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FRANČA ALEKSANDRA BALOŽA 
DOKUMENTU DĀVINĀJUMS

2019. gada 10. decembrī Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs 
ar Latvijas vēstniecības Zviedrijā atbalstu kā dāvinājumu no Rutas Suksis saņēma 
arheologa Franča Aleksandra Baloža (1882–1947) dokumentus, kuru lielāko daļu 
veido viņam 1942. un 1945. gadā iesūtītās vēstules. F. Baloža nozīmīgā loma Latvijas 
vēstures zinātnē, kā arī trimdas organizēšanā Zviedrijā padara jaunieguvumu īpaši 
vērtīgu un interesantu dažādu jomu pētniekiem. Dāvinājuma pieņemšana bija 
iespējama Latvijas Republikas Kultūras ministrijas projekta “Diasporas arhīvu 
apzināšana un saglabāšanas veicināšana” ietvaros.

Francis Aleksandrs Balodis dzimis 1882.  gada 7. augustā Valmieras draudzes 
skolas skolotāja un novadpētnieka Voldemāra Dāvida Baloža ģimenē. No 1902. 
līdz 1906.  gadam F. Balodis studēja Tērbatas Universitātē un apguva teoloģiju, 
mākslas vēsturi, vēsturi un arheoloģiju. No 1906. līdz 1912. gadam turpināja studijas 
Maskavas Universitātē un Maskavas Arheoloģijas institūtā, kur 1910. gadā aizstāvēja 
diplomdarbu “Daži materiāli latviešu cilšu IX–XIII gs. vēsturē”, tādējādi kļūdams 
par pirmo akadēmiski izglītoto latviešu izcelsmes arheologu. Līdzās arheoloģijai  
F. Balodis attīstīja interesi par eģiptoloģiju, 1912.  gadā Minhenes Universitātē 
viņš ieguva filoloģijas doktora grādu par disertāciju “Ievads Ēģiptes bārdaino 
pundurdievību vēsturē” un nākamajās desmitgadēs publicēja desmitiem rakstu par 
eģiptoloģijas jautājumiem. Akadēmisko karjeru F. Balodis turpināja, 1912.  gadā 
iegūstot docenta vietu eģiptoloģijā Maskavas Arheoloģijas institūtā, no 1915. līdz 
1918. gadam bija Austrumu mākslas vēstures privātdocents Maskavas Universitātē, 
no 1918. līdz 1923. gadam – mākslas vēstures profesors Saratovas Universitātē, bet 
1923. gadā atgriezās Maskavas Universitātē, lai kļūtu par Austrumu mākslas vēstures 
profesoru un profesoru vēsturiskajā arheoloģijā.

1924. gadā pēc Latvijas Universitātes uzaicinājuma Francis Balodis atgriezās Latvijā, 
kur jau 1923. gadā bija ievēlēts par Seno Austrumu vēstures profesoru. Viņa aktīvā 
zinātniskā un administratīvā darbība padarīja F. Balodi par vienu no redzamākajiem 
Latvijas vēstures zinātnes pārstāvjiem 20. gs. 20. un 30. gados. Īpaši atzīmējams ir viņa 
ieguldījums Latvijas arheoloģijas un kultūras mantojuma aizsardzības jomā. No 1924. 
līdz 1940. gadam F. Balodis bija Latvijas Universitātes Arheoloģijas katedras vadītājs, 
no 1929. līdz 1931. gadam, kā arī no 1933. līdz 1937. gadam – Filoloģijas un filozofijas 
fakultātes dekāns. Vadīja arheoloģiskās ekspedīcijas Latgalē un arheoloģiskos 
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izrakumus Raunas Tanīsa kalnā un Jersikas pilskalnā. 1936. gadā kļuva par Latvijas 
vēstures institūta vicedirektoru. No 1936. līdz 1940. gadam bija žurnāla “Senatne un 
Māksla” redaktors, no 1932. līdz 1940.  gadam – Pieminekļu valdes priekšsēdētājs 
un no 1930. līdz 1940. gadam vadīja Valsts vēsturiskā muzeja Arheoloģijas nodaļu.  
F. Balodis izvērsa arī aktīvu sabiedrisko darbību – bija Filologu biedrības priekšsēdētājs 
un vadīja Zviedru–latviešu biedrību. 

Padomju okupācijas laikā, kā ieganstu izmantojot zviedru kolēģu uzaicinājumu 
piedalīties arheoloģiskos izrakumos, 1940.  gada 13. jūlijā F. Balodis kopā ar sievu 
Emmu Balodi (1887–1968) izlidoja uz Zviedriju. Latvijā palikušās mantas un iedzīvi 
F. Balodis novēlēja Valsts vēsturiskā muzeja darbiniekiem un labdarības iestādēm. 
F. Baloža bibliotēku pārņēma Valsts vēsturiskais muzejs un vēlāk Latvijas Valsts 
universitātes bibliotēka. Diemžēl nenoskaidrots palicis jautājums, kas notika ar  
F. Baloža atstāto privāto arhīvu. Latvijas Valsts vēstures arhīvā saglabājušies vien daži 
uz F. Balodi attiecošies dokumenti, kas apkopoti 4011. fondā “Materiāli par personām 
Rīgā un Baltijas provincēs”.

Zviedrijā F. Balodis kļuva par Stokholmas Universitātes eģiptoloģijas un 
arheoloģijas ārštata profesoru. Neveiksmīgi beidzās centieni 1941. un 1942.  gadā 

Franča Baloža dokumentu nodošana Latvijas vēstniecībā Stokholmā. 
No kreisās: Ruta Suksis, Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas 

vadošā pētniece Enija Rubina un Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģeris Krams. 
2019. gada 10. decembris. Signes Jansones foto
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atgriezties Latvijā. Esot Zviedrijā, F. Balodis aktīvi iesaistījās trimdas organizāciju 
veidošanā un laikrakstu izdošanā, kā arī organizēja palīdzību Zviedrijā nonākušajiem 
bēgļiem, jo īpaši bijušajiem kolēģiem un studentiem. Francis Balodis miris 1947. gada 
8. augustā, apbedīts Stokholmas Centra kapos. 

Latvijas Valsts vēstures arhīvam dāvinātos dokumentus ilgus gadus glabāja Lauču 
ģimene, kuru ar Baložu ģimeni vienoja draudzības un radniecības saites. Rutas 
Suksis māsa Māra Laucis bija precējusies ar Emmas Balodes māsas Zelmas dēlu 
Andreju Lauci, un pēc E. Balodes nāves starp viņas atstātajām mantām bija F. Baloža 
dokumenti. E. Balode, iespējams, arī veikusi vēstuļu kārtošanu.

Iegūtie dokumenti, domājams, veido vien daļu no F. Baloža atstātā arhīva, pamatā 
tās ir F. Balodim 1942.  gadā iesūtītās vēstules un daļa no 1945.  gadā iesūtītajām 
vēstulēm, kopskaitā ap 270 vēstuļu. Starp dokumentiem ir arī F. Baloža sacerējumi, 
viņa rakstītas vēstules, laikrakstu izgriezumi par F. Balodi un atsevišķas E. Balodei 
sūtītas vēstules.

Vēstuļu autoru un tematiskais loks ir plašs. Daļa sarakstes ir ar bijušajiem kolēģiem 
par notikumiem Latvijā un Latvijas zinātnes un kultūras iestāžu darbību padomju 
un vācu okupācijas apstākļos, to skaitā vēsturnieka Arveda Švābes, arheologa Pētera 
Stepiņa un mākslas vēsturnieka Jāņa Siliņa vēstules. Daudzas vēstules atspoguļo 
trimdas organizāciju veidošanu un palīdzības organizēšanu bēgļiem. Tā ir sarakste 
ar Latvijas diplomātiskajiem pārstāvjiem, jo īpaši ar Latvijas sūtni Lielbritānijā Kārli 
Zariņu, Ludvigu Ēķi Vašingtonā, Alfrēdu Bīlmani Vašingtonā, Oļģerdu Grovaldu 
Parīzē un Arnoldu Spekki Romā. Sarakste arī ieskicē problēmas un nesaskaņas, kas 
veidojās trimdas dzīves organizēšanā. 

Lielu daļu sarakstes veido latviešu bēgļu lūgumi par iekārtošanu darbā, dzīvesvietas 
sameklēšanu  un tuvinieku atrašanu. 1945. gada vēstulēs atspoguļota došanās bēgļu 
gaitās un dzīve bēgļu nometnēs Zviedrijā un Vācijā. Šo vēstuļu starpā ir dzejnieces 
Veronikas Strēlertes vēstules, kurās aprakstīta viņas bēgšana no Kurzemes, ierašanās 
Gotlandē, kultūras dzīves organizēšana nometnē un iekārtošanās uz dzīvi Zviedrijā.

Neiztrūkst arī sarakste par arheoloģiju un eģiptoloģiju ar kolēģiem no Igaunijas, 
Polijas, Lielbritānijas un Vācijas, ir arī daudzas privāta rakstura vēstules, kā, piemēram, 
sarakste ar draugu Latvijas ģenerālkonsulu Stambulā Aleksandru Kacenu, kurš 
apraksta dzīvi Turcijā un centienus atgriezties Latvijā. 

Latvijas Valsts vēstures arhīvs izsaka pateicību Rutai Suksis par vērtīgo dokumentu 
dāvinājumu un Latvijas vēstniecībai Zviedrijā, jo īpaši vēstniecības padomniecei 
un pārstāvniecības vadītāja vietniecei Signei Jansonei par iniciatīvu un atbalstu, 
organizējot dokumentu nodošanu. 

Enija Rubina


