
Kārlis Draviņš

A R C H Ī V S. 1. sējums Sidnejā 1960.g., 168 lpp.,
2. sējums 1961.g., 235 lpp. Izdevējs Austrālijas latviešu
centrālais archīvs.

Latviešu trimdinieku jaunākā paaudze, izglītodamās sve
šo zemju skolās, pie tam lielum lielā daļā izvēlēdamās 
kādu no t.s. praktiskajām profesijām, tikai salīdzinot 
nedaudzos gadījumos pievēršas latviešu vēstures, valodas 
vai sabiedriskām problēmām. Tāpēc gandrīz visur, kur nā
kušas klajā kādas nozīmīgākas publikācijas vienā vai otrā 
latviešu humanitāro zinātņu nozarē, rosinātāji un lielākie 
darba darītāji parasti bijuši kādi ideāli noskaņoti vecākās 
paaudzes darbinieki, kas svešajā zemēs ieradušies jau ar  
Latvijas brīvības laiku garīgo bagāžu.

Tas vērojams arī Austrālijā, kur neilgi viens pēc otra 
izdoti divi humanitāru rakstu krājuma "Archīvs" sējumi. 
Pirmo (1960.g.) rediģējis Ed.Dunsdorfs, otru (1961.g.) I.
Šterns. Abi krājumi varējuši nākt klajā tikai ar Austrālijā 
latviešu plašāku aprindu atbalstu, kāpēc arī saprotams, ka 
uzņemti tikai šinī dienvidu kontinentā un Jaunzēlandē 
dzīvojošo autoru darbi. Pēdējo ierobežotais skaits 
nav atļāvis sasniegt tādu krājumu vienveidību, kāda būtu 
iespējama, koncentrējoties ap kādām zināmām, piem. vēstu
res problēmām. Rakstu autori, kā redzams, centušies sniegt
atzīstami augstas pakāpes darbus, taču, aprobežojoties ar

 
Austrāliju vien, nācies iespiest rakstus, kas ir diezgan
dažādā līmenī. Tā nu joprojām paliek jautājums, kas,tamlī-
dzīgus krājumus publicējot, īsti jāņem vērā - vai nu plašākas lasī-
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tāju aprindas, vai attiecīgās nozares speciālisti.
"Archīva" 1. sējumā Ed.Dunsdorfs publicējis ziņas par 

apgļu filozofu Rodžeru Bēkonu, kas 1267. g. rakstījis par 
prūsiju un Latviju un izsacījis savas domas par iedzīvotāju pie
vēršanu kristīgai ticībai. Jo zīmīg s  ir Bēkona sprie
dums, ka to ļoti aizkavējušas vācu bruņinieku varmācības.
I. Šterna pētījums par draudžu baznīcām un latviešu reliģis
ko dzīvi pirms reformācijas (ar daudz norādēm uz avotiem 
un literatūru) šķiet kāda vēl plašāka darba kopsavilkums. Tur 
minētie fakti būs ņemami  vērā ari katram zinātnie
kam, kas nodarbojas ar veclatviešu rakstu pētīšanu. Vai
it visur uz zemēm Latvijā katoļu tic ība bijusi ļoti vāji 
iesakņojusies, kā domā I.Šterns, jāapšauba; šinī ziņā gan 
būs bijusi liela starpība starp piepilsētu rajoniem un at
tālu, izolētu, grūti piesniedzamu novadu ļaudīm.

Sāpīgie latviešu trimdinieku asimilācijas jautājumi 
skarti abos "Archīva” sējumos. Ed.Dunsdorfs savā īsajā 
referātā par latviešu robežniekiera (t.i.aktīvi divu kultūras 
novados dzīvojošiem) Austrālijā izsaka optimistisku konsta- 
tējumu, ka trešās paaudzes "robežniekos"daudzkārt vērojama ļo
ti spēcīga tendence atgriezties pie savas sākotnējās kul- 

  
tūras. 

Par latviešu asimilēšanos tieši Austrālijā rakstījis
J. Baltaks; viņa konstatējumi, kā ari sagaidāms, stipri 
pesimistiski. Viņa sniegtiem faktiem kā labu illustrāciju 
varētu pievienot daudz citu ziņu par latviešu jaunās pa
audzes pārtautošanos Vācijā, Zviedrijā, Amerikā u.c.

Ed.Silkalna raksts (saīsināts universitātes semināra 
darbs) referē par nacionālo minoritāšu bērnu izglītošanu 
Latvijā (1918-1940). Redzam, kāda lielas brīvības zeme mūsu 
dzimtene ir bijusi, kaut vai salīdzinājumā ar Austrāliju, 
kur, pēc laikrakstu ziņām, šovinistiska neiecietība reizēm 
izpaužas diezgan neapslēpti.



V. Dulmanis savā darbāa aplūkojis Latvijas nākotnes iz
redzes starptautiskās politikas fona; raksts, atgādinādams 
dažu labu kaut kur agrāku jau lasītu, ar saviem nedroša
jiem minējumiem labāk būtu iederējies kādā periodiskā iz
devumā. Mūzikas speciālistus, bet ari folkloristus intere
sēs Ed.Dunsdorfa ziņa par Richarda Vāgnera latvisko dzies
mu.

J.Sarma apskatījis latviešu rakstnieku t.s. "Dzelmes" 
1906. gada deklarāciju. Raksts visai interesants, tikai 
žēl, ka šis svarīgais notikums ar sekojošo plašo un sirdī
go polemiku nevar tikt pienācīgi sīki un rūpīgi iztirzāts 
tik Īsā pārskatā. Tagad atsevišķo autoru visai atšķirīgos 
uzskatus nācies raksturot pārāk vienkāršoti.

Tālākā daļā iespiests Lilijas Dunsdorfas 
pārskats par latviešu trimdas grāmatniecību 195o.-1959.g.,
bet no Gun. Jurjāna referāta par latvisko latviešu gleznie-
cībā sniegts tikaiv i e n u  lpp. garš konspekts. Būdams pār- 
lieku saspiests, tas nesasniedz savu mērķi, un ir jā
jautā, vai maz ir nozīme blakus plašiem pētījumiem un ap
skatiem sniegt tamlīdzīgus koncentrātus.

Par "Archīva" otru sējumu sniegta ziņa, ka tas iespiests
tikai 250 eksemplāros; šķiet, ka ar laiku būtu varējuši 
tikt pārdoti gan vismaz simti pieci, ja ne vairāk, it īpaši 
t ā p ē c , ka paredzēts  
izdot ari turpmākus "Archīva" sējumus.

R.Ziediņa raksts par labā jēdzienu mūsdienu filozofijā 
ir mūsu emigrācijas presē tikpat kā nemaz necilātas speci
ālas problēmas tirzājums. Ar nožēlu jākonstatē, ka mūsu 
dienu varmacībām pilnajā pasaulē mēs stāvām milzīgi tālu 
no dzīvošanas pēc šīm augsto vērtību mērauklām. Jo vairāk 
tas jāsaka par J. Martinsona (ne Mārtiņsona?) uzskatiem 
(rakstā Tiesību normas un Dieva likumi). Ka pazemība, pie-
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ticība un cilvēku mīlestība būtu pēdējo pamatā, tas gan 
balstīts ar citātiem no Bībeles, taču autora superhumāno 
uzskatu realizācija, nav šaubu, radītu pasaulē īstu anarch:
ju un varmācīgu bandītu neaprobežotu t e r r o r u .

Ilgāku pētījumu rezultāti publicēti I. Šterna darbā 
Lēņu tiesības un nevācu vasaļi Latvijā; arī še sniegtas 
daudzas  literatūras norādes. Arī nevēstur- 
nieku interesēs ziņas par latviešu un lībiešu tautības va
saļiem mūsu dzimtenē 13. - 15. g.s. Latvijā nenotika tā 
kā vairākas citās zemēs, kur izveidojās un cauri gadu sim
teņiem pastāvēja pašu tautības muižniecība. Tās vairāk iz
glītotā daļa spēja stipri s kmēt savas nācijas kulturālo 
attīstību. Piemēri nav tālu jāmeklē  pat 
mūsdienu komunistu Čechoslovākijā vai Polijāj (pat Padoraju 
Krievijā) tūristiem ar pompu un lepnumu rāda kādreizējo 
aristokratu un valdnieku celtās pilis, savākto gleznu klās
tus un nesamaksājami vērtīgos manuskriptu un grāmatu krā
jumus. I.Šterns savā rakstā raudzījis skaidrot arī iemes
lus, kādēļ kādreizējie lībiešu un latviešu lēņi pakāpeniski 
ki iznīkuši. 

Ed.Dunsdorfs savā rakstā Latviešu kultūras atblāzma 18.gs. 
Vācijā pasvītrā,  pretstatā agrākiem uzskatiem, 
ka Herders par latviešu tautas dziesmām sācis interesēties 
nevis daudzinātā Hāmaņa, bet gan pazīstamā vācu rakst 
nieka G.E.Lesinga ietekmē. Pēdējais bija ieapzinies ar 
lietuviešu dainām Rūiga (Ruhig) tulkojumā, kas bija nākušas 
klajā 1745. g. Vai Lesings pazinis arī latviešu tautas 
dziesmas, būtu jānoskaidro turpmākos pētījumos. Pēc Duns- 
dorfa domām, paša Hāmaņa spriedumi varētu būt Lesinga iero
sināti; Hāmaņa loma latviešu folkloras novadā vispār tikusi
nārspīlēta. Jo svarīgs  ir Dunsdorfa konstatējams, ka
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jau Ģēte (ko Herders bija iepazīstinājis arī ar latviešu 
tautas poēziju) 1828.g., publicēdams recenziju par 
Rēzas lietuviešu dainu krājumu, izvirzījis prasību, ka 
tautas dziesmas jākārto pēc cilvēka mūza posmu norises. 

 Kā labi zināms, Kr. Barona Latvju Dainās dzies- 
mas tieši tā arī izgrupētas. Ed.Dunsdorfs spriež, ka te 
mūsu priekšā parallēls intelektuāls atklājums. Būtu tomēr 
jājautā, vai Kr. Barons, par tautas dziesmu izdevumiem 
interesēdamies, nevarētu būt lasījis arī minēto Ģētes re
cenziju. Turpat tālāk aplūkoti vēl Herdera latviešu tau
tas dziesmu krājumi (par tiem pieejami plašāki Luža 
Bērziņa un L.Arbuzova raksti) un literārās ietekmes; pats 
Herders, pēc Ed.Dunsdorfa domām, būs visai ietekmējis arī 
G. Merķeļa uzskatu pasauli.

J.Sarma plašākā darbā Zemgales lauku sēta un tās gads- 
kātta aprakstījis sava vectēva mājas (Vecsaules Kalniekus) 
visai uzskatāmi parādot, kādas tās un dzīve tur bija ap 
19. g.s. beigām. Reāliju apraksta sīkās detaļas etnogrā
fam vērtīgas, jo vairāk tāpēc, ka latviešu zemnieku dzīve 
šinī Zemgales nostūrī daudzējādā ziņā atšķīrusies no dzī
ves dažādos Vidzemes, Latgales vai Kursas novados. It vaļ
sirdīgā stāstījumā J.Sarma atklājis arī daudzas šo aizgā
jušo laiku ēnas puses, kas stipri kontrastē ar Virzas
Straumēnu poētizēti cildeno Zemgales vecās mājas notēloju-
mu. Citnovadniekāra visai duras ac ī s l a b i  s a -
skatamā jau dziļā un maz simpātiskā sociāla diferencēšanās 
laukstrādnieku un šī Zemgales novada saimnieku starpā. Ja, 
pie., Ziemeļkursā (kā šo rindu autoram labi zināms) vēl 
mūsu gadsimta 30. gados saimnieku dēli, būdami studenti 
(dažs pat universitātes mācības spēks!) ēda pie kopējā 
saimes galda, sēdēdami blakus ganiem un gājējiem, tad Vec
saulē jau toreiz kalpu ļaudis nav gājuši uz teātra iz
rādēm, jo tās bijušas domātas saimnieku šķiras piederīga-
jiem.
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Austrālijas latviešu uzvārdu krājumu sniedzis J.Baltaks. 
Diemžēl, kā pret autora darba metodi, tā pret viņa sprie
dumiem valodniekam ir daudz ko iebilst; tā ne mazums dī-
vainību ir uzvārdu grupējumos pēc nozīmēm. Līdzīgos pētī
jumos nepietiek tikai ar pašu uzvārda formu vien - 
nepieciešamas ari dažādas papildziņas, vispirmā kārtā jau 
- no kura novada dotā persona (resp. tās priekšteči) cēlu
šies. Tā, piem., kajaks citur nozīmē gan  "dauzoņu, 
delveri", bet citur var apzīmēt ari kādu kaiju sugu (lībie
šu valodas vārds). Tāpat jājautā, kāpēc s e d l i ņ š  
ievietots mājas dzīves un darba grupā, kad daudzas novados 
tā dēvē kādu krūmu (žīdatyu, uvonymus), ut. Sīkāka šī pub
licējuma kritika ietu tālu pāri šī raksta robežām.

V.Dulmanis savā rakstā Nacionālisms - mūsu pastāvēšanas 
pamats par jaunu aplūko problēmu, vai latvieši Austrālijā 
spēs pastāvēt ari nākotnē, konstatēdams, ka 1958. g. jaukto 
laulību bijis jau 76,1 o/o. Tīri latviskās laulībās tanī 
pat gadā piedzimuši tikai 10 o/o no visiem berniem. Šķiet, 

ka  nevar būt šaubu, kāds būs šī procesa bēdīgais 
gala rezultāts.

Tikpat neiepriecinošu ainu rāda P.Jureviča ziņojums par 
aptauju starp Austrālijas latviešiem, kas izdarīta 1959. 
un 1960. gadā. Ja ari pavalstniecības pieņemšanai nav ne
kādas nozīmes tautības ne- vai saglabāšanā (pat mūsu dzim- 
tenē visi latvieši tagad ir Krievijas pavalstnieki!), tad 
ko lai saka, ja latviešu grāmatas lasa vairs tikai 23,4 o/o 
no aptaujas atbildētāju bērniem. No atbilžu sniedzējiem 
gan 91 o/o vēl izjūt ilgas pēc dzimtās zemes, bet tikai 
9,3 o/o domā, ka viņi v ēl atgriezīsies Latvijā. Jaunāko
paaudzi, pēc visām aptaujas ziņām spriežot,draud drīza asimilē- 
šanās.



Zināms, ka visur pasaulē, no asimilācijas visilgāk būs 
pasargāti tie Jaunieši, kas izaug augsti intelliģentās 
ģimenēs, kur jūt lepnumu par piederību savai tautai un 
tur cienā un godā savu valodu.

Kaut ari "Archīva” atsevišķo rakstu apjoms un līmenis 
- un, jā tā drīkstētu teikt, relatīvā nozīme ir stipri ne
vienāda, taču krājuma abi jau iznākušie sējumi snieguši 
rindu visai vērtīgu publikāciju par latviešu kultūras 
problēmām. Tāpēc jāpriecājas par ziņu, ka paredzēts iz
dot vēl citus sējumus, jo vairāk tāpēc, ka citi līdzīga 
rakstura darbu kopojumi, ta "Ceļa Zīmes", filologu "Ceļi" 
un citi humanitāru rakstu krājumi parādas klajā ar ļoti 
lielām laika atstarpēm. Latviešu nacionālas kultūras tālā
kai attīstībai šādi izdevumi kā austrāliešu "Archīvs" vi
sai vajadzīgi| eksakto zinātņu darbiniekiem aizvien būs 
iespējams savus pētījumus publicēt kādas svešas valsts 
izdevumā vai nu Eiropā, vai kādā citā kontinentā.

Kārlis DraviņŠ 
Kävlingevägen 3a ,  
Lund, Sverige.


