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“CEL GALVU AUGSTĀK, LATVIETI!”
BIBLIOTĒKAS ROBEŽZĪMES. SARAKSTE AR TRIMDU
Pētot Jelgavas pilsētas bibliotēku 100 gadu garo vēsturi, no jauna pārlasot neskaitāmās
atskaites, gada pārskatus, statistikas rādītājus, rīkojumus, fotogrāfijas un salīdzinoši
nedaudzās dzīvās atmiņas, top skaidrs, ka šajā vienlaikus garajā un īsajā Jelgavas
pilsētas bibliotēkas pastāvēšanas simtgadu posmā ir daudz notikumu – lielu un mazu
– kas būtu pelnījuši uzmanību.
Tomēr man, šo publikāciju autorei, sevišķi novembrī ir būtiski runāt tieši par bibliotēku
vēstures robežzīmēm – par pagrieziena punktiem, kuros bibliotēka spoguļo mūs pašus.
Par to, kā bibliotēkā pēc ilgā padomju okupācijas perioda sāk atgriezties brīvība. Par
to, kā izlikšanos nomaina patiesums. Par bibliotēkas saraksti ar trimdu, kam šajā
brīvības ceļā bijusi nozīmīga vieta.
Ikdienā mēs par to daudz nedomājām
Iepriekšējā publikācijā (https://ej.uz/3_publikacija) rakstīju par to, kā pēc 1944. gada
bibliotēkā ienāk varmācīga ideoloģija – kā no “nevēlama” satura, no padomju pilsonim
“naidīgiem” izdevumiem tiek “tīrīti” bibliotēku grāmatu krājumi – grāmatas tiek
dedzinātas, smalcinātas, nobēdzinātas. Kā par bibliotēku darba neatņemamu obligātu
sastāvdaļu kļūst padomju ideoloģijas propaganda, slavinot pastāvošo varu un
“komunisma sasniegumus”. Protams, ka šis ideoloģiskais “ietvars” ilgajos padomju
okupācijas gados neatspoguļo Latvijas iedzīvotāju, tostarp bibliotēkā strādājošo,
patiesās domas, jūtas un pārliecību. Taču tas vienlaikus ir bijis nomācošs un nospiedošs
cietums, kura biezajos mūros bija jāizdzīvo vairākām paaudzēm. Un kuri neizbēgami
ietekmēja ikvienu cietumā ieslodzīto. Arī bibliotēkas.
Kādā sarunā par bibliotēku ikdienas darbu padomju okupācijas gados Jelgavas pilsētas
bibliotēkas ilggadējai darbiniecei Maijai Godelei, kas bibliotēkā strādā kopš
1975. gada, jautāju par to, cik psiholoģiski viegli vai grūti bijis pildīt obligātās
propagandas nodevas bibliotēkas ikdienas darbā: “Ikdienā mēs par to daudz
nedomājām. Plāns bija jāaizpilda, bezjēdzīgās atskaites par piecgades plāniem bija
jāiesniedz, jāslavina režīma svinīgie notikumi. Tolaik vienkārši bija tāda prasība un
formāli mēs to izpildījām,” vēl piebildei citējot kādas savas kolēģes tolaik sarkastisko
frāzi, kas Jelgavas bērnu bibliotēkas darbinieku vidū aizkulisēs tikusi lietota visai bieži:
“Komjaunieši rada grūtības, lai tās pārvarētu”.
Šo robežšķirtni starp ideoloģijas formālajām prasībām un reālajām cilvēku domām un
jūtām varam simboliski saskatīt arī kādā it kā ikdienišķā pašrocīgi zīmētā apsveikuma
kartītē, kuru kolēģiem bērnu bibliotēkas 10 gadu jubilejā 1962. gadā dāvinājis Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas kolektīvs. Apsveikuma tekstā teikts: “Sveicot Jelgavas pilsētas
bērnu bibliotēku jubilejā, vēlam panākumus mūsu jaunās paaudzes audzināšanā par
krietniem un skaidriem padomju cilvēkiem!” Piedevām šo “skaidro” padomju cilvēku
apsveikumā, protams, simbolizē neviens cits kā apzinīgs pionieris, kas ar grāmatu rokā
un pārliecības dzirkstīm acīs raugās komunisma gaišajā nākotnē. Taču aizverot
ideoloģiski pareizi uzrakstīto apsveikumu, no aizmugures vāka uz mums ķecerīgi
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raugās “izvirtušās”, kapitālistiskās pasaules popkultūras tēls – mikipele! Un kā nu ne –
līdz Padomju Savienībā tika radīta personalizētā mikipele, vēl bija jāgaida 4 gadi –
E. Uspenska stāsts par Pekausi jeb Čeburašku iznāk tikai 1966. gadā, savukārt
multiplikācijas filma pēc stāsta motīviem – tikai 1969. gadā.

“Vēlam panākumus mūsu jaunās paaudzes audzināšanā par krietniem un skaidriem padomju
cilvēkiem!”

Padomju grāmata – vislabākā pasaulē?
Ielūkosimies kādā 1954. gada izdevumā, kas savulaik glabājās Jelgavas bērnu
bibliotēkas (Jelgavas pilsētas bērnu bibliotēka tiek atvērta 1952. gadā, šobrīd –
Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis”) un citu bibliotēku krājumā.
A. Iļgickia, B. Somorova izdevums “Kā iespiež grāmatas” var šķist tam laikam atbilstošs
un visādi noderīgs populārzinātnisks izdevums, kurā aprakstīta grāmatiespiešanas
vēsture, iespiedtehnikas attīstība. Taču nav vairs nozīmes tam, kas tieši izklāstīts šajā
izdevumā, visa esence izteikta ievadā: “1950. gadā Padomju Savienībā izdeva vairāk
grāmatu nekā ASV, Anglija, Francija un Itālija kopā. [..] Bet grāmatas svarīgums nav
tikai daudzumā. Mūsu grāmata arī pēc sava idejiski zinātniskā satura ir pasaulē
vislabākā. Tā parāda padomju iekārtas lielās priekšrocības. [..] Kapitālistiskā prese –
grāmatas un žurnāli – ir pārpilni ar visa priekšzīmīgā, progresīvā apmelojumiem un
pauž zvērisku naidu pret komunismu. Tā kalpo tautu garīgai verdzināšanai, jauna
pasaules kara izraisīšanai. [..] Visā savā vēsturiskās attīstības ceļā – no vergturiem līdz
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kapitālistiem – grāmata bijusi pakļauta valdošo šķiru interesēm. Tikai Padomju
Savienībā, kur nav antagonistisku šķiru, grāmata pirmo reizi kļuva visai tautai
pieejama, izteikdama padomju tautu brālīgo sadraudzību.”

“Kā iespiež grāmatas.” A. Igļickis, B. Somorovs ; V. Popova red. Rīga : LVI, 1954. 65 lpp.

Kas tad īsti slēpjas zem šo “pasaulē labāko padomju grāmatu” slavinājuma? Un kā un
kad Jelgavas pilsētas bibliotēkās tomēr nonāca “kapitālistiskās pasaules” grāmatas ar
tajās it kā sludināto zvērisko naidu pret komunismu?
Pēc Otrā pasaules kara Latvijā tika atjaunota pilnīga grāmatniecības procesu
centralizācija, tas nozīmē, ka valsts izdevniecību darbību noteica vissavienības
uzraugošo iestāžu rīkojumi un atļaujas, ideoloģiskās vadlīnijas: “Latvijas Komunistiskā
partija un cenzūras ierēdņi liedza iepazīt trimdas, represēto vai iekšējā emigrācijā
nonākušo autoru darbus, kā arī neatkarīgās Latvijas grāmatniecības nozīmīgākos
izdevumus. Cenzūras radīto iespieddarbu trūkumu aizpildot ar netalantīgu, bet
režīmam lojālu autoru tekstiem, kas iespiesti masu tirāžās; tika būtiski deformēts
nacionālās rakstniecības un zinātnes attīstības process.”1 Tikmēr Rietumos
pakāpeniski veidojās trimdas izdevējdarbība – sevišķi Vācijā un Zviedrijā. Taču Latvijas
bibliotēkās, saprotams, šī latviešu izdevējdarbības daļa padomju okupācijas periodā
netika pārstāvēta.
Viss strauji mainījās 20. gadsimta 90. gados, kad bibliotēkās sākās aktīva sarakste ar
trimdas tautiešiem, no kuriem līdz pat 20. gadsimta 90. gadu beigām tiek saņemti
nozīmīgi grāmatu sūtījumi un dāvinājumi ar izdevumiem, kas līdz šim bibliotēkas
lasītājiem nebija pieejami.
Jelgavas pilsētas bibliotēkas (tolaik Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas) sarakste un
turpmākā sadarbība ar trimdas latviešiem ir bijusi cieši saistīta ar Jelgavas Latviešu
1

Zanders, Viesturs. Grāmatniecība Latvijā. Vēsturiskā attīstība, nozīmīgākās izdevniecības. Nacionālā
enciklopēdija. Tiešsaistes resurss: https://enciklopedija.lv/skirklis/22533
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biedrības darbību. 1990. gada 10. jūnijā tieši Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa
Barona zālē tiek atjaunota vēsturiskās Jelgavas latviešu biedrības darbība. Līdz brīdim,
kamēr biedrība iegūst savas atsevišķas telpas, visas sanāksmes notiek tieši bibliotēkā.
Taču daudz svarīgāki par telpām ir cilvēki. Tolaik Jelgavas pilsētas bibliotēkas
sarīkojumu organizatore un vienlaikus Jelgavas Latviešu biedrības sekretāre ir Elza
Mistere, kas organizēja tikšanās ar trimdas autoriem. Šie sarīkojumi bija ļoti apmeklēti,
tos vadīja latviešu valodas skolotāja no Zaļeniekiem Liliāna Štauere. Nozīmīga loma
sadarbībā ar diasporu ir arī toreizējai Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktorei
Aijai Nadziņai, kas bija arī atjaunotās Jelgavas Latviešu biedrības pirmās valdes
sastāvā. Jāpiebilst gan, ka lielākā daļa bibliotēkas novadpētniecības krājumā esošo
vēstuļu, kas sūtītas trimdas tautiešiem, ir Elzas Misteres rakstītas – tieši viņa bija tā,
kas aktīvi un nesavtīgi nodevās šim darbam – uzrunāt, aicināt ciemos, apkopot līdz tam
nepieejamo informāciju par diasporas dzīvi un radošo darbu tālumā. Aija Nadziņa kā
iestādes vadītāja vēstules parakstīja, bet pati nodarbojās ar citiem bibliotēkai
nozīmīgiem darbiem.
Līdz ar trimdas rakstnieku apmeklējumiem bibliotēkas krājumā ieplūda autoru
dāvinājumi – līdz šim bibliotēku krājumos nepārstāvēti latviešu un ārvalstu autoru
darbi.
Nezinu adresi, kur sūtīt, bet ceru, ka šī vēstule aizies uz pareizo vietu
Viena no pirmajām vēstīm no trimdas, no Toronto Kanādā, ko saņēma Jelgavas pilsētas
bibliotēka 1990. gadā, ir rakstnieces Indras Gubiņas (1927–2017) vēstule, kurā
daiļrunīga ir jau pati aploksne vien. Pirmkārt, vēstule adresēta Jelgavas pilsētas
bibliotēkai – visu padomju okupācijas posmu un vēl pēc neatkarības atgūšanas
bibliotēkas oficiālais nosaukums bijis Jelgavas Zinātniskā bibliotēka, pirmskara
bibliotēkas nosaukums tiek atjaunots vien 2016. gadā. Taču balss no tālienes sveicina
tieši Jelgavas pilsētas bibliotēku – tādu, kāda tā bijusi vēl brīvajā Latvijā. Aploksnes
kreisajā apakšējā stūrī redzams vēstījums pastniekam.

“Pastniekam – lūdzu piedodiet, ka nezinu tiešo adresi, bet paļaujos uz Jūsu palīdzību. Paldies.”
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“Esmu jelgavniece, kas nu jau gadiem ilgi dzīvo svešās zemēs, kāpēc – jūs ziniet.”

Ceru, ka Jūs sapratāt, kāpēc es 19. augustā no Jelgavas – aizbēgu. Atkal no Jelgavas!
Bibliotēka uzrunāja un aicināja daudzus trimdā dzīvojošus tautiešus rakstīt vēstules un
sūtīt bibliotēkai ziņas par sevi, tā sākot veidot Jelgavas pilsētas bibliotēkas trimdas
novadnieku kartotēku – tajā tika iekļautas ziņas par līdz šim pilnīgi nezināmajiem
novada trimdas literātiem.

6

Simtgades publikāciju sērija [#4]

“Mēs ļoti vēlētos ar Jums sarakstīties. Uzzināt, kādi darbi ir iznākuši ārzemēs.”

7

Simtgades publikāciju sērija [#4]

“Mūs interesē, vai esat jelgavnieks? Ja esat, tad pastāstiet mums, kāds Jūsu dzīves posms saistīts ar
Jelgavas pilsētu.”
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“Esmu Jelgavā gājusi pirmsskolā, pamatskolā un aizsākusi vidusskolu – Jelgavas Valsts Skolotāju
institūtu. Diemžēl – to nepaguvu pabeigt.”

Jelgavas pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Jelgavas Latviešu biedrību Krišjāņa Barona
zālē organizēja jelgavnieku tikšanās ciklu ar trimdas tautiešiem. 1991. gada
20. augustā bija plānota tikšanās ar Indru Gubiņu. Rakstniece ieradās Jelgavā
19. augustā, taču diemžēl tajā pašā dienā steigā un bailēs pameta Jelgavu, un pēc tam
arī Latviju. Šī vēstule ir zīmīga laikmeta liecība par to, kā trimdā dzīvojošie latvieši
Augusta puča laikā vēlreiz bēga no dzimtenes.
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“Ceru, ka nepazudīsim viena otrai, ka Jūs vai Misteres kundze atrakstīs, kas notika Jelgavā 20. augusta
vakarā, kāds tur bija noskaņojums, vai tikpat sasprindzis un bezcerīgs kāds tajās 2 dienās bija Rīgā?”
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Par 1991. gada augusta notikumiem liecina arī citas sarakstes. Tā, piemēram
bibliotēkas sarakste ar rakstnieci, dramaturģi Ainu Vāveri (1924–2011).

“Cerējām tikties arī ar Jums, bet viss pavērsās neparedzēti...”
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Vēstules noslēgums lapas otrā pusē. “Tā mēs kaut mazliet apmierinātu mūsu lasītāju lielo interesi par
to kultūr-daļu, kas līdz šim bija nezināma.” (Pibilde: vēstulē redzams Elzas Misteres rokraksts)
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“Par pagājušā gada neizdošanos Jelgavā pie jums viesoties, man tiešām ir žēl. Ceru, ka kādreiz to varēšu
izdarīt priecīgākos apstākļos, nekā tas būtu bijis pagājušajā gadā.”
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Pagaidām tikai no dāvinājumiem mēs dzīvojam
Sarakste ar trimdu arī apliecina sarežģītos materiālos apstākļus, kādus pēc neatkarības
atgūšanas bija jāpiedzīvo bibliotēkai, kultūras nozarei un Latvijai kopumā. Trimdas
tautiešu dāvinājumi ne tikai saturiski, bet arī skaitliski veidoja ievērojamu daļu tā laika
bibliotēku krājumu.

“Paldies Jums un pārējiem dāvinātājiem, kuri mums atsūtījuši grāmatas. 37% no pagājušā gadā iegūtām
grāmatām ir dāvinājumi. [..] Daudzos Latvijas rajonos un pilsētās kultūras iestādes slēdz līdzekļu
trūkuma dēļ. Arī mums iet diezgan grūti, līdzekļu trūkuma dēļ nevaram pasūtīt visus pieprasītos
laikrakstus un žurnālus. Tomēr vēl jau cīnāmies.”
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“Pagaidām tikai no dāvinājumiem mēs dzīvojam.” No vēstules dzejniecei Lolitai Gulbei (1931)
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“Mūs ļoti priecēja aploksnes uzlīme “Cel galvu augstāk, latvieti!” Tas mūs visus sapurināja, šajā drūmajā
un lietainajā ziemā. Pie mums vairs labu, skaistu, baltu ziemu nav. Ir lietus un vētras, kas vēl smagāku
dara mūsu pelēcīgo ikdienu. Nekas, gan jau izturēsim.”
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Kur īsti ir mājas?
Jelgavas pilsētas bibliotēkas sadarbība ar trimdā dzīvojošiem autoriem, kopā ar
Jelgavas Latviešu biedrību organizētie sarīkojumi–tikšanās ar ārzemju latviešiem, arī
Jelgavas Latviešu biedrības iniciētie Pasaules jelgavnieku salidojumi, kas tika organizēti
Jelgavā 1993., 1995., 1997., un 2000. gadā, apliecināja jelgavnieku vienotību un ilgi
apspiestās, daudzos okupācijas gados noklusētās ilgas atkal būt kopā – būt latviešiem.

“Ceram, ka šajā vasarā te pulcēsies visi jelgavnieki, kuri pilsētu atstājuši II pasaules kara beigās.” No
Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores Aijas Nadziņas vēstules rakstniecei, dzejniecei Ingrīdai Vīksnai.
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“Pēc īsā, bet darbīgā apciemojuma Latvijā, pēc viesošanās arī Norvēģijā, es esmu atpakaļ “Mājās”
Kanādā, – Toronto, – lai gan grūti pateikt, kur īsti ir mājas? Kur mājvieta, kur dzimtene? Viss jāpārdomā
un jāizsijā, kas redzēts un piedzīvots, un pārdzīvojumu jau bijis daudz!” No Ingrīdas Vīksnas vēstules
Jelgavas pilsētas bibliotēkai.

Jelgavas pilsētas bibliotēkas sakari ar tautiešiem pasaulē pēc 1990. gada bijis nozīmīgs
pagrieziena punkts bibliotēkas pašnoteikšanās ceļā. Liecinājums tam, ka bibliotēka
tomēr ir vieta brīvībai un atklātībai.
Latvijas neatkarības atgūšana. Brīvība. Nenovērtējams dārgums, kas prasa ziedošanos
un nerimstošu uzmanību. Brīvība prasa. Taču dod daudz vairāk. Iespēju būt Cilvēkam.
Iespēju būt īstam un patiesam. Un skatīties otram acīs ar mīlestību, cieņu un lepnumu.
Cel galvu augstāk, latvieti!

Sper kāju drošāk, latvieti!
Un augstāk, lepnāk galvu nesi!
Lai skauģi redz un naidnieki,
Ka savā zemē kungs tu esi! [..]

Tā – tava zeme, tava valsts,
Ko pats tu guvi cīņā garā!
Tu vienīgais tās sargs un balsts;
Tās liktenis guļ tavā varā.

To paša spēkiem kali tu
Un tēvu sapņiem veidu devi.
Cel, latviet, galvu augstāku
Un mācies cienīt reiz pats sevi!
Fragments no V. Plūdoņa dzejoļa “Latvietim”

18

Simtgades publikāciju sērija [#4]

Izmantotie avoti:
Publikācijas tapšanā izmantoti Jelgavas pilsētas bibliotēkas arhīva materiāli, kā arī
nepublicētie atmiņu ieraksti.
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