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G r ā m a t a

N eredzamas,
bet stipras stīgas

Latvijas Akadēmiskajai bib
liotēkai 5. martā apritēs 
480 . gads. Viens no tās 
darbības virzieniem ir arī 
mūsu valsts kultūras pār
stāvēšana citās zemēs. 
Latvijas proklamēšanas 85. 
gadadienas svētkus Vīnē 
Austrijas Nacionālās biblio
tēkas Baroka bibliotēkas 
zālē (Prunksaal) īpaši krāš
ņus padarīja Akadēmiskās  
bibliotēkas veidotā izstāde 
"No pagātnes uz nākotni. 
Austrijas un Latvijas kultūr
vēsturiskās saiknes". Tajā 
bibliotēka rādīja Latvijai ne
pārvērtējami svarīgo grā
matniecības daļu.

Izstāde Vīnē ilga desmit dienas, 
la  sniedza ieskatu latviešu tautas 
tradīcijās, vēsturē, mākslā, rakst
niecībā Eiropas vēstures kontekstā. 
Bija izstādītas senas vēstures hro
nikas, pirmie Rīgā radītie drukas 
darbi — 1588. gadā Mollīna tipogrā
fijā iespiestā livonieša Anzelma Bo- 
cija apsveikuma dziesma Polijas ka
ralim Sigismundam III Carmen gra- 
tulatorium. Ļoti ievērojams šā laik
meta pārstāvis ir rīdzinieks Bazīlija 
Plīnijs ar savu darbu "Rīgas slavinā
jums", kas izdots Leipcigā 1595. ga
dā. Izstādē neviltotu ziņkāri baudīja 
pirmais Rīgā iznākušais laikraksts 
"Rigische Novellen" (1680), Rīgas 
novadpētnieka Johanna Kristofa 
Broces (1742— 1823) Monumente 
sējumi, pirmās "Latviešu Avīzes" 
(1822), žurnāls "Austrums" (1885), 
arī "Latvju dainu" izdevumi. Am i
zanti bija ielūkoties pirmajās ziņās 
par Austriju latviešu valodā, kas 19. 
gadsimta vidū parādījās laikrak
stos, vēstures un ģeogrāfijas mācī
bu grāmatās. 1890. gadā Vīnē lat
viešu valodā tika izdota Dāvida 
dziesmu grāmata.

Austrijas prese vispirms iepazīs
tināja ar mūsu vēsturi, uzsverot, ka 
"Mīļi un izjusti — sasaucoties ar Ma
rijas dziesmu "Brīnum krāšņā" (K.M. 
Vēbera mūzika) — skan Latvijas na
cionālā himna", ka pamazām Latviju 
iepazīst tās nākamie Eiropas Savie
nības partneri, ka Latvijas karogs ir 
tāds pats kā Austrijas, tikai "sarkanās 
svītras ir tumšākas un platākas."
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Rakstos atgādināts, ka padomju va
ras gados uz Sibīriju tika izsūtīti 90 
tūkstoši latviešu.

Ar lepnumu izcelts, ka "visvieg
lāk robežas pārvarēja mūzika un ar
hitektūra". Gan Rīga, gan Vīne ir sla
venas kā Eiropas jūgendstila metro
poles. 1937. gadā Vīnē notika plaša 
latviešu mākslas izstāde, kuras at
klāšanā piedalījās Austrijas valsts 
federālais prezidents V. Miklass. 
1927. gadā Vīnē tika nodibināta 
"Latvijas studentu biedrība Austrijā". 
Divdesmitajos un trīsdesmitajos ga
dos latvieši labprāt izvēlējās Austri
ju kā studiju zemi. 1927./1928. gada 
ziemā Austrijā mācījās 65 studenti 
no Latvijas, arī pašlaik Vīnes, Grācas 
un Zalcburgas augstskolu studentu

vidū ir mūsu jaunieši. Šeit teoloģis
ko izglītību ieguvis garīdznieks 
Aloizs Broks un vēlākais bīskaps Pē
teris Strods.

Vīnes korespondents Ervīns 
Melharts informācijai uzlicis virsrak
stu "Jaukie latvieši" un izcēlis aus
triešu literatūras tulkojumus latviski, 
īpaši 19. un 20. gadsimta mijas auto
rus — Rozegera, Grillparcera ("Sap- 
fo"), Lēnava, Altenberga, Hamerlin- 
ga ("Amors un psihe"), Rilkes, Šnic- 
lera, Hofmanstāla, Stefana Cveiga, 
Kafkas, Mūzila, Jozefa Rota, Kubel- 
kas, Zimmela, Peruca darbus.

Hanss Haiders rakstā "Varonis 
Lāčplēsis un sikspārnis" min, ka 
"1524. gadā Rīgas bibliotēkas dibi
nāšanā palīdzēja Luters, kura ar no

saukumu "Bibliotheke Rigensis" 
līdz 1891. gadam atradās Rīgas Do
ma baznīcas krustejā. Ķeizars Jo- 
zefs atbalstīja kādas baznīcas celt
niecību. Latvieši vēl bija pilntiesīgi 
St. Pēterburgas un Berlīnes pilsoņi, 
kad 19. gs. Eiropu pāršalca nacio- 
nālromantiskās kustības vilnis. Tika 
daudzināts eposs par mītisko varo
ni Lāčplēsi, skolmeistari sacerēja 
hronikas, 1895. gadā Latvijas teātrī 
Rīgāpirmo reizi tika iestudēta izrā
de "Čigānu barons", 1912. gadā — 
izrāde "Sikspārnis". Rīgā vairākus 
mēnešus ar savu ansambli vieso
jās Makss Reinhards. 1934. gadā 
Rīgā viesojās Vīnes zēnu koris, 
1935. gadā Rīgā tika izdots pirmais 
Zigismunda Freida darbu tulko

jums "Seksualitātes te
orijas trīs esejas"".

2001. gada rudenī 
Latvijas Akadēmiskajā 
bibliotēkā atklāja Aus
trijas bibliotēku, kuras 
fondos nu jau ir vai
rāk nekā 4000 grāma

tu, videofilmu, literāro ierakstu un 
periodisko izdevumu vācu valodā. 
Līdzās mūsdienu austriešu literatū
rai tajā ir arī grāmatas par Austrijas 
vēsturi, kultūru, zinātni, politiku un 
tautsaimniecību. 2002. gada pava
sarī, īsi pirms Austrijas Republikas 
prezidenta Dr. Tomasa Klestila vizī
tes mūsu valstī, Latvijas Akadēmis
kā bibliotēka sarīkoja Austrijas un 
Latvijas kultūrvēsturisko saikņu iz
pētei veltītu izstādi "No pagātnes uz 
nākotni".

Akadēmiskās bibliotēkas direk
tore Venta Kocere: —  Austrijas 
Nacionālās bibliotēkas telpās bija 
iespējams iepazīties ar daļu no šīs 
ekspozīcijas, kas papildināta ar li
teratūru par Latviju un latviešu tau
tas likteņiem laikmetu griežos un 
aptvēra laika posmu no 16. gad
simta līdz mūsdienām. Kopumā bi
ja  izstādīti apmēram 500 objekti, to 
skaitā Latvijas Akadēmiskajā bibli
otēkā glabātie Austrijas ercherco- 
ga Leopolda Vilhelma (1641), ķei
zarienes Marijas Terēzi ja  s (1745) 
un ķeizara Jozefa II (1761) rokraksti 
un autogrāfi. Šodien ne katram 
vairs zinām i apstākļi, kāpēc Rīgā 
uzcelta Sāpju Dievmātes baznīca 
— Austrijas imperators Jozefs II, 
1780. gadā braucot no Vīnes uz St. 
Pēterburgu un apstājoties Rīgā, ie
rosināja mazas, neizskatīgas kape
las pārbūvi par īstu baznīcu. Izstā
de varēja tapt, pateicoties mūsu 
projekta sadarbības partneriem un 
atbalstītājiem  —  Austrijas Nacio
nālajai bibliotēkai, Austrijas Izglītī
bas un zinātnes ministrijai, Austri
jas Ārlietu m inistrija i un Latvijas 
Republikas Ā rlie tu ministrijai.

Atklājot izstādi, Latvijas Re
publikas izglītības un zinātnes mi
nistrs Kārlis Šadurskis teica: — Iz
glītība un kultūra ir  kā neredzamas 
zelta stīgas, kuras vieno un saista 
tautas un vairāku gadsimtu garu
mā vilinājušas un vadījušas dau
dzus gaišus prātus no Baltijas jū 
ras krastiem uz kalnu zem i Austri
ju . Austrijai un austriešiem daudz 
skaistu vārdu veltījuši rakstnieki 
Reinis un Matīss Kaudzītes, Jānis 
Jaunsudrabiņš, Jānis Akuraters, 
Zenta Mauriņa, Kārlis Skalbe un 
citi. Kārlis Skalbe 1920. gadā rak
stīja: "Vecā Eiropa neuzticīgi pa
skatās uz mums, kad mēs ienā
kam viņā ar tādu troksni. Viss viņā 
jau  la im īg i iezīmēts un iekārtots. 
M um s vēl jāatrod savu tiesību ro
bežas. Nebaidies, vecā Eiropa! 
Mēs esam mācījušies p ie taviem  
filozofiem un dzejniekiem, mēs vēl 
viņiem ticam ar jaunības ideālis
m u un nedomājam, ka viņ i par 
velti būtu pacēluši savu lāpu, aiz
stāvēdami brīvību un cilvēku tiesī
bas. Mēs negribam neko citu m ū
su zemē kā demokrātisku Eiropu." 
Domāju, ka šie vārdi tikpat labi va
rētu būt rakstīti a rī šodien.

Eva M ā rtu ža , foto no LR Izglītī
bas un zinātnes ministrijas arhīva


