

Žīdi 19.175 19.519 103 104 0,54 0,53

Vācieši 12.412 12.459 118 93 0,95 0,75

Poļi 8.325 10.248 49 64 0,59 0,62

Lietuvieši 4.266 4.465 24 22 0,56 0,49

Igauņi 1.525 1.758 9 15 0,59 0,85

Atskaitot krievus, visām Latvijas minoritātēm šķirto

procents no precēto skaita bija lielāks nekā latviešiem. Ja

pieņemam latviešu šķiršanās procentu par 100,tad minoritāšu

šķiršanās procents bija 135. No otras puses, ja pieņemam
samēru starp šķiršanās gadījumiem un latvisko laulību skaitu

(caurmērā laikā no 1935. līdz 1939. gadam) par simtu, tad

jauktajās laulībās šis samērs bija 161. Pēc tā var spriest, ka

jauktās laulības bija vēl nestabilākas nekā laulības Latvijas

minoritāšulocekļu starpā, tādēļ iespējams apgalvot, ka jauktās
laulības pašas par sevi ir nestabilākas nekā tīri latviskās.

Liekas, ka te ir kāda vispārēja parādība, jo to pašu ir

konstatējuši arī sociologi, kas pētījuši jauktās laulības. Pie-

mēram, Gordons savā plašajā darbā par jauktajām laulībām

(A.l.Gordon, INTERMARRIAGE: Interfaith, Interracial, Inter-

ethnic, Boston 1964) izvirza šādu atziņu: „Esmu pārliecināts,

ka jauktās laulības noteikti nav ieteicamas" (367. lpp.). Pat

vēl stiprāk:
„

Jauktās laulības apdraud sabiedrību" (368. lpp. )
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un vēl: «Laimīgas laulības izredzes ir vislielākās tiem part-

neriem, kas kulturāli, sociāli, izglītības un temperamenta

ziņā, etniski, nacionāli, rases un reliģijas ziņā ir vienādāki,
nevis atšķirīgi viens no otra".

JAUKTĀS LAULĪBAS UN PĀRTAUTOŠANĀS

Kā jauktās laulības ietekmē pārtautošanos? Varam sa-

gaidīt, ka laulības starp minoritātesun majoritātes partneri

veicina minoritātes locekļa pārtautošanos. Pie spēkiem, kas

jau tā darbojas pārtautošanas virzienā, nāk klāt vēl viens,

turklāt emocionāli ļoti spēcīgs faktors — intimā sabiedrība

ar majoritātes locekli. Saprotamā kārtā par ģimenes valodu

kļūst majoritātes tautas valoda. Tas notiek ne vien tad, ja

minoritātes tautas loceklis apprec pie majoritātes tautas

piederīgo. Arī precoties divu minoritāšu tautu locekļiem,

par „lingua franca" kļūs majoritātes tautas valoda.

Šos secinājumus apstiprina ne vien latviešu pieredze

Vācijā, par ko minēts iepriekš (110. lpp.), bet arī novēro-

jumi par Kanādas frančiem Amerikas savienotajās valstīs.

Kanādas franču bērnu valodas prasme ASV lielpilsētā

ASV dzimušo bērnu Franču laulību bērni Jaukto laulību bērni

paaudze franciski runāt franciski runāt

Prot Neprot Prot Neprot

I 12 6 1 13

II 14 17 1 23

111 0 3 0 10

Tabulas datu avots: VV.L.VVarner and L.Srole, THE

SOCIAL SYSTEMS OF AMERICAN ETHNIC GROUPS (New

Haven 1945). Tabulā ietilpināto simt ģimeņu bērni mācās

amerikāņu skolās. Saprotams, tie, kas prot runāt franciski,

prot arīangliski, tātad ir divu valodu bērni.

Tabulā atspoguļojas vismaz divu faktoru ietekme: pa-

audžu seka un jauktās laulības. Kamēr Amerikā dzimušo

pirmajā paaudzē ģimenēs, kurās abi vecāki ir franči, vēl ir
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pārsvarā bērni, kas prot franciski, tikmēr jauktajās laulībās

bērni, kas prot franciski, ir pavisam niecīgs skaits. Otrā

paaudzē ģimenēs, kur abi vecāki ir franči, jau nelielā pār-

svarā ir bērni, kas neprot franciski, un, saprotams, ļoti
izteikts nepratēju procents ir jaukto laulību ģimenēs. Trešajā
paaudzē vairs nav neviena bērna, kas prastu franciski — visās

ģimenēs bērni runā tikai angliski.

Pēc šī piemēra secināms, ka tēvu valodas prašanu pir-
mām kārtām apdraud jauktās laulības — minoritāšu vecāku

bērni ar ļoti niecīgiem izņēmumiem prot tikai majoritātes
tautas valodu. Otrkārt, ar katru nākošo paaudzi tēvu valodas

pratēju skaits samazinās arītais ģimenēs, kufās abi partneri

pieder pie minoritātes.

Vai šis piemērs apliecina kādu socioloģisku likumu? Vai

tā ir nenovēršama likumība, ka, ilgstoši dzīvojot svešas

tautas vidū, minoritātei ir jāpārtautojas, pazaudējot savu

galveno nacionālās kultūras pazīmi — valodu?

Tā kā ir iespējams sameldēt piemērus, kas liecina, ka

minoritāte ir saglabājusi savu tēvu valodu, vismaz savstar-

pējās laulībās, garākā paaudžu virknē, tad jāatzīst, ka mino-

ritātes tēvu valodas pazaudēšana nebūt nav socioloģisks

likums. Šādus piemērus varam sameklēt Latvijas vēsturē.

Latvijā dzīvojošās minoritātes, paaudžu paaudzēm dzīvojot

mūsu dzimtenē, saglabāja savu tēvu valodu. Pirmām kārtām

to var teikt par vāciešiem. Visi Latvijas vācieši bija vismaz

divu valodu — kā vācu, tā latviešu — pratēji neatkarīgi no

paaudzes. Šis piemērs vien neatļauj pieņemt, ka minoritātei

paaudžu sekā sava tēvu valoda ir jāzaudē. Saprotams, to

nevaram izlietot kā pierādījumu tais gadījumos, kuros Lat-

vijas vāciešiem saglabāt savu valodu palīdzēja viņu kārtas

pašapziņa. Tā sauktajās, augstākajās kārtās, starp vācu

muižniekiem un namniekiem pilsētās gadījās pat tādi, kas

nemaz neprata latviski, prata kļūdaini vai arī runāja ar

stipru akcentu. Tomēr Latvijā dzīvoja arī vācu zemnieki:

Iršu kolonijā Vidzemē kopš 18. gadsimteņa un Kurzemē vācu

kolonisti no 20. gs. sākuma. Šie vācu tautības zemnieki nebūt
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neuzskatīja sevi sociāli pārākus par latviešu zemniekiem, kā

to darīja vācu dižciltīgie un namnieki. Viņi jau otrā paaudzē

runāja nevainojamā latviešu valodā, bet tai pašā laikā ģimenē

palika vācu valoda ar īpatnēju akcentu, ko nicināja Latvijas

augstāko kārtu vācieši. Autora spriedums šai ziņā dibinās uz

paša novērojumiem. Diemžēl, toreiz viņa interešu lokā

neietilpa izdarīt aptaujas par vācu kolonistu jauktajām laulī-

bām, tāpēc viņam nav novērojumu, kādā valodā runāja bērni

vācu un latviešu jauktajās laulībās.

Teiktais tomēr liecina, ka arī minoritāte spēj saglabāt
tēvu valodu — ja to varēja Latvijas vācieši, kādēļ lai to

nevarētu latvieši trimdā?

Ja jauktās laulības ir visumā negātīva parādība kā no

individa viedokļa (augsts šķiršanās procents), tā tautas inte-

resēs (lielāks pārtautošanās risks) un arī no mītnes zemes

viedokļa (pēc sociologu atziņas, tās apdraud visu sabiedrību),
tad rodas jautājums, kā tās novērst.

Te nu jāsaka, ka laulību partnera izraudzīšana ir tik

personiska un intimalieta, ka, šķiet, te maz ko varēs ieteikt.

Viens no jaukto laulību cēloņiem ir tas,ka latviešu jauniešiem

precību vecumā trūkst iespēju iepazīties ar otra dzimuma

latviešu jauniešiem. Reizi gadā pulcējoties lielākos sarīko-

jumos, kas varētu interesēt jaunatni, daļējas iepazīšanās

iespējas varētu rasties. Tālāk — jauktās laulības sekmē

dzimumu nesamērīgums dažādās mītnes zemēs. Ja kāda

organizācija uzņemtos organizēt sarakstīšanos latviešu jau-

niešu starpā, kas mīt dažādās trimdas zemēs, tad rastos

plašākas iespējas iepazīties. Beidzot — kādēļ mūsu baznīcas

vai cita autoritātīva organizācija nevarētu nodibināt precību

biroju?

Ir zīmīgi, ka apmēram vienā laikā šo domu ierosināja

Kārlis Draviņš kādā priekšlasījumā Londonā un šīs grāmatas

autors savā priekšlasījumā Pērtā. Tā kā viņi to darīja neat-

karīgi viens no otra, jāsecina, ka šī doma nav tikai neauglīga

fantāzija. Autors precību biroja ideju ir minējis BAZNĪCAS

KALENDĀRĀ 1966 — jāgaida un jācer, ka to kādreiz reālizēs.
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SECINĀJUMI

Mazo ģimeņu bērni vairāk pakļauti pārtautošanās riskam

nekā lielajās ģimenēs. Latviešu ģimenes ir ļoti mazas. Pār-

tautošanās risku tajās vēl pastiprina nacionālās un morālās

audzināšanas trūkums. Par pēdējo liecina sevišķi augstais

ārlaulības dzemdību skaits latviešu jaunavu starpā.

No nedaudzo latviešu ģimeņu laika budžeta apraksta

izriet, ka sevišķi vecākā paaudze latviskās sarunās ģimenē

pavada ievērojamu laiku. Tomēr novērojumi rāda, ka bieži

vien lietotā latviešu valoda ir kropļaina. No valodas kultūras

un nacionālās pašapziņas viedokļa tā ir nosodāma parādība,

jo kropļainā vecāku valoda novirza bērnus uz slideno pārtau-
tošanās ceļu.

Latviešu trimdinieku vecuma uzbūve nesola necik uzla-

bojuma ģimenes lielumaziņā arī nākotnē. So negātīvo faktoru

varētu novērst divējādi — ja trimdas latviešos rastos vēlē-

šanās pēc lielākām ģimenēm un ja pastiprinātu nacionālo

audzināšanu esošajās ģimenēs.

Pārtautošanos veicina jauktās laulības. Daļēji tās ir

nenovēršamas, jo abudzimumu personu skaits precību vecumā

nav vienāds. Otrkārt, jauktās laulības ir minoritātes pazīme,

jo arī brīvajā Latvijā starp minoritātēm bija samērā daudz

jaukto laulību. Jauktās laulības tomēr pakļautas lielākam

riskam, ko rāda samērā augstais šķirto laulību procents.Tās

kaitē ne vien individām, bet arf sabiedrībai. Jaukto laulību

skaitu daļēji varētu mazināt, organizējot plaša mēroga sanāk-

smes, kas interesē jaunatni, tāpat organizējot sarakstīšanos

dažādu mītnes zemju latviešu jauniešu starpā un nodibinot

precību biroju.
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BAZNĪCAS LOMA

Ijrimdā
novērojama parādība, ka daļa latviešu ir

mainījuši konfesiju. Par konfesijas maiņu var spriest, ja

salīdzina tautas skaitīšanas datus par konfesijām Latvijā un

trimdas zemēs. Pēc 1935. gada Latvijas tautas skaitīšanas

datiem, latvieši pēc konfesijām grupējās šādi:

Latviešu tautības iedzīvotāji Latvijā 1935. gadā

Konfesija Skaits Procents

Ev.-luterāņi 1.005.207 68,26

Romas katoļi 388.118 26,36

Grieķu katoļi un vecticībnieki 60.386 4,10

Baptisti 12.429 0,84

Adventisti 2.803 0,19

Ateisti 1.184 0,08

Nezināmie 908 0,06

Citi protestanti 737 0,05

Bfskapu metodisti 430 0,03

Mozus ticībā* 170 0,01

Reformāti 105 0,01

Dažādi kristīgie 99 0,01

Budisti 22 0,00

Anglikāņi 9 0,00

Dažādi nekristīgie 3 0,00

Muhamedāņi 2 0,00

Kopā 1.472.612 100,00

*
Laikam jaukto laulību latviskie partneri.

Sairdzināsim ar šiem skaitļiem Latvijā dzimušopiederību

pie dažādām konfesijām Austrālijā (1954. un 1961.gada tautas

skaitīšanā).
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Latvijā dzimušie iedzīvotāji Austrālijā

Konfesija 1954. gadi 1961. gadā
Skaits % Skaits %

Ev.-luterāņi 11.681 68,35 11.354 69,66

Romas katoļi 1.928 11,28 1.802 11,06

Grieķu katoļi 677 3,96 598 3,67

Dažādi protestanti 766 4,48 551 3,38

Anglikāņi 586 3,43 502 3,08

Dažādi kristīgie 113 0,66 104 0,64

Baptisti 81 0,47 75 0,46

Prezbiteriāņi 56 0,33 52 0,32

Metodisti 44 0,26 60 0,37
Adventisti 26 0,15 35 0,21

Nenoteiktie 53 0,31 30 0,18

Kristus baznīca 13 0,08 14 0,09

Ateisti 18 0,11 45 0,28

PestFšanas armija 4 0,02 4 0,02

Kongregācionālisti 5 0,03 7 0,04

Kvēkeri — — 2 0,01

Nav atbildējuši 1.038 6,08 1.064 6,53

Kopā 17.089 100,00 16.299 100,00

Mozus ticībā 161 145

Citi nekristīgie 8 7

(Augšējās tabulās ateisti ierindoti starp kristīgām kon-

fesijām tādēļ, ka viņi ir kādā no šim konfesijām kristīti.)

Abu tabulu salīdzinājums rāda, ka, pirmkārt, Austrālijā

samērā liels skaits latviešu mainījuši konfesiju. Tā turienes

latvieši ir kļuvuši par anglikāņiem, metodistiem, prezbite-

riāņiem, Kristus baznīcas (Church of Christ) draudzes locek-

ļiem, kongregācionālistiem. Ja ievērojam, ka adventistu

skaits laikā no 1954. līdz 1961. gadam ir pieaudzis, tad ari

adventisti jāskaita šai katēgorijā, kaut gan viņi darbojās jau

ari Latvijā. Pieskaitot vēl kvēkerus un Pestīšanas armijas
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locekļus, dabūjam 734 personas 1954. gadā un 676 personas

1961. gadā, resp. 4,3 un 4,1 %, kas Austrālijā mainījuši

konfesiju. Ļoti iespējams, ka arī tie, kas deklarējuši, ka

viņi ir protestanti, sīkāk neapzīmējot konfesiju, un, t.s.,

«dažādi kristīgie" pieder pie tiem, kas vai nu mainījuši

konfesiju, vai ir ceļā uz maiņu. Tādu 1954. gadā bija 879

(5,1 %), bet 1961. gadā 655 (4,0 %). Atsevišķā katēgorijā var

ietilpināt arī tos, kas devuši nenoteiktu atbildi vai nav atbil-

dējuši nemaz uz jautājumu par savu konfesiju, un beidzot,
kas deklarējuši, ka viņi ir ateisti. Tādu 1954. gadā bija 1109,

bet 1961. gadā 1139. Procentuāli šīs grupas nozīme ir pie-

augusi no 6,5 līdz 7,0 %.

Arī tie, kas nav atbildējuši vai ir devuši nenoteiktu atbildi,

uzskatāmi par tādiem, kas taisās mainīt konfesiju vai arī

gatavojas pāriet ateistos, kaut kautrējas savā nodomā vēl

atzīties.

levērosim, ka Latvijā dzimušo kopskaits laikā starp 1954.

un 1961. gadu ir samazinājies. Tā ir dabiska parādība, jo

šais gados ieceļotāji no Latvijas vairs klāt nenāca, tādēļ par

samazinājumu ir atbildīga nāve. Salīdzinot ar šo dabisko

kopskaita samazinājumu, ļoti izceļas parādība, ka konvertītu

skaits vairākās konfesijās ir pieaudzis, tāpat to skaits, kas

uz jautājumu par konfesiju nav atbildējuši.

Ja skaitām kopā konvertītus un tos, kurus var uzskatīt

esam ceļā uz konfesijas maiņu, tad no visiem Latvijā dzimu-

šajiem šai grupā ietilpst 2722 personas 1954. gadā un 2470

personas 1961. gadā jeb procentos 15,9 un 15,2.

Tā kā latviešu lielākajām konfesijām ļoti drīz pēc iece-

ļošanas Austrālijā nodibinājās savas draudzes ar saviem

mācītājiem (izņemot vienīgi grieķu katoļus), tad konfesiju

maiņu tik lielos apmēros nevar izskaidrot ar to, ka latviešiem

būtu trūkusi iespēja apmierināt savas reliģiskās prasības

agrākajā konfesijā. Domājams tādēļ, ka konfesijas maiņa ir

notikusi, lai varētu vieglāk iekļauties austrāliešu sabiedrībā,

citiem vārdiem — konfesijas maiņa ir pārtautošanās pazīme.

Ļoti iespējams, ka liela daļa no tiem latviešiem, kas devušies
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jauktajās laulībās, līdz ar to pārgāja arf sava sveštautieša

laulātā drauga konfesijā, nevis iesaistīja viņu savējā.

Salīdzinot tautas skaitīšanas ziņas ar P. Jureviča publi-

cētajiem datiem (ARCHĪVS II) par 1959-60. gada aptauju, uz

atbildējuši 387 latvieši Austrālijā, redzama šāda star-

pība konfesionālā ziņā (procentos):

P.Jureviča izlase Tautas skaitīšanas dati 1961. g.

Ev.-luterāņi 88,9 70,0

Romas katoļi 6,2 11,0

Grieķu katoļi 2,1 3,7

Citi 2,8 15,3

Kopā 100,0 100,0

No šī" salīdzinājuma redzams, ka konfesijas aptaujā nav

samērīgi reprezentētas, un tā kā augstais procents grupā,
kas apzīmēta „Citi", atspoguļo pārtautošanās iedarbību, tad

minētā aptauja tieši nacionālās stājas jautājumā ir jāuzskata

par ļoti problēmatisku. To pēc citiem apsvērumiem atzīst

arī aptaujas izdarītājs (sk.: ARCHIVS 11, 228. lpp.).

Ka latviešu iesaistīšanās britu konfesijās Austrālijā nav

nekāds pārpratums — teiksim, nepareizi interpretējot tautas

skaitīšanas lapas jautājumu — liecina salīdzinājums starp

1954. un 1961. gada tautas skaitīšanas datiem. Piemēram,

ja ņemam anglikāņus (Church ofEngland), tad Latvijā dzimušo

skaits šai konfesijā bija:

Austrālijas pavalsts 1954. g. 1961. g.

Ņusautvelsā 321 257

Viktorijā 132 125

Kvihslendā 32 22

Dienvidaustrālijā 24 26

Rietumaustrālijā 52 45

Tasmānijā 20 20

Ziemeļu territorijā — 2

Galvaspilsētas territorijā 5 5_
Kopā 586 502
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Relātīvānemainībadivās galvenajās „anglikāņu" pavalstīs

(Ņusautvelsā un Viktorijā) liecina, ka mums darīšana ar

īstiem konvertītiem, nevis nejaušībām Tas, ka šāds stāvoklis

vispār varēja rasties, zināmā mērā apsūdz latviešu mācītājus
un baznīcas vadību, kas nav pratusi rast līdzekļus, lai tau-

tiešus ciešāk saistītu pie latviešu baznīcas.

lepriekš minētie statistiskie dati attiecas tikai uz Latvijā

dzimušajiem latviešiem Ja vēlamies noskaidrot konfesionālo

sadalījumu par visiem latviešiem, tad iespējams tikai vērtē-

jums. Tā varam vērtēt, ka 1961. gadā Austrālijā bija šāds

konfesionālais sadalījums:

Latvieši
Puslatvieši

Kopā

(jaukto laulību bērni )

Luterāņi 15.900 1100 17.000

Katoļi 2.200 500 2.700

Pareizticīgie 700 200 900

Baptisti 100 — 100

Britu konfesijas 650 350 1000

Dažādi protestanti 650 350 1000

Nezināmie 1.100 900 2000

Kopā 21.300 3400 24.700

Par citām emigrācijas zemēm mums tik precīzu datu

nav. Var tikai domāt, ka Brazīlijā vairums latviešu ir baptisti

— pirmskara baptistu ieceļotāji un viņu pēcnācēji. Vācijā

vairums latviešu būs luterāņi. Par stāvokli Anglijā, ASV un

Kanādā trūkst skaitīšanas datu, bet par Angliju ir pieejami

1960. gada aptaujas rezultāti. Tā kā Anglijā pārtautošanās

intensitāte, kas izpaustos konfesijas maiņā, nav tik liela,

tad Anglijas aptaujas rezultāti arī labāk reprezentē konfe-

sionālo sadalījumu nekā Austrālijas aptauja.

MĀCĪTĀJU SKAITS

Baznīcas loma latviskuma saglabāšanā lielā mērā ir

atkarīga no mācītāja, tādēļ vispirms jānoskaidro, vai mums

pietiek mācītāju tagad un vai viņu pietiks arī nākotnē.
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Lai atbildētu uz jautājuma pirmo pusi, par mērauklu

izvēlēsimies mācītāju un iedzīvotāju skaita attiecību brīvajā

Latvijā. Saskaņā ar 1935. gada Latvijas tautas skaitīšanas

datiem toreiz baznīcās un reliģiskās iestādēs bija nodarbi-

nātas 1494 personas, no tām 816 latvieši. Seit ietilpst ne vien

mācītāji, bet arī mūki klosteros, baznīcas kalpotāji, kanceleju

darbinieki v.c. Latviešu mācītāju un sludinātāju skaits bija

456. Kā viņi sadalījās atsevišķos apgabalos un kāds bija viņu
samērs ar kopējo latviešu skaitu, redzams sekojošā tabulā.

Latviešu mācītāju un sludinātāju skaits 1935. gadā

ledzīvotāju

Apgabals
Mācītāji un sludinātāji Latviešu

sßaits uz yienu
B

Vīrieši Sievietes Kopā kopskaits _,
. ,

r r
garīdznieku

Rīga 87 17 104 242.731 2334

Vidzeme 94 5 99 381.190 3850

Kurzeme 92 11 103 253.096 2457

Zemgale 59 3 62 247.844 3997

Latgale 85 3 88 347.751 3952

Latvija 417 39 456 1.472.612 3229

Uz vienu mācītāju un sludinātāju tātad caurmērā bija

3229 latvieši. Šis skaitlis jākorriģē, jo Latgalē latviešu drau-

dzēm bija lielāks skaits cittautiešu garīdznieku. Ja atskaitām

Latgali, tad varam teikt, ka patstāvīgās Latvijas apstākļos
uz katra garīdznieka var skaitīt caurmērā 3000 latviešu.

Kāds latviešu skaits tagad trimdā ir uz viena garīdz-

nieka? — Uz šo jautājumu daudzmaz precīzi varam atbildēt

tikai par Austrāliju, pamatā liekot mūsu aplēsumu par lute-

rāņu un katoļu skaitu. leskaitot puslatviešus, vērtējam, ka

Austrālijā ir 17.000 luterāņu un 2700 katoļu. Turpretim

mācītāju skaits luterāņiem ir 11 un katoļiem 3. Tātad uz

katra luterāņu mācītāja ir 1500 personu, bet uz katra katoļu

mācītāja — 900.

Ja tāds pats samērs būtu arf citās zemēs, tad mācītāju

skaita ziņā latviešu trimdas draudzes būtu labi apgādātas.



139

Bažas gan rada tas, ka pavisam niecīgs skaits no jaunatnes
vidus par studiju priekšmetu ir izvēlējušies teoloģiju, par ko

sīkāk šai nodaļā turpmāk. Līdz ar to noteikti paredzams, ka

nākošā paaudzē būs liels mācītāju trūkums. Ļoti akūts tas

būs tad, ja Latvija atkal kļūtu brīva, jo, kā zināms, teoloģiskā

izglītība tagad Latvijā nav iespējama.

Salīdzinājums par latviešu skaitu uz katra mācītāja to-

mēr nav pietiekams. Jāievēro, ka Latvijā mācītāji strādāja
pilnu laiku draudzes darbā. Trimdā turpretim vēl ir daudz

mācītāju, kas strādā maizesdarbu ārpus draudzes un tai var

veltīt tikai savu brīvlaiku. Bieži vien viņi draudzes gana

darbu veic bez atlīdzības.

Minētais gan attiecas tikai uz protestantiem, jo katoļu

mācītājus pilnīgi uztur starptautiskā katoļu baznīca. No šī

viedokļa nav pareizs Melburnas katoļu prāvesta P.Beča

spriedums, ka latviešu protestantu mācītāji nepievienojas

katoļu baznīcai tādēļ, ka ar to pasliktinātos viņu materiālais

stāvoklis (sk.: KATOĻU KALENDĀRS 1964. gadam). Latviešu

katoļu mācītāju materiālais stāvoklis ir nesalīdzināmilabāks

nekā protestantu mācītājiem.

Spriežot pēc datiem, kas publicēti BAZNĪCAS KALEN-

DĀRA atsevišķos gadagājumos, luterticīgo mācītāju atalgo-

juma jautājums visumā vēl nav nokārtots apmierinoši, kamēr

katoļu mācītājiem šai ziņā problēmu nav. Tomēr negribētos

būt nelaipnam un, apgriežot otrādi prāvesta Beča spriedumu,

teikt, ka materiālaisnodrošinājums kavē katoļu garīdzniekus

pāriet protestantu draudzēs.

Katrā ziņā, parādība, ka protestantu draudžu mācītāji

ir tik nelabvēlīgos materiālos apstākļos, nav uzskatāma par

normālu. Ir jāmeklē ceļi, kā panākt, lai relātīvi vismaz tas

pats mācītāju skaits kā Latvijā attiecībā pret latviešu skaitu

saņemtu algu, kas būtu pietiekama iztikai.

Šīs problēmas atrisināšanai ejami divi ceļi. Pirmkārt,

jāpalielina draudžu locekļu skaits. Otrkārt, jāpalielina drau-

džu locekļu maksājumi, bet draudzēs, kur šādu maksājumu

nemaz nav, tādi ir prasāmi.
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Jau minēju, ka pastāv nopietnas bažas par trimdas

latviešu draudžu nākotni, jo var paredzēt, ka nākotnē trūks

latviešu mācītāju. Drūmais nākotnes paredzējums izriet no

divi apstākļiem.

Vispirms bažas rada mazais latviešu skaits, kas ir

izšķīrušies studēt teoloģiju. Kamēr Latvijas universitātes

teoloģijas fakultāti līdz 1939-40. mācības gada pirmajam

semestrim (ieskaitot) beidza 214 personas no pavisam 7138

personām, kas beidza Latvijas universitāti (sk. : STATISTI-

KAS TABULAS, Rīgā 1940, 52. lpp.) jeb 3 %, tikmēr ASV

līdz 1963. gadam no 2150 apzinātajiem universitāšu beidzē-

jiem latviešiem tikai 20 bija beiguši teoloģijas studijas (sk.:

E.Dunsdorfs, „Akadēmiski izglītotie latvieši 1897—1963",

ARCHĪVS VII, 70. lpp.) — nepilns viens procents. Citās

zemēs stāvoklis vēl sliktāks.

Otrkārt, bažas rada mācītāju vecums — tiklab to, kas

devās trimdā no Latvijas, kā arī to, kas trimdas laikā ir

ordinēti par mācītājiem. Salīdzināsim trimdas latviešu mā-

cītāju vecumu 1944. un 1965. gadā.

Luterāņu mācītāju vecums

Gadi Mācītāju skaits

1944. g. 1965. g.

Pāri par 80 — 1

76-80 — 3

71-75 2 9

66-70 3 3

61-65 1 21

56-60 2 41

51—55 8 38

46-50 4 11

41-45 12 7

36—40 33 2

31—35 35 —

26-30 10

Kopā 110 136
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Tā kā pēc 1945. gada maija datiem Vācijā bija 134, bet

Zviedrijā 10 luterāņu mācītāji (LATVJU ENCIKLOPĒDIJA
,

Papildinājumi, Stokholmā 1962, 150. lpp.), tad, ņemot vērā,

ka trimdas laikā līdz 1965. gadam pienākuši klāt 27 mācītāji,

redzams, ka divdesmit gadu laikā miruši un mācītāja amatu

atstājuši pavisam 35 mācītāji.

Mācītāju ordinēšanas vecums Latvijā un trimdā

Vecums Ordinēto mācītāju skaits

(gadi) Latvijā Trimdā

21—25 30 -

26-30 56 5

31-35 11 4

36-40 6 6

41-45 5 5

46-50 1 5

Pāri par 50 — 2_

Kopā 109 27

Šai tabulā ietilpināti 109 luterāņu mācītāji, kas bija

devušies trimdā, minot viņu vecumu ordinēšanas laikā. Sa-

līdzinājumam ņemti 27 mācītāji, kas ordinēti trimdā, tos arī

grupējot pēc vecuma. Tabula skaidri rāda, ka trimdā mācītāju

amatu uzņemas daudz vecāki vīri nekā bija parasts Latvijā.

Tas nozīmē, ka mācītājiem nenāk klāt jaunā maiņa un ka tie,

kas stājas aizgājēju vietā, arī ļoti drīz būs paši aizstājami.

Pēc tagadējās mācītāju vecuma uzbūves un intensitātes,

ar kādu aizejošie mācītāji tiek aizstāti, var paredzēt, ka

turpmākajos divdesmit gados vajadzēs aptuveni šādu skaitu

jaunu mācītāju visās trimdas zemēs kopā:

Vajadzīgo jaunomācītāju skaits
PCriodS

Konā
CaurmsrS

KOP a

gadā

1966-1970.g. 10 2

1971-1975.g. 25 5

1976—1980.g. 35 7

1981-1985.g. 50 10

Kopā 120 6
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Šai aplēsumā nav ņemts vērā latviešu skaita pieaugums

un eventuālais draudzes loceldu skaita pieaugums, tāka skaitļi
ir tikai minimāli. Ņemot vērā pašreizējo mazo teoloģijas

studentu skaitu, latviešu sabiedrībai un baznīcas vadībai būs

jāveltī heroiskas pūles, lai tuvākajos divdesmit gados sagādātu

vajadzīgos 120 mācītājus.

Ja tuvākajos gados Latvija kļūtu brīva, tad vajadzīgo

mācītāju skaits sniegsies tūkstošos.

Latviešu baznīcas liktenis trimdā izšķirsies nākamos
1

divdesmit gados. Ja nekā nedarīs un ļaus notikumiem ritēt

līdzšinējā gaitā, tad latviešu baznfca trimdā iznīks. Sapro-

tams, šo katastrofu no tagadējās mācītāju paaudzes pieredzēs

tikai maza daļa. Tomēr tas neatbrīvo vecākās paaudzes

mācītājus no atbildības plānot nākotnei.

DRAUDZES LOCEKĻU SKAITS TRIMDĀ

lepriekšējā apakšnodaļā salīdzinājām mācītāju skaitu ar

kopējo personu skaitu attiecīgajā konfesijā. Šīpiederība pie

konfesijas tomēr bieži vien ir pavisam vaļīga — individs sevi

gan skaita pie vienas vai otras konfesijas, tomēr viņš nav

nevienā draudzē.

Par draudzes locekļiem uzskatāmas tās personas, kas

draudzē reģistrējušās. Daudzās draudzēs reģistrācija ik

gadus jāatjauno, maksājot draudzes nodevu. Dažkārt ir vēl

stingrākas prasības — par draudzes locekļiem uzskata tikai

tos, kas piedalījušies dievgaldā vai kas apmeklē dievkalpo-

jumus .

Ļoti precīzas ziņas par latviešu katoļu draudžu locekļu

skaitu samērā ar visu latviešu skaitu izdevies iegūt par Aus-

trāliju (sk. tabulu nākošā lappusē).

Dati attiecas uz 1961. gada 30. jūniju. Par Dienvid-

austrāliju, Galvaspilsētas territoriju un Ziemeļu territoriju

datus neizdevās iegūt. Pavisam Austrālijā dzīvoja 1802 Lat-

vijā dzimuši katoļi, un pēc mūsu tabulas varētu pieņemt, ka

62 % latviešu katoļu ir draudžu locekli.
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Latvijā dzimušie katoļi Austrālijā

Pavalsts Kopskaits
No tiem draudzēs

Skaits °}o

Viktorija 582 391 67

Ņusautvelsa 584 355 61

Rietumaustrālija 144 88 61

Tasmānija 27 12 45

Kvihslenda 107 45 42

Kopā 1444 891 62

Var vērtēt, ka no visiem Austrālijas latviešiem katoļu
draudžu locekļu ir ap 7 %. Šis aplēsums ir svarīgs, lai gūtu

mērauklu, ar ko novērtēt faktu, ka Kanādā ir saskaitīti 1389

latviešu katoļu draudžu locekļi (Kanādas latviešu katoļu ap-

vienības 1965. g. aprīļa apkārtraksts). No visiem Kanādas

latviešiem tas ir 8 %, tātad labi saskan ar Austrālijas datiem

Skaitot kopā latviešu luterāņus un katoļus, šīs grāmatas

autors noskaidroja, ka 1954. gadā Austrālijā pie draudzēm

piederēja caurmērā 51,6 %: Ņusautvelsā 54,4 %, Viktorijā

51,7 %, Kvīhslendā 72,1 %, Dienvidaustrālijā 40,3 %, Rietum-

austrālijā 47,2 %, Tasmānijā 54,8 %, Galvaspilsētas territo-

rijā 52,9 % (AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU 6. KULTŪRAS DIENAS,

Melburnā 1956). Kopš tā laika pie draudzēm piederīgo skaits

relātīvi būs samazinājies.

Pēc cv.-luterāņu archibīskapa, profesora K.Kundziņa,

1965. gadā sniegtā pārskata, brīvajā pasaulē esot pavisam

56.000 evaņģēliski luterisko draudžu locekļu, kaut gan, pēc

viņa domām, varētu būt 90.000. Aptuveni tādu skaitli minarī

mācītājs L.Čuibe - 89.000 (THE LUTHERAN CHURCH IN

CHAINS, Stockholm 1962, 28. lpp.). Ja akceptējam archi-

bīskapa minēto cv.-luterisko draudžu locekļu skaitu (56.000),

tad rodas jautājums, cik latviešu luterāņu ir palikuši ārpus

savām draudzēm. Lai to noteiktu, būtu jāzina kopējais lute-

rāņu skaits, bet šim nolūkam neder Austrālijas latviešu

konfesiju statistika, jo, kā redzējām, Austrālijā liels skaits
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ir pārgājuši citās — britu — konfesijās, un nevar pieņemt,
ka tas pats būtu noticis arī citās zemēs.

Zināmu norādījumu meklētajā virzienā varētu dot 1960.

gadā publicētā aptauja par Anglijas latviešiem (sk.: A.Rozen-

tāls, „Aptauja par Anglijas latviešiem', LONDONAS AVTZE,

1960.g. 19.febr. —l.apr.). Pēc šīs aptaujas, Anglijā bija

81,9 % cv.-luterāņu, 13,3 % Romas katoļu, 2,8 % grieķu katoļu,
2,0 % citu konfesiju piederīgo un brīvdomātāju. Diemžēl, nav

zināms, uz cik lielu latviešu skaitu šis procentuālais sadalī-

jums attiecas, un līdz ar to nevar arī pateikt, kādā mērā uz

šiem datiem varētu paļauties. Ja varētu pieņemt, ka trimdā

ārpus Austrālijas luterāņu arī citās zemēs ir tikpat liels

procents kā Anglijā, tad dabūtu ārpus Austrālijas 103.000 un,

pieskaitot Austrālijas 17.000 luterāņus, kopā 120.000. Tātad

pie draudzēm piederētu pavisam 47 % jeb mazāk nekā puse.

Salīdzinot ar iepriekš minētajiem diezgan drošajiem datiem

par Austrāliju 1954. gadā, varētu domāt, ka šāds vērtējums

atbilst īstenībai.

Atsevišķās patvēruma zemēs trimdā relātīvie skaitļi gan

ievērojami atšķiras no šī caurmēra skaitļa. Spriežot pēc

pieejamiem datiem, draudzēs samērā maz ir apvienoti ASV

latvieši. Pēc 1966. gada BAZNĪCAS KALENDĀRA datiem,

1964. gadā tur bija 23.828 luterāņu draudžu locekļi (19.192

iesvētīti, 4636 neiesvētīti). Pieņemot, ka ASV kopējais lat-

viešu luterāņu skaits ir 82.000, iznāk, ka tikai 29 % ir iestā-

jušies draudzēs. Stāvoklis ir labāks Kanādā. Tur, pēc tā paša

avota, bija 7534 draudžu locekļi (5719 iesvētīti, 1815 neiesvē-

tīti). Ja Kanādā skaitām 18.000 latviešu un no tiem 82 %

luterāņu, tad iznāk, ka draudzēs ir apvienoti 50 %, bet ja

skaitām 14.000 latviešu un 82 % luterāņu, tad draudzēs ir

apvienoti 65 % (par šiem divējādiem skaitļiem — sk. otro

nodaļu).

Analizējot šos skaitļus no cita viedokļa, redzama liela

starpība neiesvētīto draudžu locekļu skaita ziņā, salīdzinot

ASV un Kanādu. ASV viņu ir 19 % no kopskaita, bet Kanādā-

24 %. Ja pieņemam, ka iesvētīšanas vecums ir ap 17—18 gadi,
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tad, pēc tagadējās latviešu vecuma piramidas, personu līdz

šim vecumam vajadzētu būt 27 %. Kā redzams pēc ASV drau-

džu statistikas, bērnu un jaunatnes ir daudz mazāk nekā varētu

sagaidīt. Izskaidrojums šai parādībai varētu būt, ka ASV

draudzēs ir iestājušies visumā vecāki latvieši, kam ir maz

pēcnācēju bērnu un nepieaugušu jauniešu vecumā. Ar šādu

pieņēmumu labi saskan fakts, ka 1964. un 1965. gadā apbedīto

skaits draudzēs pārsniedza kristīto skaitu. Šāds stāvoklis

sagaidāms, ja draudzēs ir vecāku gadagājumu latvieši, bet

jaunākie ir palikuši vai nu ārpus baznīcas vai ārpus latviešu

draudzēm.

Kāds lasītājs vēstulē LAIKAM (1967. g ll.febr.)rakstīja:

„
Pēc Latv. ev.-lut. draudžu apvienības datiem, 1965. gadā

tais 63 draudzēs, [pie] kurām piederēja 25.000 tautieši, dzi-

muši 266, bet miris 281. Tātad mirstība pārsniegusi dzimstību

par 15 jeb Sav. Valstu mērogā (50.000 latviešu) par 30 per-

sonām! ..."

Rakstītājs, diemžēl, nav apsvēris, ka mirstības pārsvars

par dzimstību (īstenībā apbedīšanas gadījumu pārsvars par

kristīšanas gadījumiem) ir izskaidrojams ar draudžu locekļu

lielāku vecumu. Tāpēc ir pilnīgi aplam šos skaitļus attiecināt

uz visiem latviešiem (turklāt ASV 100.000 latviešu vietā viņš
skaita tikai 50.000).

Ka ASV latviešu draudžu locekļi ir vecāki nekā pēc nor-

mālā vecuma sadalījuma, rāda arī R.Caka savāktie skaitļi

par Milvoki trim draudzēm (LAIKS 1967.g. 22.febr.). Salī-

dzinot Latvijas iedzīvotāju vecuma uzbūvi procentos pēc

1935. gada skaitīšanas datiem ar Milvoki datiem, dabūjam

šādu ainu:
_ , .

-
,

Latviešu vecums procentos

Vecums Latvijā 1935 Milvoki 1966

o—ls 24,8 17,5

16-24 14,3 15,3

25-34 17,3 9,1

35-44 13,0 10,5

45-54 11,4 15,3
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55-64 9,9 18,2

65-74 6,4 9,5

74 un vairāk 2,9 4,6

(Latvijas 1935. gada datos pirmās grupas vecums ir

tikai līdz 14 gadiem.)

Jāaizrāda gan, ka visu Milvoki latviešu (kā draudzēs, tā

ārpus tām) vecuma piramida rāda pārmērīgu veco ļaužu

pārsvaru — to redzam,aplūkojot J.Veidemaņa zīmēto vecuma

piramidu (LHZA RAKSTU KRĀJUMS 11, 187. lpp.). Jānožēlo,

ka Veidemanis nav publicējis skaitļus, jo no diagrammas tos

precīzi nolasīt nav iespējams.

Pieņemot par patiesiem mūsu rīcībā esošos datus par

Vāciju, iznāktu, ka tur ir vislielākais procents draudzēs

apvienotu latviešu. Pēc BAZNĪCAS KALENDĀRA, 1965. gadā

Vācijā draudzēs bija 8680 locekļi. Ja pieņemam, ka Vācijā

bija 12.000 latviešu un no viņiem 82 % luterāņu, tad iznāk, ka

draudzēs ir 89 %. Vienīgais izskaidrojums tik lielam drau-

dzēs apvienoto skaitam varētu būt tas, ka Vācijā palikušajā

tautas grupā ir daudz vecāku ļaužu. Ja šis izskaidrojums

nebūtu pareizs, tad varētu vēl domāt, ka vai nu draudžu

locekļu skaits ir uzdots pārāk liels, vai kopējais latviešu

skaita vērtējums ir par mazu.

Ļoti augsts draudzēs apvienoto latviešu procents šķiet
arī Venecuēlā. Turienes draudzes VĒSTĪS (1965.g. februārī)

minēts, ka 1965. gada 1. janvārī tur bija 311 draudzes locekļu

(237 iesvētīti, 74 neiesvētīti). Ja pieņemam, ka Venecuēlā

ir pavisam 500 latviešu, tad draudzēs apvienoto procents

iznāk ļoti augsts.

Vismazāk draudzēs būs apvienoti Zviedrijas latvieši.

Pēc mācītāja H. Biezā izteiciena (TILTS 70-71, 1965, 67.

lpp.) tur tikai 10 % latviešu «piederot pie baznīcas". Kaut

gan nav zināms, cik autentisks šis spriedums, ļoti iespējams,

ka tas varētu atbilst īstenībai, un iemesls tam lielā mērā var

būt nesaticība pašu mācītāju starpā (piemēram, H. Biezā

nostāja pret archibīskapu K. Kundziņu — sk. : AKADĒMISKĀ
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DZĪVE 1964, 8. lpp.). Latviešiem visvairāk derdzas nesa-

skaņas garīdznieku starpā.

DRAUDŽU NACIONĀLĀ NOZĪME

Otrā nodaļā redzējām, ka latviešu baptistu draudzes

Brazīlijā bijušas ļoti spēcīgas latviešu tautības uzturētājas

jau vairāk nekā četrdesmit gadus. Saprotams, tādu izcilu

nacionālulomunevar sagaidīt konfesijās, kur draudzes locekļi
mazāk dedzīgi turas pie baznīcas. Samērā stingra reliģiska

disciplīna ir katoļiem, bet, kā redzējām, pat katoļi nav

spējuši pulcēt Austrālijā draudzēs vairāk par 62 % latviešu

katoļu. Ja luterāņi spējuši pulcēt nepilnu pusi no visiem

luterticīgiem latviešiem trimdā, tad no nacionālā viedokļa
jānožēlo ne vien šis zemais procents, bet arī vēl tas, ka

luterāņi vispār baznīcas lietās ir remdenāki. Baznīcas nacio-

nālā nozīme var izpausties tikai tad, ja latvieši (kā vecā, tā

jaunā paaudze) apmeklē baznīcu — noklausās mācītāja svēt-

runu latviešu valodā, dzied latviešu garīgās dziesmas un teic

lūgsnas latviski. Nacionālā nozīme var izpausties tikai tad,

ja iesvētījamie ir spējīgi piedalīties iesvētīšanas mācībā

latviešu valodā.

Ja dievkalpojumi un iesvētījamo mācības notiek mītnes

zemes valodā, tad baznīcai paliek tikai reliģiskās celsmes

nozīme, bet nacionālas nozīmes tai vairs nav. Diemžēl, ASV

ir dzirdēti ierosinājumi pāriet uz angļu valodu.

Ja baznīcas nacionālā nozīme var izpausties tikai tad,

ja draudzes locekļi apmeldē dievkalpojumus, tad rodas jau-

tājums — cik labi tos apmeklē?

Par baznīcas apmeldēšanas biežumu sniedz ieskatu 1960.

gada aptauja Anglijā. Tā rāda, ka uz jautājumu: „Cik reizes

gadā apmeklējat dievkalpojumus ?" neatbildēja 14,1 %, neno-

teiktu atbildi deva 9,0 %, bet, ka tikai I—s reizes apmeldē

baznīcu, atbildēja 35,5 %. Reto un nenoteikto apmeklētāju

tātad kopā bija 58,6 %. Spriežot pēc 1966. gada BAZNĪCAS

KALENDĀRA datiem, caurmērā ik dievkalpojumu apmeklēja

40 dievlūdzēji.
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Pēc ziņām par Venecuēlu (VĒSTIS, 1965. g. febr.) var

vērtēt, ka tur caurmērā katru dievkalpojumu apmeldē 35

dalībnieki.

Aptaujā ASV Vašingtonas štatā (1961. g.) 153 ģimenes

sniegušas ziņas par dievkalpojumu apmeklējumu biežumu:

Skaits %

Nemaz neapmeklēja dievkalpojumus 5 *ļ
Reti 49 ļ> 66

Vidēji reti 47 J
Bieži 17

y 34
Ļoti bieži 35 J

Kopā 153 100

Šie visumā trūcīgie dati liecina, ka latvieši nav visai

čakli dievkalpojumu apmeklētāji, un līdz ar to baznīcas nacio-

nālā loma ir daudz mazāka nekā tā varētu būt.

Publicējot programmu pret pārtautošanos (ARCHĪVS V),

par baznīcas lomu minēju sekojošo:

„
Lai baznīca sekmīgi varētu veikt latvisko audzināšanu,

ir jāpanāk, lai: 1) draudzēs iesaistītos vismaz trīs ceturt-

daļas no visiem latviešiem. 2) Draudzes locekļu maksājumi

jādivkāršo, lai jau tuvākā laikā visi mācītāji saņemtu iztikai

nepieciešamo algu un lai varētu divkāršot mācītāju skaitu.

Otram draudzes mācītājam (jaunam, kas vēlāk stātos vecā

vietā) galvenā vērība jāveltī jaunatnes darbam. 3) Lai iero-

sinātu vecākus vairāk rūpēties par bērnu latvisko audzinā-

šanu, jāatjauno senā paraža, ka mācītājs apmeklē ģimenes

mājās un pārklaušina bērnus lasīt prašanā un ticības mācībā.

4) Jāmēģina panākt, lai bībele beidzot iznāktu modernā valodā

un pareizrakstībā."

Pret šo programmumani kritiķi iebilda: 1) Vairāk drau-

dzes locekļu varētu gan iesaistīt,bet trīs ceturtdaļas nebūšot

iespējams sasniegt. 2) Draudzes maksājumus nevarēšot div-

kāršot, un otra mācītāja draudzēm nevajadzēšot, ja sīkās

draudzes apvienošoties. 3) Mācītājam gan esot jāapmeklē
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Harija Berga komentārs: — Mācītājs: "Kur ir pārējie draudzes locekļi?" — Draudzes loceklis:

„Tie darbos rāda, ka mīl savu ienaidnieku — viņi strādā virsstundas, lai ar nopelnīto varētu

baudīt dzīvi. "

ģimenes, lai personīgi iepazītos ar draudzes locekļiem, bet

bērnu pārklaušināšana neesot viņa kompetencē. 4) Par bībeles

izdošanu modernārakstībā un valodā kritiķis J.Rudzītis aiz-

rādīja, ka, pirmkārt, tāda jau esot un, otrkārt, (vēl vairāk)

modernizējot valodu, cietīšot svinīgums.

Ko lai saka par šo kritiku? Vispirms, neesmu vienīgais,

kas domā, ka trīs ceturtdaļas latviešu varētu iesaistīt drau-

dzēs. Tik liela autoritāte, kāds bija archibīskaps Kārlis

Kundziņš, savā 1965. gada pārskatā minēja, ka cv.-luterāņu
draudzēs varētu būt 90.000 locekļu. Tas ir tieši trīs ceturt-

daļas no aplēstā kopējā luterāņu skaita trimdā. Vai tie, kas

apstrīd iespēju panākt tik lielaprocenta iesaistīšanu draudzēs,

lietas pārzina labāk nekā to varēja archibīskaps? Saprotams,

ar negātfvu pieeju un ar aizspriedumu, ka nekā nevarēs pa-

nākt, tiešām arf nekā nepanāks. Turpretim ar sajūsmu un
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dedzību veicot iekšējās misijas darbu, panākumi būs nodroši-

nāti. Ja, piemēram, Austrālijā turienes dažādo draudžu

misionāri spēja tik lielu procentu iesaistīt savās draudzēs,

tad taču to pašu var paveikt arī" latvieši.

Par draudžu maksājumiem stāvoklis ir šāds. ASV 1962.

gadā luterāņu draudzēs nodevās saņemts 234.400 dolāru. Tā

kā tad bija 23.387 draudžu locekļi, tad aptuveni uz katra iznāk

desmitdolārugadā (neskaitot kollektes un ziedojumus). Kanādā

1964. gadā draudžu nodevās saņemts 74.000 dolāru. Draudžu

locekļu skaits bija 7500, tātad caurmēra maksājums ir ļoti
tuvs ASV maksājumam. Par Kanādu tomēr ir zināms, ka

nodevu maksātāju skaits bijis 4300 (visi dati pēc 1966. gada

BAZNĪCAS KALENDĀRA) no 5700 pieaugušajiem draudzes

locekļiem. Tātad caurmērā katrs maksātājs devis ap 17

dolāru. So skaitļu gaismā liekas, ka ir iespējams divkāršot

maksājumus. Vispirms jāiesaista maksātāju skaitā tā ceturt-

daļa, kas nemaksā. Kanādā ar to ienākumi no draudžu node-

vām pieaugtu līdz 100.000 dolāriem. Lai panāktu agrākās

summas divkāršojumu līdz 150.000 dolāriem, katras personas

maksājums būtu jāpalielina no 17 līdz 26 dolāriem. levērojot

latviešu caurmēra ienākumus Kanādā, jāsaka, ka šāda summa

mūsu tautiešiem ir pa spēkam, līdz ar ko draudžu nodevu

divkāršojums atzīstams par pilnīgi reālu. Tā kā draudžu

nodeva ASV ir apmēram puse no visiem draudžu ienākumiem,

tad, šo jautājumu pilnīgi noskaidrojot, vēl būtu jāizdara

pētījumi un aplēsumi, kā nodevu paaugstināšana ietekmēs

citus maksājumus.

Vai draudžu darbā otra mācītāja vajadzētu vai ne, ir,

protams, atkarīgs no lokāliem apstākļiem. Kur draudzes var

apvienot, tur varbūt varētu iztikt ar tagadējo mācītāju skaitu,

kas, kā redzējām, pārsniedz neatkarīgās Latvijas samēru.

Tomēr jauni mācītāji būtu nepieciešami, ja izdotos reālizēt

draudžu locekļu skaita palielināšanu. Bez tam ir jādomā par

nākotni. Kā redzējām iepriekšējā apakšnodaļā, tagadējie

mācītāji ir visumā vecāki viri, un tādēļ vien jādomā par

nākošo maiņu. Ir arī zināms, ka Latvijā mācītāju trūkst. Ar
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to, ka gatavojam amatam jaunus mācītājus, apliecinām darbos

savu ticību, ka Latvija atkal kļūs brīva.

Jauni mācītāji tātad ir jāsagatavo. Kandidāta gados viņiem
būs uzdevums pulcināt jaunatni draudžu jaunatnes pulciņos.

Viņi izaugs līdz ar šiem pulciņiem un kļūs pilntiesīgi mācītāji
tad, kad jaunatnes pulciņu dalībnieki būs pieauguši draudzes

locekļi.
Ja izdotos reālizēt programmu par vairuma latviešu

bērnu iesaistīšanu latviešu skolās, tad saprotams, nebūtu

vajadzības mācītājiem meklēt bērnus vecāku mājās, lai viņus
pārklaušinātu. Kamēr tas nav reālizēts, kādam tomēr mudi-

nāšanas un pārldaušināšanas darbs ir jāuzņemas. Visvairāk

piemērotā persona, kas visvieglāk atradīs ceļu uz vecāku un

bērnu sirdīm, taču ir mācītājs. Patlabanmācītāji šādu darbu

nevaļas dēļ nevar uzņemties. Ja draudzē būtu otrs mācītājs

ar speciālu uzdevumu rūpēties par jaunatni, tad grūti saskatīt,

ko pret šādu projektu varētu iebilst. Kompetence vai nekom-

petence — šāda formāla pieeja tagadējā laikā nav vietā.

Par bībeli, kas iespiesta ar jaunatnei saprotamiem bur-

tiem un modernizētā valodā, jāsaka, ka toreiz, kad rakstīju

programmu pret pārtautošanos, tādas nebija. Turpretim

tagad šāda bībele ir (izdota 1965. gadā). Cik ārkārtīgi liela

bija vajadzība pēc jaunās bībeles, pierāda tas, ka pirmais

izdevums bija izpārdots, tikko tas parādījās. Diemžēl, tas

bija arī iespiests pārāk mazā skaitā, tā apliecinot neticību

latviešu trimdinieku reliģiskajai apziņai. Ir solīta arī jaunā

dziesmugrāmata — arī tā ir vajadzīga. Kavēšanās ar bībeles

un dziesmugrāmatas iespiešanu nodarījusi daudz ļaunuma, bet

tagad jācer, ka daļu no tā varēs novērst.

No nacionālā viedokļa ļoti svarīgi, lai dievkalpojumu un

draudzes locekļu sarunu valoda ar mācītāju paliktu latviešu

valoda. Cik zināms, šīs grāmatas rakstīšanas laikā šī prob-

lēma nodarbinājusi tikai dažu ASV draudžu vadību. Tomēr, ja

sabiedrība nekā nedarīs, lai latviešu valodu draudzēs sagla-

bātu, tad baznīca savu nacionālo nozīmi zaudēs. To zaudējot,

būs jāpiedzīvo zaudējums arī reliģiskā plāksnē. Pārtautotiem
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latviešiem liksies izdevīgāk pāriet uz citu — mītnes zemē

valdošo — konfesiju.

KOPSAVILKUMS

Kamēr dievkalpojumi un draudzes lietu kārtošana nori-

sinās latviešu valodā, tikmēr draudzēm ir ļoti liela nacionāla

nozīme. Jārūpējas, lai latviešu valoda draudzēs saglabātos.

Austrālijā vērojams, ka pārtautojoties latvieši maina arf

konfesiju, pārejot britu konfesijās.

Kaut tagadējais latviešu mācītāju skaits liekas pietie-

kams, salīdzinot ar latviešu skaitu trimdā, var paredzēt, ka

ļoti drīz iestāsies liels mācītāju trūkums. lemesls ir mācītāju
caurmērā lielais vecums un tas, ka jaunā maiņa nav pietie-

kama.Rūpes par mācītāju jauno maiņu ir svarīgs sabiedrības

un baznīcas vadības pienākums.

Varam vērtēt, ka tikai apmēram puse latviešu pieder

formāli pie draudzēm. Šis samērs nav pietiekams. Neapmie-

rina arī dievkalpojumu apmeklētāju skaits. Tādēļ būtu jāziedo

pūles, lai draudžu locekļu skaitu palielinātu un vairotos diev-

kalpojumu apmeklētāju skaits. To varēs panākt, ja radīsies

sajūsma par iekšējās misijas darbu.

Lai rastu līdzekļus jaunu mācītāju algošanai un plašākam

baznīcas darbam, jāpalielina draudžu locekļu nodevas. Ņemot
vērā latviešu tagadējo turību, tāds ierosinājums ir pilnīgi

reāls.

Ne vien nacionālās nozīmes dēļ, bet arī pašas baznīcas

pastāvēšanas interesēs ir, lai dievkalpojumi arī turpmāk

notiktu latviešu valodā.
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SKOLU LOMA PĀRTAUTOŠANĀS NOVĒRŠANĀ

w
uienigā latviešu skola trimdā ar pilnu mācību laiku

atrcdas Vācijā, Minsterē. Skola darbojas jau kopš pirmajiem

bēgļu gaitu gadiem. Tajā ir kā pamatskola, tā vidusskola.

Pamatskolu apmeklē ap 40, bet vidusskolu ap 60 skolēnu.

Vidusskola ir neogimnazijas tipa. Par abām skolām ir 14

skolotāji. Mācību valoda ir latviešu, un skolotāji ir latvieši

(vienīgais izņēmums šī manuskripta rakstīšanas laikā bija

latīņu valodas skolotājs, kas bija vācu tautības).

Skolēnu vairums nāk no Vācijas, bet ir arī skolēni no

Zviedrijas, Anglijas un Amerikas. Liels traucējums nacio-

nālajā audzināšanas darbā ir latviešu mācības grāmatu trū-

kums. Skola ir spiesta lietot vācu mācības grāmatas. Tā kā

vairums bērnu nāk no Vācijas, pirmajās klasēs sarunu valoda

pašu bērnu starpā ir vācu valoda, bet tālākajās klasēs tā

izzūd, un bērni savā starpā sarunājas latviski. To panāk ne

vien mācības latviešu valodā, bet arī darbība skolēnu paš-

darbības pulciņos: tautas deju kopā, literārajā un teātra

pulciņā.

Zēni, kas beidz vidusskolu, agrākos gados labprāt iestājās

latviešu sardžu rotās, lai sapelnītu naudu studijām universi-

tātē. Manuskripta rakstīšanas laikā abiturientitūlīt iestājās

universitātēs (sīkāk par to sk. A.Spoģa rakstu ALA KULTŪ-

RAS BIROJA BIĻETENA 13. nr.
, 1966).

Latviešu skola darbojas ar Vācijas valdības financiālu

atbalstu. Valdība ir uzcēlusi skolai jaunas ēkas un algo 11

skolotājus no kopskaitā 14. Latviešu sabiedrības pabalsts ir

mazs un nerēgulārs. Pie skolas pastāv internāts, kurā 1964.

gadā dzīvoja 67 bērni, kaut gan vietas ir simt bērniem.

Skolas nacionālā nozīme ir ļoti liela, kaut tai samērā

mazs skolēnu skaits. Skolas nākotnes izredzes tomēr nav

spožas. To apdraud ne tikdaudz skolēnu, kā latviski runājošo
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skolotāju trūkums. Ja latviešu inteliģences pārtautošanās

turpināsies līdzšinējā tempā un ja latvju jaunatne ari turpmāk
būs tikpat vienpusīga, izvēloties studiju priekšmetus univer-

sitātēs, tad vienīgajai latviešu skolai pietrūks latviešu skolo-

tāju.
Latviešu skola ar pilnu mācību laiku tātad ir tikai viena

— Minsterē. Pārējās trimdas zemēs darbojas latviešu papild-

skolas, gan ar svētdienas skolu, gan sestdienas skolu nosau-

kumu.

Šīs skolas darbojas ik nedēļas vai ik pārnedēļas reizi.

Mācības papildskolās ir apmēram trīs stundas nedēļā iknedēļas
skolās un trīs stundas ik otru nedēļu pārnedēļas skolās.

Mācības kopsummā aptver ap 120 stundas gadā. Sais skolās

māca latviešu valodu, Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju, dziedā-

šanu, tautas dejas, ticības mācību, reizēm arī citus priekš-

metus
.

Saprotams, tik īsu laiku nedēļā veltījot mācībām, pārāk

lielas sekmes pārtautošanās novēršanā no šīm skolām nevar

gaidīt. Ir zīmīgi, ka šais skolās bērni brīvlaikā sarunājas

mītnes zemes valodā un tā palaiž garām izdevību nostiprināt

vingrinājumos to, ko viņi skolā iemācījušies.

Otrs trūkums ir tas, ka tikai samērā maza daļa latviešu

bērnu šīs skolas apmeklē. Diezgan laba, kaut mazliet opti-

mistiski iekrāsota statistika par skolēnu skaitu ir pieejama

par ASV, Kanādu un Austrāliju.

Bez šīm skolām vietām darbojas arī baznīcas svētdienas

skolas. Piemēram, Amerikas savienotajās valstīs svētdienas

skolas 1964. gadā apmeklēja 1838 bērni, Kanādā 680 bērni

(BAZNĪCAS KALENDĀRS 1966). Daļa šo bērnu apmeklē arī

iepriekš minētās papildskolās, bet nav iespējams noteikt,

cik lielā proporcijā. Turpmākajā relātīvo skaitļu aplēs urnā

baznīcas svētdienas skolu skolēnu skaits nav ņemts vērā.

Līdz ar to aplēstie relātīvie skaitļi ir minims.

Pēc ALA KULTŪRAS BIROJA BIĻETENA (12.nr., 1965),

skolēnu skaits ASV latviešu papildskolās bija:
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Mācību gads Skolēnu skaits Mācību gads Skolēnu skaits

1957-58 1969 1962-63 2392

1958-59 1976 1963-64 2326

1959-60 1960 1964-65

1960-61 2003 1965-66

1961-62 2383 1966-67 2271

Par Kanādu turpat publicētas šādas ziņas:
Mācību Skolēnu Skolotāju Mācību Skolēnu Skolotāju

gads skaits skaits gads skaits skaits

1950-51 340 48 1958-59 650 80

1951-52 570 60 1959-60 715 83

1952-53 689 90 1960-61 761 94

1953-54 700 96 1961-62 769 91

1954-55 720 99 1962-63 855 94

1955-56 630 80 1963-64 881 107

1956-57 600 75 1964-65 892 110

1957-58 610 76 1965-66 846 102

(Par pēdējiem gadiem augšējās tabulās dati papildināti

pēc laikrakstu ziņām.)

Austrālijā mācību gads ir kalendāra gads, un autora

savāktie dati rāda šādu ainu:

Gads Skolēnu skaits Skolotāju Gads Skolēnu skaits Skolotāju

skaits skaits

1953 644 53 1960 625 82

1954 702 71 1961 684 85

1955 691 87 1962 639 80

1956 773 87 1963 672 86

1957 732 87 1964 625 86

1958 734 86 1965 642 82

1959 594 77 1966 627 82

Par Angliju ir zināms, ka tur (laikam 1963-64. mācību

gadā) papildskolu apmeldēja 350 bērni un darbojās 57 skolo-

tāji (ALA KULTŪRAS BIROJA BIĻETENS 1965).

Vācijā bez Minsteres skolas, kas darbojas ar pilnu mā-

cību laiku, 1960. gadā bija 22 papildskolās ar 210 skolēniem,
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1964. gadā 29 skolas ar 267 skolēniem un 35 skolotājiem,

bet 1967. gadā tāpat 29 skolas ar 233 skolēniem un 35 skolo-

tājiem. Vienā ziņā tās ir ļoti labvēlīgā stāvokli, jo skolotāju

algas maksā valsts. No otras puses, latviešu papildskolās

Vācijā nav spējušas novērst pārtautošanos, tāpat kā to nespēj

papildskolās citur. Tomēr Vācijā jaukto laulību bērni vairāk

apmeklē papildskolās nekā citur. Tā 1964. gadā trešā daļa
skolēnu tajās bija jaukto laulību bērni (LATVIJA 1965.g. 2—7.

jūl.), bet 1967. gadā gandrīz puse. Apmēram trīsdesmit

centros, kur dzīvo latvieši Vācijā, skolu nemaz nav.

lepriekš minētie absolūtie skaitļi par bērnu skaitu, kas

apmeklē latviešu papildskolās, būtu jāattiecina uz visiem

latviešu bērniem skolas vecumā. Tikai tā tie dotu kādu pār-

skatu. Diemžēl, mums nav tautas skaitīšanas datu, kas ļautu
šādu salīdzinājumu izdarīt. Tāpēc jāizdara aplēsumi, kuru

rezultātu drošība ir mazāka nekā tiešie dati.

Par Austrāliju pieejamas ziņas 1954. gadā, kas dod

Latvijā dzimušo personu grupējumu pēc vecuma. Ja šo gru-

pējumu pavirzām uz priekšu līdz 1960. gadam un pieskaitām

ldāt Vācijā un Austrālijā dzimušos, tad bērni, vecumā no 5

līdz 14 gadiem,ir ap 14 %no latviešu kopskaita. Ņemot vērā,

ka Austrālijas latviešu vecuma uzbūve samērā labi saskan

ar patstāvīgās Latvijas iedzīvotāju vecuma uzbūvi, varam

pieņemt, ka Austrālijas dati atspoguļo arī apstākļus ASV un

Kanādā. Citiem vārdiem, varam pieņemt, ka arī šais zemēs

ap 1960. gadu latviešu bērnu skaits skolas vecumā bija ap 14

% no kopējā latviešu skaita.

Ja ASV bija 100.000 latviešu, tad tas nozīmē, ka bērnu

skaits skolas vecumā būs 14.000. No tiem latviešu papild-

skolās apmeldēja 2000 jeb 14 %. Šis procents vēl ne tuvu

nesasniedz Artura Liepkalna brošūrā SKOLA UN VECĀKI

izteikto minējumu, ka 50 % latviešu bērnu ASV apmeldējot

latviešu papildskolās. Vēlāk tas pats autors min pat 60 %

bērnu (ALA KULTŪRAS BIROJA BIĻETENA 14. nr., 1966),

kas apmeklējot latviešu skolas. Liepkalns ir ievērojams
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Harija Berga intervija ar latviešu sestdienas skolnieku: — Vai tev patīk iet latviešu sestdienas

skolā? — Jā! — Un kas tev vēl patīk? — Nākt mājās no skolas! — Un kas tev nepatīk?

— Tas laiks starp skolā iešanu un mājās nākšanu —

paidagogs, bet viņu, acīm redzot, maldinājis tas, ka ASV

latvieši savu kopskaitu novērtējuši pārāk zemu.

Austrālijā no 3440 skolas vecuma bērniem latviešu pa-

pildskolās 1960. gadā apmeklēja 625 jeb 18 %, Kanādā no

18.194 latviešu cilmes personām skolas vecumā būtu 2547. No

tiem skolu apmeklēja 761 jeb 30 %. Ja skaita tikai nepārtau-

totos 14.062 latviešus, procents iznāk vēl augstāks — 39 %.

Ja vien Kanādas dati par latviešu skolas apmeklēšanu

nav pārspīlēti, tad Kanādai būtu piešķirama pirmā vieta

skolas apmeklēšanas ziņā. Tomēr arī šīs pirmās vietas

sasniegums ir diezgan trūcīgs. Ap 60—70 % latviešu bērnu

Kanādā izaug par «latviskiem analfabētiem". ASV «latvisko

analfabētu" būs 86 %, bet Austrālijā 82 %.



158

KĀDĒĻ LATVIEŠU SKOLAS TIK MAZ APMEKLĒ?

Dažas atbildes uz šo jautājumu ir sakopojis Visvaldis

Klfve Amerikas latviešu apvienības kultūras biroja izdotajā

brošūrā SVARĪGA IZŠĶIRŠANĀS (1964). Klīves minētie 18

iemesli ir dzirdēti arī" ārpus Amerikas, un to saraksts ir

gandrīz pilnīgs.Tos varam sistēmatizēt piecās grupās.

I. Bērnu nepatika un nepaklausība

1) Maniembērniem skola nepatīk.

2) Ko palīdz mūsu skolas, ja bērni tik un tā nerunā

latviski?

3) Es jau cenšos mācīt mājās,bet man nolaižas rokas.
..

4) Latviešu skolā disciplīna ir par stingru.

5) Mani bērni latviešu valodu jau ir aizmirsuši.

6) Bērni skolā nav gājuši vairākus gadus, un tagad ir

grūti atsākt, vienkārši neērti.

11. Vecāku nepatika

7) Tik un tā mans bērns latviešu skolā nekā neiemācās.

8) Nav nozīmes bērnus skolā sūtīt, jo viņiem latviešu

valoda nebūs vajadzīga.

9) Mēs nedomājam atgriezties Latvijā, tādēļ savus bēr-

nus latviešu skolā nesūtām.

10) Man nepatīk mūsu skolas skolotāji.

11) Mūsu skola ir tik slikti organizēta, ka man kauns

savus bērnus vest uz turieni.

111. Vecāku nevaļa

12) Man nav vienkārši laika bērnus aizvest uz skolu.

13) Ar skolu vien nepietiek, es esmu par daudz aizņemts,
lai sekotu savu bērnu sekmēm un mācībām.

IV. Psīchologiski iemesli

14) Ejot latviešu skolā, manam bērnam valodas sajūk

un mītnes zemes skolā viņa sekmes slīd uz leju.
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Harija Berga piezīme: — Kamēr augstākās izglītības iestādes vēl tikai apsver, kā labāk izlietot

televīziju zināšanu padziļināšanai, tikmēr mūsu jaunatne to sen jau atklājusi pati —

15) Ja mans bērns latviešu skolā neies, viņš vieglāk

iekļausies amerikāņu sabiedrībā un būs laimīgs.

16) Mūsu kaimiņi arī" neved savus bērnus.

17) Manam bērnam ir vajadzīga atpūta sestdienās un

svētdienās.

V. Objektīvs iemesls

18) Mēs dzīvojam par tālu no skolas.

Visvaldis Klīve atspēko tikai daļu šo iebildumu, jo īsās

brošūras nolūks nav polemizēt, bet dot pozitīvus ierosinā-

jumus. Viņa atspēkojumi vispirms vērsti pret to, ka vecāki

atļauj bērniem pašiem noteikt, kas viņiem patīk un kas ne:
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„Ja visas lietas noteiktu bērnu izjūtas, tad droši vien rēķi-
nāšanu un gramatiku jau sen nevienā skolā nemācītu"

.

Par lietām, kas vecākiem skolā nepatīk, Klīve saka:

„Ja, piemēram, mūsu skolas darbojas sliktos apstākļos, tad

varbūt draudzēm un organizācijām, [pie] kurām mēs liela

daļa piederam, ir iespējams šos apstākļus labot".

Klīves pozitīvie argumenti par latviešu skolu ir šādi:

A) Latviešu skola dod bērnam izglītību: 1) ja mītnes

zemes skolās māca svešvalodas, tad paša bērna interesēs ir

iemācīties vēl vienu valodu— latviešu valodu; 2) latviešu skola

dod zināšanas par vidi, no kuras bērns cēlies, 3) morāloun

reliģisko audzināšanu, 4) labu sabiedrību un 5) piederības

sajūtu.

B) Latviešu skola ir mītnes zemes interesēs, jo moder-

nais uzskats par kulturālo plūrālismu tagad stājies noveco-

jušā kausējamā katla uzskata vietā. Mītnes zemes interesēs

ir arī uzsvērtā pretkomūnistiskā audzināšanalatviešu skolās.

C) Latviešu skola ir latviešu sabiedrības interesēs. Pašā

Latvijā tagad notiek piespiedu pārtautošanās. Latvieši Lat-

vijā sagaida, ka mēs, kas dzīvojam brīvībā, darīsim visu, ko

spējam mūsutautas atbrīvošanā unmūsukultūras saglabāšanā.

Kultūras saglabāšanas pirmais solis ir latviešu skola. Lai

dotu morālu atbalstu latviešiem dzimtenē un trimdā, ir

jāaktīvizē latviešu skola.

D) Mūsu pašu interesēs ir, lai latviskās vērtības, ko

esam mantojuši, nezustu, bet lai mēs tās varētu nodot saviem

bērniem.

Visi šie argumenti ir tik pamatoti un saprotami, ka

tiešām jābrīnās, ka tie nav ienākuši prātā arī vecākiem un

ka, par spīti teiktajam, latviešu skolas tik maz apmeldē.

Šķiet, iemesls ir tas, ka vecāki savus iebildumus pret latviešu

skolu nav nopietni pārdomājuši.

Šīs grāmatas autora organizēta aptauja Viktorijā, Aus-

trālijā (1964. gadā) rādīja, ka latviešu skolas neapmeklēšanas

iemesli 35 % bija bērnu nepatika un nepaklausība, 15 % vecāku

nepatika, 21 % vecāku nevaļa, 15 % psīchologiskie iemesli un
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14 % objektīvie iemesli. Diemžēl, iztaujāto vecāku skaits (14)

bija par mazu, lai šos relātīvos skaitļus varētu vispārināt.
Tomēr liekas puslīdz droši, ka apmēram trešdaļa neapmek-

lē šanas iemeslu būs, ka bērni paši negrib iet skolā, un vecāki

šai ziņā ir paklausīgi saviem bērniem! Otra trešdaļa neap-

meklēšanas iemeslu būs vecāku vienaldzība par savu bērnu

latvisko izglītību. Abas trešdaļas kopā liecina par to, ka

latviešu vecāki ir lielā mērā atstājuši novārtā savu galveno

pienākumu — audzināt savus bērnus.

Tas, ka bērnu iegribai ļauj noteikt, vai viņi vēlas latviešu

skolu apmeklēt vai ne, ir ne vien absurdi, bet arī traģiski.

Bērnu noteikšana šais lietās ir sākums norisei, kas var no-

vest pie katastrofas. Latvieši trimdā vairs nav laucinieki,

bet gan pilsētnieki. Kā pirmās vai otrās paaudzes pilsētnieki

viņi nav bruņoti pret tiem kārdinājumiem, kas apdraud pil-

sētnieku dzīvi — morāles pagrimumu un noziedzībām. Tas,

ka vecāki vairs savus bērnus neaudzina, kļūmīgā kārtā jau

izpaužas apstāklī, ka latvietēm ir lielākais ārlaulības bērnu

procents. Ja mūsu vecāki arī turpmāk atstās novārtā savu

galveno pienākumu — audzināt savus bērnus — tad drīz vien

latviešiem būs problēmatiska slava, ka viņiem procentuāli

ir lielākais kriminālistu skaits.

Lai šāds drūms nākotnes pareģojums nepiepildītos,

vecākiem, un nevis bērniem, ir jānosaka, kāda skola bērniem

jāapmeklē.
Otra iemeslu grupa, kādēļ latviešu skolas tik maz ap-

meldē, ir pašu vecāku nepatika pret latviešu skolu.

Ka bērns latviešu skolā nekā neiemācās, var apgalvot

tikai garīgi kūtrie. Vissliktāk organizētajā skolā vismazāk

apdāvinātais bērns iemācīsies vismaz vienu latviešu tautas-

dziesmu. Ka bērnam latviešu valoda nebūs vajadzīga un ka

vecāki nedomā atgriezties Latvijā, arī ir doma, kas liecina

par pašu spriedēju aprobežotība Kurš no vecākiem divdesmit

gadus priekš došanās trimdā varēja paredzēt, ka viņam būs

jādodas uz Zviedriju, Ameriku, Austrāliju? Kurš varēja pa-

redzēt, ka viņam būs jāmācās angļu, zviedru, spāņu vai
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portugāļu valoda? Ja toreiz nākotni nevarēja paredzēt, vai

tagad ir citādi, ka to pēkšņi var paredzēt? Bez tam skolas

zināšanas ne vienmēr saistās ar praktisku nolūku dzīvē.

Piemēram, skolās bērni mācās Grieķijas vēsturi un ģeogrā-

fiju, bet tas taču nenozīmē, ka viņi gatavojas izceļot uz

Grieķiju.

Ja vecāki bērnus skolā nesūta tādēļ, ka nepatīk skolotāji

vai skola, tad pavisam viegli var līdzēt, kļūstot pašam par

skolotāju. Var gan gadīties, ka tādā gadījumā attiecīgā per-

sona patiks pati sev, bet nepatiks citiem. Patikšana vai

nepatikšana ir atkarīga ne vien no objekta, kas šīs emocijas

rada, bet arī no paša.

Vecāku nevaļa kā iemesls tam, ka bērni neapmeklē lat-

viešu skolu, ir liecība par vecāku nepārdomāto egoismu.

Parasti nevaļas iemesls ir pārslogošanās ar darbiemvirs-

stundu vai citādā veidā. Vērojot šo drudžaino pelnīšanas kāri,

rodas jautājums — kāds tam mērķis? Ja mērķis nav centieni

bērnu vai vispārības labā, tad šī pelnīšanas kāre nebūs svē-

tība, bet lāsts. Ja vecāki motīvē, ka cenšanās pēc naudas un

ar to saistītā nevaļa ir bērnu dēļ, tad rodas grūti izskaidro-

jama pretruna, kāpēc viņiem nav vaļas nodarboties ar saviem

bērniem.

Par psīcholoģiskiem motīviem, kurus vecāki min, kādēļ
bērnus nesūta latviešu skolā, rodas jautājums, vai šiem

vecākiem ir psīcholoģiska izglītība. Trešajā nodaļā minēju

dažus psīchologus, kas apgalvo tieši pretējo — ka bērniem

ar normālu inteliģenci divas valodas nav kaitīgas, un latviešu

skolas audzēkņiem nemaz nav grūtāk iejautiesmītnes zemes

sabiedrībā nekā citiem. Vai vecāki, kas apgalvo pretējo, šīs

lietas zina labāk nekā speciālisti, kas šos jautājumus pētījuši?

Vai šo vecāku kaimiņi ir pārāki par šiem speciālistiem? Vai

kāds no vecākiem, kas runā par atpūtas vajadzību saviem

bērniem, ir painteresējies, ko īsti bērni, t.s., atpūtas laikā

dara? Vai minot skolas neapmeklēšanas iemeslus, ko sako-

pojām IV grupā, vecāki apzinās, ka viņi ar to savus bērnus

ierindo maz attīstīto bērnu katēgorijā ?
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Par vienīgo iemeslu, kas attaisnotu latviešu skolas ne-

apmeklēšanu, varētu atzīt faktu, ka attiecīgajā vietā latviešu

skolas nemaz nav. Tādās vietās būtu gan jāpapētī, vai skolu

nevarētu nodibināt.

No iepriekšējā izriet, ka gandrīz neviens no minētajiem

skolas neapmeklēšanas iemesliem neiztur kritiku. Ja tā ir,

tad liekas, ka viss, kas vajadzīgs, būtu norādīt vecākiem šo

faktu. No šī viedokļa ir apsveicamas Amerikas latviešu ap-

vienības izdotās brošūras — V.Klīves SVARĪGA IZŠĶIRŠANĀS

un A. Liepkalna SKOLA UN VECĀKI Būtu vēlams tās pavairot

un izplatīt arī citās trimdas zemēs, ne vien Amerikā.

Skolas apmeklēšanas jautājumā latviešu sabiedrība ir

sadalījusies divi grupās. Skaitā mazākā grupa savus bērnus

sūta latviešu skolās, bet lielākā grupa bērnus skolā nesūta.

Tikai viena no šīm grupām rīkojas pareizi, bet otra grupa

kļūdās.

Šīs grāmatas autors ir pārliecināts, ka kļūdās tie vecāki,

kas savus bērnus latviešu skolā nesūta. Kādēļ? Tādēļ, ka

latviešu skolā bērni nonāk citādā vidē nekā mītnes zemes

skolā, un šī citādā vide ir labvēlīga bērnu intelektuālai attīs-

tībai ar to vien, ka tā ir citāda. leteikumam sūtīt bērnus

latviešu skolā tātad nav pamatā nekādi emocionāli apsvērumi,

bet tīri racionāli iemesli. Ja vecāki vēlas,lai viņu bērni

garīgi attīstītos, tad ieteicams izmantot vienreizējo iespēju,

ko dod latviešu skolas. Tie vecāki, kas domā, ka viņu bērniem

divas skolas apmeklēt būtu par grūtu, izraksta sev un saviem

bērniem gara nabadzības apliecību. Atskaitot bērnus, kas

tiešām ir defektīvi, visi normāliebērni spēj nedaudzās nedē-

ļas nogales stundas pavadīt latviešu skolā. Visos normālajos

bērnos ir apslēptas potenciālas garadāvanas. Ja šīs dāvanas

neattīsta, tās panīkst, bet attīstot tās var uzplaukt. Bez

šaubām, bērnā apslēptās garadāvanas ievērojamā mērā attīsta

audzināšana ģimenē un mītnes zemes skolā. Tomēr latviešu

bērna audzināšanā vienmēr paliks kāds robs, ja viņš neap-

meklēs latviešu skolu ar mācībām par zemi, no viņa
vecāki cēlušies, un ar citu latviešu bērnu sabiedrību.
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PROJEKTI DIBINĀT SKOLAS AR PILNU MĀCĪBU LAIKU

Austrālijā

Aptuveni vienā laikā radās ierosinājums dibināt latviešu

skolu ar pilnu mācību laiku Kanādā un Austrālijā. Par iespē-

jām dibināt šādu skolu Austrālijā pētījumu izdarīja šīs grā-

matas autors. Rezultāti ir tik interesanti, ka ir vērts tos

aprakstīt. Sekojošais ir saīsināts autora raksts, ko publicēja
laikraksts AUSTRĀLIJAS LATVIETIS 1965.g. 18. jūnijā.

Lietojot izlases metodi, bija nodoms par skolas dibinā-

šanas iespēju iztaujāt 5—6 % no visām Austrālijas latviešu

ģimenēm. Aptauju bija paredzēts izdarīt ar ziņu vācējiem,

apmeklējot personīgi ik piecpadsmito ģimeni no iepriekš

sastādītiem sarakstiem. Ziņu vākšanu uzņēmās gaidas Ade-

laidē, Melburnā un Sidnejā, latviešu biedrības Brisbenā un

Kanberā un sestdienas skolas skolotāji Pērtā. Diemžēl, tikai

Melburnā, Sidnejā, Kanberā un Brisbenā ziņas ievāca, pie

kam daudzmaz apmierinoši tikai Melburnā. Vienīgi Melburnā

aptauja izdevās reprezentātīva, jo tur ģimenes tiešām ap-

meklēja mājās, kaut arī tikai 3 % no visām.

Iztaujāto ģimeņu skaits bija Viktorijā 91, Ņusautvelsā 42,

Kvīnslendā 15, Kanberā 4. Tikai Viktorijā šis skaits daudz-

maz apmierina, kaut sasniedz tikai pusi no vajadzīgā.

Bērnu skaits ģimenēs līdz 18 gadu vecumam, ieskaitot

Iztaujāto gimenu skaits

Viktorijā Ņusautvelsā Kvīnslendā Kanberā

Bez bērniem 60 10 1 1

Ar vienu bērnu 11 11 2 1

Ar diviembērniem 17 13 7 1

Ar trim bērniem 3 8 3 i

Ar četriem bērniem 2 1

Šai tabulā jau parādās, ka Ņusautvelsas, Kvīhslendas un

Kanberas izlase nav reprezentātfvas, jo tajās daudz par maz
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pārstāvētas bezbērnu ģimenes (vieninieki, ģimenes ar pie-
augušiem bērniem un īstās bezbērnu ģimenes).

Bērni pēc vecuma

Bērnu vecums Viktorijā Ņusautvelsā Kvīnslendā Kanberā

(gadi)

0-5 12 14 11 4

6-15 30 38 18 5

15-18 _Ļ2 9 4 1

Kopā 54 61 33 10

Bērnu skaits, kas apmeklē
sestdienas skolu 15 45 15 —

Sniegtās ziņas par bērnu vecumu ir tādas, kādas varētu

sagaidīt, un tās jāatzīst par pareizām. Turpretim attieksmē

uz sestdienas skolas apmeklēšanu izlase ir nejauša tikai par

Viktoriju (Melburnu). Ņusautvelsā un Kvīnslendā izlase ir

gadījusies tāda, kas devusi priekšroku ģimenēm, kuyas savus

bērnus sūta sestdienas skolā. Ņusautvelsas datus ietekmē

tas, ka dažas kartītes attiecas uz Ņukāslu, kur nav sestdienas

skolas. ArīKanberā sestdienas skolas nav. Ja izlasē ietilpst

neproporcionāli daudz tādu ģimeņu, kas savus bērnus sūta

sestdienas skolā, tad, saprotams, var sagaidīt labvēlīgāku

iznākumu par galveno aptaujas jautājumu — par dibināmo

latviešu ģimnāziju.

Pievēršoties atbildēm par vidusskolas dibināšanu, izrā-

dījās, ka Viktorijā vecāki sūtītu 12 bērnus skolā, ja tā būtu

pašu pavalstī. 42 bērnus vecāki nesūtītu skolā. Ņusautvelsā
vecāki sūtītu skolā 15 bērnus, no tiem sešus arī tad, ja skola

būtu citā pavalstī. 46 bērnus vecāki nesūtītu skolā. Kvīnslendā

skolnieku skaits būtu 12, no tiem trīs arī tad, ja skola būtu

citā pavalstī. 21 bērnu vecāki nesūtītu skolā. Kanberā 6 bēr-

nus latvieši sūtītu skolā, ja tā atrastos Kanberā. 4 bērnus

vecāki skolā nesūtītu.

Par eventuālo skolas maksu, ieskaitot maksājumu par

internātu, dati ir šādi. Viktorijā vecāki būtu ar mieru maksāt
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no 200 līdz 300 dolāru gadā, Ņusautvelsā — 300 dolāru, Kvīns-

lendā 200—500 dolāru, Kanberā 300 dolāru.

Skolas celšanas fondā būtu ar mieru maksāt: Viktorijā

49 ģimenes 2 līdz 200 dolārus, bet 41 ģimene vai nu nav

atbildējusi, vai atbildējusi, ka skolu neatbalsta. No pēdējām

6 atzīst skolu par tādu, kas neatmaksātos, 3 neatbalstītu

tādēļ, ka netic, ka skolu vispār kāds atbalstīs, pa vienam ir

tādi, kas: netic latvietības saglabāšanai, nevēlas latviski

runāt, dzīvesbiedre ir sveštautiete, un par latviskumu vairs

nav intereses. Ņusautvelsā 23 ģimenes piedalītos ar summām

no 10 līdz 400 dolāriem, bet 19 ģimenes nepiedalītos. Kvīns-

lendā 6 ģimenes piedalītos ar 10 līdz 100 dolāriem, bet 9

ģimenes nepiedalītos. Kanberā 2 ģimenes piedalītos ar 20 un

100 dolāriem, 2 ģimenes nepiedalītos.

Pēc aptaujas datiem var konstatēt, ka 28 % bērnu vecāku

būtu ar mieru sūtīt viņus latviešu vidusskolā ar internātu.

Tomēr, kā jau iepriekš aizrādīts, tais pavalstīs, kur aptauja

nav reprezentātīva, dati par skolas apmeklētājiem ir pārāk

optimistiski. Viktorijā attiecīgais procents ir 22. Arī tas

uzskatāms par augstāku nekā īstenībā izrādītos. Kādēļ? Tādēļ

ka izdevās iztaujāt tikai 3 % no visām ģimenēm paredzēto

5—6 % vietā, un te nu jāzina, ka mazās izlases mēdz palielināt

pozitīvo iznākumu.

Tālāk konstatēsim, ka vecāki ir ar mieru sūtīt savus

bērnus skolā tikai pašu pavalstī. Tikai nedaudzas ģimenes

Ņusautvelsā un Kvīnslendā bija ar mieru sūtīt bērnus skolā

arī citas pavalstīs. Tātad skolu varētu nodibināt tikai vienā

pavalstī. Ja vispār sanāktu vajadzīgais bērnu skaits — mūsu

aplēsumos paredzējām 300 kā minimālo bērnu skaitu — tad

skats jāvērš uz to pavalsti, kur dzīvo visvairāk latviešu. Tāda

ir Viktorija ar apmēram 9000 latviešiem. No tiem jāatskaita

apmēram 1500, kas devušies jauktajās laulībās. Paliek 7500.

No tiem 3500 personas dzīvo bezbērnu ģimenēs, bet 4000

personas ģimenēs ar bērniem. Pieņemsim, ka skolu izdosies

uzcelt divu gadu laikā. Tad, spriežot pēc aptaujas, bērnu

skaits vidusskolas vecumā, kas būtu ar mieru skolu apmeklēt,
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visā Viktorijā iznāktu 170. Ja arī labākā gadījumā pienāktu

klāt 30 bērni no Ņusautvelsas, tomēr mums būtu tikai divi

trešdaļas no minimālā bērnu skaita.

Secinājums tātad ir, ka vienas pavalsts robežās skolu

nav iespējams nodibināt, jo bērnu skaits būtu par mazu. To

gan varētu nodibināt Viktorijā un Ņusautvelsā kopā.

Otrs ir līdzekļu jautājums. Te ir divējādas problēmas.

Vai būs pietiekami līdzekļu, lai skolu uzceltu, un vai vecāki

būs ar mieru maksāt tik lielu skolas naudu un internāta

maksu, lai skola varētu pastāvēt?

Ir divi aplēsumi par vajadzīgām summām. Pēc pirmā,

skolas uzcelšanai vajadzētu 600.000 dolāru, pēc otra 376.000

dolāru.

Spriežot pēc Viktorijas aptaujas, 55 % no visām ģimenēm

atbalstītu skolas celšanu ar caurmērā 44 dolāriem ik uz

ģimeni. Kopā no Viktorijas sanāktu 75.000 dolāru. Tas nozīmē,

ka Viktorija viena pati nevarētu skolu uzcelt, pat kopā ar

Ņusautvelsu tas nebūtu iespējams. Skolu varētu gan uzcelt,

ja financēšanā piedalītos visā Austrālijā dzīvojošās ģimenes,

kaut no tām atsauktos tikai puse.

Par skolas naudu un internāta izdevumiem arī ir divē-

jādi aplēsumi. Pēc pirmā, skolas naudai vajadzētu gadā $ 340,

pēc otra — $ 270. Internāta izdevumi, pēc pirmā aplēsuma,

būtu $ 260, pēc otra — $ 200. Te nu jāpiezīmē, ka pašiem

vecākiem bērnu uzturēšana mājās izmaksā vairāk nekā ap-

lēstie internāta izdevumi, jo internātā uzturu, gultas veļu utt.

var iegādāties par vairuma cenām. No šī viedokļa aptaujas

rezultāti sagādā lielu pārsteigumu: vecāku solītā skolas un

internāta maksa kopā ir caurmērā 280 dolāri. Tātad vecāki

var maksāt tikai tikdaudz, cik viņi patlaban izdod par bērnu

uzturu un apkopšanu. Skolotāju algām, pēc šī vecāku aplē-

suma, nekas nav paredzēts!

Ir skaidrs, ka tādos apstākļos latviešu skolu Austrālijā

nav iespējams nodibināt.

Pēdējais fakts rada ļoti nopietnas pārdomas. Vai mēs

esam trūcīgi vai taupīgi? Ja esam trūcīgi, tad pēdējais laiks
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Harija Berga komentārs par to, kādēļAmerikā nevar nodibināt latviešu skolu: — Mūsu starpā

ir tautieši, kurus jau vieno ar patvēruma devēju zemi nesaraujamas saites...

mūsu tautsaimniekiem nākt ar ierosinājumiem, ka pacelt

latviešu tautas grupas materiālo labklājību. Ja esam taupīgi,
tad rodas jautājums — kādam nolūkam mēs taupām? Latvieši

Austrālijā ir izmirstoša tautas grupa. Austrālijā latviešu

ģimenēs relātīvais bērnu skaits (salīdzinot ar dzemdēt spē-

jīgo sieviešu skaitu) ir otrā vieta no apakšas. Ja negribam

izdot naudu savu bērnu izglītībai, vai tad taupām to greznām

kapuvietām, lai nākotnē pieminētu pagātni? Vai labāk nebūtu,

ja mūsu bērni nākotnē mūs pieminētu? Vai labāk nebūtu ie-

taupīto naudu veltīt savu bērnu latviskajai izglītībai ?

Amerikā

Aptuveni tai pašā laikā, kad radās ierosinājums dibināt

šādu skolu Austrālijā, tāds pats projekts no jauna radās arī

Kanādā. Šoreiz to ierosināja prof. J.Lielmežs un inženieris
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A.Zeidaks. Projekts paredzēja skolu ar 700 skolēniem, no

kuriem skolas internāta dzīvotu 500 skolēni. Budžetā bija

paredzēts 150.000 dolāru skolotāju algām, 70.000 dolāru

internāta uzturēšanai un 80.000 dolāruskolas celšanai izda-

rītā aizņēmuma deldēšanai. Mācību maksa katram skolēnam

bija paredzēta $ 300 gadā un tikpat daudz internāta izdevumu

segšanai.

Pret skolas projektu iebildumi jautājumu veidā ievietoti

LNJAK 1965. g. apkārtrakstā (sk. : MĒS, 16. nr.). Tie bija
šādi: 1) Nebūs iespējams savākt skolas celšanai vajadzīgos

līdzekļus. 2) Vecāki nespēs maksāt lielo skolasnaudu. 3) Par

algu, ko varētu maksāt, nebūs iespējams dabūt pietiekami

kvalificētus skolotājus. 4) Būs vajadzīgi skolotāji, kas bei-

guši kādu Latvijas skolotāju institūtu, bet tādu ir maz, un viņu
metodes ir novecojušās. 5) Latviešu skola izolēs jauniešus

no kanādiešu sabiedrības — viņi uzaugs bez kanādiešu drau-

giem, un viņu learjēra būs apdraudēta.

Kritizējot šo kritiku, jāsaka, ka bez pētījumiem par

latviešu materiālo stāvoldi Kanādā nav iespējams apgalvot,

ka vecāki nespētu maksāt paredzēto skolasnaudu. Ka nevarēs

dabūt skolotājus, arī nav ticams — varam būt pārliecināti, ka

būs daudz ideālistu, kas labāk būs ar mieru strādāt par

zemāku algu latviešu skolā nekā par augstāku algu Kanādas

skolā.

Lai mācītu latviskos priekšmetus, skolotājam nebūt nav

jābūt Latvijas skolotāju institūta absolventam. Ir tiesa, ka

pēdējo skaits ir mazs, bet nav tā, ka viņi nespētu apgūt

modernās metodes.

Ka latviešu skola izolēs jauniešus un apdraudēs viņu

nākošo learjēru, protams, ir absurds. No latviešu ģimnāzijas

absolventi pāries uz Kanādas universitātēm. Tur taču būs

iespējams iegūt draugus kā ideālistiem, tā karjēristiem.

Tomēr arī šīs grāmatas autors domā, ka neizdosies

Kanādā vai ASV nodibināt latviešu skolu ar pilnu mācību

programmu
— aiz iemesliem, kuru simptoms tieši ir pret-

raksti pret latviešu skolu — mēs neticam saviem spēkiem.
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NEDĒĻAS NOGALES SKOLAS

Tā kā brfvajā pasaulē ārpus Vācijas nav izredžu nodibināt

latviešu skolu ar pilnu mācību laiku, tad jāapmierinās ar

surogātiem: nedēļas nogales (sestdienas) skolām un vasaras

nometnēm. Redzējām, ka ļoti liels trūkums mūsu sestdienas

skolās ir relātfvi mazais bērnu skaits, kas šīs skolas apmeklē.

No šī konstatējuma izriet, ka galvenais latviskās izglītības

politikas uzdevums ir pavairot skolēnu skaitu šais sestdienas

skolās. Kā to panākt?

Būtu ejami divi ceļi. Vispirmām kārtām bērnu vecāki

būtu jāpārliecina, ka, nesūtot savus bērnus latviešu skolā,

viņi tiem nodara lielu ļaunumu, jo nesagādā viņiem iespēju

pilnīgi attīstīties intelektuāli. Skolu vecāku padomes darbi-

gākiem locekļiem, mācītājiem un organizāciju vadītājiem

būtu jāapzina savas pilsētas bērnu vecāki, kuru bērni neap-

meklē latviešu skolu. Šie vecāki būtu plānveidīgi jāapmeldē

mājās, lai draudzīgās pārrunās noskaidrotu, cik derīgi būtu

viņu bērniem latviešu skolu apmeklēt. Saprotams, ņemot vērā

dažu vecāku iecirtīgo raksturu, kas par pareizu atzīst tikai

savu rīcību, lai tā būtu kāda būdama, šis latviskās misijas

darbs prasīs no «misionāriem" ļoti lielu pacietību un uzupu-

rēšanās gatavību.

Otrs ceļš, kā pavairot bērnu skaitu skolā, ir ieinteresēt

pašus bērnus par latviešu skolu. Ja tāda interese radīsies,

tad bērni paši sāks propagandēt skolas ideju savā starpā. Šo

paņēmienu ar labām sekmēm savā laikā lietoja jaunatnes

organizācijās — skautos un gaidās. Paši skauti un gaidas bija

tie, kas vissekmīgāk propagandēja savas organizācijas vēl

neiesaistīto jauniešu starpā. Kādēļ lai tas pats nevarētu

notikt arī ar latvisko trimdas skolu? Saprotams, noteikums

šādas intereses radīšanai ir, lai latviešu skolas darbs bērniem

kļūtu interesants. Skola tagadējā pasaulē nav vecmodīgas

jaunkareivju apmācības kazarmas vai kazarmu pagalms, bet

vieta, kur jaunatne veiksmīgi attīsta sevi un sagatavojas

lielajai dzīvei.
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Lai latviešu sestdienas skola šo uzdevumu varētu sek-

mīgi veikt, jāpieaicina daudz lielākā skaitā par skolotājiem
pati jaunatne. Trimdā tagad vairs netrūkst modernos paida-

gogijas institūtus beigušo latviešu tautības skolotāju. Šie

skolotāji jāaicina izstrādāt jaunas,trimdas apstākļiem pie-

mērotas sestdienas skolas programmas. Varam būt pārlie-

cināti, ka vecie skolotāji ar prieku apsveiks jauno maiņu, kas

stāsies vecajiem blakus un ar laiku viņus aizstās.

Vācot materiālus šai grāmatai, autors ir sarakstījies ar

daudziem vecākās paaudzes paidagogiem. Dažiem no viņiem
bija ļoti bargs spriedums par saviem kollēgām. Piemēram,

citāts no kādas vēstules: „
Mani novērojumi ir tādi, ka vis-

ļaunāk ir tanīs skolās, kur strādā agrākie Latvijas skolotāji.

Tie nepiegriež ne mazāko vērību jaunajiem apstākļiem, bet

cenšas mācīt bērnus pēc Latvijas obligātās skolas prog-

rammas. Piemēram [ seko pilsētas nosaukums] liek bērniem

iemācīties, kad Latvijā jāsēj rudzi u.t.t." Autors nedomā,

ka šis gadījums būtu tipisks mūsu sestdienas skolām, bet

tam, ka skolas apmeldē tik mazs latviešu bērnu procents,

vaina nebūs tikai vecāku negribēšanā, nevaļā vai bērnu inte-

reses trūkumā. Daļa vainas būs arī mūsu skolas programmā

un organizācijā, un šīs vainas ne vien var novērst, bet tās

katrā ziņā ir arī jānovērš. Aicinot palīgā jaunos, trimdas

zemēs izglītotos skolotājus, kas pazīst turienes apstākļus un

bērnu mentālitāti, ir lielākas izredzes trūkumus novērst

nekā, to atstājot tikai veco skolotāju ziņā.

No jaunajiem paidagogiem varētu sagaidīt arī kādu citu

ļoti nepieciešamu darbu. Jāsāk domāt par to, kā panākt, lai

bērni skolas brīvlaikā latviešu skolā nesarunātos savā starpā

mītnes zemes valodā, bet gan latviski. Citiem vārdiem, ir

jāizstrādā paņēmieni, kā panākt, lai bērnu acīs latviešu valoda

iegūtu intelektuālu prestižu.

Vieglāk novēršams būs šķērslis, kas dažus vecākus attur

sūtīt bērnus latviešu skolā — samērā lielie attālumi līdz

skolai. Sadarbojoties var noorganizēt, ka vairākas ģimenes

vienojas un skolā ierodas pilna autokrava ar bērniem.
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Latviešu nedēļas nogales skolai ir ļoti svarīga loma cīņā
pret pārtautošanos.

Problēmas, ar ir jāsastopas mūsu skolām cīņā

pret pārtautošanos, nav nekas jauns. Literātūrā var atrast

piemērus, laidos aprakstīts gluži tas pats par citām minori-

tātēm lielajās mītnes zemēs, kas tagad jāpārdzīvo latviešu

skolām. Diemžēl, šo piedzīvojumu apraksti vairumam mūsu

skolotāju nav pazīstami. Līdz ar to viņiem un skolu vadītā-

jiem paliek neizmantotas iespējas mācīties, kā sekmīgāk

cīnīties ar pārtautošanos, kas pirmām kārtām apdraud pašas

skolas. Kā vienu piemēru gribētos minēt Vornera un Srola

darbu (W. L.VVarner and L.Srole, THE SOCIAL SYSTEMS

OF AMERICAN ETHNIC GROUPS (Nevv Haven 1945).

Autori grāmatā (252. un sek. lpp.) apraksta kādas ASV

grieķu skolas gada noslēguma aktu. Telpa bijusi greznota ar

Grieķijas un ASV karogiem. Svinīgo sanāksmi atklājis mācī-

tājs garīdznieka tērpā. Pēc lūgšanas sekojusi Grieķijas un

Amerikas himna. Pēc tam mācītājs novilcis amata tērpu un

parastajās drēbēs apsēdies pie viesiem. Sekojušas runas, ko

teikuši sabiedrības pārstāvji un skolotāji. Runās un tām seko-

jošos skolēnu priekšnesumos bijuši šādi temati: par ģimeni

(desmit reizes), par Dievu (septiņas reizes), par Grieķiju un

Ameriku (septiņas reizes), par grieķu nacionālajiem simbo-

liem (sešas reizes) un par neitrālām lietām (septiņas reizes).

Autori aprakstu komentē šādi:
„.. .

skola [ šai ceremonijā]

apvienoja tautiskās un amerikāņu vērtības un simbolus, ar to

zināmā mērā izsakot, ka tās nav pretējas un eksklūzīvas.

Šāds apvienojums panāk, ka bērnam nav jāizvēlas viena vai

otra vērtība, un tā viņam nav kārdinājuma atmest tautisko un

padoties Amerikas pavēlošajam izaicinājumam."

Šie Amerikas sociologu komentāri ir ļoti svarīgi arī

mums. Ja mūsu skola savā nacionālajā audzināšanā nostājas

asā opozicijā pret mītnes zemes vispār atzītām kultūras

vērtībām, tad būsim noteikti zaudētāji. Mūsubērniem mītnes

zemes skolā šīs kultūras vērtības ik brīdi atgādina, un, par

spīti asinsbalsij un mājas kultūras tradicijām, bērns šīs
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ieaudzinātās vērtības akceptēs. Vienīgā iespēja panākt, lai

bērns akceptē arf latviskās vērtības, ir turēt tās vienādā

līmenī ar mītnes zemes kultūras vērtībām.

VASARAS NOMETNES

Sestdienas skolām parasti ir pamatskolas kurss, un tikai

retās vietās darbojas ari vidusskolas klases. Cēlonis tam, ka

vidusskolas klašu ir tik maz, ir fakts, ka vecāki gan var

zināmā mērā ietekmēt savus bērnus, lai viņi apmeklētu lat-

viešu pamatskolu nedēļas nogalēs, bet, bērniem pieaugot,
šāda ietekme kļūst arvien vājāka. Parastie aizbildinājumi ir,

ka latviešu ģimnāzijas klases nedēļas nogalēs kavēs bērniem

sekmīgi mācīties mītnes zemes ģimnāzijā. Šis arguments būs

pareizs tikai par mazāk apdāvinātiem bērniem. Kaut gan visi

vecāki uzskata savus bērnus par sevišķi apdāvinātiem, viņi

tomēr nesaredz pretrunu šai argumentā.

Dziļākie iemesli, kāpēc bērni nevēlas apmeklēt latviešu

skolas ģimnāzijas klases, saprotams, ir, ka jau latviešu

pamatskolas pēdējās klasēs skolotāji nav padomājuši par to,

ka mācāmai vielai jābūt ne vien derīgai, bet arī interesantai.

Ģimnāzijas vecuma jaunatnē interesi par latviskām zinā-

šanām varētu modināt, rīkojot šiem jauniešiem vasaras

nometnes. Tās ir ieguvušas populāritāti vai visās trimdas

zemēs kā bērnu, tā jaunatnes vidū.

Par šīm nometnēm neviens nevar teikt, ka tās kavē

rēgulāro skolas darbu. Nometnes parasti apvieno mācības un

atpūtu. Pareizi noorganizētā nometnē ir iespējas ievadīt

jaunatni latviskā sadzīvē.

Saprotams, šai latviskajai sadzīvei jāsākas ar pirmo soli

nometnē. Šis «pirmais solis" prasa rūpīgu sagatavošanu.

Latviskā sadzīve iespējama tikai tad, ja sarunu valoda nometnē

ir latviešu valoda. Par to jārūpējas vispirms. leteikums te ir

šāds: Visiem nometnes dalībniekiem noteiktā laikā jāsapul-

cējas ārpus nometnesvārtiem Pirms šīs sapulcēšanās nevienu

nometnes laukumā neielaiž. Sapulcinātajiem jauniešiem kāds

no nometnes vadības paskaidro pamatnoteikumus nometnes
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sadzīvei. Sais noteikumos galvenais ir, ka vienīgā valoda

nometnē ir latviešu valoda. Ārpus nometnes laukuma katrs

var runāt, kādā valodā vēlas, bet nometnes territorijā tikai

latviski. Labs paidagogs atradīs pievilcīgu formu un motīvus,

kas spēs pārliecināt jaunatni, kādēļ šāds noteikums ir vaja-

dzīgs .

Grūtāk būs atrisināt problēmu, kā novērst, lai vecāku

viesošanās dienā nometnē vecāki ar bērniem nesarunātos

mītnes zemes valodā. Ir novērots, ka dažiem vecākiem ir

stipra nosliece runāt svešvalodā. Sevišķi tie, kas mītnes

zemes valodā nejūtas visai droši, grib publiski demonstrēt

savu prasmi. To savā laikā bija novērojuši jau brāļi Kaudzītes,

radot Švauksta tipu. Nometnes vadībai vajadzēs daudz takta,

lai novērstu šādu disonanci saskanīgajā nometnes dzīvē.

Runājot par nometnes dalībniekiem, ļoti aktuāla ir prob-

lēma, vai nometnē uzņemt tikai tos jauniešus, kas latviski

prot, vai arī tos, kas latviski vairs neprot. Par šo jautājumu
ir debatēts pat presē.

Tie, kas domā, ka latviešu jaunieši, kas neprot latviski,

nometnēnebūtu uzņemami, aizrāda, ka viens pats šāds jaunie-
tis pamudina arī visus pārējos nerunāt latviski. Viņi aizrāda,

ka iemācīt latviski ir ģimenes pienākums un ka nometnes

vadības darbs veidojas uz šiem ģimenē liktajiem latviešu

valodas pamatiem. Ir arī minēts, ka vasaras nometnes tiem

vecākiem, kam latviskais kļuvis vienaldzīgs, ir tikai līdzeklis,

kā uz kādu laiku atbrīvoties no rūpēm par saviembērniem.

Šīs grāmatas autors domā, ka latviešu jauniešu nometnē

būtu uzņemami arī tie, kas vairs latviski neprot. Jau iepriekš
minētā uzruna mītnes zemes valodā ārpus nometnes, iespai-

dīgi teikta, būs pietiekama, lai jaunietis, kas latviski vairs

neprot, censtos šo valodu iemācīties. Ar to latviešu sabied-

rībai būs iegūts viens jauns un turklāt varbūt ļoti vērtīgs

loceklis.

Autors netic arī, ka būtu pamatots pārmetums, ka vecāki,

kas atsvešinājušies no latviskā, savus bērnus nodod latviešu

nometnē, lai uz kādu laiku tiktu no viņiem vaļā. Tas vien, ka
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Harija Berga (ne Mao) domas: — Labākais atpūtas veids ir darbībaspārmaiņa —
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viņi ir izvēlējušies latvisko nometni un nevis kādu no dau-

dzajām mītnes zemes bērnu vai jauniešu nometnēm, jau

liecina, ka šais vecākos vēl skan kāda latviska stīga.

Nometnes sarunas visnotaļ atkarājas no gara, kādu

nometnēbūs pratusi radīt tās vadība. Šeit daudz var palīdzēt

nometnes noteikumu forma. Noteikumiem jābūt pozitīviem,

nevis aizliegumu veidā. Piemēram, neder šāds nometnes

noteikums: „Nometnē aizliegts runāt spāņu valodā". Pareizs

ir šāds: «Nometnē vienīgā sarunu valoda ir latviešu valoda".

Lai nometne veiktu arī skolas lomu, tajā jābūt skolas

mācību stundām, tikai tās nevar aizņemt visu dienu, bet savs

laiks jārezervē arī nodarbībām, ko jaunatne neuzskatītu par

skolas darbu. Šis formulējums nav pārpratums — piemēram,
tāda nodarbība var būt peldēšana pratējiem un peldēšanas

apmācība nepratējiem, kā arī apmācība slīcēju atdzīvināšanā

tildab tiem, kas prot peldēt, kā arī nepratējiem.
Kā ar atpūtu? Atpūtas definīcija ir: nodarbības maiņa.

Slaistīšanās nometnē nav atpūta, jo garlaicība jaunieti no-

gurdina daudz vairāk nekā mērķtiecīga nodarbība. Vienīgās
tiešās atpūtas stundas pareizi vadītā nometnē ir astoņas

miega stundas diennaktī.

Vasaras nometnesmācības viela ģimnāzijas kursa līmeni:

1. Dziedāšana

2. Tautas dejas un rotaļas.
3. Folldora: dainas, pasakas, mīklas, rotaļas.

4. Vēsture: politiskā, kultūras, mākslas, literātūras,

zinātnes.

5. Latvijas tagadējais politiskais stāvoldis.

6. Latviešu valodas mācība: vēsture, vieta valodu saimē,

gramatiskās problēmas.

7. Latviešu zinātniskā terminoloģija.

8. Ticības mācība.

Domāju, ka būs vietā daži norādījumi par šo vielu. Pirmā

mācību sesija būtu jāveltī dziesmāmJāiemācatautas lūgšana,
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kāda garīga dziesma un kāda tautasdziesma. Tautas lūgšana
un garīgā dziesma jādzied ik rītus un vakarus pie karoga,
tādēļ tā iemācāma pirmā. Ar tautasdziesmām ieteicams sākt

ikvienu nodarbību, tādēļ arī tās mācāmas vispirms. Mācībai

pa starpām ietilpināms pastāsts par tautas lūgšanas autoru

un tās vēsturi, pastāsts par latviešu dainām Šis stāsts atdzī-

vināms, piemēram, ar dainu šarādi, ko risina visi dalībnieki

(vai telšu kopi) sacensības veidā.Divi paraugi dainu šarādēm

atrodami autora grāmatā SAKTU STĀSTI (131. un 141. lpp.).

Tādas sastādīt ir vieglāk nekā atrisināt, kas gan arī nebūs

grūti ģimnāzijas vecuma jaunatnei.
Tautas dejas un rotaļas iederas «atpūtas" katēgorijā.

Teorētiskajās mācībās par dejām varētu salīdzināt latviešu

un citu tautu dejas, analizēt deju mūziku un iztirzāt mūsu

deju vēsturi (sk. attiecīgo šķirkli LATVIJAS VĒSTURES

sējumos).
Folkloras apskatā jaunatne iepazīstināma ne vien ar

folkloras krāšanas vēsturi, bet sevišķi ar latviešu pasaules

uzskatu, kas izriet no folkloras materiāla. Lai iepazītos ar

pašu materiālu (publikācijām jābūt nometnē pieejamām),

ieteicams katram telšu kopām dot konkrētus uzdevumus kol-

lektīva darba izstrādāšanai.

Vēsturē jaunatne pirmām kārtām iepazīstināma ar po-

pulārāko Latvijas vēstures nozari — politisko vēsturi. No

kultūras vēstures īpaši izdalītā literātūras vēsture arī būs

populāra tai ziņā, ka nebūs grūti sameklēt šī priekšmeta

skolotāju. Grūtāk būs noorganizēt mācības vispārējā kultūras,

mākslas un zinātnes vēsturē. Dalībnieku pašdarbība vēsturē

izpaudīsies tā, ka viņi no avotiem var mēģināt attēlotvēstures

notikumus. Šādi avoti ir pieejami autora SENAJOS STĀSTOS

(Melburnā 1955) un A.Bīlmaņa darbā LATVIAN-RUSSIAN

RELATIONS (1944).

Latvijas tagadējais politiskais stāvoklis apgaismojams

no starptautiskā un no tagadējā iekšpolitiskā viedokļa. Dalīb-

nieku pašdarbība šai priekšmetā varētu izpausties debatēs

par kādu pretrunīgu populāru tematu (Latvijas apmeklējumi,
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radiokugis) vai, sagatavojot «programmu" raidījumam uz

Latviju.

Latviešu valodas mācība praktiski norisināsies visā

nometnes laikā ar to vien, ka vienīgā nometnes sarunu valoda

būs latviešu. No šīs sarunu prakses un rakstīšanas vingri-

nājumiem dienasgrāmatās un nometnes avīzēs latviešu valo-

das skolotājs iegūs vielu pārrunām, lai korriģētu kļūdas.

Skata paplašināšanai viņš pastāstīs par latviešu valodas

vēsturi un tās vietu pārējo valodu saimē.

Latviešu zinātnisko terminoloģiju ieteicams noskaidrot,

atbildot uz dalībnieku jautājumiem. Jautājumi, bez šaubām,

būs saistīti ar mītnes zemes skolas kursā sastopamiem

jēdzieniem. Viņi jautās, kā tulkot latviski skolā mācītos

dabzinātniskos, fizikas, ķīmijas un matēmatikās terminus.

Ticības mācība nometnē lielā mērā atkarāsies no dalīb-

nieku konfesionālā sastāva. Ja dalībnieki nāk no dažādām

konfesijām, ticības mācībai jābūt ar starpkonfesionālu rak-

sturu. Pašdarbība izpaudīsies debatēs un atbildēs uz jautā-

jumiem.

KOPSAVILKUMS

Vienīgā latviešu skola trimdā ar pilnu mācību laiku ir

Minsterē, Vācijā. Citos latviešu centros brīvajā pasaulē

darbojas nedēļas nogales (sestdienas) skolas. Kaut arī visumā

skolēnu skaits šais skolās aug, tomēr, salīdzinot ar latviešu

bērnu skaitu skolas vecumā, šis skolēnu skaits ir mazs, un

to varētu daudzkārt pavairot.

Iztirzājot vecāku minētos iemeslus, kādēļ skolas neap-

meklē pietiekami liels skaits latviešu bērnu, jāatzīst, ka tie

neiztur kritisku pārbaudi. Galvenais iemesls šķiet bērnu

vecāku neizpratne, ka latviešu skolas apmeklēšana ļautu viņu
bērniem izkopt savas intelektuālās spējas līdz iespējamai

pilnībai. Saprotams, maz attīstītiem bērniem nebūs pa spēkam

blakus mītnes zemes obligātai skolai apmeklēt arī neobligāto

latviešu skolu, tomēr vidēji un sevišķi apdāvinātiem bērniem

šī skola var palīdzēt izkopt viņu potenciālās garadāvanas.
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Mēģinājumiem dibināt latviešu skolu ar pilnu mācību

programmu Austrālijā un Amerikas kontinentā nav bijis

panākumu.

Lai latviešu skolu apmeklētu lielāks bērnu skaits, ir

jāapmeklē mājās šo bērnu vecāki un viņiem jānoskaidro

latviešu skolas nozīme. Otrs ceļš ir ieinteresēt pašus bērnus.

Lai to panāktu, latviešu skolas darbā jāiesaista moderno

paidagoģisko institūtu latviešu absolventi un jāpanāk, lai viņi
piedalītos modernas skolas programmas izstrādāšanā. Šai

programmā būs jāveltī vērība problēmai, kā pacelt latviešu

valodas prestižu, lai bērni sarunātos savā starpā latviski arī

skolas brīvstundās. Tāpat jāpanāk, lai bērni nepārdzīvotu

konfliktu starp latviskajām un mītnes zemes sociālām un

kultūras vērtībām.

Tā kā trimdā nav izdevies kaut cik plaši noorganizēt

latviešu ģimnāzijas klases, tās pa daļai varētu aizstāt vasaras

nometnes attiecīgā vecuma jaunatnei.
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ORGANIZĀCIJU LOMA CĪŅĀ PRET PĀRTAUTOŠANOS

_sJrīvajā pasaulē pastāv pilnīga organizēšanās brīvība.

Kulturālām organizācijām nav vajadzīga nekāda darbības

atļauja, un tās pat nav jāpiesaka uzraudzības iestādēm. Tur-

pretim saimnieciskām organizācijām parasti ir nepieciešama

kaut kāda legālizācija. Šo lielo biedrošanās brīvību latvieši

ir pilnā mērā izmantojuši, un trimdā darbojas ļoti liels

skaits latviešu organizāciju. Lielās biedrošanās brīvības

rezultātātomēr ir ļoti grūti iegūt kaut kādu pārskatu par šīm

organizācijām. Gan arī visās trimdas zemēs pastāv latviešu

organizāciju apvienības, kas savukārt nodibinājušas Brīvās

pasaules latviešu apvienību. Tomēr organizāciju apvienībām

arī trūkst pārskata par visām savas zemes latviešu organi-

zācijām. Daudz latviešu organizāciju sevi uzskata par tik

sīkām un lokālām, ka neatzīst par vajadzīgu pievienoties

apvienībai. Citas atkal taupības jeb, pareizāk, skopuma dēļ
nevēlas maksāt apvienībai paredzēto dalības maksu un tādēļ

paliek ārpusē.

Kā raksturīgu ilustrāciju teiktajam var minētAustrālijas

apstākļus. Latviešu apvienībā Austrālijā (saīsinājumā: LAA)

1965. gadā ietilpa šāds organizāciju skaits: 12 draudzes, 7

latviešu biedrības, 1 konfesionāla biedrība, 10 Daugavas Va-

nagu nodaļas, 7 studentu organizācijas, 2 teātri, 2 virsnieku

biedrības, 1 preses biedrība, 1 koris, 4 jaunatnes organizā-

cijas, 1 mākslinieku biedrība — kopā 48. Izskatot AUSTRĀ-

LIJAS LATVIEŠA vienu gadagājumu, varēja konstatēt, ka

darbojas vēl 5 studentu organizācijas, 5 saimnieciskas orga-

nizācijas, 14 sporta kopas, 10 tautas deju grupas, 2 orķestri,

4 drāmatiskas kopas, 10 kori, 1 mākslinieku organizācija un

4 dažāda rakstura — kopā 55 organizācijas. Turklāt jāsaka,

ka LAA neietilpstošo organizāciju ir vēl daudz vairāk. Pie-

mēram, LAA neietilpst Melburnas korporāciju kopa, kas
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savukārt komplektējas no lielāka skaita organizāciju. Tāpat

nav skaitītas samērā rosīgās draudžu dāmukomitejas, kuras

daudzkārt varētu uzskatīt par atsevišķām organizācijām to

autonomās un plašās darbības dēļ. Saskaņā ar noteikumiem

LAA neuzņem par biedriem tās organizācijas, kam mazāk

par 30 locekļiem, un tā daļa ārpusnieku varbūt nemaz nevarētu

kļūt par apvienības biedriem.

Par citu trimdas zemju organizācijām pieejami dažādi

pārskati gan adrešu kalendāros, gan citos līdzīgos avotos.

Tomēr nevar zināt, vai arī šo organizāciju skaits nebūtu

vairāk nekā jādivkāršo, kā to rādīja Austrālijas piemērs.

Spriežot pēc LATVIEŠU BANKAS KALENDĀRA 1965.

gadam un ROKAS GRĀMATAS UN ĢIMENES KALENDĀRA

latviešiem Savienotajās valstīs un Kanādā 1960.g. ,
Kanādā

ap 1960. gadu bija šāds latviešu organizāciju skaits: vispā-

rējās 5, konfesionālās 2, karavīru 8, izglītības 1, jaunatnes

7, studentu 11, profesionālās 5, rakstu un mākslas 6, teātra,

mūzikas, dziesmu un deju ansambļi 13, saimnieciskās 7,

sporta 5, polītiskās 3, dažādas 3 — kopā 76 organizācijas.

Par lielā organizāciju skaita lietderību vai nelietderību

ir bijusi polemika presē un arī lielas domstarpības organi-

zāciju vadītājos. „Spēku skaldīšana" ir parastais pārmetums,

ko raida pret lielo organizāciju skaitu. Tā kā šie pārmetumi

tomēr nespēj lietas būtībā nekā grozīt, un biedrību skaits

nemazinās, bet gan pieaug, tad liekas pareizāk raudzīties no

eklektiskā viedokļa un mēģināt lielo organizāciju skaitu aiz-

stāvēt. To kādā avīžu rakstā („ Vai mums ir par daudz orga-

nizāciju?", LATVJU ZIŅAS 1949, 42. nr.) ir darījis profesors

Arnolds Aizsilnieks. Viņš raksta:

«Daudziem, droši vien, liksies, ka es jautāju par vēlu.

Atbilde jau sen gatava. To man viens no tautiešiem nupat

paziņoja sekojošā formulējumā: „
Kas par traku, tas par

traku! Kur divi latvieši kopā, tur trīs biedrības! ..."

Kaut gan šī atzinuma forma nepieļauj nekādas ierunas,

man tomēr šķiet, ka nebūtu lietderīgi atmest veco, skolā

mācīto atziņu iegūšanas kārtību, t.i., ka vispirms jājautā,
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tad jāpadomā un tad tikai jāsecina. — Mēs zinām, ka ir divas

lielas organizāciju jeb biedrību grupas: ar saimnieciskiem

mērķiem un ar nesaimnieciskiem jeb, kā tautā mēdz teikt,

idejiskiem mērķiem. Organizāciju ar saimnieciskiem mēr-

ķiem trimdas latviešiem ir gaužām maz. Nevar būt divu domu

par to, ka dažās nozarēs tās varētu dot mums ievērojamus

labumus. Bet mums trūkst krietnu vadītāju.. .Idejiskās orga-

nizācijas mēdz būt ar universāliem (vispusīgiem) mērķiem
un speciāliem (šauriem mērķiem).

Universālās biedrības raksturīgas ar to, ka tās visbiežāk

nodibina pašas biedrošanās dēļ, kamēr dažādie darbi, ko

šādas biedrības veic, ir tikai tāpēc, lai šādu biedrošanos

attaisnotu. Tāpēc tik bieži gadās, ka jaunnodibinātās organi-

zācijas runas vīri mēnešiem lauza galvas, lai izgudrotu, ko

īsti varētu darīt Nereti visa ilgā gudrošana beidzas ar kādas

citas, agrāk nodibinātas, organizācijas darbības atdarināšanu.

Un tad sākas neganti strīdi par «pirmdzimtības tiesībām",kas

ir labākais gara nabadzības pierādījums. Universālo biedrību

biedri ir neaktīvi un apātiski, kāpēc biedrību darbība drīzi

vien noslīd līdz dažiem izrīkojumiem gadā. Biedru kultūras

dzīvei šīs biedrības dod gaužām maz. Šādu biedrību cenšas

izmantot ļaudis, kas mīl runāt „masu vārdā", lai tad savas

organizācijas inertobiedru vārdā pasludinātu tautas gribu...

Speciālās biedrības ir dibinātas kādam vienam šauram,

bet pavisam skaidram mērķim. Šādas organizācijas biedri

zina, ko viņi darīs. Tie aktīvi strādā līdz, un tikai tādi tur

ir par biedriem. Tāpēc speciālās organizācijas ir efektīvas

un veic lielu kultūras darbu. Tipisks šādas organizācijas pie-

mērs ir Reitera koris Zviedrijā. Šīs organizācijas biedriem

«dziesma ir viss", un kas iet pāri šim šaurajam mērķim,

tas nāk no ļauna, jo atvelk no galvenā uzdevuma veikšanas.

Cits speciālo organizāciju piemērs ir sporta biedrības. Vel

cits piemērs — studiju grupas. Šajās organizācijās iet biedri,

lai paši dziedātu un nevis klausītos, kā dzied citi; lai paši

sportotu un nevis aplaudētu citiem; lai paši domātupar studiju

problēmām un nevis tikai bezkritiski un bezgalīgi atkārtotu
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kaut kur pa ausu galam saķerstītas domas. Tātad šo organi-

zāciju darbs iet dziļumā un nevis seklumā.

Protams, dažreiz notiek an"pretējais. Speciālā organi-

zācija sāk aizmirst savus šauros mērķus, izplūst seklumā

un pamazām tuvojas universālas organizācijas tipam, lai

apsiktu un iesnaustos.. .

No apskatītā redzams, ka taisni speciālās organizācijas
ir milzīgs kultūras faktors. Tās it sevišķi kuplā skaitā ir

izplatītas demokrātiskās zemēs un ir īstās demokrātijas

nesējas. Bet ir dabiski, ka šīs speciālās organizācijas ne-

patīk tiem, kas grib runāt „tautas vārdā". Pirmkārt, spe-

ciālās organizācijas prasa darbu, neatlaidīgu darbu un nevis

runāšanu, bet darbs nav šo «runātāju" stiprā puse. Viņi grib

«reprezentēt", kamēr darbs lai paliek vientiešiem. Otrkārt,

speciālo organizāciju vairums ir mazas. Tām nav pat lāga

statūtu. Šādu organizāciju vārdā runājot, būtu groteski uz-

tiept, ka tas notiek «tautas vārdā". Tāpēc tad arī no šīs

puses nāk vislielākie speciālo organizāciju apkarotāji. Un

viņu galvenais arguments — latviešiem organizāciju par

daudz! Vajagot vienu vai nedaudzas, kas tad «vada", t.i.,

kuru priekšgalā nostājoties, tad atkal var «tautas vārdā"

uzspiest savas domas. Speciālās biedrības lai iekļaujoties
šais universālajā biedrībās kā atsevišķas sekcijas.

Bet. .
.

pārvēršoties par universālo biedrību sekcijām,

speciālo organizāciju darbs paseklinās. Reizē ar to pazemi-

nās visas tās vides kultūras līmenis, kurā šīs organizācijas

darbojas. Bet šo kultūru taisni mēs gribam saglabāt iespē-

jami augstu!

Un ka speciālo organizāciju mums ir par maz un nevis

par daudz, izriet jau no augšā teiktā. Patiešām, vai tad visas

mūsu kultūras dzīves nozares ir pietiekami apkoptas? Mēs

esam, piemēram, atbalstījuši mūsu solistus un rakstniekus

(pirkdami grāmatas). Bet ko esam darījuši, lai mūsu glez-

notāju trimdā radušās gleznas, kaut dažas, nepazūd svešos

ļaudīs? Vai tad nebūtu vietalatviešu glezniecības veicināšanas

biedrībai, kur katrs biedrs ik mēnesi iemaksā zināmu summu
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(teiksim, 1 kronu),un biedrība par šo naudu periodiski pērk
latviešu gleznas, ko izlozē starp biedriem? Tādas organizā-

cijas ir citām tautām.

Un vai tad viss ir darīts, lai veicinātu ārpusskolas

izglītību starp latviešiem? Zviedrija, piemēram, ir pārklāta

ar biezu studiju grupu tīklu pašmācībai, pie kam ik uz 4000

iedzīvotāju strādā katru gadu kādas 10—12 šādas grupas.

Zviedrijas latviešiem tādas ir tikai 1—2... Vai tad nebūtu

arī latviešiem laiks nākt pie atziņas, ka skolas uzdevums ir

tikai iemācīt, kā zināšanas iegūstamas, kamēr pati zināšanu

iegūšana cilvēkam jāveic visu savu mūžu, kamēr vien viņš
dzīvo ?

No šīm pārdomām ir skaidri redzams, cik vieglprātīgi,

lai neteiktu vairāk, rīkojas tie, kas cenšas trimdas latviešiem

iepotēt domu, ka viņiem esot organizāciju par daudz.
"

CIK DAUDZ LATVIEŠU IR ORGANIZĀCIJU BIEDRI?

Ja jau pašu organizāciju skaitu grūti noteikt, tad vēl

grūtāk ir novērtēt organizācijās apvienoto latviešu skaitu.

Novērtējumu vēl īpaši traucē tas, ka reizēm organizāciju

vaļīgā rakstura dēļ ir grūti pateikt, ko skaitīt par biedru un

ko ne. Piemēram, Melburnas latviešu biedrības statūti pa-

redz, ka ir divējādi biedri — tie, kas maksā biedru naudu, un

tādi, kas darbojas biedrības sekcijās (korī un citās) un kas

biedru naudu nemaksā. Par pirmo katēgoriju biedrības valdei

ir pārskats, un valde parasti zina, cik biedru ir samaksājuši
biedru naudu un cik ne. Turpretim par tiem biedriem, kas

darbojas sekcijās un kam biedru nauda nav jāmaksā, nekādas

ziņas nav vāktas, un viņu skaits gada pārskatos nav minēts.

Ja arī samērā maz būs biedrību ar šādu iekārtu, vispārēja

parādība ir, ka liels skaits biedru paliek biedru naudu parādā,

tādēļ ir jautājums, vai tos par biedriem skaitīt vai ne.

Otra problēma ir cita rakstura. Ir novērots, ka tie, kas

darbojas biedrībās, samērā bieži ir vairāku organizāciju

biedri. Šis fakts tad nu rada lielas grūtības, lai novērtētu, kāds

procents no visiem trimdas latviešiem biedrībās darbojas.
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Lai noteiktu biedrošanās intensitāti, maz var līdzēt

izdarītās aptaujas, jo uz tām atbild tie, kas biedrībās dar-

bojas, bet ziņas no tiem, kas nedarbojas, var ievākt tikai

retos gadījumos. Teikto var ilustrēt ar Humānitāro zinātņu
asociācijas izdarīto aptauju Amerikā, Anglijā un Austrālijā
(ARCHĪVS 11, 217. lpp.). Pēc tās iznāk, ka latvieši organi-

zācijās (par tādām skaitot arī draudzes) piedalās: Austrālijā
90,9 %, Anglijā 69,9 %, Amerikā 85 %. Saprotams, ka šis

procents ir pārspīlēts. Tas norāda tikai, ka organizāciju

biedri ir bijuši čakli atbildētāji aptaujā un ka nebiedri tajā

piedalījušies mazākā skaitā.

Mazliet reālāku ainu rāda B.Radziņa aptauja Vašingtonas

štatā. No 153 ģimenēm latviešu biedrības biedri bija visi

ģimenes locekļi 45,1 % gadījumos, daži — 35,3 %, neviens —

17,6 % un nebija atbildējuši 2,0 %.

Tā kā ARCHĪVA II sējumā publicētie dati reprezentē

biedrībās apvienotos latviešus, tad samērā labi var paļauties
uz ziņām parto, cik biedrībās katrs ziņu devējs ir par biedru.

9,8 % bija piecās un vairāk biedrībās, 22 % bija trijās un

četrās, bet „vairums" vienā vai divās organizācijās. Aplē-

sumiem gan būtu noderējis, ja šai jautājumā publikācijā būtu

sniegti noteiktāki dati, konkrēti minot, cik no
„

vairuma" ir

vienā un cik divās organizācijās.
Pēc autora izdarītā aplēsuma par Austrāliju, kas attiecas

uz 1954. gadu, Austrālijā biedrībās (neskaitot draudzes) bija

apvienots šāds latviešu procents: Kanberā 30 %, Dienvid-

austrālijā 24 %, Viktorijā 22 %, Ņusautvelsā 18 %. Šai aplē-

sumā skaitīti biedri pēc biedrību pašu uzdotajām ziņām, tātad

tie, kas bija biedri vairākās organizācijās, arī ir skaitīti

vairākas reizes. Šis daudzkāršotais procents ir jākorriģē.

Ja uzskatām, ka ARCHĪVA II sējuma dati par biedriem

vairākās biedrībās ir pareizi, tad, neskaitot draudzes, varam

aptuveni lēst, ka Kanberā biedrību biedri bija 20 % no visiem

latviešiem, X)ienvidaustrālijā 16 %, Viktorijā 15 %, Ņusaut-

velsā 12 %. Ir ļoti riskanti šos Austrālijas 1954. gada datus

attiecināt uz visām trimdas zemēm tagadnē un teikt, ka
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biedrībās apvienoto latviešu procents ir 12 līdz 20. Puslīdz

droši tomēr var teikt, ka biedrībās ir apvienots ļoti maz

latviešu un ka viņu biedrošanās tieksmes ir samērā vājas.
Ar šo secinājumu saskan arī T.Sīļa informācija, ka, pēc

viņa aplēsuma, Ziemeļkalifornijā 14 gadu laikā tikai 37 %

latviešu ir devuši ziedojumus vispārīgām vajadzībām, skaitot

arī tos, kas devuši pavisam sīkas summas.

Mazais biedru skaits organizācijās un mazais materiā-

lais atbalsts, ko viņi dod savām organizācijām, tomēr ir

norādījums, ka šai ziņā spējīgam organizātoram gaidāmi

lieli panākumi. Kur spējīgi organizātori ir radušies, tur

biedrības kļūst rosīgākas un spraigāka arī visa sabiedriskā

dzīve — neorganizētie latvieši vairāk apmeldē sarīkojumus,

kļūst devīgāki sabiedriskām vajadzībām, skolas apmeklē

vairāk bērnu, un pārtautošanās risks kļūst mazāks.

ORGANIZĀCIJU DARBĪBA

A.Ruņgis rakstā «Bīstieties mītu" (TĀLTĀLU TĀLUMĀ

1964) katēgoriski un lapidāri apgalvo:
„
Mīts ir uzskats par

iespēju saglabāt latviskumu ar organizāciju palīdzību". Liekas,

ka šādam uzskatam pievienojas otrs autors — V.Nollendorfs,

tai pašā rakstu krājumā rakstā
„

Mūsu politisko rosību vad-

līnijas un darbu piemēri". Viņš raksta: «Trimdas sabiedriski-

kultūrālajām aktivitātēm tautas fiziskā un etniskā saglabāšanā

ir tikai neliela vērtība, jo eksistē tikai neliela iespēja, ka

(a) trimdinieki kaut cik ievērojamā skaitā atkal iekļausies

latviešu tautā un (b) viņu kulturālie sasniegumi kļūs par

organisku latviešu kultūras sastāvdaļu".
Šāds uzskats, acīm redzot, atbalsta novecojušos ameri-

kāņu «kausējamā katla" teoriju. Modernā kulturālā plūrālisma

teorija ne vien uzskata par iespējamu saglabāt tautību arī

svešā vidē,bet vēl vairāk — atzīst to par vēlamu. Nollendorfa

sprieduma pamatā, šķiet, ir neizteiktā tautas definīcija, ka

tauta var būt tikai tā, kurai ir patstāvīga valsts vai kas vis-

maz dzīvo vienkopus. No šf viedokļa, piemēram, īrus Amerikā

vai skotus Austrālijā viņš nevarētu atzīt par piederīgiem pie
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attiecīgās tautas. Mēs šai grāmatā par tautu uzskatām ļaužu

grupu, kam ir kopēja valoda, kultūra, cilme un vēsture un

kas šo kopību apzinās. Līdz ar to par tautas sastāvdaļu mēs

atzīstam arī īrus, kas dzīvo ārpus Trijās, žīdus, kas dzīvo

ārpus Izraēlas, skotus ārpus Skotijas un arī latviešus, kas

dzīvo ārpus Latvijas, saprotams, visos gadījumos — ja attie-

cīgais individs pats sevi uzskata par piederīgu pie tautas.

Kanādas piemērs otrā nodaļā rādīja, ka tur, kur latvieši

dzīvo vairāk izkliedēti, pārtautošanai bija pakļauts lielāks

procents. No šī konstatējuma bez jebkāda pārpratuma izriet,

ka kopībai tomēr ir nozīme latviskuma saglabāšanā. Līdz ar

to arī nevarēs noliegt organizētas kopības nozīmi.

Kaut organizācijās apvienots samērā mazs latviešu

procents, organizācijas reti apmierinās ar «iekšēju" darbību.

Tāpēc arī to darbības apjoms ir plašāks nekā tikai pašu

biedru starpā. Spilgts piemērs šai ziņā ir latviešu tautas

deju grupas. Dejotāji tur mācās un vingrinās tautas dejās

nevis, lai padejotu savam priekam (kā to parasti dara skoti,

īri, vācieši, holandieši, filipinieši v.c), bet gan, lai šīs

iemācītās tautas dejas sarīkojumā demonstrētu citiem, kas

tikai noskatās. Tāpat latviešu kori vingrinās dziedāšanā, lai

dziesmas varētu noklausīties nedziedātāji sarīkojumos.

Arī citām tautām notiek kora dziesmu koncerti, bet tām

notiek arī vēl kas vairāk. Piemēram, Stokholmas brīvdabas

mūzejā Skanzenā notiek dziedāšana publikā, Kopenhāgenas

restorānos estrādes mākslinieki dzied patriotiskas dziesmas,

un tad uz ekrāna projecēto tekstu dzied līdzi publika. Latviešu

publiku uz šādu izdarību būtu ļoti grūti iekustināt. Autora

ierosinājums — ikvienu Melburnas latviešu biedrības sarī-

kojumu sākt ar tautasdziesmu — neatrada atsaucību, pie kam

reizēm par tautasdziesmām ir nācies dzirdēt no Vecā Sten-

dera aizgūto spriedumu. Saprotams, latvieši ir dziedātāja

tauta, un, piemēram, dzīrēs pēc kāda laika atskan vācu

melodijas —

„ Meldermeitiņa
"

un taml.

Šai satrunējušā čaulā tomēr vēl ir veselīgs kodols. Vis-

lielākie latviešu sarīkojumi Amerikā, Eiropā un Austrālijā
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ir dziesmusvētki. Austrālijā dziesmusvētkus sauc par kul-

tūras dienām, un tās tur notiek ik gadus Ziemsvētku brīvlaikā.

Uz šiem dziesmusvētkiem ļaudis gatavojas ar interesi, un

tos apmeklē liels dalībnieku skaits. Šie svētki dod lielu pat-

riotisku saviļņojumu, un vislielākajam pesimistam, kas šādos

svētkos bijis skatītājs (nemaz nerunājot par dalībniekiem),

būs grūti pievienoties Ruņģa apgalvojumam, ko citēju šīs

apakšnodaļas sākumā. Dziesmusvētkus rīko organizācijas,

un ar to vien tām ir liela nozīme latviskuma saglabāšanā.

Otra veida sarīkojumi, kas pievelk lielas skatītāju masas,

ir jau pieminētie tautas deju uzvedumi. Piedalīšanos tajos

uzskata par sevišķi piemērotu nodarbību tiem latviešu jau-

niešiem, kam grūti sarunāties latviski. Ja no repertuāra

izmet tās latviešu tautas dejas, kas jāpavada ar dziesmām,

tad tiešām šīs dejas var dejot arī latvietis, kas valodu vāji

prot, un tikpat labi arī sveštautietis.

Ļoti liela interese ir arī par teātra izrādēm Ir izteiktas

domas,ka teātra izrādes būs pēdējās, kur vēl trimdā atskanēs

latviešu valoda. Šādā spriedumā izpaužas nevajadzīgs pesi-

misms: nav nekādas vajadzības meklēt pēdējo vietu, kur

atskanēs latviešu valoda. Pesimistisku spriedumu par pašu

latviešu teātri ir izteicis mūsu lielākais teātra rakstnieks

Mārtiņš Zīverts (ARCHĪVS VII): „... ja latviešu teātris trimdā

vēl atdzīvosies kā mākslas institūts, tad tas notiks Austrālijā".

Šai spriedumā no vienas puses pārvērtēta Austrālijas latviešu

teātra vitālitāte, no otras puses par zemu novērtēta latviešu

teātra darbība citur, sevišķi ASV.Pietiek palūkoties pārskatos

ALA KULTŪRAS BIROJA BIĻETENĀ, lai nāktu pie citas

atziņas par ASV latviešu teātri. Šķiet, ka latviešu teātra

nīkšanas iemesli ir pavisam citi nekā domā Zīverts minētajā

rakstā. Ja amatieri spēlē teātri nevis mākslas prieka, bet

gan peļņas dēļ, tad nekā cita nevar gaidīt kā teātra panīkšanu.

Kādu laiku trimdas sākuma gados skatītāju masas pie-

vilka arī latviešu sporta sarīkojumi. Ar laiku, vai nu profesora

Starca pret sportu vērstās aģitācijas dēļ, vai arī tādēļ, ka
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mīkstčaulīgā, pārticīgā trimdas dzīve negātīvi ietekmējusi
latviešu sportistu sasniegumus, interese par sporta sacīk-

stēm ir mazinājusies.

Mazāk populāri ir priekšlasījumi. Vienīgi referāti par

literāriem tematiem spēj pulcināt zināmu izlases klausītāju
skaitu. Totiesu labi apmeklē balles. Ne visas, bet gan tās,
kas ir grezni sarīkotas un kuras uzskata par vietu, kur dāmas

(un arī kungi) var demonstrēt savu gaumi un turībugreznajos

tērpos.

Visus šos sarīkojumus rīko samērā mazs, organizācijās

apvienots kodols, bet to pulcināšanas spēja ir pārāka, nekā

varētu domāt, spriežot pēc samērā mazā organizāciju dalīb-

nieku skaita.

Organizāciju darbība tomēr neaprobežojas vienīgi ar sa-

rīkojumiem Pēdējos rīkojot, galvenais nolūks ir gūt līdzekļus
darbībai citā novadā, piemēram, lai uzturētu latviešu bēr-

niem nedēļas nogales skolas, rīkotu jauniešiem vasaras

nometnes, iekārtotu bibliotēkas, sniegtu palīdzību trūkumā

nonākušajiem tautiešiem citās zemēs un dzimtenē, iekārtotu

telpas vai pat iegūtu namus, kur tautieši varētu pulcēties.

Ikvienā latviešu centrā atrodas kāda organizācija, kas veic

vienu vai otru no šeit pieminētiem darbiem. Būtu pārdroši

noliegt, ka šāda veida pasākumiem ir nacionāla nozīme.

Latviešu centrālās organizācijas līdzekļus parasti ne-

iegūst no sarīkojumiem, bet, tos speciāli vācot. Nav pareizi

šos savāktos līdzekļus saukt par ziedojumiem un runāt par

«ziedojumu vākšanu". Neatkarīgā Latvijā kopējām sabiedris-

kajām vajadzībām ik gadus līdzīgā veidā, kā to tagad dara

trimdas latvieši, līdzekļus vāca arī vācieši. Latvijas vāciešu

termins šai darbībai bija
„

Selbstbesteuerung", t.i., pašu

noteiktais nodoklis. Ziedojums ir ārtava, ko atmetam lūdzē-

jam. Turpretim maksājums, ko mēs ik gadus nododam mūsu

centrālajām organizācijām, ir pavisam citāda rakstura. Tas

ir — vārda tiešā nozīmē, kaut arī ne juridiski precīzi —

nodoklis. Pašu valstī nodokli izlieto vispārības labā, un gluži

to pašu dara mūsu centrālās organizācijas.
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Harija Berga novērojums, kā tautieši uzupurējas, svinot vārdadienas, un ar kādu sajūsmu

maksā pašu noteikto nodokli sabiedriskiem mērķiem

Pietiek ieskatīties tikai šo centrālo organizāciju gada

pārskatos, lai noskaidrotos aina, kā iegūtie līdzekļi tiek

izlietoti. Lielum lielā daļa aiziet kulturālām vajadzībām —

vai nu skolas grāmatu izdošanā, resp. to cenu pazemināšanā,

vai arī kultūras fondu balvās mūsu radošajiem gara darbi-

niekiem. Būtu vēlams, lai turpmāk, vācot šo pašu noteikto

brīvprātīgo nodokli, centrālās organizācijas izsniegtu katram

maksātājam pārskatu par to, kā iepriekšējā gadā savāktie

līdzekļi ir izlietoti.

ORGANIZĀCIJU DARBĪBAS IZVĒRŠANA

No iepriekšējā konstatējuma par mazo biedru skaitu

latviešu organizācijās izriet, ka šo skaitu var palielināt.

Trimdas tautiešu kopības interesēs ir, lai tas arī notiktu.
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Tā kā vecās un vidējās paaudzes darbinieki jau velti šim

darbam visu savu laiku, bet daži no viņiem grūtību dēļ tam

ir atmetuši ar roku, tad organizātori jāmeklē jaunajā paaudzē.
Visās trimdas zemēs mums ir liels skaits spējīgu, universi-

tātes beigušu latviešu, kas savās studijās ieguvuši teorētiskās

zināšanas, kā sabiedrību vadīt No viņu rindām varētu sagaidīt
nākošos darbiniekus, kas latviešu sabiedrībā nostiprinās

savas gūtās zināšanas praksē.

Ir tiesa, ka daudzus potenciālos jaunos sabiedriskos

darbiniekus attur tas, ka darbošanās latviešu sabiedrībā ir

īpatnēja un gluži neatbilst socioloģiskās uncitās radnieciskās

studijās iegūtajām teorētiskajām zināšanām. Tomēr šīs

grūtības krietnam darbiniekam ir pārvaramas.

Lai šos jaunos darbiniekus iesaistītu latviešu sabiedris-

kajā darbā, saprotams, ierosinājumam jānāk no mūsu cen-

trālajām organizācijām, kam ir vajadzīgais prestižs. Šāds

ierosinājums varētu, piemēram, izpausties, sarīkojot kursus

organizāciju vadītājiem. Savā laikā Latvijā šādi kursi bija

ļoti populāri.

Ja organizācijās būs rosīgi vadītāji, tad arī to darbība

kļūs rosīga, un tas savukārt pievilks organizācijām jaunos

biedrus. Jauno biedru komplektēšanu arī var sagaidīt tikai

no jaunatnes. Tā kā jaunatne paaudžu pretišķības dēļ ne

labprāt pakļaujas vecāko vadībai, tad arī no šī viedokļa ir

svarīgi, lai organizāciju vadību uzņemtos gados jaunāki

darbinieki. Ja tas nenotiks, tad riskējam, ka mūsu organi-

zācijas izmirs līdz ar veco paaudzi.

Daži vecās paaudzes sabiedriskie darbinieki daudz gaida

nonedēļas nogales skolām un jaunatnes (bērnu) organizācijām

— gaidām un skautiem. Parasti viņi ir vīlušies, un nav reti

spriedumi, ka pūles bijušas veltas — nedz latviešu skolu

bijušie skolēni, nedz atbalstīto jaunatnes organizāciju locekļi

nav redzami biedrību darbā. Nav pētījumu par to, ciktāl tie

ir fakti, ciktāl iedoma. Ja šim pārmetumam būtu taisnība,

tad to viegli varētu izskaidrot. Pēc sestdienas skolas un pēc

darbības skautos un gaidās nāk studiju gadi universitātēs un
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lfdz ar to zināma attālināšanās vai pat pilnīga atsvešināšanās

no latviešu sabiedrības. Šī attālināšanās un jo sevišķi atsve-

šināšanās jāpārvar ar kādu impulsu no ārienes, un attiecīgā

persona jāiesaista latviešu sabiedrībā. Domāju, ka to vieglāk
būs panākt ar sevišķi spējīgiem. Mazāk apdāvinātie nevēlē-

sies savus spēkus saskaldīt, jo viņiem prasīs daudz pūļu
iekarot sev kādu stāvokli mītnes zemes sabiedrībā. Manu-

prāt, vienīgais ceļš, kā palielināt biedru skaitu organizācijās,
ir rekrūtēt sabiedriskos darbiniekus no jaunās akadēmiski

izglītotās paaudzes, kuri spētu celt organizāciju rosību.

Kamēr šo samērā lēno procesu iekustina, ir jāmeklē
arī citi ceļi organizāciju rosības sekmēšanai. Šai ziņā pir-

mais solis ir nodibināt draudzīgas attieksmes starp viena

centra dažādo organizāciju vadītājiem. Nekas tā neatbaida

tautiešus no iestāšanās biedrībā kā nesaticība vadošo sabied-

risko darbinieku starpā. Lai nodibinātu labas attieksmes

starp dažādo latviešu organizāciju vadītājiem, kādam tikai

tas jāierosina. Strīdū ir vajadzīgas divas puses — ja viena

puse vēlēsies saticību, tad strīdus drīz vien apsiks.

Ļoti svarīgs faktors darbības rosināšanai un paplašinā-

šanai ir garīgā atmosfaira, kas valda attiecīgajā organizācijā.

Labvēlīgai garīgai atmosfairai svarīgs arī organizāciju telpu

izskats. Zemēs, kur biedrošanās tautā plaši izplatīta, ļoti

bieži biedrību telpas ir, mēreni izsakoties, nepievilcīgas.

Te jāliek lietā latviešu tīrības sajūta un mākslinieciskā

ievirze, lai latviešu sanāksmju telpas būtu glīti un gaumīgi

iekārtotas. Mūsu jaunatne drīz vien manīs, ka ir starpība

starp mītnes zemes nolaistajām sabiedriskajām telpām un

uzkopto latviešu biedrības mītni. Mūsu mākslinield labprāt

dos padomu, kā iekārtot telpas, un neatteiksies arī pielikt

roku, lai tās izdaiļotu. Skaistā apkārtnē katram labāk patīk

kavēties, un jaukās telpās būs iespējams pulcināt tautiešus

lielākā skaitā nekā neglītās.

Svarīga organizāciju darbības izpausme ir sarīleojumi.

Rīkotājiem būtu jāapdomā, ka labs sarīkojums cels biedrības

prestižu, bet slikts to gremdēs. Turklāt slikta sarīkojuma
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ietekme ir daudz ilgstošāka. Sarīkojumi, kuru galvenais
nolūks ir papildināt biedrības kasi, parasti būs slikti sarīko-

jumi. Turpretim labu sarīkojumu blaku efekts būs līdzekļu
ieplūšana biedrības kasē.

Mums ir ļoti maz profesionālu dziedātāju, mūziķu un

aktieru, tādēļ sarīkojumos parasti uz skatuves redzami

«vietējie spēki". Dažkārt šie amatieri iedomājas, ka viņu
sniegums līdzvērtīgs profesionāļu priekšnesumam No šādiem

pseudoprofesionāļiem sarīkojumu organizētājiem der izvai-

rīties, jo to ambicijas parasti lielākas par viņu spējām. Šos

diletantus ir samērā viegli pazīt, jo viņi parasti nāk ar hono-

rāru prasībām, kamēr īstiem māksliniekiem materiālais

ieguvums (cik nu tas vispār var būt liels?) ir blaku lieta.

Rīkotājiem būtu jāaicina vai nu īsti profesionāļi, vai arī

jāorganizē tie, kas vaļsirdīgi sevi atzīst par amatieriem. Tā

kā mūsu amatieri tikai retos gadījumos spēs sasniegt mītnes

zemes atskaņotāju mākslinieku līmeni, viņu snieguma galve-

najam nolūkam jābūt nacionālā plāksnē. Latviskā mūzika,

latviskā dziesma, latviskās lugas vai daiļdarbu lasījumi

attaisnosies ar savu saturu arī tad, ja forma, kādā tos sniedz,

nebūtu visaugstākajā profesionāļu līmenī. No šī viedokļa
nevar akceptēt N. Luces spriedumu (DAUGAVAS VANAGU

MĒNEŠRAKSTS, 1965.g. 4.nr.), ka latviešu skatuves uzde-

vums ir ne vien nacionāls, bet arī vispārējs. Domāju, ka

tas ir tikai nacionāls, kas nebūt nekavē censties pēc augstāka

mākslinieciskā līmeņa.

JAUNATNES ORGANIZĀCIJAS

Svarīgs latviešu organizāciju uzdevums ir celt latviešu

valodas un latviešu kultūras prestižu mūsu jaunatnes labā.

Tieši latviešu valoda un latviešu loiltūra var būt spēcīgākais

mūsu jaunatnes pulcinātājs. Ir nodrāzts sauklis, ka mūsu

jaunatnē ir mūsu nākotne, un varbūt tādēļ, ka to esam pārāk

bieži lietojuši, tas ir zaudējis savu ietekmi. Tomēr tas ir

pareizs, vai nu to daudzinām, vai noklusējam — mūsu jaunatnē

irmūsu nākotne, tādēļ jo nozīmīgas ir jaunatnes organizācijas.
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Jaunatnes organizācijas plauks un attīstīsies tikai tad, ja

tāmbūs vadītāji. Vērojot mūsu jaunatnes organizāciju darbību,

kaut vai mūsu studentu organizācijās, redzams, ka tās zeļ
tikai tur, kur nejaušības dēļ radušies spējīgi vadītāji. Ja

vēlamies, lai jaunatnes organizācijas darbojas visos centros,

tad pirmām kārtām ir jārūpējas, lai rastos to vadītāji. Par

laimi, tas ir sabiedrisks amats, ko var iemācīties. Tātad —

ir jāsarīko jaunatnes vadītāju kursi. Nākošais solis pēc tam,

kad kursi ir sarīkoti, ir rekrūtēt jaunatni par biedriem tās

organizācijās. Šai nolūkā jāinformē sabiedrība par iespējām

darboties jaunatnes organizācijās, vai nu rīkojot īpašas jau-

natnes nedēļas, rakstot latviešu laikrakstos vai izraugoties

citu ceļu, kas attiecīgiem apstākļiem visvairāk piemērots.

Kādas tad ir mūsu jaunatnes organizācijas? Visos cen-

tros, kur pastāv universitātes vai citas augstākas mācību

iestādes, darbojas vai vismaz vārda pēc pastāv studentu

organizācijas. Parasti tās ir Latvijas laika parauga slēgta

rakstura studentu organizācijas, kas radušās vecās paaudzes

ietekmē. Dažās vietās ir radušās mītnes zemes studentu

organizācijām līdzīgas — studentu klubi, novadniecības vai

taml., kas apvieno daļu slēgta rakstura studentu organizāciju

biedru un daļu tādu, kas tajās nav. Cik zināms, nekur nav

apvienoti visi latviešu tautības studenti. Pirmais uzdevums

būtu to panākt, bet sekmes šādiem centieniembūs tikai tad,

ja studentu organizāciju darbība iegūs intelektuāli augstvēr-

tīgu saturuun neaprobežosies tikai ar izpriecu sarflcojumiem.

Sīkāk šīs organizācijas būs raksturotas nākošā nodaļā.

Otrs nozīmīgs jaunatnes organizāciju tips arī ir brīvās

Latvijas laika mantojums: organizācijas ar savu formas tērpu

— gaidas un skauti. Mēģinājumiem atjaunot arī mazpulkus

turpretim nav bijis panākumu. Tā kā gaidām un skautiem ir

augsts morālais standarts un izturēšanās kodeks, tad pilnīgi

saprotams, ka dalībnieku skaita ziņā šīs organizācijas ir

mazas. Tās var darboties arī tikai tur, kur dzīvo sevišķi

sagatavoti vadītāji, tādēļ ir daudz vietu, kur nav nedz skautu,
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nedz gaidu. Totiesu, kur šis organizācijas darbojas, tās veic

lielu un nozīmīgu darbu latvietības saglabāšanā.

Skautu un gaidu organizācija ir ne vien nacionālas, bet

arī starptautiskas organizācijas. Visās zemēs, kur darbojas

latviešu skauti, pastāv arī mītnes zemes skautu organizācija.
Parasti latviešu skautu vienības ir lūgušas, lai tās uzņem,

un arī uzņemtas mītnes zemes skautu organizācijā. Ir tomēr

dažas vienības, kas darbojas no pēdējās neatkarīgi. Pēc

autora domām, tas nav pareizi to iemeslu dēļ, kas jau minēti,

runājot par skolām (171. lpp.).

Trešais jaunatnes organizāciju tips ir latviešu jaunatnes

pulciņi, kam nav nedz tādi kvalificēti biedri, kādi ir studentu

organizācijām, nedz arī tik noteikta darbības programma,

kāda ir gaidām un skautiem. Šais pulciņos ir lielāka interese

par polītiskajiem jautājumiem nekā iepriekš minētajās,
principā apolitiskajās, organizācijās. Rosību šais jaunatnes

pulciņos vairo tas, ka tie apvienoti savās apvienībās: Eiropas

latviešu jaunatnes apvienībā, kas labprāt lieto saīsinājumu

ELJA un tādēļ sevi dēvē par eļļotājiem, un Amerikas latviešu

jaunatnes apvienībā (ALJA). Trešā nozīmīgā trimdas zemē

— Austrālijā — šādas jaunatnes apvienības nav, un līdz ar to

nav arī šādu jaunatnes pulciņu. Šī tipa jaunatnes organizāciju
rosība atkarājas no apvienības darbinieku enerģijas, tādēļ
tās piedzīvo savā darbībā gan plūdus, gan atplūdus.

Ceturtais tips ir draudžu jaunatnes pulciņi. Diemžēl,

tādu vēl ir gaužām maz. Ja izdotos reālizēt ieteikumupar

otru draudzes mācītāju ar speciālu uzdevumu strādāt jau-

natnes darbu (sk. 148. lpp.), tad šādu draudzes jaunatnes

pulciņu mums būtu daudz.

POLĪTISKĀS ORGANIZĀCIJAS

Trimdas latviešu vairums polītiskās partijās un orga-

nizācijās nedarbojas. Vēl vairāk — šis vairums ir naidīgi

noskaņots pret partijām un polītiskām organizācijām lemesli

tam ir vairāki. Vispirms, daudziem vilšanos ir sagādājis,

t.s., partiju laikmets neatkarīgajā Latvijā. Otrkārt, vēl
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jūtama Latvijas autoritārā režīma laikā pret partijām vērstās

aģitācijas ietekme. Treškārt, negātīvajai nostājai pret poli-

tiskajām partijām iemesls ir, ka visiem trimdiniekiem nelabā

atmiņā palikusi kā komunistiskās partijas, tā arfnacionāl-

sociālistiskās partijas darbība okupētajā Latvijā.

Ir tomēr kāds mazākums latviešu trimdinieku, kas dar-

bojas polītiskajās partijās. Viņu darbība ir divējāda. No tiem,

kas pieņēmuši mītnes zemes pavalstniecību, daži ir iesais-

tījušies šīs zemes polītiskajās partijās. Otrkārt, dažās

trimdas zemēs, piemēram, Zviedrijā un Kanādā, pastāv arf

latviešu politiskās partijas.

Tā kā viens no trešās Latvijas pamatiem ir politiskas

dabas — protests pret tagadējo Latvijas okupāciju un arf

centieni par Latvijas atbrīvošanu, tad principā nevienam

latviešu patriotam nevarētu būt iebildumi pret to, ka daži

tautieši darbojas politiskās partijās. Ar darbību mftnes zemes

polītiskajās partijās ir iespējams vērst uzmanību uz to, ka

Latvija ir nelikumīgi okupēta. Šai laikmetā, kad, piemēram,

Āfrikā jaunas tautas cenšas pēc neatkarības un to iegūst, ir

ļoti svarīgi pasaulei atgādināt, ka kāda veca Eiropas tauta

smok jaunkoloniālisma jūgā. Par cik pašu latviešu politiskās

partijas darbojas šai virzienā, arī tās ir attaisnojamas.

Vislielākās iespējas un izdevība šai ziņā ir tām politiskajām

partijām, kam ir starptautiska organizācija, piemēram,

sociāldemokrātiem.

Politiskā darbība ar mērķi strādāt Latvijas atbrīvošanas

labā vēl ir iespējama arī ārpus politiskajām partijām, cita

rakstura politiskās organizācijās. Tādas organizācijas ir

ACEN (Assemblv of Captive European Nations), t.i., Apspiesto

Eiropas tautu asambleja, ko nodibināja 1954. gadā, un Komi-

teja Latvijas brīvībai, ko nodibināja 1951. gadā ar Latviešu

konsultātīvās kopas nosaukumu.

Ar to vien, ka pašu latviešu politiskās organizācijas

daudzina Latvijas vārdu, tām ir sava vieta pārtautošanās
novēršanā.
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Kaut latviešu biedrošanās tieksme ir samērā vāja,

organizācijām ir sava nozīme latviešu pārtautošanās no-

vēršanā. Latviešu organizāciju darbības ietekme šai ziņā
aptver lielāku skaitu tautiešu nekā tajās apvienoti biedri. Ja

izdotos biedrošanos intensificēt, organizāciju nozīme kļūtu
vēl lielāka. Viens no līdzekļiem šai virzienā būtu centrālo

organizāciju rīkotie biedrību vadītāju kursi. Organizācijām
ir iespējas sagādāt līdzekļus sabiedriskajai darbībai. Tos

iegūst gan ar sarīkojumiem, gan, centrālajām organizācijām

vācot ziedojumus. Pēdējos ieteicams saukt par „pašu noteikto

nodokli". Līdzekļu iegūšana var būt tikai sarīkojumu blaku

nolūks. Galvenam nolūkam jābūt latviešu kultūras veicinā-

šanai, tāpēc pirmā vieta ierādāma latviskai programmai —

kā valodas, tā satura ziņā.

Sevišķa vērība veltījama jaunatnes organizācijām, jo

trimdas tautas kopas nākotne ir jaunatnē.

Zināma loma ir arf trimdiniekos mazāk populārajām

polītiskajām organizācijām.

Harijs Bergs par skautu likumiem: "Skauts ir dzīvnieku draugs"
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AKADĒMISKĀ JAUNATNE

M
ltvjkademiskā jaunatne ir tā, kas savu intelektuālo vin-

grinājumu dēļ ir ne vien spējīga uzņemt latviskās kultūras

elementus, bet arī tos sakausēt par kaut ko veselu un to dot

tālāk. No akadēmiskās jaunatnes visātrāk var sagaidīt sa-

biedriskās dzīves vadoņus. Šo iemeslu dēļ latviešu akadē-

miskā jaunatne jāizdala atsevišķi no pārējās sabiedrības un

jāanalizē tās tagadējā un potenciālā loma trešās Latvijas

veidošanā. Turklāt tas jādara ar skatu uz pirmās Latvijas

atjaunošanu.

KĀDA IR MŪSU AKADĒMISKĀ JAUNAUDZE?

Par to, cik liela ir mūsu akadēmiska jaunatne skaita

ziņā un kāda tās struktūra, zināmu ieskatu dod autora pētī-

jums «Akadēmiski izglītotie latvieši 1897—1963" (ARCHĪVS

VII, 1967). Pētījuma rezultātus tāpēc šeit atkārtošu tikai

visā īsumā.

Pētījuma avots ir latviešu publikācijas, skaitā 17, kurās

atrodami universitāšu un līdzīgu augstāko mācības iestāžu

beidzēju vārdi un citas minimālās ziņas. Saprotamā kārtā

šīs ziņas neaptver visus beidzējus. Salīdzinot ar Austrālijas

oficiālajiem pārskatiem, konstatēju, ka laikrakstos sniegto

ziņu ir par 18 % mazāk nekā varēja iegūt pēc šiem oficiāla-

jiem pārskatiem. Jāsaka, ka starpība būs vēl lielāka, jo

oficiālajos pārskatos nevarēja atšķirt tos latviešus, kas ir

mainījuši uzvārdu vai kristām vārdu, vai arī raksta savu

uzvārdu bez latviskās galotnes. Tomēr, ja šādas ziņas būtu

paša latvieša ierosinātas, attiecīgās personas var arī par

latviešiem neskaitīt, jo tās ir tālu pavirzījušās pārtautošanās

procesā. No otras puses, varēja konstatēt, ka atsevišķos

gadījumos vārda pārmaiņa notikusi universitātes kancelejā,

šīs pārmaiņas upurim pietiekami enerģiski neprotestējot.
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Latviešu skaits, kas beiguši universitāti trimdā

Baltijas Vācijā ASV Austrālijā Kanādā Citas
c-,aas

_ . Kopa
universitāte zemes

1943 - 1 - - - _ 1

1944 — 1 - - — _ 1

1945 - 1 - - - 1 2

1946 2 10 - - - 2 14

1947 1 20 — — — — 21

1948 9 28 - - - 1 38

1949 25 67 — — — 5 97

1950 — 38 2 - — 5 45

1951 - 11 16 1 4 5 37

1952 - 5 28 1 12 10 56

1953 — 7 61 — 9 7 84

1954 - 30 92 3 18 7 150

1955
— 9 90 15 21 4 139

1956
-

27 120 19 18 12 196

1957 - 14 160 18 25 14 231

1958 — 8 187 24 29 10 258

1959 - 6 226 25 31 7 295

1960 - 6 244 24 40 11 325

1961 - 5 312 32 41 10 400

1962 — 1 278 42 45 11 377

1963 — 3 332 56 65 19 475

? — 3 2 — — 1 6_

Kopā 37 301 2150 260 358 142 3248

Ja arf ar šādu ierunu akceptējam, ka Austrālijā 18 % no

universitātes beigušajiem nenokļūst mūsu avotā — lailerakstos,

tad tomēr ir neatrisināms jautājums, vai tāds pats samērs

bijis ari citās zemēs. Katrā ziņā, augšējā tabulā nekāds

korrektfvs par zemēm ārpus Austrālijas nav izdarīts. Tabulā

uzņemti tikai tie, vārdi ir minēti laikrakstos. Turklāt

nav uzņemtas tās personas, kas universitāti beigušas jau

Latvijā vai citur pirms Otrā pasaules kara. Citiem vārdiem,

tabulāietilpst tikai trešās Latvijas akadēmiskā jaunatne. Katra

persona skaitīta tikai vienu reizi neatkarīgi no tā, vai tā ir

ieguvusi tikai pirmo akadēmisko grādu, vai ari otro un trešo.
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Grupējot pēc specialitātes, starp Vācijas universitātes

beigušajiem, par kuriem ir dati mūsu kartotēkā (kopā par 301

personu), bija 87 inženieri (no tiem 25 nespecificēti, 25 būv-

inženieri, 19 elektrotechnikas, 15 mechanikas, 2 ķīmijas un

1 ģeodēzijas inženieris), 80 ārsti, 39 zobārsti, 21 architekts,

14 agronomi, 11 tautsaimnieki, 9 filologi, 9 juristi, 8 farma-

ceiti, 6 ķīmiķi, 5 dabzinātnieki, 3 mākslinieki, 3 veterinār-

ārsti, 2 fiziķi, 2 teologi, 1 biologs un 1 mežkopis. No viņiem
ASV pārstudēja 37 personas — 24 ieguva pirmo grādu, 9

maģistra grādu un 4 doktora grādu.

Amerikas savienotajās valstis laikā no 1950. līdz 1963.

gadam, pēc mūsu datiem, universitāti beidza 2150 latvieši,

kas grādus ieguva pirmo reizi Bez tam pārstudēja un grādus

ieguva lielāks skaits, kas jau bija beiguši Latvijas universi-

tāti. Tie skaitļos neietilpst. No citās zemēs universitāti

beigušiem ASV pārstudēja vai papildinājās un ieguva grādus

52 latvieši, kas arf neietilpst šo 2150 personu skaitā.

ASV 1962. gadā bija 185,9 miljoni iedzīvotāju, bet uni-

versitātēs grādus ieguva 517.000, tātad 2,8 no 1000 iedzīvo-

tājiem. Latviešu skaitu ASV varam vērtēt ap 100.000, bet

grādus ieguva 1962. gadā 278 un 1963. gadā 332, tātad 2,8—3,3

no 1000 iedzīvotājiem. Arf augstāko grādu iegūšanā latvieši

neatšķīrās no caurmēra. Maģistra grādu ieguvušo latviešu

bija 16,0 % (caurmērs 16,4 %) , doktora grādu — 2,8 % (caur-

mērs 2,2 %).

Ja grādu ieguvēju skaits samērā ar iedzīvotāju skaitu

ASV latviešu starpā ir vai nu tāds pats, vai nedaudz lielāks

nekā starp pārējiem iedzīvotājiem, tad beidzēju sadalījums

speciālitātes ziņā ir ļoti atšķirīgs.
Visvairāk latviešu beidza humānitāro zinātņu fakultātes

(lielāko tiesu paidagoģijā un valodās) — 21,3 % no beidzēju

kopskaita. Turpretim, ņemot visu ASV caurmēru, 1960. gadā

pirmo grādu šais nozarēs ieguva 29,9 %. Nākošālielākā grupa

latviešu beidzēju starpā ir inženieri — 19,4 % no kopskaita,

salīdzinot ar 9,6 % ASV kopējā statistikā. Veselības kopšanas

arodus beidza 12,0 % latviešu (ASV mērogā 6,2 %). Dabzinātņu
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studijas beidza 7,4 % latviešu (ASV 4,1), sabiedrisko zinātņu
(to skaitā arī vēstures, tautsaimniecības, socioloģijas —

grupējums izdarīts pēc ASV statistikas klasifikācijas) 7,0 %

(ASV 13,1). Uzņēmumu vadības studijas beigušo latviešu

procents ir 5,4 (ASV 13,0), architektūras 2,9 % (ASV 0,5),

matēmatikas 2,0 % (ASV 2,9), psfcholoģijas 1,9 % (ASV 2,1).

Tiesību studijas beidza 0,7 % latviešu (ASV 2,4), teoloģijas

0,9 % (ASV 2,3).

Latvieši tātad speciālizējas vairāk paidagoģijā un valo-

dās, techniskajās zinātnēs, veselības kopšanā un dabzinātnēs.

Saskaņa ar vispārējo tendenci vērojamahumānitārajās zināt-

nēs, bet atšķirības — sabiedriskajās zinātnēs, uzņēmumu
vadībā v.c.

Austrālijā latvieši beidz universitātes relātīvi daudz

vairāk nekā pārējie Austrālijas iedzīvotāji. No 1000 latvie-

šiem Austrālijā vienā (1963.) gadā beidza 2,3 %, kamēr caur-

mēra skaitlis visā Austrālijā ir 0,6. Latvieši tātad beidz

universitātes apmēram četrreiz vairāk nekā pārējie Austrā-

lijas iedzīvotāji. Totiesu relātīvi mazāk latviešu ieguvuši

otro (maģistra) grādu, kamēr doktora grāda ieguvēju procents

ir tāds pats kā caurmērā. Vērojot, kādā speciālitātē latvieši

Austrālijā universitātes beiguši, jākonstatē, ka pirmā vietā

ir inženierzinātnes: 20,8 %, salīdzinot ar 12,4 % caurmērā

Austrālijā. Seko humānitārās zinātnes ar 19,6 % (pret 28,1 %;

pieskaitot paidagoģiju, attiecīgie skaitļi ir 20,4 % latviešiem

un 29,9 % Austrālijas mērogā). Veselības kopšanas arodi

latviešiem ir trešajā vietā (19,6 % pret 11,3 %), bet īpatnējs

ir lielais zobārstu skaits (zobārstu ir 13,1 %, ārstu 6,5 %;

Austrālijas caurmērs ir attiecīgi 2,2 un 9,1 %).

Ceturtā vietā ir eksaktās zinātnes un dabzinātnēs (18,8 %,

kamēr caurmērs ir 23,5 %). No beigušajiem tautsaimniecību

bija studējuši 8,5 % latviešu (pret 9,0 %), architektūru 5,4 %

(pret 2,1 %), tieslietas 3,1 % (pret 4,5 %), mūziku 1,2 % (pret

0,5 %). Pārējās nozares beidzēju skaita ziņā ir mazāk nozī-

mīgas. Visumā secinājums tas pats kā par beidzējiem ASV

— latvieši mīl techniskās disciplīnas un veselības kopšanu,
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bet mazāk par pārējiem austrāliešiem humānitārās zinātnes,

eksaktās zinātnes un dabzinātnēs. Beidzēju procents šais

nozarēs gan ir prāvs, bet nesasniedz Austrālijas vidējos

skaitļus, kubiem šis nozares dod pusi no visiem beigušiem.
Kanādā 1961. gadā no 1000 iedzīvotājiem universitātes

beidza 1,5, bet no 1000 latviešiem beidzēju bija 2,4 (1963.gadā

pat 3,6). Aptuveni var teikt, ka Kanādas latvieši iegūst aka-

dēmisko izglītību divreiz lielākā skaitā nekā pārējie iedzīvo-

tāji
. Pirmā vietā mūsu beidzēju starpā ir inženieri ar 23,7 %

(Kanādas caurmērs 8,2 %), otrā — humānitārās zinātnes, pie-

skaitot tautsaimniecību, kurās bija speciālizējušies 20,6 %

beigušo latviešu, kamēr Kanādas caurmērs bija 47,0 %; trešā

vietā veselības kopšanas arodu speciālisti ar 14,8 % (pret 7,4

%). Gandrīz līdzīgā vietā ar veselības kopšanu ir eksaktās

zinātnes un dabzinātnēs ar 13,7 % (pret 9,6 %). Paidagoģiju un

psīcholoģiju, pieskaitot fizisko audzināšanu, bija studējuši

8,1 % latviešu beidzēju (pret 17,5 %), mākslu un lietisko

mākslu 3,6 % (pret 11,6 %). Vispār latvieši Kanādā dod ievē-

rojamu priekšroku techniskajām zinātnēm, tāpat veselības

kopšanai, kamēr, ņemot visus iedzīvotājus, tur dominē

humānitārās zinātnes.

Mūsu tabulā (sk. 199. lpp.) ailē ar apzīmējumu „Citās

zemēs" ietilpst šādas valstis, kurās latvieši beiguši univer-

sitātes laikā no 1943. līdz 1963. gadam: Zviedrija ar 45

beidzējiem, Anglija — 24, Beļģija — 21, Venecuēla — 12,

Jaunzēlande — 8, Arģentīna — 6, Čile — 4, Itālija — 4,

Brazīlija — 3, Spānija — 3, Austrija — 2, Francija — 2,

Īrija — 2, Šveice — 1, bet par 5 personām nevarēja noskaid-

rot, kur tās universitāti beigušas.

Zviedrijā visvairāk ieguva filozofijas kandidāta (fil.kand.)

grādu — 14, seko inženieri ar 10 grāda ieguvējiem, 7 ārsti,

5 zobārsti, 2 architekti, 2 dabzinātnieki, 2 farmaceiti un pa

vienam juristam, ķfmiķim un veterinārārstam.

Pārējās valstīs kopskaitļi ir par maziem, lai, saskaldot

pēc speciālitātes,pēc tiem varētuizdarīt kādu vispārinājumu.

Beidzēju sadalījumam šais zemēs ir nejaušības raksturs.
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Izdarot kopsavilkumu par latviešiem, kas trimdā beiguši
universitātes, un pēc iespējas saskaņojot to ar patstāvīgās

Latvijas fakultāšu iekārtu, iegūstam šādu ainu:

Beigušo skaits trimdā 1943—1963.g., salīdzinot ar Latviju

Fakultāte Skaits Procents
Procentuālais salīdzinājums

Fakultāte
ar patstāvīgo ar okupēto

Latviju Latviju

Architelctūras 124 4,0 1,7 2,0

Filoloģijas un filozofijas 816 26,3 7,2 14,1

Inženierzinātņu, mechanikas 681 22,0 11,4 10,5
Ķīmijas 195 6,3 8,0 4,9
Lauksaimniecības un

mežsaimniecības 62 2,0 15,8 25,7
Matemātikas un dabzinātņu 358 11,5 6,2 9,1
Medicīnas v.c. 540 17,4 22,6 24,2
Tautsaimniecības 252 8,1 7,6 4,3
Tiesību 42 1,4 16,5 5,2

Teoloģijas 33 1,0 —

Kopā 3103 100,0 100,0 100,0

Māksla un lietiskā māksla 128

Mājturība 17

Pavisam kopā 3248

Galvenajās trimdas zemēs beidzēju sadalījums ir samērā

vienāds, tā ka var teikt, ka pastāv kopēja latviešu ievirze

studēt zināmās nozarēs. Šo ievirzi tikai daļēji ietekmē atse-

višķās trimdas zemēs valdošie paradumi. Visvairāk studē tās

disciplīnas, ko patstāvīgajā Latvijā mēdza studēt filoloģijas

un filozofijas fakultātē. Tuvu klāt otrā vietā ir inženierzināt-

nes un trešā vietā medicīna, zobārstniecība uncitas veselības

kopšanas disciplīnas. Šīs trīs nozares aptver vairāk nekā

pusi beidzēju.

Trīs galvenajās trimdas zemēs — ASV, Kanādā un Aus-

trālijā — ir ļoti vienāds relātīvais universitāti beigušo skaits,

salīdzinot ar tur dzīvojošo latviešu skaitu. Šis relātīvais

skaitlis nav atkarīgs no akadēmiskās izglītības populāritātes

attiecīgajā zemē. Beidzēju procents visās trijās zemēs ir
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augstākais, kāds jebkurā zemē sasniegts — tas līdzinās vai

nedaudz pārspēj ASV sasniegumus. Sis relātīvais beidzēju
skaits nav atkarīgs no attiecīgās trimdas zemes paražām,

un tas tālu pārsniedz beidzēju normu Austrālijā un Kanādā.

Par pārējām trimdas zemēm nav piesniedzami precīzi dati

par latviešu skaitu, tādēļ par tām tik labu aplēsumu nevar

izdarīt kā par minētajām trim. Turklāt kā kopējais latviešu,

tā beidzēju skaits tur ir par mazu, lai salīdzinājums būtu

nozīmīgs.
Ja vērtējam, ka brīvajā pasaulē 1963. gadā bija pavisam

180.500 latviešu, tad, salīdzinot ar vidējo beidzēju skaitu laikā

no 1959. līdz 1963. gadam (374), dabūjam no 1000 latviešiem

2,07 beigušos. Latvijā 1963. gadā bija 2.217.000 iedzīvotāju,

bet augstākās mācību iestādes (pēc padomju definīcijas)

laikā no 1959. līdz 1963. gadam beidza vidēji 2692 personas

gadā jeb no 1000 iedzīvotājiem vidēji 1,21. Starpība īstenībā

ir vēl lielāka, jo iespējams, ka mūsu skaitlis (3248) ir mazāks

par 18 %. Bez tamPadomju savienībā par augstākām mācības

iestādēm uzskata arī tādas, ko brīvajā pasaulē neuzskatītu.

Pieskaitot 18 % mūsu saskaitītajam beigušo skaitam, dabūjam

aptuveni 3800 personu, kas līdz 1963. gadam trimdā no jauna

ieguvušas akadēmisko izglītību. Pieskaitot ap 4000—4500

akadēmiski izglītoto, kas būs pārdzīvojuši no 1947. gada,

kopā dabūjam brīvajā pasaulē apaļos skaitļos 8000 personu

ar akadēmisko izglītību. Padomju savienībā varam vērtēt

40.000 latviešu ar izglītību, ko tur sauc par augstāko. No 1000

latviešiem trimdā varam skaitīt 45,7 latviešus ar akadēmisko

izglītību, bet ik uz 1000 latviešiem okupētajā Latvijā iznāk

29.1 persona ar augstāko izglītību.

VAI IZVĒLĒTĀ SPECIĀLITĀTE APMIERINA?

No iepriekš minētiem datiem izriet virkne svarīgu seci-

nājumu par šīs grāmatas tematu. Brīvajā pasaulē vienīgie

motīvi, izvēloties vienu vai otru akadēmisku nozari par savu

nākošo darbalauku, ir tikai personiskā interese vai apsvērumi,

ka šī nozare dos vislabākos materiālos panākumus. Daudz
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mazākā mērā trešajā Latvijā akadēmiskās nozares izvēli

būs ietekmējušas akadēmiskās tradicijas ģimenē vai ari"

vecāku ieteikumi. Nemaz nevar domāt, ka izvēli ir ietekmē-

juši apsvērumi par to, kāda vajadzība pēc attiecīgajiem

speciālistiem būtu tautas kopībai — trešajā Latvijā vai ari

atjaunotajā pirmajā Latvijā.

No šf pēdējā viedokļa tad arī" varam apcerēt iepriekšējos

rezultātus. No eventuāli atjaunotās pirmās Latvijas viedokļa
ir apsveicama lielā interese par techniskām disciplīnām.

Okupētajā Latvijā techniskās disciplīnas ir lielā mērā krievu

un citu sveštautiešu rokās. Atjaunojoties Latvijas brīvībai,

tie neapšaubāmi Latviju atstās, un tad tur vajadzēs lielu

skaitu techniskās izglītības speciālistu. Tāpat ir arī pozitīvi

vērtējams lielais humānitāro disciplīnu speciālistu skaits.

Pēc skolotājiem atjaunotajā Latvijā būs lielavajadzība. Mazāk

apmierina mazā interese brīvās pasaules akadēmiskajā jau-

natnē par jurisprudences studijām, un nepavisam neapmierina

mazais teologu skaits, par ko jau rakstīts sestā nodaļā.

Saprotams, visi šie apsvērumi dibinās uz pieņēmuma, ka,

atjaunojoties Latvijas neatkarībai un brīvībai, mūsu trešās

Latvijas akadēmiskā jaunatne būs tā, kas ar sajūsmu stāsies
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grūtajā Latvijas atjaunošanas darbā. Diemžēl, var būt arī

zināmas šaubas par šo gaišo optimismu.

No trešās Latvijas pašreizējo vajadzību viedokļa lielā-

kais trūkums, ko rāda statistika par akadēmiski izglītotajiem

latviešiem, ir jau pieminētais mazais teologu skaits. Šo

trūkumu vēl neizjūt patlaban, bet nav vajadzīga nekāda lielā

tālredzība, lai varētu teikt, ka to izjutīs jau vistuvākajā

nākotnē. Sarunās par šo jautājumu ar trimdas baznīcas vadī-

tājiem darbiniekiem nākas dzirdēt pavisam nepamatotu opti-

mismu — gan jau būs labi. Kad mācītāju vajadzēs, tad tie

arī radīsies. Tiesa — teoloģijas studijas var beigt nedaudzos

gados, bet ar to vien latviešu mācītājam nepietiek. Viņam

pēc studijām ir ilgs laiks jākalpo, kamēr tas iepazīstas ar

darbu latviešu draudzē. Viņam arī jāprot latviski runāt, kaut

arī mūsu vēsturē nekas neparasts nebija, ka mācītāji runāja

kropļainu latviešu valodu. Uzsvērtā prasība, lai latviešu

mācītājs spētu latviski runāt, ir vietā tādēļ, ka taisni mūsu

akadēmiskā jaunatne sevišķi pakļauta latviešu valodas aiz-

miršanas briesmām un līdz ar to pārtautošanās riskam.

No trešās Latvijas viedokļa, runājot par mūsu akadē-

misko jaunatni, neapmierina vēl kāda cita parādība,kur vaina

nav meklējama izraudzītajos studiju priekšmetos. Latviešu

skolām trūkst visvairāk jauno akadēmiski izglītoto skolotāju.

Mums ir daudz paidagogu un psīchologu, kas beiguši univer-

sitātes, bet viņi neieslēdzas darbā latviešu skolās. Varbūt

vaina ir, ka trūkst attiecīgo pamudinājumu. Saprotams, lat-

viešu skolās varētu iesaistīties ne vien tie, kas ieguvuši

attiecīgo skolotāju kvalifikāciju, bet ikviens speciālists, kam

tikai pietiek mīlestības strādātlatviešu skolas jaunatnes labā.

Tiem vajadzētu mudinājuma un nedaudz pacietības iepazīties

ar moderno paidagogiju, kaut visvienkāršākā veidā.

KO GAIDĀM NO MŪSU AKADĒMISKĀS JAUNATNES?

No mūsu akadēmiskās jaunatnes var sagaidīt ne vien, ka

viņi ar sajūsmu iesaistīsies latviešu papildskolu darbā, bet

arī, ka viņi kļūs par trešās Latvijas sabiedriskās dzīves
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vadītājiem. Pirms Latvijas patstāvības laika studenti bija ļoti
rosīgi latviešu sabiedriskajā dzīvē. Tagadējos apstākļos
trešajā Latvijā tas vairs nav iespējams divu iemeslu dēļ.

Pirmkārt, senos laikos studenti bija gados vecāki, vairāk

nobrieduši, kas pilnīgi apzinājās savu pienākumu pret tautu

un bija ar mierupat ziedot savu zinātnisko karjēru šim pie-

nākumam. Tā Krišjānis Barons, nepabeidzot savas matemā-

tikas studijas, kļuva par folkloristu. Tagadējie studenti ir

jaunatne, kas vēl nedroši skatās dzīvē. Pietiek salīdzināt

priekš Pirmā pasaules kara Krievijas latviešu studentu izdo-

tos rakstu krājumus ar tiem, ko sporādiski izdod mūsu taga-

dējie studenti, lai gūtu pārliecību par teikto. Citādi ir ar tiem,

kas beiguši universitātes un vēlāk ieguvuši dzīves pieredzi.

Tie ir spējīgi un piemēroti, lai vispirms iesaistītos kā palīgi

latviešu sabiedriskajā dzīvē un pēc kāda laika kļūtu par šīs

dzīves vadītājiem. Saprotams, tāda pakāpenība (vispirms

palīgi, tikai pēc tam vadītāji) ir vajadzīga, lai sabiedriskajā

dzīvē nenotiktu pārāk ass lūzums un lai novērstu neauglīgus

un kaitīgus eksperimentus.

Studentu organizācijas var būt laba skola, lai nākošie

sabiedriskās dzīves vadoņi sagatavotos šim uzdevumam.

Sastādot kartotēku par universitātes beigušajiem, kas tika

izmantota iepriekš minētajām tabulām, varēja novērot, kādas

ir populārākās latviešu studentu organizācijas. Apskatīta

perioda sākumā vairums latviešu studentu bija biedri ameri-

kāniskajās korporācijās, ko parasti apzīmē ar trim grieķu

burtiem. Izskaidrojums šai parādībai ir vienkāršs. Sīs orga-

nizācijas cenšas rekrūtēt selcmīgākos studentus, un latvieši

vienmēr ir izcēlušiem ar labām sekmēm studijās.Reti kādam

bija drosmenoraidītpiedāvājumu tikt uzņemtam par attiecīgās

organizācijas goda biedru (galvenais paņēmiens, kā amerikāņu

akadēmiskas organizācijas iesaista sekmīgākos „alumnus").

Ar laiku tomēr aktīvas kļuva ari latviešu studentu organizā-

cijas, un tagad lielākais skaits latviešu studentu ir biedri

slēgta rakstura latviešu studentu organizācijās, sevišķi vīriešu

un sieviešu korporācijās.
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Latviešu studentu slēgta rakstura organizācijas attīsta

samērā rosīgu iekšējo darbību. Bez sabiedriskās sadzīves

piekopj arī kulturālu darbību. Korporācijas izdod internus

žurnālus un globālu žurnālu UNIVERSITAS (kas sasniedzis

fainomenālu tirāžu — 6000 eksemplāru.), bet Akadēmisko

vienību savienība nerēgulāru rakstu krājumu AKADĒMISKĀ

DZiVE. Šie izdevumi ir augsta standarta. Diemžēl, dažu

korporāciju internie žurnāli nenonāk pat speciālās trimdas

latviešu izdevumu krātuvēs, kas tos vāc tikai, lai uzglabātu

nākotnei.

Mazāka sajūsma autoram ir par, t.s., obligātajiem
akadēmiskiem referātiem, kādus no saviem biedriem prasa

visas latviešu akadēmiskās organizācijas — kā korporācijas,

tā vienības un pat daži studentu klubi, kas nav slēgta rakstura.

Ja trūkst attiecīgo vecākās paaudzes speciālistu, kas spēj

šos akadēmiskos referātus novērtēt, tad tie pavisam viegli

var kļūt diletantiski, sevišķi par tematiem ārpus referenta

studiju priekšmeta. Vienīgā vērtība tādos gadījumos šiem

referātiem ir, ka tie dod zināmu vingrinājumu izteikties

latviešu valodā.

Latvijas patstāvības laikā starp dažāda veida studentu

organizācijām pastāvēja ļoti nedraudzīgas attiecības. Sevišķi
spilgtas domstarpības bija no vienas puses starp korporāci-

jām, kas savu organizātorisko formu bija aizguvušas no vācu

korporācijām, un no otras puses tām studentu organizācijām,

kas vēlējās radīt latvisku sadzīves veidu. Trešajā Latvijā
attiecības ir ievērojami uzlabojušās. Lielākie nopelni šeit

ir jaunās paaudzes vairāk tolerantai pieejai. Šāds visnotaļ

sadraudzīgs gars ir vēlams un vajadzīgs. Ja saukai, ka

vienībā ir spēks, ir vispār kaut kāda nozīme, tad tā ir šai

gadījumā. Trešajā Latvijā ir ļoti daudz akadēmisko pilsoņu,

bet, viņiem saskaldoties sīkās grupās un grupiņās, sabiedrība

neiegūs savus vadītājus tieši no tām aprindām, kas šādai

vadībai ir visvairāk predestinētas.

Latviešu akadēmiskā jaunatne vēl nav bijusi pietiekami

rosīga, iesaistoties latviešu sabiedriskajā dzīvē. Cerēsim



209

tomēr, ka šī rosība radīsies. Liekas, ka viss, kas vajadzīgs,
lai tā notiktu, ir: par to runāt un uz to aizrādīt.

SECINĀJUMI

Trešajā Latvijā ir relātīvi vairāk akadēmiski izglītotu
latviešu nekā jebkad agrāk latviešu tautas vēsturē ir bijis.
Šie akadēmiski izglītotie vēl nav tik lielā mērā, kā to varētu

vēlēties, iesaistījušies latviešu sabiedriskās dzīves vadībā.

Tomēr viņiem ir visas vajadzīgās dotības un intelektuālais

potenciāls, lai to varētu sagaidīt. Vislielākā vajadzība pat-

laban ir. lai mūsu akadēmiski izglītotie kļūtu par latviešu

papildskolu vadītājiem. Nākotnē latviešiem neatliekami vairāk

nekā līdz šim jāpievēršas teoloģiskai izglītībai. Tas jāsaka

ne vien par protestantiskām konfesijām, bet sakarā ar to,

ka arī katoļu baznīca ir pārgājusi uz nacionālu valodu diev-

kalpojumā, teiktais attiecas arī uz latviešu katoļu jaunatni.

Mūsu studentu organizācijas veic lielu darbu, lai saga-

tavotu savus biedrus sabiedriskiem uzdevumiem Šim darbam

tomēr tikai tad būs nozīme, ja tā rezultātā akadēmiskā jau-

natne ieslēgsies kopējā darbā visas latviešu sabiedrības labā.

Visnotaļ apsveicama labākā sadarbība, kas trešās Lat-

vijas laikā izveidojusies starp dažāda tipa akadēmiskajām

organizācijām. Tikai strādājot šādā sadarbības garā, ir

izredzes, ka mūsu akadēmiskā jaunatne arī trešajā Latvijā

spēs īstenot Latvijas universitātes devīzi
„

Zinātnei un tēv-

zemei
"



210

INDIVIDUĀLĀ DARBĪBA

(E
Vr7īņu pret pārtautošanos izšķir individuālā nostāja un

darbība. Trešajā Latvijā individuālā darbība var izpausties

saticībā, kulturālo sarīkojumu apmeklēšanā, latviešu grā-

matu un laikrakstu lasīšanā un atbalstā sabiedriskam darbam.

Saprotams, tas vēl nav viss, kur var izpausties individuālā

darbība latviskuma uzturēšanā. Arī tas, kādā kārtībā šos

jautājumus pieminu, nenozīmē iet no vieglākā uz grūtāko,

kaut gan pēc sniegtā materiālalasītājs redzēs, ka šī kārtība

nozīmē virzienu no patīkamākā uz nepatīkamāko.

SAVSTARPĒJĀ SATICĪBA

Latviešu savstarpējā saticība trimdas apstākļos ir ļoti

svarīgs moments latvietības uzturēšanai. Jau redzējām, ka

biedrošanās šai ziņā daudz nozīmē, bet tās pamatā ir saticība.

Pēdējā tomēr ir pilnīgi atkarīga no atsevišķiem individiem.

Kaut gan strīdum vajaga vismaz divu oponentu, tomēr viens

pats individs ar nesaticīgu raksturu var sariebt visai sa-

biedrībai. Nesaticībai ir turklāt lavīnveidīga iedarbība.

Jaunatnei sevišķi derdzas nesaticība vecākās paaudzes starpā,

un viņi var viegli sākt domāt, ka nesaticība ir latviešiem

raksturīga īpašība. Rezultātā var rasties jaunatnes atsveši-

nāšanās no latviskā.

Kaut kā latviešu sabiedrības uzskatos ir ieviesies mīts,

ka mēs pēc savas dabas esam sevišķi nesaticīgi, katrā ziņā
daudz nesaticīgāki par citām tautām. Liekas, ka tā ir vairāk

slimīga iedoma pašiem par sevi nekā reālitāte. Samērā ar

viņu skaitu latviešiem ir daudz vairāk kopēja darba veikumu

— piemēram, latviešu namu, kreditkooperātīvu, koru, nekā

citām tautām, kas reizē ar latviešiem devās trimdā un tāpēc

vieglāk salīdzināmas. Pret nesaticības mitu ir jāvēršas ar

visu noteiktību, jo ja vecākā paaudze tam tic, tad tam sāks



211

ticēt arī jaunatne. Ja vecā paaudze rezignēti nolaiž rokas,

sakot, ka nesaticība ir jau latviešu dabā, tad jaunatnes reak-

cija ir pavisam cita — tā sev meklē saticīgāku sabiedrību

ārpus trešās Latvijas. Ir divkārt jānožēlo, ka šī jaunatnes

atsvešināšanās notiek nevis reāla iemesla, bet aplama mīta

dēļ.

Daudz pozitīva šī nesaticības mīta izkliedēšanai darījusi

trešajā Latvijā atjaunotā paraža rakstīt lasītāju vēstules

latviešu laikrakstiem. Rakstītāji ir pamazām nojautuši, ka

lietiskas domstarpības un respektējami, pamatoti pretēji

uzskati nebūt nav nesaticības pazīme. Savi nopelni te arī

mūsu laikrakstu redakcijām, kas ar lielu taktu spējušas

mīkstināt mazāk apvaldīto iesūtītāju vēstuļu izteiksmi.

KULTŪRAS SARĪKOJUMU APMEKLĒŠANA

Jau konstatējām, ka plašie kultūras sarīkojumi — dzies-

musvētki (Austrālijā — kultūras dienas) pulcina lielu skaitu

apmeklētāju. Turklāt apmeklētāju skaits aug augumā ar katru

nākošo lielsarīkojumu. Daļēji šo apmeklētāju pieaugumu var

izskaidrot ar latviešu turības vairošanos. Dziesmusvētkus

apmeklēt ir kļuvis iespējams, pat ja tie notiek citā kontinentā,

un tautieši šo iespēju izmanto, lai satiktos ar draugiem un

radiem.

Saprotams, mazāk apmeklēti ir lokāla rakstura sarīko-

jumi. To apmeklētāju skaitu nošalcadivi apstākļi — sarīkojumu

kvalitāte un tas, vai priekšnesumos uzstājas pašu vai citu-

rienes ļaudis. Pēdējiem parasti ir lielāks pievilkšanas spēks,

ja vien tie nav gluži nepazīstami.

Vecākiem ir pienākums bērnus un jaunatni vest uz lat-

viešu sarīkojumiem, bet ar zināmu izlasi. Jaunat,:e ir ļoti

kritiska, tai ir sava mēraukla, un tādēļ jāuzsver, ka sarī-

kojumu kvalitāte var izšķirt, vai jaunietis grib palikt latvietis,

vai arī viņš sāk atsvešināties. Atbildība, ko uzņemas sarī-

kojumu organizētāji, ir tiešām liela.

Sarīkojumu apmeklēšanai jauniešu latviskuma uzturēšanā

ir vēl otrs aspekts — iespējas iepazīties un sadraudzēties.
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No teiktā izriet, ka vecākiem un jaunatnei sarīkojumu

apmeklēšana ir ļoti svarīga, tāpēc ikvienam, kam vien ir

spējas, būtu jāpārvar dabiskā inerce un jāiesaistās sarīko-

jumu organizēšanā un atbalstīšanā.

GRĀMATAS UN LAIKRAKSTI

Vecākās un vidējās paaudzes rīcība cīņā pret pārtauto-

šanos var izpausties labu grāmatu pirkšanā un latviešu laik-

rakstu abonēšanā. Pārtautošanās procesam ejot plašumā,

abiem šiem faktoriem draud apsikšana. Ir tomēr jāatzīst, ka

latviskā grāmata un laikraksti stāv pirmajās sargvietās par

latviskumu. Tas jāievēro grāmatu autoriem, žurnālistiem un

komponistiem — viņu sniegumu kvalitāte trimdā ir jo svarīga

tieši šīs sargu lomas dēļ.
Vecākās un vidējās paaudzes pienākumi ir divējādi — ne

vien pašiem lasīt latviešu grāmatas un laikrakstus, bet veikt

vēl otru, daudz grūtāku, uzdevumu — ievadīt lasīšanā arī

jaunatni.

Lai pieradinātu pie latviskā vārda lasīšanas jau bērnu

dienās, vecākiem jānāk talkā, abonējot bērniem viņu žurnālu

MAZPUTNIŅU, bet vairāk nobriedušai jaunatnei žurnālu MĒS.

Nākošais solis šai virzienā ir panākt jaunatnei piemērotu

grāmatu lasīšanu, pakāpeniski pārejot uz latviešu literātūras

klasiķiem.

Palūkosimies, kāds ir pašreizējais stāvoklis grāmatu

pirkšanā un laikrakstu abonēšanā. Par svarīgo jautājumu —

cik daudz latvieši lasa — ziņas par Milvoki tautiešiem ir

publicējis J. Veidemanis (LHZA RAKSTU KRĀJUMS 11, 200.

un 201. lpp.). Diemžēl, viņa tabulās procentu kopsumma

nedod 100 %, tā ka paliek neskaidrs, vai 19,2, vai arī 49,3 %

nelasa nevienu grāmatu. Abi skaitļi (piektā daļa un puse)

tomēr ir ļoti augsti, un rodas jautājums, cik reprezentātīva

Milvoki sabiedrība ir visai latviešu sabiedrībai trimdā.

Zināmu ieskatu par labu grāmatu pirkšanu var iegūt no

dažādos izdevumos iespiestā subskribentu saraksta. Sapro-

tams, tās pašas grāmatas ir pirktas arī grāmatveikalos,
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tādēļ sekojošā statistika atļauj tikai daļēju ieskatu šai ļoti
svarīgajā jautājumā.

Analizēsim četrus izdevumus: I) Daugavas apgāda pub-

licētā LATVIJAS VĒSTURES sējuma (1964), II) H. Biezā

rediģētā filozofisko rakstu krājuma IESKATĪTAIS UN ATZĪ-

TAIS, veltīta profesoram T.Celmam (1963), III) A.Silgaiļa
LATVIEŠU LEĢIONA (1962) un IV) Raiņa RAKSTU 17. sējuma

(KASTAŅOLA, 1965) abonentus.

Grāmatu subskribenti dažādās zemēs

i n iii iv

Skaits % Skaits % Skaits % Skaits %

ASV 544 52,4 312 46,3 242 47,6 203 44,0

Austrālijā 115 11,1 29 4,3 54 10,6 113 24,4
Kanādā 107 10,3 64 9,5 68 13,4 36 7,8

Zviedrijā 104 10,0 55 8,2 26 5,1 91 19,6

Anglijā 74 7,1 119 17,7 72 14,2 5 1,1

Vācijā 57 5,5 81 12,0 34 6,7 13 2,8

Citur 38 3,6 14 2,0 12 2,4 2 0,3

Kopā 1039 100,0 674 100,0 508 100,0 463 100,0

Augšējos datus var salīdzināt ar kāda cita kultūras

priekšmeta pirkšanu. J.Rudzīša rediģētajam rakstu krāju-

mam TEODORS REITERS UN VIŅA KORI (Stokholmā 1961)

pielikumā bija pievienots apgāda
„

Latvian Music" skaņu-

plašu abonentusaraksts. Grupējot tos pēc valstīm, iegūstam

šādu procentuālo sadalījumu (iekavās absolūtie skaitļi): ASV

41,1 % (552), Austrālijā 15,2 % (204), Anglijā 11,2 % (150),

Vācijā 9,0 % (120), Kanādā 8,4 % (113), Zviedrijā 7,7 % (104),

dažādās citās zemēs 7,4 % (99), kopā 100,0 % (1342). Dažādo

zemju starpā ir Francija, Arģentīha, Norvēģija, Brazīlija,

Venecuēla, Beļģija, Jaunzēlande, Dānija, Austrija, Holande,

Šveice, Dienvidafrika un Bolīvija.

Salīdzināsim grāmatu un skaņuplašu pirkšanas procen-

tuālo sadalījumu ar latviešu skaita procentuālo sadalījumu



214

pa valstīm. Sekojošā tabulā aplēsti caurmēra skaitļi par

visām četrām analizētajām grāmatām.

Procentuālais sadalījums pa valstīm

LatvieSi Grāmatu Skaņuplašu
subskribenti abonenti

ASV 55,5 48,5 41,1

Austrālijā 14,2 11,5 15,2
Kanādā 10,2 10,3 8,4

Zviedrijā 2,8 10,3 7,7

Anglijā 5,5 10,0 11,2

Vācijā 6,6 6,9 9,0

Citur 5,2 2,5 7,4

Kopā 100,0 100,0 100,0

Spriežot pēc šīs tabulas, čaklie grāmatupircēji ir latvieši

Zviedrijā un Anglijā, jo tur pārdod uz katru latvieti sevišķi
daudz grāmatu. Apmierina arī Kanādas un Vācijas latviešu

rosība grāmatu pirkšanā, turpretim Austrālijā, ASV un citur

grāmatas nepērk pietiekamā skaitā.

Vēlreiz tomēr jāatgādina, ka tabulās minētie skaitļi ir

par iepriekš pasūtinātām grāmatām. Cik no tām pārdeva

grāmatveikalos attiecīgajā zemē, nav zināms. lepriekš

pasūtinātās grāmatas izdevēji parasti pārdod ar atlaidi, bet

turīgos tautiešus tā mazāk interesē. Otrkārt, iepriekšēju

parakstīšanos visbiežāk izsludina Amerikas latviešu laik-

rakstos, bet tādā zemē kā Austrālijā tos parasti saņem tad,

kad pieteikšanās termiņš jau pagājis.

Skaņuplates čakli pērk Zviedrijā, Austrālijā, Vācijā,

Anglijā un citās zemēs, bet Kanādā un ASV relātīvi mazāk.

Zviedrijas latviešu lielā rosība grāmatu un skaņuplašu
pirkšanā daļēji izskaidrojama ar to, ka no četrām analizēta-

jām grāmatām trīs ir izdotas Zviedrijā, un arī skaņuplašu

apgāds atrodas turpat. Tomēr pārējās zemes šis fakts neva-

rēja ietekmēt.

Mūsu tabula sniedz tikai relātīvu ainu par grāmatu pirk-

šanu atsevišķās trimdas zemēs. No cita viedokļa šo jautājumu



215

Ko latvieši lasa (Harija Berga uztverē): — Ir jaunieši ar bārdām un vecīši bez bārdām, kuri

lasa grāmatas un laikrakstus, bet lielais vairums tautiešu lasa — satiksmes ceļu uzrakstus!

apgaismo aplēsumi par trimdā iespiesto grāmatu tirāžu. Pēc

L.Rumaka aplēsuma, trimdā izdoti (1946—1964.g.) 3 miljoni

eksemplāru grāmatu. Vidēji uz katru ģimeni tas būtu 75 grā-

matas (ARCHĪVS VI). Ir ļoti grūti pateikt, vai šāds grāmatu

skaits nozīmē daudz vai maz, jo mums trūkst mērauklu, lai

salīdzinātu. Okupētajā Latvijā uz katru ģimeni gadā publicē

ap 20 grāmatu, bet to skaitā ir ļoti daudz propagandas bro-

šūru, kas paliek grāmatnīcu plauktos vai ko izdala par velti.

Labākā mēraukla ir konstatējums, ka no 1946. līdz 1948.

gadam, otrās Latvijas laikā, publicēja 300—400 grāmatu titulu

gadā, kamēr tagad šis skaitlis ir ap 100. Šīs mērauklas trū-

kums tomēr ir, ka otrās Latvijas laikā publicēja daudz skolas

grāmatu pastāvīgajām nometņu skolām, kas grāmatu titulu

skaitu pacēla. Trešajā Latvijā turpretim pastāv tikai nedēļas
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nogales skolas (izņemot Minsteri). Tā kā tajās māca tikai

latviskos priekšmetus, skolas grāmatu vajaga daudz mazāk.

Tomēr liekas, ka, rodoties lielākai kulturālai rosībai, tagad

izdodamo grāmatu skaitu (kā pieaugušajiem, tā jaunatnei)

varētu palielināt. Lielāka rosība grāmatu izdošanā savukārt

vairos vispārējo kulturālo rosību.

Par latviešu laikrakstu abonēšanu trimdā varam aplēst

šādus datus. LAIKU, kas iznāk divi reizes nedēļā, ASV abonē

35 % ģimeņu. Kanādā lasa kā LAIKU, tā LATVIJU AMERIKĀ

52 % ģimeņu. AUSTRĀLIJAS LATVIETI Austrālijā abonē 42

% ģimeņu. Šie aplēsumi, saprotams, ir ļoti aptuveni, bet

tie, liekas, rāda, ka vajadzētu būt iespējai latviešu laikrakstu

abonentu skaitu divkāršot, sevišķi ASV. Katrā ziņā, LAIKA

tirāža visu laiku ir augusi, un šī augšana vēl nav apstājusies.

lepriecina, ka arī bērnu žurnāla MAZPUTNIŅA un jaunatnes

žurnāla MĒS tirāža visu laiku aug.

Jāveltī tikai vēl vairāk pūļu šai virzienā, un līdz ar to

mūsu grāmatniecība un žurnālistika kļūs par svarīgu līdzekli

pārtautošanās novēršanai. Ar nožēlu gan jāpiemin mūsu

žurnāli. To vadība nav pietiekami enerģiska, tādēļ tie iznāk

neregulāri, bet neregularitāte nozīmē žurnālu nāvi. Kamēr

grāmatniecībā tirāžu var celt individuālie pieprasījumi, tik-

mēr žurnālu liktenis ir atkarīgs no nedaudzo redaktoru

rosības. Ja rosības trūkst, žurnālu nekas nespēj glābt. Tā

kā trimdas latviešiem ir liela interese par literāriem jau-

tājumiem, ir tiešām jābrīnās, ka nav nostabilizējies neviens

literārs žurnāls, atskaitot tikai rosīgo JAUNO GAITU.

Par grāmatu lasītājiem L.Rumaks vēl noskaidrojis, ka

grāmatu pircēji nāk lielāko tiesu no vecākās paaudzes. Tikai

10—30 % grāmatu pērk latvieši, jaunāki par 40 gadiem.

Saprotams, lasītāju procents būs cits nekā pircēju. Tomēr

aina ir drūma. Ja nekas nemainīsies, tad šie dati nozīmē,

ka latviešu grāmata un līdz ar to trešā Latvija dzīvos vēl

tikai 15—25 gadus. Te nu ir vieta individuālajai darbībai, lai

panāktu maiņu. Te ir vieta misionāru paņēmieniem un sajūs-

mai ticīgo starpā. Ikvienam, kas šo konstatējumu lasa, tāpēc
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jādara kaut kas, lai latviskā grāmata atrastu ceļu uz jaunās

paaudzes grāmatu plauktiem un sevišķi uz mūsu jauno aka-

dēmiski izglītoto latviešu mītnēm.

ATBALSTS SABIEDRISKAJAM DARBAM

Tikpat drūmu, pat vēl drūmāku, ainu kā L.Rumaks par

grāmatu pirkšanu, tēlo T.Silis par atbalstu sabiedriskajam
darbam. Citēju dažus izvilkumus no viņa vēstules. Tā ir

atbilde uz manu vēstuli, kad lūdzu sīkākas ziņas pēc T.Sīļa
raksta izlasīšanas LAIKĀ un LATVIJĀ AMERIKĀ. Viņš raksta

par Ziemeļkaliforniju (1965.g. 25. oktobrī):

«Ziedotāju sarakstu, resp. kartītes sāku jau 1951.g

Visos 14 aizvadītos gados radušās 518 kartītes, no tām 61

vieninieku kartīte, bet pārējās aptver ģimenes... Ziņas

ņemtas no organizāciju un draudžu publicējumiem biļetenos,
un katru gadu vēl iegūstu to ziedotāju vārdus un summas, kas

nevēlas, lai publicē. Tā iegūtā statistika ir samērā pilnīga.

Statistikā ietverti ziedojumi DV Ziemsvētku ziedojumu akcijā

aprūpei, invalidu namam, dažādiem fondiem, draudzes na-

mam, ALA atbalstam, dažādiem citiem lokāliem pasākumiem

utt. Tie ietver visus ziedojumus, atskaitot oficiālās biedru

maksas un draudzes nodevas. Ir fakts, ka organizāciju locekļi

ir arī ziedotāju saraksta galvenā daļa. Aizvadītos 14 gados

518 ziedotāju vienības devušas kopsummā 57.042 dolārus.

Attiecinot uz minētiem ziedotājiem, tas ir ļoti augsts devums.

To attiecinot arī uz tiem, kas neziedo, bieži vien nodarām

pāri ziedotājiem, konstatējot, ka ziedojums no visiem lat-

viešiem ir niecīgs.

...

Pirms kādiem 5 gadiem noskaidroju, ka Ziemeļ-

kalifornijā dzīvo ap 1500 latviešu (ieskaitot ģimenes locekļus)

... Tagad to skaitu varētu vērtēt ap 1800—2000, bet jaun-

pienākušie vairs sakarus ar latviešu kopību negrib. lerodas

lielāko tiesu jaunie akadēmiski izglītotie, kas pārnāk strādāt

pēc studijām... 37 % ziedotāju aprēķināti pēc latviešu kop-

skaita 1500 un tiem, kas man atzīmēti ziedotāju sarakstā.

Ja ņemtu tagadējo skaitu, tad procents būtu vēl zemāks...
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Skaitļi nepārprotami rāda, ka līdz šim visa sabiedriski kul-

turālā dzīve balstījusies tikai uz vecākās paaudzes devuma

un ka atsaucīgākie bijuši vienkārša darba darītāji, kuru

izpeļņa nav liela. Turpretim akadēmiski izglītotie, kam

izdevies darbu dabūt savā profesijā (ārsti, inženieri v.c.) ir

ļoti atturīgi ziedojumos, bet no jaunākās paaudzes augstskolu

beidzējiem ziedotājus var saskaitīt uz vienas rokas pirk-

stiem, kaut gan aptuveni esmu aprēķinājis, kā tādu Ziemeļ-

kalifornijā ir jau ap 220. Šo faktu apstiprina arī kultūras

politiķa Dr. A. Karpa uzaicinājums 360 latviešu ārstiem

ziedot līdzekļus kultūras kongresa sarīkošanai Čikāgā, kad

atsaucās tikai 37... Lietu glāba daži mecenāti. Protams,

viens no tiem bija pats Karps, un ar ievērojamāku atbalstu

bija atsaukušies vēl divi.
..

Vecai paaudzei aizejot pensijā, atbalsts latviešu sabied-

riski kulturāliem pasākumiem samazinās, jo jauni nenāk

klāt. Pašreiz esam uz robežas, kad tuvākajos gados pensio-

nāru skaits no agrākajiem ziedotājiem strauji pieaugs. Tāpēc

jaunie akadēmiski izglītotie, kas visi labi pelna, jāiekustina,
lai atbalsta arī latviešu pasākumus. 20 gadus esmu nostrā-

dājis trimdas latviešu skolās. Bēdīgākā parādība, ka sabied-

rība (un arī daļa bērnu vecāku) ir ļoti vienaldzīga pret visu

pamatu pamatu — latviešu skolām svešumā. Apbrīnojama

vienaldzība pret bērnu latvisko audzināšanu ir bijusi drau-

dzēm. Ir gaužām niecīgas summas, ko draudzes un organi-

zācijas paredz latviešu skolām. Tāpat ziedojumi no ārpuses

ienāk gaužām maz, visu smagumu iznes bērnu vecāki un

skolotāji, strādājot par brīvu. Dažreiz var pabrīnīties, ka

baleta stundām, klavieru stundām utt. vecāki maksā 4—5

dolārus par stundu, bet latviešu valodas iemācīšanai negrib

izdot ne centa (tas attiecas uz tiem, kas nesūta bērnus lat-

viešu skolā)..
.

Vispārēju parādību pētīšanai lūdzu arī citu «koloniju"

organizācijas sniegt man ziņas. Par nožēlošanu, tādas varēja

sniegt tikai ASV DV apvienības par saviem ziedotājiem. Tās,

lai gan šaurāka apjoma, apstiprina to pašu parādību kā
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Ziemeļkalifornijā — atturīgi akadēmiski izglītotie, it sevišķi

jaunākās paaudzes slēgta rakstura organizāciju locekļi, aiz-

bildinoties, ka viņi jau dodot līdzekļus savām organizācijām.

Tikai retais no viņiem iesaistās latviešu biedrību vai DV

organizācijas darbā.Tātad šai laukā būtu jādara liels misijas

darbs latviskās pašapziņas pacelšanai, bet kas to darīs?

Esmu ieskatos, ka nelīdzēs ne kongresi, ne padomdevēji, ja

nebūs skolotāju, kas strādā latviešu skolās. Ir «briesmīga"

krize, skolu darbā jāiesaista bērnu vecāki, kam nav nekādas

paidagogiskas izglītības. Tas latviešu skolu līmeniun nozīmi

pazemina. Sākas burvju loks — bērnus skolā nesūta, jo tā

maz dod, mazais bērnu skaits samazina iespējas utt. Redzot

šo latviešu skolu bēdīgo stāvokli, telpu un mācības līdzekļu

nabadzību, stipri kaitina visi lielie plāni un kongresi par

kultūras polītiku. Visiem [to organizētājiem un dalībniekiem]

vajadzētu atnākt un paskatīties, kādos apstākļos latviešu

skolām jāstrādā, tad taču varbūt saredzētu, ka visa kultūras

polītika sākas ar latviešu skolām. Šodien par šiem sīkumiem

neviens nopietni nedomā, jo uzskata tos par maznozīmīgiem...

Esmu ieskatos, ka nav vajadzīgi kongresi padomu došanai,

bet jārada darba darītāju «komandas", kas ķertos pie konkrēta

darba. Man ir pieredze, ka ierosinātājus un ideju devējus

nekādiem līdzekļiem nevar piedabūt pie pašu ierosināto ideju

reālizēšanas..
.

Vācijas posmā paveicām milzu darbu. Ne jau kongresi

un konferences bija tās, kas visā Vācijā radīja veselu taut-

skolu, ģimnāziju un pat augstskolu tīklu, ar kuru varētu

lepoties pat kāda valsts. Tie bija skolotāji, kuriem skolas

darba dēļ nebija pat laika braukt uz kongresiem. Pēc tam

jau viegli bijaesošās skolas sadalīt pa apgabaliem un izveidot

izglītības nodaļu. Bet tagad ASV jau 15 gadus pūlas sastādīt

un izdot ābeci. Vai neizldausās kā joks, ka latviešu skolās

visu laiku [bija] jālieto vairāk nekā pirms 50 gadiem J.Eze-

riņa un J. Grīna sastādītā ābece, kas pēdējos gados arī vairs

nav dabūjama? Ar mūsu bērnudārziem un ābeci sākas kul-

tūras polītika. Ja neaizmirsīsim šos pamatus, tad izaugs
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aiT tautskolas, vidusskolas un aiT augstākie kursi latviešu

valodā un vēsturē. Šodien par šiem pamatiem maz tiek do-

māts .
. .

Meklējot skolotājus, par šīm problēmām esmu runājis

ar jauniem studentiem. Vini latviešu skolas darbu uzskata

it kā par kādu pazemojumu, viens teica — ko es kā students

tur blēņošos? Viņš jau ir aizmirsis, ka arf ar viņu pašu
kādam bija jāblēņojas. Šoruden Sanfrancisko jaunatnes dienās

man izdevās, jauniešiem pašiem nezinot, aprunājoties skaid-

rot jautājumu, kāda ir viņu latviskā apziņa un ko viņi domā

par latviešu vispārējām un sevišķi jaunatnes lietām. «Inter-

vēju" 76 jauniešus trijās dienās. Rezultāti bēdīgi. Visiem

ļoti vājas latviešu valodas zināšanas — nevar brīvi izteikties,

gandrīz nekā nezina no Latvijas vēstures, tikai kā pa sapņiem
atceras latviešu skolā mācīto. No latviešu literātūrasnezina,

kas ir Rainis, Blaumanis utt. Nezina, kas vada latviešu

centrālās organizācijas. Puse nezināja, kas ir Amerikas

latviešu jaunatnes apvienības priekšnieks. Visumā zināšanas

par latvisko kultūru gaužām niecīgas. Kur nu te lai rodas

latviskā pašapziņa un nacionālās cīņas gars? Ar dziesmu-

svētkiem un citiem lieliem sarīkojumiem jauniešos it kā

radām zināmu interesi, bet nav jaunatnes organizāciju, kas

to visu ievadītu nopietnā gultnē. Nav vairs jaunatnes vadītāju,

kas par tādiem būtu sagatavoti un kas spētu iedzīvoties taga-

dējo jauniešu garā. Latvijas laika vadītājiem te maz ko

iespēt. Kas gādās par jaunu vadītāju un skolotāju sagatavo-

šanu? Šis jautājums trimdā jau ir 20 gadu vecs, bet neviens

kongress to nav atrisinājis. Kur ir tie jaunieši, kas vēlētos

sagatavoties par latviešu skolu skolotājiem? Divi reiz divi

nometnē uz skolotāju puduri pieteicās tikai divi jaunieši,

tāpēc tas nenotika! Esmu sācis jaunos skolotājus sagatavot

praktiskā darbā, skolā pieaicinot par palīgiem spējīgākos

audzēkņus. Ceru, ka būs sekmes, bet tas ir piliens jūrā. Ja

to sāktu visas skolas ar sevišķu organizāciju un sabiedrības

atbalstu, varbūt būtu līdzēts, un jaunie skolotāji rastos.

Jāsaka, ka ALA rietumu apgabalā, nākošos pāris gados
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veciem skolotājiem aizejot pensijā, latviešu skolu darbs būs

jāsašaurina līdz mājmācības kontrolei, ja skolotāju jautājumu
neatrisināsim Man nav izdevies latviešu skolas darbā iesais-

tīt nevienu šejienes skolās paidagogisko izglītību ieguvušo.
Tie aizbildinās, ka visu nedēļu nostrādājot amerikāņu skolās,

tāpēc sestdienās un svētdienās nepieciešama atpūta."

Dažam labam, kas šo vēstuli izlasīs, nolaidīsies rokas.

Tomēr tā būtu bēgšana pirms kaujas. Arī šī liecība prasa

rīcību, lai negātīvās parādības novērstu, un tā var nākt tikai

no atsevišķiem — lietosim vēlreiz šo vārdu — latviskuma

misionāriem.

Mosties, celies, strādā — šr Kronvalda mude ir vietā

arī tagad!

SECINĀJUMI

Šai grāmata iztirzājām pārtautošanās problēmu trešajā
Latvijā. Konstatējām, ka pārtautošanās ir nevēlama kā no

valsts, tā sabiedriskā un arf individuālā viedokļa. Pārtauto-

šanās novēršanā var darboties ģimene, sabiedrība, baznīca

un skola. Tomēr šr pretdarbība būs sekmīga tikai tad, ja

individi apzināsies pārtautošanās ļaunumu un centīsies no

tās izvairīties. Individuālā nostāja tātad ir latviskuma sa-

glabāšanas atslēga.

Ka reizēm trūkst gribas saglabāt latviskumu, par to ir

neskaitāmas liecības. Piemēra dēļ minēšu Zentas Mauriņas

pieredzi.

„
Pie manis arvien vēl nāk latviešu ģimnāzisti, vienreiz

nedēļā. Es mācu latviešuliterātūru unlaboju viņu domrakstus,

bet darbs karājas gaisā. Šo jauno cilvēku griba tiecas iekār-

toties zviedru dzīvē, pilnīgi iemācīties zviedriski, lai līdzi-

nātos skolas biedriemun pat pārspētu tos. Šī griba ir stiprāka

par vēli uzglabāt saites ar latviešu kultūru, kas nogrimusi

tumšā nebrīvībā." (Z.Mauriņa, TRIMDAS TRAĢIKA, 1965,

108. lpp.)

Šī jaunatne, par ko runā Mauriņa, acīm redzot, neapzinās,

ka ir iespējams augt divējādā kultūrā, un liekas, to neapzinās
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aiT viņu skolotāja, kas pati ir izaugusi divējādā, pat trejādā
kultūrā. Te, lūk, ir darbalauks ne vien latviešu skolotājiem,

baznīcai, vecākiem un audzinātājiem, bet arf ikvienam lat-

vietim, kas lasa šo grāmatu. Jaunatnei jāpaskaidro, kādas

priekšrocības ir augšanai divos kultūras veidos. Tomēr tiem,

kas to paskaidro, pašiem jābūt par šo patiesību pārliecinā-

tiem.

Saprotams, jābūt skaidrībā ari par to, ka visiem nav pa

spēkam augt divējādā kultūrā, bet par laimi mazattīstīto ir

samērā neliels skaits.

No ikviena individuālās nostājas atkarājas, vai trešajā

Latvijā augs latviskās ģimenes, pastāvēs latviešu draudzes

un skolas, darbosies latviešu organizācijas, notiks latviskie

svētki, lasis latviešu grāmatas un laikrakstus, un vispār —

vai plauks latviskā kultūra. No individuālās nostājas ari

atkarāsies, vai trešā Latvija būs tā, kas atkal reiz atjaunos

pirmo Latviju.

Noslēgumā pavisam īsi jāpieskaras argumentiem, ar

kādiem okupētās Latvijas propagandas izdevumi izskaidro

latviešu pārtautošanos trimdā. Brīvajā pasaulē jaunatnes

atsvešināšanās notiekot tādēļ, ka vecā paaudze runājot sliktu

par Latviju, to apmelojot. Atbilde ir vienkārša. Neviens

latvietis nedz trimdā, nedz dzimtenē nerunā sliktu par Lat-

viju un to neapmelo. Vecā paaudze ir personīgi pieredzējusi,

kā maza tautas nodevēju kliķe, balstoties uz krievu un āziātu

durkļiem, sagrāba varu brīvajā Latvijā. Šo vienkāršo patie-

sību vecā paaudze pauž brīvās pasaules latviešu jaunatnei.

Šī patiesība visvairāk nepatīk šaurajām aprindām, kas tagad

valda Latvijā. Viņiem nepatīk arī mūsu ticības apliecinājums:

Mēs ticam, ka Latvija atkal būs brīva.
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LATVIEŠU TRIMDINIEKU NODARBOŠANĀS 1947. GADĀ

(avots: 3.LAK)

Kultūras un izglītības darbinieki:

Augstskolas mācībspēki 221

Skolotāji 2469

Mākslinieki 776

Garīdznieki 143

Pārējie 442

Brīvo profesiju darbinieki:

Ārsti 487

Ārsti zobu slimībās 240

Veterinārārsti 86

Advokāti, notāri 231

Inženieri:

Ķīmiķi 119

Elektroinženieri 52

Būvinženieri 179

Mechaniķi 62

Ceļu inženieri 11

Inženieri (nespecificēti) 405

Architekti 107

Inteliģenta darba strādnieki:

lerēdņi 9701

Karavīri 347

Farmaceiti 409

Žēlsirdīgās māsas, vecmātes un masieres 931

Pārējie 1427

Metallrūpniecības strādnieki:

Atslēdznieki 791

Kalēji 202

Virpotāji 119

Pārējie 406
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Būvstrādnieki:

Būvtechniķi 352

Mūrnieki 173

Namdari 245

Krāsotāji 151

Podnieki 52

Pārējie 609

Tekstilstrādnieki:

Audēji 139

Pārējie 194

Apģērba pagatavotāji:

Drēbnieki 265

Šuvējas 603

Pārējie 185

Apavu pagatavotāji:

Kurpnieki 371

Pārējie 63

Grāmatrūpniecības strādnieki;

Burtliči 101

Pārējie 148

Pārtikas rūpniecības strādnieki:

Miesnieki 204

Maiznieki 276

Pārējie 339

Elektronozares strādnieki:

Elektromontieri 287

Elektrotechniķi 434

Radiomechaniki 106
3

Pārējie 500

Satiksmes un transporta darbinieki:

Staciju priekšnieki 67

Mašīnisti 157

Šoferi 2383
3

lelu dzelzceļa mašīnisti 12

Automechaniki 349
3

Pārējie 757
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Ūdensceļu satiksmes darbinieki:

Kuģu kapteiņi 88

Kuģu mechaniķi 94

Stūrmaņi 46

Pārējie 639

Pārējie kvalificēta darba strādnieki:

Keramikas nozarē nodarbinātie 27

Fotogrāfi 89

Pulksteņtaisftāji 43

Zeltkaļi 34

Frizieri 425

Pārējie 930

Dažādi:

Vienkārša darba strādnieki 1119

Kalpotāji 2277

Uzņēmēji, veikalu īpašnieki 1373

Lauksaimnieki, laukstrādnieki, lauku pašvaldību darbinieki;

Lauksaimnieki, dārznieki 9039

Laukstrādnieki 2270

Pienotavu v.c. lauku uzņēmumu darbinieki 362

Lauku pašvaldību darbinieki 109

Virsmežziņi, mežziņi 338

Agronomi, kultūrtechniķi 399

Mājsaimniecībā nodarbinātie, studenti, skolnieki:

Mājsaimnieces 9124

Studenti 2024

Skolnieki, mācekļi 7383

Saprotams, tagad vairs nav iespējams pārbaudīt augšējo

datu absolūto pareizību. Tajos arī neietilpst tie bēgļi, kas

devās pāri Baltijas jūrai uz Zviedriju. Tomēr ar šiem iespē-

jamiem defektiem var pieņemt, ka tālākie relātīvie skaitļi ir

tuvi īstenībai.
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Salīdzināsim latviešu tautības strādājošo skaitu Latvijā

pēc 1935. gada tautas skaitīšanas grupējuma pa arodiem

(CETURTĀ TAUTAS SKAITĪŠANA LATVIJĀ 1935. GADĀ,

Rīgā 1939) ar augšējiem 1947. gada datiem. Jāpiezīmē, ka

pēdējos sagrupēt tā, kā grupēti dati 1935. gadā, bija ļoti

grūti, jo grupas, apzīmētas ar «Pārējie", ir pārāk lielas.

LATVIEŠU SKAITA SALĪDZINĀJUMS DAŽĀDOS ARODOS

1935.g. Latvijā un 1947.g. trimdā (Vācijā un Austrijā)

°ļo. kas
1935 1947

devies

Lauksaimniecība: trimdā

Agronomi, kultūrtechniķi 2528 399 16

Lauksaimnieki, laukstrādnieki 645.557 11.309 2

Virsmežziņi, mežziņi 3035 338 11

Keramika v.c. :

Keramikas nozares darbinieki 3071 27 1

Metalla apstrādāšana:

Virpotāji 736 119 16

Kalēji 4351 202 5

Atslēdznieki 4066 791 20

Zeltkaļi 189 34 18

Pulksteņtaisītāji 215 43 20

Elektrotechniķi 1578 827 52

Inženieri 1109 457 42

Pārējie metalla apstrādātāji 7627 1317 18

Ķīmiskā rūpniecība:

Ķīmiķi 2464 119 5

Ādu apstrādāšana:

Kurpnieki 5144 371 7

Pārējie apavu gatavotāji 2066 63 3

Tekstilrūpniecība:

Audēji 4427 139 3

Pārējie tekstilstrādnieki 7591 194 3
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Papīra apstrādāšana un poligrāfija:

Burtliči 671 101 15

Fotogrāfi 502 89 18

Pārējie grāmatrūpniecības
strādnieki 2774 148 5

Pārtikas vielu rūpniecība:

Maiznieki 1407 276 20

Miesnieki 878 204 23

Pienotavu v.c. darbinieki 6621 362 5

Pārējie pārtikas rūpniecības
strādnieki 4623 339 7

Apģērbu gatavošana:

Drēbnieki un šuvējas 13.765 868 6

Pārējie apģērbu gatavotāji 8160 185 2

Būvniecība:

Mūrnieki 3232 173 5

Podnieki 513 52 10

Namdari
245 7

Krāsotāji 17§6 151 8

Pārējie celtnieki 8269 1258 15

Tirdzniecība:

Uzņēmēji, veikalu īpašnieki 27.637 1373 5

Satiksme:

Kuģu kapteiņi, mechaniķi,

stūrmaņi 789 228 29

Pārējie satiksmes darbinieki 17.770 3846 22

Brīvās profesijas, izglītība, māksla:

Mācībspēki un skolotāji 8367 2690 32

Garīdznieki 456 143 31

Advokāti, notāri 692 231 33

Mākslinieki 1541 776 50

Pārējie kultūras un izglītības
darbinieki 613 442 72
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Veselības kopšana:

Ārsti, zobārsti 1260 727 58

Farmaceiti 587 409 70

Žēlsirdīgās māsas, vecmātes,

masieres v.c. 4136 ' 931 23

Frizieri 2549 425 17

Veterinārārsti 213 86 40

Pārvaldes un kancelejas darbinieki 23.901 11.237 47

Dažādi:

Mašīnisti 1651 169 10

Mājkalpotāji 23.298 2277 10

Pārējie 58.414 2396 4

Kopā 926.358 49.586

Salīdzinājumam no 1935. gada tautas skaitīšanas datiem

ņēmām tikai latviešus (skaitot arī pārējās tautības, kop-

summa 926.358 pieaugtu līdz 1.192.517). Tas darīts labākas

salīdzināšanas dēļ ar trimdiniekiem 1947. gadā, jo starp

pēdējiem bija pavisam maz minoritāšu tautu locekļu. Piemē-

ram, 1935. gadā Latvijā minoritātes bija ap 25 % no visiem

iedzīvotājiem, kamēr trimdinieku starpā minoritātes var

vērtēt ap 2,8 % (tādu procentu J. Veidemanis konstatēja Mil-

vokī 1958. gadā - sk.: LHZA RAKSTU KRĀJUMS 11, Ņujorkā

1963, 186. lpp.).
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Aptauja Austrālijā par latviešu laika budžetu un sarunu

valodu (1965). Tā ietver trīs ģimenes un četras atsevišķas

personas. Skaitļi tabulā rāda, cik laika (stundas un minūtes)

nedēļā attiecfgā persona pavada 1) darbodamās nerunājot,

2) darbodamās runājot: a) latviski, b) angliski; 3) kopā.

PIRMĀ ĢIMENE

Šai ģimenē tēvs ir 56 gadus vecs, māte 54 un meita 14

gadus veca.
Darbošanās Darbošanās runājot Kopā
nerunājot latviski angliski

Tēva laika sadalījums:

Ģimenē 20:00* 42:40 — 62:40

Ārpus ģimenes:

Darbā - - 40:45 40:45

Brīvlaiks: a) neorganizētais — — 1:15 1:15

b) organizācijās pavadītais — 7:45 — 7:45

Miegam 55:35 — — 55:35

Kopā 75:35 50:25 42:00 168:00

Mātes laika sadalījums:

Ģimenē 30:30 43:30 - 74:00
J

Ārpus ģimenes:

Darbā - - 4:00 4:00

Brīvlaiks: a) neorganizētais 1:00 4:00 11:00 11:00

b) organizācijās pavadītais — 9:30 4:00 13:30

Miegam 60:30 - - 60:30

Kopā 92:00 57:00 19:00 168:00

Meitas laika sadalījums:

Ģimenē 10:30 26:30 14:30** 51:30
I

Ārpus ģimenes:

Skolā - ~ 37:30 37:30

Brīvlaiks: a) neorganizētais —
— 1:30 1:30

b) organizācijās pavadītais 00.45 9:30 00:45 11:00
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Miegam 66:30 — — 66:30

Kopā 77:45 36:00 54:15 168:00

* No tā lasīšana angliski 3 stundas 20 minūtes.

**Mācīšanās.

OTRĀ ĢIMENE

Tēva vecums bija 55 gadi, mātes 47, dēla 21 un meitas

20 gadi. Darbošanās Darbošanās runājot Kopā

... .
nerunājot latviski angliski

Teva laika sadalījums: 6

Ģimenē 12:30 25:15 — 37:45

Ārpus ģimenes:

Darbā un ceļā 17:45 2:30 40:00 60:15

Brīvlaiks: a) neorganizētais — — — —

b) organizācijās pavadītais 1:00 16:30 — 17:30

Miegam 52:30 - - 52:30

Kopā 83:45 44:15 40:00 168:00

Mātes laika sadalījums:

Ģimenē 21:30 37:00 — 58:30

Ārpus ģimenes:

Darbā un ceļā 20:30 15:00 22:30 58:00

Brīvlaiks: a) neorganizētais — 1:30 — 1:30

b) organizācijās pavadītais — — — —

Miegam 50:00 — — 50:00

Kopā 92:00 53:30 22:30 168:00

Dēla laika sadalījums:

Ģimenē 14:30 18:00 — 32:30

Ārpus ģimenes:

Studijās 47:00 - 5:00 52:00

Ceļā 6:00 4:00 - 10:00

Brīvlaiks: a) neorganizētais — 3:30 12:30 16:00

b) organizācijās pavadītais — 2:30 3:00 5:30

Miegam 52:00 — — 52:00

Kopā 119:30 28:00 20.30 168:00
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Meitas laika sadalījums:

Ģimenē 10:30 15:30 — 26:00

Ārpus ģimenes:

Studijās 45:30 — 3:00 48:30

Ceļā 11:30 4:00 — 15:30

Brīvlaiks: a) neorganizētais — 8:00 8:00 16:00

b) organizācijās pavadītais — 4:30 4:30 9:00

Miegam 53:00 — — 53:00

Kopā 120.30 32:00 15:30 168:00

TREŠĀ ĢIMENE

Šai ģimenē tēvs bija 40 gadus vecs, māte tikpat un meita

10 gadus veca.
. , . „ ,

Darbošanās Darbošanās runājot Kopa

Tēva laika sadalījums: nerunājot latviski angliski

Ģimenē 10:00 43:00 — 53:00

Ārpus ģimenes:

Darbā un ceļā 10:00 - 40:00 50:00
I

Brīvlaiks: a) neorganizētais — — 4:00 4:00

b) organizācijās pavadītais 4:00 — 4:00 8:00

Miegam 53:00 — — 53:00

Kopā 77:00 43:00 48:00 168:00

Mātes laika sadalījums:

Ģimenē 14:00 39:00 5:30 58:30

Ārpus ģimenes:
Darbā un ceļā 2:30 - 25:00 27:30

Brīvlaiks: a) neorganizētais — 1:00 3:00 4:00

b) organizācijās pavadītais 4:00 3:00 3:00 10.00

Miegam 68:00 - - 68:00

Kopā 88:30 43:00 36:30 168:00

Meitas laika sadalījums:

Ģimenē 6:30 26:00 4:30 37:00

Ārpus ģimenes:

Skolā -
- 37:30 37:30
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Brīvlaiks:a) neorganizētais 4:00 — 4:00 8:00

b) organizācijās pavadītais 1:00 — 8:30 9:30

Miegam 76:00 — — 76:00

Kopā 87:30 26:00 54:30 168:00

ATSEVIŠĶAS PERSONAS

19 gadus veca Sieviete:
Darbošanās Darbošanās runājot Kopā

nerunājot latviski angliski

Ģimenē 25:00 11:00 10:00 46:00

Ārpus ģimenes:

Darbā 26:00 — — 26:00

Brīvlaiks: a) neorganizētais 14:00 4:00 9:00 27:00

b) organizācijās pavadītais 4:00 — 1:00 5:00

Miegam 64:00 — — 64:00

Kopā 133:00 15:00 20:00 168:00

20 gadus veca sieviete:

Ģimenē 31:30 14:00 - 45:30
1

Ārpus ģimenes:

Darbā 23:00 2:30 8:00 33:30

Brīvlaiks:a) neorganizētais 11:30 5:00 4:30 21:00

b) organizācijās pavadītais 2:30 2:00 — 4:30

Miegam 63:30 - - 63:30

Kopā 132:00 23:30 12:30 168:00

30 gadus veca sieviete:

Ģimenē 16:00 83:00 - 99:00
1

Ārpus ģimenes:

Darbā — — — —

Brīvlaiks: a) neorganizētais 1:00 1:00 3:00 5:00

b) organizācijās pavadītais — 4:00 — 4:00

Miegam 60:00 —
— 60:00

Kopā 77:00 88:00 3:00 168:00
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47 gadus vecs vīrietis:

Ģimenē 13:00 33:00 3:00 49:00

Ārpus ģimenes:

Darbā un ceļā 15:30 10:30 26:00 52:00

Brīvlaiks: a) neorganizētais — — 3:00 3:00

b) organizācijās pavadītais — 6:00 — 6:00

Miegam 58:00 — — 58:00

Kopā 86:30 49:30 32:00 168:00
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