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Mūsu jaunatne nav nevarīga
ATKLĀTA VĒSTULE ĀRIJAI ZVEJAI

Cienījamā autore! Jūsu dzejolī 
M ēs. . .  (LATVIJAs š. g. 28. nov. 
n-rā) lasāmas stipri pesimistiskas 
rindas, kur starp citu, sacīts:

Tik kaili, kādi tagad esam,
Mēs jaunus darbus un sniegumus
Nespēsim dot.

No Jūsu dzejoļa iepriekšējā un tā
lākā teksta izriet, ka runa ir par kā
du veselu ģenerāciju (Klīstošā, mek
lētāju paaudze...) Jūsu dzejolī sacī
tais,  ja gluži nemaldos, tātad jāsa
prot, kā kādas latviešu (jaunatnes?) 
paaudzes nespēka, nevarības, nezi
ņas, bezcerības, vismaz mazcerības 
dokumentējums. Zināms, kādā dze
jolī kā poētiskā sacerējumā sacītais 
var arī nebūt paša autora īstā pār
liecība, bet gan dzejiskas iztēles vai 
psīchiskas iejušanās, svešsituācijas 
pārņēmuma rezultāts.

Būdams par dažādām latviešu 
ģenerācijām (kā še, trimdā, tā dzim
tenē) stipri pretējos uzskatos, būtu 
Jums ļoti pateicīgs, ja Jūs neliegtu 
kādus tuvākus paskaidrojumus, kuru 
īsti latviešu paaudzi Jūs turat par 
šādiem nespēcīgiem nezinuļiem un 
nevaruļiem.

Mums piesniedzamā informācija 
taču liecina, ka ļoti daudzi latvie
šu jaunieši — un arī vīri un sievas 
pusmūžā, pat vēl vecāki, ir ieguvuši 
gan vidēju izglītību, gan augstākus 
zinātniskus grādus un sekmīgi dar- 
b ojas kā praktiskos, tā arī zinātnis
kos arodos. Publicēts arī daudz pētī
jumu. Nav nekāda iemesla spriest, 
ka nākotnē tas būtu citādi. Daudz 
svarīgāka jau ir problēma, kas da
rāms) lai latviešu turpmākās paau
dzes trimdā saglabātu savu tautību.

Tad vēl — ja vien kāds latvie
tis, it īpaši jaunietis, pats tikai gri
bētu savā mūžā veikt kādus darbus, 
kam paliekama vērtība mūsu tautas 
kultūras vai vēl plašākos novados, 
tad tāds tiek gaidīts izplēstām ro
kām! Tā lai apsveikti ir jauni drā- 
matiķi, prozisti un liriķi, īpaši tādi, 
kas nāk ar kaut ko jaunu, svaigu, 
nebijušu. Un zinātnes mācekļi? Tā
pat gaidīti!

Latviešu zinātnieki tiešām meklēt 
meklē skolēnus, mācekļus, kam sniegt 
tālāk savas zināšanas, kuras ievadīt 
pētīšanas darba metodēs un kam 
event. pat nodot pašu mūžā savāk
tos attiecīgās nozares materiālus. 
Piebilstams, ka rietumu zemēs nav

mazums tādu gadījumu, kad kāds, 
blakus savai tīri praktiskai profesi
jai, kas sagādā nepieciešamos līdzek
ļus eksistencei, pievēršas mākslinie
ciskai radīšanai vai zinātniskai pētī
šanai. Tā tas ir bijis un būs arī 
turpmāk latviešiem — .blakus eksis
tences profesijai nopietnās studijās 
iegūstot zinātnieka vai literāta dar
bam nepieciešamās dziļākās priekš
zināšanas.

Paliekami darbi? Sniegumi, kupus 
Jūs pieminat savā dzejolī?

Tie taču var rasties vai cik. Pie
mēram, ja kāds tikai gribētu saga
tavoties zinātniskai pētīšanai — var 
taujāt pēc lietpratīga padoma vē
lamās speciālitātes. zinātniekiem — 
archaiologiem, etnogrāfiem, mītolo- 
giem, ģeogrāfiem, vēsturniekiem, 
folkloristiem, literatūrzinātniekiem, 
valodniekiem utt. Adreses — katra 
latviešu laikraksta redakcijā.

Bez tam, kāds (jaunākas vai ve
cākas paaudzes) latvietis, kas pats 
tieši nevar vai nevēlas darboties kā
dā zinātnes vai mākslas nozarē, ta
ču var vērtīgi un cildeni (savu ma
teriālo iespēju robežās) sekmēt pa
liekamas nozīmes darbu publicēša
nu. Konkrēts piemērs: valodnieku iz
dodamais zinātnisku rakstu krājums 
„Ceļi“ (trimdā 10. un 11. sējums; 
rakstu vislielākais vairums ar at
zīstamu un paliekamu vērtību) iz
nāks daudz biežāk un biezāks, ja 
dažs turīgs latviešu mecenāts to at
balstīs. Kaut vai nopirkdams kādus 
5— 10 eksemplārus, ko tad uzdāvi
nāt kādām universitāšu vai citām 
bibliotēkām. Tā tiešām būs sekmē
ti „darbi un sniegumi“ .

Pēteris Ērmanis kādā no saviem 
atmiņu atskatiem saka, ka viņam 
Latvijas valsts sākuma gados šķi
tis — visa dzīve vepas pretim plaša 
un tāla. Tāla un plaša tā veras pre
tim arī tagad katram, kas ir jauns 
— vai spēj pats tāds vēl justies. Ir 
jau, zināms, arī nesekmīgas, nelaimī
gas, neizdevušās dzīves. Bet nekādā 
ziņā nevaru Jums, cienījamā auto
re, pievienoties, it kā tiešām eksis
tētu kāda vesela latviešu purva bri
dēju ģenerācija. It kā kāda vesela 
„dubļos grimēju“ paaudze, kuras 
vārdā Jūs rakstāt: „M ēs. . . “

Ar cieņas apliecinājumu 
Lundā, Zviedrija.

Kārlis Draviņš


