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Šī jaunā, “Latvijas Avīzes” (projekta vadītāji — Viesturs Serdāns 

un Valdis Veilands) rosinātā un Dr. Pētera Apiņa un Dr. Maijas 

Šetleres sastādītā un izdotā grāmata, manuprāt, ir ievērojams 

notikums, skaista dāvana Latvijas sabiedrībai valsts neatkarības 

atjaunošanas 15. gadskārtā. 

Tas ir skatījums uz Latviju, tās 150 gadiem caur vēsturei nozī-

mīgu personu prizmu, turklāt skatījums, kas balstīts uz samērā 

plašu (~7000 respondentu) socioloģisku aptauju, “tautas balso-

jumu”. Aptauju veica “Latvijas Avīze” un interneta portāls “Apollo” 

2004. gada oktobrī, drīz pēc Eiropas referenduma, no kaislībām 

vēl neatdzisušajā sabiedrībā, tūdaļ pēc Latvijas uzņemšanas 

Eiropas Savienībā. Jaunā eiropeiskā kopība itin kā konfrontēja ar 

nacionālo identitāti. Laikmets lika katram atbildēt uz būtisku jau-

tājumu — kas īsti mēs esam, kādas ir mūsu pašu vērtības dažādās 

jomās, ko spējam dot Eiropai tieši mēs?

Nesen bija beidzies dramatiskais 20. gadsimts. Igauņi (kuru 

attīstības ceļš ir bijis visai līdzīgs mūsējam) nule bija starptautiski 

prezentējuši savu grāmatu “A Hundred Great Estonians of the 20th 

Century” (2002). Mums, Latvijā, šķita, ka atskatīties uz aizvadīto 

gadsimtu vien būtu jau maķenīt novēloti, taču mēs varētu vērtēt 

garāku laikposmu — 150 gadus. Kāpēc tieši 150? 

1855.—2004. gads ir laikposms, kurā būtībā tika veidojusies 

latviešu tautas kā vienotas nācijas un Latvijas valsts vēsture. 

Aleksandra II liberālo reformu laikmets, impērijas modernizā-

cija, jaunlatviešu darbības sākums, K. Valdemāra un K. Barona 

iniciatīvas, Jura Alunāna “Dziesmiņas, latviešu valodai pārtulkotas” 

(1856, Tērbatā) iezīmēja latviešu tautisko atmodu, kuras gaitā tika 

dibināta Rīgas Latviešu biedrība (1868), sākās latviešu saimnie-

ciskā augšupeja pilsētās un laukos. Gadsimtu miju tālāk iezīmēja 

jaunstrāvnieki un Rainis, tad — Piektais gads. Un tad vairs pēkšņi 

nebija Krievijas impērijas — 1. pasaules karš, latviešu strēlnieki, 

otrā atmoda, politiskā, Latvijas valsts proklamēšana 1918. gada 

18. novembrī kara izpostītajā zemē, Brīvības cīņas un to vaina-

gojums — neatkarīgā Latvijas Republika (1918—1940). Pēc tam 

nāca 2. pasaules karš, atkritiens citā, totalitārā impērijā, okupācijas, 

deportācijas, svešas varas, valstiskās neatkarības zaudējums uz 

veselu pusgadsimtu, kura laikā “zem ledus” PSRS sastāvā tik un tā 

pulsēja dzīve, attīstījās latviešu kultūra un tautsaimniecība. Trešā 

atmoda un neaizmirstamais neatkarības atgūšanas brīdis: 1987—

1991. Un, beidzot, atjaunotā Latvijas Republika ar tās guvumiem 

un problēmām līdz pat jaunās valsts iestājai Eiropas Savienībā. 

Tādi ir laikmeta ietvari. 

Latviešu tautas un Latvijas vēstures gaitu, mūsu sasniegumus 

šajā izdevumā mēģināts raksturot nevis tradicionālā vēstures 

faktu izklāsta veidā, bet gan ar spilgtākajām personībām, tām, 

kuras pašreizējā Latvijas, latviešu sabiedrība ir atzinusi par auto-

ritātēm dažādās sabiedriskās, kultūras, sporta, zinātnes jomās. 

Par personāliju atlases principiem un 2004. gada aptaujas gaitu 

informācija sniegta sastādītāju priekšvārdā. Man bija liels gods 

darboties aptaujas ekspertu — konsultantu grupā, tādēļ atļaujos 

izsacīt dažas pārdomas — cik pārliecinošs ir gūtais rezultāts, per-

sonu atlase un balsojums par personību “simtnieku”.

Aptaujas gaitā varēja saklausīt dažas iebildes par izvēlēto laika 

diapazonu (1855—2004), par to, ka eksperti sākotnēji ir veidojuši 

tādu kā “špikeri” balsotājiem, ka šajā balsojumā piedāvāts kopā 

salikt “dzīvos un mirušos”, tālas pagātnes darbiniekus ar pašreiz 

vēl aktīvajiem cilvēkiem, tāpat arī kritiku izraisīja piedāvāto per-

sonāliju atlase — pārāk maz uzņēmēju, izglītības darbinieku, maz 

arhitektu, arī mūsdienu praktiķu, sabiedrībā pašreiz pazīstamu 

personību, politiķu.

Taisnība, latviešu nācijas veidošanās aizsākās agrāk, jau dzimt-

būšanas laikos, bet īpaši jau pēc zemnieku brīvlaišanas Kurzemē 

un Vidzemē 1817.—1819. gadā (Latgalē pat vēlāk — 1861. gadā), 

taču nacionālās identitātes, tautiskās pašapziņas, suverēnas kultū-

ras veidošanai galveno impulsu tomēr deva jaunlatvieši. 

Ne visai pamatots ir iebildums par “špikeri” ar gatavām 375 

personām. Līdzīgu aptauju organizētāji tā rīkojas arī citur (Igaunijā 

tika piedāvāts 300 personas aptverošs saraksts). Pārlūkojot balso-

juma rezultātus, redzam, ka ekspertu ieteikumus sabiedrība nebi-

ja uztvērusi kā kaut ko negrozāmu, radoši, pēc pašas ieskatiem 

sarindojot personālijas un pierakstot klāt arī jaunus uzvārdus. 

Nāca kritika no postmodernisku pieeju piekritējiem, kas šāda 

veida aptaujas vispār noliedza — neesot ko rakties pagātnē un 

meklēt diženus garus, daudz svarīgāk novērtēt šībrīža “mazo cil-

vēku” pozitīvo devumu (kā akcijā “Latvijas lepnums”). Šāda pieeja, 

saprotams, arī ir respektējama, taču, lai demokrātiskā sabiedrībā 

varētu izpausties “mazais cilvēks”, tam jānodrošina priekšnoteiku-

mi: lielā mērā tos rada tieši tradīcijas, sabiedrības vispārējais kul-

tūras un ētikas līmenis, bet to nosaka izcilās personības; apšaubot 

izcilu personību lomu, mēs zināmā mērā dehumanizētu vēsturi.

Un beidzot, vai aptauja bija reprezentatīva, vai tajā piedalījās 

pietiekams balsotāju skaits, vai 7000 cilvēku Latvijai ir daudz vai 

maz? Tas tomēr bija vairāk nekā Igaunijā, kur piedalījās “4000—

5000 balsotāju un miljona cilvēku klusējošs akcepts pašmājās un 

ārzemēs” (kā rakstīja igauņu izdevuma sastādītājs). Gandrīz 7000 

balsotāju Latvijai nav slikts rādītājs, jo aktīvai līdzdalībai aptaujā 

respondentam vajadzēja taču piestrādāt, ieguldīt laiku un intelek-

tuālus pūliņus, ierakstīt anketā 100 rūpīgi pārdomātus uzvārdus. 

Domāju, ka tur nu neiztika bez padomdevējiem ģimenē un pazi-

ņu lokā, tādēļ balsojumā iesaistīto cilvēku skaits varētu būt pat 

krietni lielāks nekā tie uzrādītie 7000. 

Protams, aptaujas rezultātā bija subjektīvi un objektīvi 

momenti. Sacentās personības atpazīstamība tālā laika perspek-

tīvā un acumirklīgā, šīsdienas popularitāte. Aptaujā konstruētais 

Ceļa vārdi 100 Latvijas personību grāmatai
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“simtnieks” veidojās kā kompromiss starp nozīmību mūžības 

nozīmē un šīsdienas atpazīstamību. Ja par līdzīgu sarakstu bal-

sotu pēc 15 gadiem, Latvijas valsts 100. gadskārtā (2018. gadā), 

rezultāts būtu cits: dažu “simtniekā” nebūtu, klāt būtu nākuši 

pavisam jauni personāži, vietu ranžējums būtu visai atšķirīgs. 

Taču esmu pārliecināts, ka stabils kodols būtu palicis, nemainīga 

būtu saglabājusies prāva daļa. Šāda veida aptaujās neizbēgama 

ir laikmeta komponente un “mūžības” komponente. To rāda kaut 

vai šajā aptaujā samanāmās atšķirības starp vecumgrupām, kas 

izpau žas atšķirībās starp balsotājiem pastā un balsotājiem inter-

netā; būtu labi, ja grāmatas sastādītāji būtu uzrādījuši konkrētus 

datus, balsojumu skaitliskos rezultātus, kas interesentam ļautu 

izdarīt salīdzinošu analīzi. Šie rādītāji daļēji sniegti “Latvijas Avīzē” 

(2005. gada 5. martā; arī 2004. gada 2. oktobrī).

Aptaujas rezultāti liecina, ka latviešu sabiedrība šobrīd pārsva-

rā noskaņota samērā konservatīvi, balso par aprobētām, stabilām 

vērtībām; mazākā cieņā ir novatoriskas, arī opozicionālas pieejas. 

To var sacīt gan par vecākās paaudzes (pārsvarā balso ar vēstu-

lēm), gan arī par jaunāka gadagājuma respondentiem (balsojums 

internetā). Kaut arī abu balsotāju grupu viedokļos ir samanāmas 

atšķirības, tomēr tās nevar apzīmēt par būtiski pretrunīgām. 

Minēšu raksturīgu momentu, kas ataino atšķirību starp vēstu-

ļu balsojumu un balsojumu internetā. Vēstuļu balsojumā 1. vietā 

bija izvirzījies Kārlis Ulmanis, turpretī elektroniskajā balsojumā 

priekšroka dota Vairai Vīķei-Freibergai. Taču summējot abu balso-

jumu rezultātus, kopvērtējumā 1. vieta iznāca Krišjānim Baronam, 

kuru augstu vērtējušas abas balsotāju kategorijas (katrā no 

tām — 2. vieta, bet kopsummā — 1. vieta). 

Un vēl viena detaļa: elektroniskajā balsojumā aktīvākas biju-

šas sievietes (54%). Elektroniskā balsojuma dalībnieki vecuma 

ziņā iedalāmi šādi: līdz 16 gadu vecumam — 4,4%, no 17 līdz 24 

gadiem — 28,9%, no 25 līdz 35 gadiem — 33,7%, no 36 līdz 49 

gadiem — 21,5% un vecāki par 50 gadiem — 11,5% (“Latvijas 

Avīze”, 2004. gada 20. novembrī).

Protams “simtnieks” nav ideāls, to nevar uztiept sabiedrībai 

kā negrozāmu vērtību. Var izteikt izbrīnu un mulsumu, ka izpaliek 

viens vai otrs pavisam izcils cilvēks — mani mulsina, piemēram, 

ka nav P. Vaska, B. Bērziņa, J. Pauļuka, S. Eizenšteina, E. Laubes, 

ievērojamo zinātnieku V. Ostvalda, P. Valdena un citu kolēģu. Nav 

arī E. Benjamiņas vai nacionālās pretestības kustības mocekļa 

K. Čakstes. Var neapmierināt reģionālie un etniskie momenti 

(maz ir Latgales, maz — nacionālo minoritāšu pārstāvju), arī dažu 

profesiju nepietiekams novērtējums. 

Taču objektīvs, vispusīgs latviešu vēstures vērtētājs, manu-

prāt, atzīs, ka galīgais rezultāts — iebalsotais “simtnieks” ļauj gūt 

samērā adekvātu priekšstatu gan par latviešu veikumu 150 ga-

dos, gan ir arī pašreizējās latviešu sabiedrības vērtību reprezen-

tatīvs spogulis. 

Balsotāji savu izvēli veikuši nopietni, pārdomāti, kritiski. 

Vērtējot tik atšķirīgas jomas, plašākai sabiedrībai mazāk pazīs-

tamus vai pat nedzirdētus uzvārdus (piemēram, no zinātnes 

pasaules), aptaujas dalībniekam bija “jāmeklē rakstos”, jārokas 

enciklopēdijās, rokasgrāmatās — gandrīz vai kā erudītu konkur-

sos. Jau piedaloties aptaujā vien, katrs dalībnieks kļuvis maķenīt 

gudrāks. Veltot sarakstam garos rudens vakarus, cilvēks uz mirkli 

novērsās no viendienas parādībām Latvijas dzīvē, no neglītajiem 

politiskajiem skandāliem un sarūgtinājumiem paša dzīvē. Uz brīdi 

viņa skats būs bijis pievērsts būtiskākām vērtībām. Un tas vien jau 

aptauju dara vajadzīgu un lielisku. 

Varam būt gandarīti un pateicīgi “Latvijas Avīzei” un 

“Nacionālajam apgādam”, ka šis balsojums un šis “simtnieks” 

nav palicis laikraksta slejās vien. Gan ar zināmu nosebošanos 

ir izveidota vērtīga grāmata, kas dažā ziņā drīkstētu dēvēties 

par rokasgrāmatu būtisku personību vērtējumam. Tā cels mūsu 

tautu augšup un varbūt palīdzēs veidoties jauniem “varoņiem”, 

kuri ienāks nākotnes jaunajos “simtniekos”. Vēsture turpinās: 

150 gadus pēc latviešu tautas pirmās atmodas un 15 gadus pēc 

Latvijas neatkarības atgūšanas.

Rīgā, 2006. gada 4. maijā                            Profesors Jānis Stradiņš

Latvijas Zinātņu akadēmijas

prezidents (1998—2004)
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Jūsu rokās ir grāmata par 100 izcilām Latvijas personībām, par 

simt cilvēkiem, kas ar savu talantu, zināšanām, spējām un darbu 

Latvijas vārdu nesuši pasaulē, kas mūsu zemi un valsti darījuši 

skaistu un bagātu.

Tālajā 1855. gadā Krišjānis Valdemārs pie savas studenta 

istabiņas durvīm Tērbatā pielika vizītkarti “Krišjānis Valdemārs, 

kamerāliju students, latvietis”. Šai zīmītei bija simboliska jēga, tā 

ievadīja jaunlatviešu kustību un mainīja latvietības izpratni. Vēl 

19. gadsimta sākumā vārda “latvietis” sinonīms bija vārds “zem-

nieks”, bet vārda “vācietis” sinonīms — “kungs”. Latvietim nebija 

paredzēts mācīties, augstās skolās iet, labu amatu ieņemt. Čakls 

latvietis varēja kļūt par krodzinieku, melderi, vagaru vai rakstvedi, 

bet, ja viņš gribēja kāpt augstāk, viņam vajadzēja kļūt par vācieti, 

iesaistīties vācu sabiedrībā, vācu valodā mācīt bērnus, vācu valo-

dā lasīt grāmatas un sēdēt baznīcā vācu solos. Krišjānis Valdemārs 

un jaunlatvieši ar savu piemēru parādīja, ka latvietis var būt kungs 

savā dzimtajā zemē.

No vēsturiskā 1855. gada pagājis pusotra gadsimta. Kas tad 

ir tie dižākie latvieši jeb izcilākie Latvijas iedzīvotāji, kas šajos 150 

gados strādājuši un radījuši? “Latvijas Avīze”, pieaicinot ekspertus, 

izveidoja sarakstu ar 375 izciliem Latvijas zinātniekiem, mākslinie-

kiem, politiskiem darbiniekiem, valstsvīriem, karavadoņiem, arhi-

tektiem, ārstiem, rakstniekiem, diplomātiem, uzņēmējiem, peda-

gogiem, sportistiem, kas visi bija gana nozīmīgi, lai tos iekļautu 

grāmatā par izcilākajām Latvijas personībām. Taču saraksts nebija 

un nevarēja būt pilnīgs. Katru dienu tam varēja rakstīt klāt jaunas 

un jaunas personības — gan mūsu laikabiedrus, gan cilvēkus, kas 

sen jau tajā saulē, gan tos, kuru devums guvis vienas vai otras 

nozares loka atzinību.

Citu zemju izdevēji jau pacentušies rast atbildi uz jautā-

jumu — kas ir tas cienīgākais, labākais, izcilākais. Un vai visā 

Eiropā vēlējušies noskaidrot — kas ir tie simt izcilākie. Gandrīz 

visas Eiropas valstis ir izdevušas savas grāmatas par 100 izcilāka-

jām savas valsts personībām, ar šādām grāmatām prezentējot 

savu valsti. Tā arī Latvijā vienojāmies meklēt izcilāko simtnieku. 

Vajadzēja izlemt — kas ir tie eksperti, kas spēj atlasīt simtu no 

piedāvātajām 375 kandidatūrām, simtu no sava zināmo izcilnieku 

loka, simtu no Latvijas tautas. Un atbilde nāca pati par sevi — vie-

nīgais eksperts ir pati Latvijas tauta.

2004. gada beigās “Latvijas Avīze”, Latvijas Televīzija un 

interneta portāls “Apollo” kopīgi veica aptauju, kurā noskaidroja 

ievērojamākās un populārākās Latvijas personības, kas visvairāk 

devušas Latvijas un pasaules mērogā zinātnes, literatūras, kultū-

ras, mākslas, politikas un citās sfērās.

Šajā aptaujā piedalījās 6903 balsotāji, no tiem interneta portā-

lā “Apollo” savu izvēli izdarīja 2588, bet “Latvijas Avīzē” un “Mājas 

Viesī” publicētajās anketās savu viedokli pauda 4315 aptaujas 

dalībnieki.

Daudzi balsotāji papildus ieteiktajām personībām izvēlē-

jās citas, nebūt ne mazāk būtiskas personības. No tām, ko 

ieteica aptaujas dalībnieki, nevar neminēt visvairāk nosauk-

tās — diplomāti Sandru Kalnieti, publicistu Visvaldi Lāci, aktierus 

Hariju Liepiņu un Antu Klinti, bijušo LNKB priekšsēdi Nikolaju 

Romanovski, gleznotāju Maiju Tabaku, dziedātāju Ievu Akurateri.

Tautas balsojums grāmatas veidotājiem bija svēts. Katrs red-

kolēģijas un ekspertu komisijas loceklis, kas bija izveidojis savu 

“simtnieku”, vēlējās šo tautas balsojumu redzēt nedaudz citādu. 

Ekspertu padome ne pa jokam satraucās, ka “simtniekā” nebija 

iekļuvis ne Nobela prēmijas laureāts Vilhelms Ostvalds, ne viņa 

izcilais mantinieks — latviešu ķīmiķis Pauls Valdens. Zinātniekus 

tautas balsojumā bieži atstāja aiz “simtnieka” robežam, jo nereti 

zinātnieki ir neredzamās frontes cīnītāji, viņu atklājumi, kaut ļoti 

būtiski, paliek mazāk zināmi plašākām tautas masām. Tā nu šajā 

sarakstā nav ne maleīna atklājēja Kristapa Helmaņa, ne mildronā-

ta “tēva” Ivara Kalviņa.

Nedaudz apbēdināja tas, ka šajā grāmatā vieta neatradās izci-

lajiem arhitektiem Eiženam Laubem un Konstantīnam Pēkšēnam, 

tautsaimniekam Kārlim Balodim, nevienam fotogrāfam, tekstil-

māksliniekam. Sarakstā neiekļuva arī neviens katoļu mācītājs, 

pat ne kardināls Juliāns Vaivods, bet tieši katoļu mācītājiem bija 

vislielākā nozīme Latgales saglabāšanā Latvijas sastāvā.

Un tomēr pēc tautas balsojuma tika noteiktas pirmās simts 

personības un zem tām pavilkta svītra. Nē, ne gluži — brāļi Reinis 

un Matīss Kaudzītes tika apvienoti vienā rakstā. Līdz ar to “simt-

niekā” nonāca Lūcija Garūta, bet pirmais zem svītras palika izcilais 

šķēpmetējs, triju olimpisko medaļu laureāts Jānis Lūsis.

Kad tika veidota šī grāmata, ilgi neskaidrs palika personību 

kārtošanas princips — bija vēlme tās ievietot pēc balsojuma 

rezultātiem, pēc alfabēta, pēc galvenajiem notikumiem vēsturē. 

Izšķīrāmies par kārtošanu pēc personību dzimšanas gada. Tas 

galvenokārt saistīts ar to, ka šī informācija, sākot ar 19. gadsimta 

vidu, dod iespēju vienlaikus izsekot vēsturiskajām latviešu tautas 

likteņgaitām.

Līdz ar to kā pirmais 100 personību virknē ir Jānis Cimze, 

pirmais latviešu tautasdziesmu apdarinātājs, pirmais Vidzemes 

skolotāju semināra vadītājs. Jānis Cimze bija noskaņots vāciskā 

garā — ieguvis izglītību Vācijā, viņa vadīto semināru finansēja 

vietējā vācu muižniecība un garīdzniecība. Bet dīvainā kārtā tieši 

Jāņa Cimzes audzēkņi bija starp I vispārīgo latviešu dziesmu svēt-

ku organizētājiem un vācu kundzības grāvējiem. Cimzes skolotāju 

seminārā mācījušies jaunlatvieši — gan dzejnieks Auseklis, gan 

Latvijas himnas autors Kārlis Baumanis.

Priekšvārds
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Nevar nepieminēt arī citus ievērojamus jaunlatviešus, kuru 

dzīvesstāsti ir šajā grāmatā — Krišjāni Valdemāru, Juri Alunānu, 

Krišjāni Baronu un Ati Kronvaldu. Šos dižos latvju vīrus vieno 

Tērbatas universitāte, vēl viena latviešu nacionālajai atmodai vis-

nozīmīgākā “gaismas pils”.

Bieži vien caur atsevišķu personību dzīves gājumu tiek iepazīti 

arī daudzi citi izcili Latvijas cilvēki. Tā caur Emiļa Melngaiļa dzīves-

stāstu uzzinām arī par pirmās latviešu klasiskās operas “Baņuta” 

komponistu Alfrēdu Kalniņu. Savukārt caur Džemmas Skulmes 

dzīvesstāstu tiek vēstīts par Skulmju dzimtu — Oto, Ugu, Martu, 

kā arī par gleznotāju Ojāru Ābolu un plakātistu Juri Dimiteru, 

tiek pieminēts arī ievērojamais latviešu gleznotājs Boriss Bērziņš. 

Andreja Jurjāna personā uzzinām par visu četru brāļu Jurjānu 

pienesumu latviešu mūzikā. Viktora Kalnbērza biogrāfija dod 

iespēju iepazīt trīs ārstu Kalnbērzu paaudzes. Inese Jaunzeme 

simboliski pārstāv visu Latvijas šķēpmetēju plejādi, bet Artūrs 

Irbe — Latvijas hokeja sasniegumus. Gunāra Astras, Eduarda 

Berklava, Jāņa Petera, Daiņa Īvāna un Jura Rubeņa portretējums 

dod pietiekami plašu ieskatu latviešu tautas trešajā atmodā.

Bez jau minētajiem brāļiem Reiņa un Matīsa Kaudzītēm, kuri 

nebija šķirami ne no “Mērnieku laikiem”, ne viens no otra, un tika 

apvienoti vienā rakstā, pēc Tautas balsojuma rezultātiem atse-

višķi raksti grāmatā tapuši par dzīvesbiedriem (dzejnieki Rainis 

un Aspazija, aktieri Velta Līne un Gunārs Cilinskis), vienas ģime-

nes pārstāvjiem (ķirurgs un medicīnas vēsturnieks Pauls Stradiņš 

un viņa dēls, ķīmiķis, zinātnes vēsturnieks un  organizators Jānis 

Stradiņš), radiniekiem (latviešu nacionālās dzejas pamatlicējs 

Juris Alunāns un viņa brāļadēls, “latviešu teātra tēvs” Ādolfs 

Alunāns).

Diženo personību uzskaitījumu varētu turpināt un turpināt, 

bet tieši šim mērķim jau kalpo pati grāmata, kas aicina caur per-

sonību dzīvesstāstiem iepazīt gan pašas personības, gan viņu 

līdzgaitniekus un domubiedrus, gan Latvijas vēsturi, jo tieši šie 

cilvēki lielā mērā ir to veidojuši.

Mēs ceram un ticam, ka šī grāmata būs saistoša un interesanta 

jums, mūsu godātie lasītāji. Mēs centāmies ilustrēt savus 100 varo-

ņus ar attēliem par viņu dzīvi un veikumu. Mēs centāmies aprak-

stos iekļaut mazāk zināmus faktus un atziņas. Esam atteikušies 

no mēģinājuma veidot sausus enciklopēdiskus aprakstus, jo visi 

mūsu varoņi ir pierādījuši sevi kā daudzšķautņainas, vispusīgas 

un interesantas personības ar savām vājībām un spēku, sarežģītu 

dzīves ceļu un interesantiem risinājumiem laika griežos.

Šai grāmatai būs turpinājums. Tā būs grāmata angļu valodā, 

kura stāstīs par izcilām latviešu personībām citu zemju lasītājiem. 

Šai grāmatai arī uzdevums būs cits — caur mūsu personībām 

parādīt tautas likteņgaitas pēdējos 150 gados. Lai šādu uzdevu-

mu veiktu, nācās vēlreiz sasaukt ekspertu komisiju akadēmiķa 

Jāņa Stradiņa vadībā. Grāmatā angļu valodā mūsu “simtnieks” 

nedaudz atšķirsies no tā, kas ir šajā grāmatā, tajā būs sešdesmit 

personību no šeit aprakstītajām, bet būs arī četrdesmit citas.

Mēs ceram, ka Jūs katru lapaspusi šķirsiet ar interesi un seko-

siet līdzi Latvijas izcilāko personu dzīvesstāstiem un veikumiem.

Zane Kārkliņa 

“Nacionālais apgāds”

Viesturs Serdāns 

“Latvijas Avīze” 





Nevis slinkojot un pūstot

Tautu labā godā ceļ,

Nē, pie prāta gaismas kļūstot, 

Tauta zied un tauta zeļ. 

Ja ik viens tik zemē sētu 

Vienu graudu veselu,

Kas gan izskaitīt tad spētu

Zelta kviešu krājumu. 

Bet, kas lielīdamies, pārdot

Ved uz tirgu pelavas,

Tas kā pelus, vējam ārdot,

Zūd no ļaužu piemiņas. 

Augsim lieli, augsim stipri,

Būsim sveiki, veseli!

Uzdziedāsim, uzdziedāsim

Augstu laimi Latvijai!
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100
LATVIJAS

PERSONĪBU

 Jānis

CIMZE
1814—1881
Pedagogs, latviešu profesionālās mūzikas pamatlicējs 

Pedagogs, pirmais latviešu tautasdziesmu apdarinātājs, latvie-

šu koru kultūras pamatlicējs, Vidzemes skolotāju semināra pirmais 

vadītājs. Rakstot par Jāni Cimzi, bieži jālieto jēdziens “pirmais”. 

Visražīgākais Jāņa Cimzes darbības laiks attiecināms uz 19. gadsimta 

40. un 50. gadiem, kad viņa centieni atbilda no dzimtbūtnieciskās 

iekārtas atsvabinātās tautas alkām pēc izglītības un kultūras. Viņš 

rūpējās, lai latvieši izkļūtu no pazemotības un gara tumsības, lai paši 

latvieši kļūtu par savas tautas izglītotājiem un kultūras nesējiem.

Jānis Cimze dzimis 1814. gada 3. jūlijā Cēsu apriņķa Raunas 

pagasta Cimzes pusmuižā vagara ģimenē. Pirmo izglītību ieguvis 

Raunas draudzes skolā, kur apguvis arī ērģeļspēli. Jau no 16 gadu 

vecuma strādājis par mājskolotāju, vēlāk bijis Valmieras drau-

dzes skolas skolotājs, ērģelnieks. No 1836. gada līdz 1838. gadam 

Jānis Cimze mācījies Veisenfelsas skolotāju seminārā Saksijā, Vācijā, 

kur papildinājies vijoles, klavieru un ērģeļspēlē. 1838./1839. gadā 

bijis brīvklausītājs Berlīnes universitātē, kur apmeklējis matemāti-

kas, didaktikas un mūzikas teorijas lekcijas. Klausījies arī mūzikas 

pedagogu profesoru  Ludvigu Erku — vācu tautasdziesmu vācēju 

un harmonizētāju, izdevēju un pētnieku. Atgriezies no Vācijas, 

J. Cimze no 1839. gada līdz mūža beigām vadīja Vidzemes skolotāju 

semināru, kurā topošajiem skolotājiem mācīja arī kordiriģēšanu un 

tautasdziesmu harmonizēšanu. Pa 42 darba gadiem Cimze deva 

latviešu un igauņu tautai ap 400 muzikāli sagatavotu skolotāju, kas 

vēlāk kļuva par ievērojamiem latviešu (to vidū  Auseklis,  K. Baumanis, 

 J. Ruģēn s,  Ā. Tērauds,  I. Zīle) un igauņu izglītības, mūzikas, literatū-

ras un sabiedriskiem darbiniekiem, kuri 19. gadsimta otrajā pusē 

organizēja un vadīja korus, dziedāšanas un citas kultūras biedrības. 

Pateicoties viņu darbībai, notika I vispārīgie dziesmu svētki Igaunijā 

(1869) un Latvijā (1873). Gatavodams draudzes skolu skolotājus, 

J. Cimze mācīja: “Ne spīdošas gara dāvanas, ne lielā vairumā savāk-

tas zināšanas dod skolotājam viņa vērtību, bet centība, ar ko viņš 

izpilda savus amata pienākumus, un metode, kā viņš savas zināša-

nas mācīdams izmanto. Tādēļ lai skolotājs nekad neiet klasē nesaga-

tavojies, bet ik katrai mācību stundai sakārto vielu, ka viņš bērniem 

ar interesi to var pasniegt.” Semināru finansēja vācu muižniecība un 

garīdzniecība, tā pati netieši audzinot tos, kam vēlāk bija lemts vācu 

kundzību gāzt. 

Jānis Cimze veicinājis latviešu kora dziedāšanas tradīcijas 

un a cappella dziedāšanas veida izkopšanu. Pēc  Ata Kronvalda 

aicinājuma vākt un pierakstīt latviešu tautasdziesmu melodijas 

J. Cimze apņēmās sagatavot dziesmu krājumu latviešu koriem. 

Viņa sakārtoto dziesmu krājumu koriem “Dziesmu rota”, kam ir 

divas daļas — “Dārza puķes”, kurā ievietotas vācu komponistu 

kora dziesmas, un “Lauka puķes” ar latviešu tautasdziesmām 

Jāņa Cimzes un viņa brāļa  Dāvida Cimzes apdarē, veido astoņas 

burtnīcas, kas izdotas no 1872. līdz 1884. gadam. “Lauka puķes” ir 

pirmais latviešu tautasdziesmu apdaru krājums, un tas deva ievē-

rojamu papildinājumu latviešu koru repertuāram. “Lauka puķēs” ir 

245 J. Cimzes apdarinātas melodijas, bet par īstām latviešu tautas 

melodijām var uzskatīt tikai 196. Pārējās ir vācu tautasdziesmas 

vai nezināmas izcelsmes ziņģes, kā arī dziesmas, kas robežojas 

ar latviešu tautasdziesmu un ziņģi. “Dziesmu rotā” J. Cimze nav 

mēģinājis dziesmas kārtot pa žanriem. Atdalītas vienīgi līgodzies-

mas. Tomēr krājumā pārstāvēti vairāki latviešu tautasdziesmu 

žanri: gadskārtu un ģimenes ieražu dziesmas, darba, karaklaušu 

un rekrūšu atvadu dziesmas, bāreņu dziesmas, kā arī rotaļu dzies-

mas un šūpuļdziesmas. No gadskārtu ieražu dziesmām lielu daļu 

veido līgodziesmas — pavisam 14 varianti. Krājums “Dziesmu 

rota” lika pamatus latviešu koru kultūrai. 

Pirmais izcilais latviešu mūzikas darbinieks, pirmo latviešu 

tautasdziesmu apdaru autors. Viņa piemērs rada atbalsi arī 

citu tālaika latviešu mūziķu vidū, un tādējādi līdz ar J. Cimzes 

“Dziesmu rotu” sākās latviešu tautas mūzikas renesanse, plašs 

tautas muzikālās daiļrades vākšanas, publicēšanas, apdarināšanas 

un pētīšanas darbs, kas rosināja gan koru kultūras attīstību, gan arī 

jaunu oriģinālskaņdarbu rašanos. 

Stāvējis pie I vispārīgo latviešu dziesmu svētku idejas šūpuļa, 

bet viens no to virsdiriģentiem bija Indriķis Zīle, Cimzes audzēknis 

un domubiedrs. Dziesmu svētku programmā bija iekļautas vairākas 

Jāņa un Dāvida Cimžu tautasdziesmu apdares. Vāciski noskaņotais 

J. Cimze Dziesmu svētkos latviešu tautu salīdzināja ar to meitiņu 

dziesmā “Rīga dimd”, kurai trīs bāleliņi pūru kala. Viņš uzskatīja, ka 

šie brāļi ir vācu muižniecība, luterāņu baznīca un vāciskā Rīga, par 

ko saņēma striktu  Ata Kronvalda kritiku.  

Skolotāju audzinātājs sasaucis arī skolotāju konferences 

Vidzemē. Pēc viņa iniciatīvas pirmā skolotāju konference sanāca 

1848. gadā Turaidā. Vairākās konferencēs ar referātiem uzstājies 

arī pats Cimze, skardams dažādus skolu darba jautājumus.

Jāni Cimzi kā personību raksturo viņa audzēkņu un laikabied-

ru atmiņas. Tās veido priekšstatu par ārēji vienkāršu neuzbāzīgu, 

taču dziļas inteliģences apgarotu, uz striktu principu pamatā stā-

vošu mērķtiecīgu skolotāja paraugu. “Skolotāju skolotājs”, “dzimis 

skolotājs”, “ideāls pedagogs” — tā viņu nosau ca bijušie seminā-

risti. “Jānis Cimze darīja īstenas aristokrātiskas personas iespaidu. 

Reti gan uzies otru cilvēku, kas bij tik daudzpusīgs savās zināšanās 

kā Cimze,” tā rakstīja latviešu teātra pamatlicējs  Ādolfs Alunāns 

pēc satikšanās ar J. Cimzi kādā masku ballē Valkā 1866. gadā.

Mīlēja savu tautu un savu amatu. Gaišais prāts un dziļās zinā-

šanas izveidoja viņu par vienu no visievērojamākajiem latviešu 

inteliģences pārstāvjiem 19. gadsimta otrajā pusē. 

Jānis Cimze miris 1881. gada 22. oktobrī Valkā, apbedīts 

Lugažu kapos. 1887. gadā pie viņa kapa uzstādīja pieminekli. 

Iegravētais teksts latviešu, igauņu un vācu valodā vēsta, ka to 

savam “skolotāju skolotājam” veltījusi “pateicīgā Vidzeme”. 

Jāņa Cimzes attēls ar 

autogrāfu. Pastāv plaši 

izplatīts, bet nepārbaudāms 

viedoklis, ka šis attēls 

uzņemts pirms II vispārīgajiem 

latviešu dziesmu svētkiem 

Rīgā 1880. gadā

Veisenfelsa. Pilsēta Vācijā, kuras skolotāju seminārā izglītojās Jānis Cimze

Vidzemes skolotāju semināra audzēkņi dārza darbos.  

Sagadīšanās pēc vienīgie fotoattēli par Valkas skolotāju semināra audzēkņu 

dzīvi, kuri saglabājušies līdz mūsu dienām, rāda viņus strādājot dārzā. 

Pēc populāra, bet nepārbaudīta viedokļa apakšējā attēlā priekšplānā ar 

ķerru ir skolotāju semināra audzēknis  Krogzemju Mikus jeb  Auseklis

19. gadsimta 50. gadi —  Jāņa Cimzes 

popularitātes uzplaukums. J. Cimze 

vadīja Vidzemes skolotāju semināru, 

mācīja dziedāšanu, ērģeļspēli un 

mūzikas teoriju, daudz strādāja tautas 

izglītošanā, vāca tautas melodijas

Vidzemes skolotāju semināra ēka 

Valkā. Seminārs Valkā darbojās no 

1849. līdz 1890. gadam. Tagad 

1853. gadā uzceltajā ēkā Rīgas ielā 64 

atrodas Valkas novadpētniecības 

muzejs, kas dibināts 1970. gadā 

Jānis Cimze Vidzemes skolotāju 

semināra pedagogu un audzēkņu vidū. 

 Attēls uzņemts 19. gadsimta 70. gadu 

sākumā, kad skolotāju semināra audzēkņi 

izveidoja kodolu I vispārīgo latviešu 

dziesmu svētku organizēšanai 1873. gadā

Valka 19. gadsimta beigās. 19. gadsimtā Valka bija plaukstoša 

pilsēta ar lielu latviešu iedzīvotāju skaita pārsvaru. 1920. gadā 

pilsētu sadalīja starp Latviju un Igauniju, centrs palika igauņiem

 Bīskaps Kārlis 

 Kristians Ulmanis.  

19. gadsimta 30. gados 

bīskaps Ulmanis kļuva par 

iniciatoru draudzes skolu 

skolotāju gatavošanai Vidzemē 

“Tas gan var liecināt par 

augstāku attīstību, ja 

kāda tauta atzīst savas 

vajadzības un pate var 

tās apmierināt. Laikiem 

piemērota tautas izglītība ir 

liela lieta.” (J. Cimze)
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 Krišjānis

VALDEMĀRS
1825—1891
Tautsaimnieks, publicists, sabiedrisks un politisks darbinieks, latviešu jūrniecības pamatlicējs

Latvietis. 1855. gadā Krišjānis Valdemārs pie savas studenta 

istabiņas Tērbatā piesprauda savu vizītkarti “Krišjānis Valdemārs, 

kamerāliju students, latvietis”. 19. gadsimta vidū,  Aleksandra II 

liberālo reformu posmā Tērbata kļuva par latviešu tautiskās 

atmodas dzimšanas vietu. Tieši no Tērbatas nāca pirmie latviešu 

cilmes ārsti, mācītāji, valodnieki, juristi, filozofi, tautsaimnieki, 

farmaceiti, te veidojās latviešu vēsturē nozīmīgā jaunlatviešu 

kustība. Jaunlatvieši sāka kritizēt vācu muižniecības privilēģi-

jas, novecojušās agrārās attiecības, nacionālo apspiestību. Viņi 

popularizēja tautas izglītošanu, lauksaimniecības modernizāciju, 

latviešu saimniecisko rosmi, rosināja latviešu nacionālo literatūru, 

žurnālistiku, valodas pētīšanu, folkloras vākšanu. 

Krišjānis Valdemārs dzimis 1825. gada 2. decembrī Talsu apriņ-

ķa Ārlavas pagasta “Vecjunkuros”. Piecu gadu vecumā iemācījies 

lasīt, mācījies apkārtējās skolās. Ar Baltijas ģenerālgubernato-

ra  Aleksandra Suvorova palīdzību 24 gadu vecumā K. Valdemārs 

iestājās Liepājas augstākajā apriņķa skolā, ko beidza 1854. gadā. 

Mācību laikā viņš sakārtoja grāmatu “300 stāsti, smieklu stāstiņi 

un mīklas..” (1853), kuras ievadā minēts tās nolūks — celt zem-

nieku pašapziņu, skubināt viņus uz grāmatu lasīšanu. 1848. gadā 

K. Valdemārs Ēdolē izveidoja pirmo lauku inteliģences pulciņu 

Latvijā — “Baltijas jūras izsmelšanas biedrību” un publisko bib-

liotēku. Viņš pirmais sāka arī aktīvu bibliotēku un lasīšanas popu-

larizēšanu presē un sabiedriskajos pasākumos. Tikai 29 gadu 

vecumā — 1854. gadā — K. Valdemārs iestājās Tērbatas universi-

tātē, kur ne tikai studēja tautsaimniecību, bet arī aktīvi iesaistījās 

sabiedriskajā dzīvē un sāka publicēties latviešu un vācu presē. Viņa 

dzīves pieredze, pašmācības ceļā gūtās zināšanas, pilsoniskā stāja 

ļāva kļūt par autoritāti studentu vidū. 1858. gadā K. Valdemārs 

ar “labām un ļoti labām” atzīmēm galapārbaudījumos beidza 

Tērbatas universitāti un devās uz Pēterburgu, kur veica ierēdņa 

pienākumus Finanšu un izglītības ministrijā, kā arī bija redaktora 

palīgs Zinātņu akadēmijas izdevumā “St. Petersburger Zeitung”. 

Nozīmīga K. Valdemāra darbības joma Pēterburgā saistāma ar 

“Pēterburgas Avīžu” izdošanu un piedalīšanos nacionālās atmo-

das kustībā. “Pēterburgas Avīzēs” Valdemārs uzsvēra, ka latvie-

šiem vajadzīgas trīs lietas: pirmām kārtām, skolas, otrām kārtām, 

skolas un, trešām kārtām, skolas. Laikraksts kļuva par jaunlatviešu 

centru, apkaroja kārkluvācietību, cīnījās pret gara tumsību. Ar 

tiešu K. Valdemāra līdzdalību izveidojās arī pirmā legālā jaunlat-

viešu organizācija — 1863. gadā nodibinātā Pēterburgas Latviešu 

lasīšanas biedrība.  

1864. gadā Krišjānis Valdemārs par sievu apņēma vācieti  Luīzi 

fon Rammu, kas kļuva par viņa draugu, domubiedru un sabied-

roto. 1867. gadā viņš pārcēlās uz Maskavu. K. Valdemārs bija arī 

ievērojams latviešu interešu aizstāvis Krievijas impērijas valdoša-

jās aprindās. Viņš pirmais no latviešu tautības politiskajiem dar-

biniekiem informēja cara valdību par vācu muižnieku patvaļīgi 

nostiprinātajām feodālajām privilēģijām Baltijā, aprakstīja toreizē-

jo latviešu tautas stāvokli un ieteica, kā to uzlabot. 1861. gadā viņš 

iesniedza valdībai paplašinātu reformu projektu, kas sabiedriskās 

domas vēsturē pazīstams kā Valdemāra memorands. Par lielu 

nopelnu parasti tiek atzīts viņa veikums Rīgas Latviešu biedrības 

oficiālajā apstiprināšanā, krievu ierēdņu atrunāšanā no plāniem 

ieviest latviešu rakstībā krievu rakstu u.c.

Krišjānis Valdemārs bija tautsaimnieks un jūrniecības veicinā-

tājs. Lielāko mūža daļu viņš veltīja Krievijas impērijas jūrniecības 

attīstībai, neatstājot novārtā arī Baltijas piekrasti. 1864. gadā 

viņam ar sava drauga — cara brāļa ģenerāladmirāļa  Konstantina 

Nikolajeviča atbalstu izdevās nodibināt Ainažu jūrskolu — pirmo 

jūrskolu vienkāršajiem cilvēkiem Krievijas impērijā. K. Valdemāra 

neatlaidīgo pūļu rezultāts bija Krievijas jūrskolu likums, ko vēsture 

pazīst kā Valdemāra likumu. Uz šā cara parakstītā likuma pamata 

impērijas piekrastes rajonos laikā no 1867. līdz 1893. gadam tika 

atvērta 41 jūrskola (10 no tām Latvijas piekrastē). Šīs jūrskolas 

bija paredzētas piekrastes iedzīvotāju arodizglītībai, tajās sniegto 

zināšanu līmenis atbilda Tautas izglītības ministrijas pārraudzīto 

tautskolu prasībām. K. Valdemāra darbību jūrniecības nozarē rak-

sturo arī centieni izveidot kuģniecības akciju sabiedrības.

Latviski gan Krišjānis Valdemārs nav rakstījis daudz, vairums 

viņa publikāciju krievu un vācu valodā veltītas jūrniecības jautāju-

miem, taču netrūkst arī materiālu par agrārajiem jautājumiem un 

tīri politiskas polemikas, kas bija vērsta pret Baltijas muižniecību 

un tās uzskatiem. Latviešu presē K. Valdemārs skāris galvenokārt 

jūrniecības, dabaszinātņu, tautsaimniecības un izglītības attīstības 

jautājumus. K. Valdemāra redakcijā izdotas arī vairākas vārdnīcas.

Savos rakstos viņš nemitīgi mudināja mācīties no Rietum-

eiropas valstīm, kas savā ekonomiskajā attīstībā bija aizgājušas 

tālāk nekā cariskā Krievija. Valdemārs bija reālpolitiķis, balstījās uz 

rūpīgi izstudētu tautsaimnieciskās statistikas materiālu. Viņš bija 

pārliecināts, ka kapitālisma attīstība nesīs labumu visai latviešu 

tautai. Viņš aicināja latviešus krāt mantu, vairot kapitālu, izmantot 

kredītu un iesaistīties brīvās konkurences cīņā.

No mūslaiku viedokļa Krišjānis Valdemārs bija izcils rīkotājs, 

kas prata atrast katram darbam īsto cilvēku. Viņš nekad pats nav 

vācis latviešu folkloru, bet tieši viņš motivēja šim darbam gan  Frici 

Brīvzemnieku, gan  Krišjāni Baronu. Viņš mācīja  Jāni Čaksti kļūt 

par demokrātu, viņš izdeva laikrakstu, kurā sevi izteica pirmie lat-

viešu dzejnieki. Krišjānis Valdemārs miris 1891. gada 7. decembrī 

Maskavā. Rīgas Latviešu biedrība pārveda viņa mirstīgās atliekas 

uz Rīgu un guldīja Lielajos kapos. Pat pēc savas nāves viņš bija 

bīstams vācu muižniecībai — Krišjāņa Valdemāra izvadīšana 

kļuva par latviskuma demonstrāciju, desmiti tūkstoši latviešu viņu 

izvadīja pēdējā gaitā. 

Krišjānis Valdemārs kopā ar savu 

sievu Luīzi. 19. gadsimtā liela daļa 

izglītoto latviešu apprecēja vācu 

dzimtu atvases. Iespējams — tādēļ, 

ka latviešu sievietēm vēl nebija 

iespējams iegūt izglītību. Arī 

K. Valdemārs 1864. gadā par sievu 

apņēma vācieti  Luīzi fon Rammu

Kristiāna Dāla vaska figūra. Par 

Krišjāņa Valdemāra lielāko nopelnu 

latviešu izglītošanā pieņemts 

uzskatīt 10 jūrskolu izveidošanu 

gar Baltijas jūras Vidzemes un 

Kurzemes krastu. Pirmo — Ainažu 

jūrskolu vadīja  Kristiāns Dāls

Ainažu jūrskola. Krišjāņa Valdemāra 

1864. gadā izveidotā Ainažu jūrskola 

pašlaik ir muzejs, kurā ievērojama 

vieta atvēlēta K. Valdemāram

“Latvji, brauciet jūriņā!” Šie Krišjāņa 

Valdemāra vārdi mudināja daudzus 

latviešus kļūt par kapteiņiem, 

stūrmaņiem, kuģu būvētājiem. Attēlā: 

Miervalža Poļa veidotā Krišjāņa 

Valdemāra skulptūra Ventspilī

Sasmaku tagad sauc par Valdemārpili. Krišjānis Valdemārs dzimis 

Ārlavas pagasta “Vecjunkuru” mājās, vecākais brālis  Indriķis pētījis 

Baltijas vēsturi un par to publicējis 64 rakstus, jaunākā māsa  Marija 

bijusi izglītota, vadījusi muižu Novgorodas apgabalā un publicējusi 

populārzinātniskus rakstus. 19. gadsimta sākumā vārds “latvietis” 

nereti bija sinonīms vārdam “zemnieks”, bet vārds “vācietis” — vārdam 

“kungs”. Skolotāja, rakstveža, meldera, krodzinieka, vagara, amatnieka 

amati bija lielākais, ko vācu muižniecība pieļāva sasniegt latvietim. 

Kam izdevās tikt augstāk, tam vajadzēja atrast ceļus un līdzekļus, kā 

ieplūst vācu tautā. K. Valdemārs tika augstu, bet palika latvietis

Maskavā Krišjānis Valdemārs, Krišjānis 

Barons un jaunlatvieši galvenokārt 

risināja tautsaimniecības jautājumus. 

 Krišjānis Valdemārs latviešu tautai 

ir nozīmīgs kā tautsaimnieks. Jau 

studiju laikā Tērbatā viņš rakstīja, ka 

jūrniecības attīstībai Baltijā var būt 

liela nozīme iedzīvotāju turības celšanā. 

Lielāko mūža daļu K. Valdemārs veltīja 

Krievijas impērijas jūrniecības attīstībai, 

neatstājot novārtā arī Baltijas piekrasti. 

Viņš bija arī pirmais latviešu tautības 

politiskais darbinieks, kas aprakstīja 

toreizējo latviešu tautas stāvokli un 

ieteica cara valdībai, kā to uzlabot 

Latvietis. Savā 30. dzimšanas dienā 

1855. gada 2. decembrī, Krišjānis 

Valdemārs Tērbatā pie savas studenta 

istabiņas durvīm piestiprināja vizītkarti 

“ Krišjānis Valdemārs, kamerāliju 

students, latvietis”. Toreiz viņa brīvības 

izjūtu nosodīja gan vācu, gan krievu un 

pat latviešu studenti. Pēc 150 gadiem 

mēs varam noņemt cepuri šā dižā vīra 

priekšā un teikt paldies, ka viņš pārkāpa 

to vēstures robežu, aiz kuras mēs esam 

latvieši, lepojamies ar savu latvietību 

“Jūra ir visauglīgākā druva 

priekš tiem, kas to prot 

art un ecēt ar derīgiem 

ieročiem; šī druva pieder 

katram, kas to grib un 

prot apstrādāt, un tādēļ 

tā ir visiem brīvības un 

garīgas gaismas nesēja.” 

(K. Valdemārs)



16 17

100
LATVIJAS

PERSONĪBU

 Juris 

ALUNĀNS
Gustavs Georgs Frīdrihs Alunāns
1832—1864
Publicists, valodnieks, latviešu nacionālās dzejas pamatlicējs  

Radikālākais jaunlatviešu darbinieks. Vīrs, kas modināja 

latviešos tautisko pašapziņu. Juris Alunāns bija pirmais, kas savā 

dzejā latviešu tautu pacēla kultūrtautu līmenī. Saviem tautiešiem 

Juris Alunāns teicis: “Tāpēc mūsu padoms ir šāds: turiet savu tēvu 

valodu godā un cieņā, un jums labi klāsies virs zemes. Jo, kas sevi 

pašu negodā, to arī citi negodās.”

Juris Alunāns (īstajā vārdā Gustavs Georgs Frīdrihs Alunāns) 

dzimis 1832. gada 13. maijā Jaunkalsnavas muižas nomnie-

ka ģimenē, saviem laikiem ļoti bagātā latvieša ģimenē, kas 

spēja bērniem nodrošināt labu izglītību. Jau mācoties Jelgavā, 

J. Alunāns apguvis vācu, krievu, sengrieķu, latīņu, lietuviešu, 

franču, senebreju valodu un nopietni pievērsies latviešu valodas 

pētniecībai. Skolas gados viņš jau brīvi lasījis oriģinālā  Homēra, 

 Tukidīda,  Platona,  Sofokla un  Eiripīda darbus un arī pats sacerējis 

dzejoļus klasiskajos pantmēros grieķu valodā. Šeit vietā pieminēt 

J. Alunāna principu — “turēt savu tēvu valodu godā, nesmādējot 

svešas valodas”. 

1856. gadā iznāca Jura Alunāna “Dziesmiņas, latviešu valo-

dai pārtulkotas” — pirmais mākslinieciski nozīmīgais pasaules 

dzejas klasikas kopojums latviešu valodā. Atdzejojumi rakstīti 

galvenokārt ģimnāzijas laikā, gandrīz visiem pievienots oriģināl-

teksts. J. Alunāns atdzejoja mākslinieciski augstvērtīgus dzejo-

ļus —  Horācija,  J. V. Gētes,  F. Šillera,  A. Puškina,  M. Ļermontova,  

H. Heines u.c. autoru darbus, kas pauž cieņu pret brīvu, spēcīgu 

cilvēku. J. Alunāns ar “Dziesmiņām” centās pierādīt latviešu valo-

das pilnvērtību, daiļskanību, to, ka šajā valodā var izteikt to pašu, 

ko lielo kultūrtautu valodās. Šajā krājumā atrodams arī J. Alunāna 

oriģināldzejolis “Trioleta” jeb “Pavasara atnāciens”.

Krājumā Juris Alunāns iekļāvis arī apcerējumu “Kāds vārds par 

latviešu valodu”. Šis apcerējums mudināja sākt nopietni izstrādāt 

latviešu valodas gramatiku: “Gandrīz ikkatrā grāmatā, kas manās 

rokās nākuse, esmu atradis savādu rakstīšanu. Īpaši ar svešiem 

vārdiem vēl allaž misas un apjūk. Kā kuram katram prātā nāk, tā 

tas raksta, un tā tad var redzēt vienu pašu vārdu daždažādi rak-

stītu. Vai tad nu latviešu valodai likumu nav, pēc kuriem jāraksta? 

Ira gan, bet, kā rādās, tik rets kāds tos atģidis un ievērojis.” Šajā 

apcerējumā, kā arī grāmatas ievadā un ar pašiem atdzejojumiem 

J. Alunāns norādīja nākamo latviešu literārās valodas veidotāju 

galvenos uzdevumus. Tie bija — valodas normēšana, vārdu 

krājuma tīrīšana un bagātināšana un ortogrāfijas reformēšana. 

J. Alunāns atzina, ka latviešu valoda ir maz kopta un līdzīgi treknai, 

auglīgai zemei, kas, aizlaista un bez kopšanas būdama, usnes un 

dadžus izaudzina, ar prātu kopta, dotu bagātu zelta kviešu ražu. 

Juris Alunāns ievērojami bagātinājis latviešu leksiku (ap 600 

vārdu). Viņa darināti vārdi (daži ar citu nozīmi) ir “apvalks”, “attā-

lināt”, “austuve”, “ceļinieks”, “ceļot”, “ceptuve”, “daiļot”, “dalāmība”, 

“drēbnieks”, “dziesminieks”, “dzimte”, “eja”, “ēstuve”, “galdnieks”, 

“izraksts”, “iestāties”, “jautrība”, “jokdaris”, “kokvilna”, “krava”, “maiz-

nieks”, “mazgātava”, “namdaris”, “pārdotava”, “pētnieks”, “saeima”, 

“saraksts”, “siltumnīca”, “uzvalks”, “veikals”, “vienība”. Būtiski atzī-

mēt, ka J. Alunāns nav vairījies iepludināt citu valodu vārdus 

latviešu valodā — no lietuviešu valodas viņš aizguvis vārdu 

“kareivis”, no angļu valodas — vārdus “drena”, “ferma”, no krie-

vu — “arbūzs”, no vācu — “vekselis”. J. Alunāns uzskatāms par 

latviešu nacionālās valodniecības pamatlicēju un valodniecības 

tradīciju iedibinātāju. 

Latvieši par savu pirmo “Alma mater” allaž norādījuši Tērbatas 

universitāti. Tas lielā mērā tāpēc, ka 1855. gadā turp medicīnu, 

vēlāk vēsturi un tautsaimniecību studēt devās Juris Alunāns. Šajā 

pašā gadā Juris Alunāns iepazinās ar  Krišjāni Valdemāru, ar ko 

kopā organizēja “latviešu vakarus”, kuros tika daudz spriests par 

latviešu nacionālo kultūru. 

Savus uzskatus pulciņa dalībnieki pauda laikrakstā “Mājas 

Viesis”. Juris Alunāns bija viens no aktīvākajiem laikraksta darbi-

niekiem. 1862. gadā viņš kopā ar K. Valdemāru nodibināja pirmo 

progresīvo latviešu laikrakstu “Pēterburgas Avīzes”, bija laikraksta 

pirmais atbildīgais redaktors. “Pēterburgas Avīzēm” tika izdots arī 

humoristiski satīriskais pielikums “Dzirkstele” (vēlāk “Zobugals”; to 

1864. gadā aizliedza), kurā rakstu autori vērsās pret vācbaltiešu 

muižniecību un mācītājiem.

Juris Alunāns sarakstījis vairākus rakstus, ko īpaši veltījis lat-

viešu valodas jautājumiem, — “Īsa pamācīšana, kā tautu vārdi pa 

latviski jāraksta”, “Par jauniem latviešu valodā taisāmiem vārdiem” 

(abi 1857), “Latviešu valoda” (1858), “Par latviešu valodu” (1862), 

“Iztulkošana no kādiem svešiem vārdiem” (1862—1863), kā arī 

polemikas vācu valodā “Zur lettischen Literatur der Gegenwart” 

(“Par tagadnes latviešu literatūru”, 1861). Tērbatā Alunāns izdeva 

populārzinātnisku rakstu krājumu “Sēta, daba, pasaule” (1—3, 

1859—1860), kā arī sarakstīja lielāko daļu grāmatas “Tautas saim-

niecība” (1867). Studenta gados J. Alunāns sacerējis un publicējis 

ap 150 lielāku vai mazāku rakstu.

No 1864. gada sākuma Juris Alunāns atradās pastāvīgā poli-

cijas uzraudzībā, viņa dzeju un rakstus bija aizliegts publicēt. Tos 

izdeva viņa brālis  Heinrihs Alunāns tikai pēc autora nāves.

Juris Alunāns miris 1864. gada 18. aprīlī Jostenes, vēlākā 

Sesavas pagasta “Kauļos”, apbedīts Lielvircavas kapos, blakus 

evaņģēliski luteriskajai baznīcai.

Pusotra gadsimta pēc Jura Alunāna aicinājuma latviešiem 

mācīties mūsdienīgi skan viņa vārdi: “Iemācījušies arī nekaunaties 

joprojām būt īsti latvieši. Tad latvietis savu tautas brāli, kas pie 

gaismas nācis, vairs ar greizām acīm neuzlūkos, bet ar to leposies, 

ka no viņu starpas arī mācīti, slavējami vīri ceļas; tad mācīti latvieši 

vairs savus tautas brāļus nesmādēs, bet tos lūkos arī pie gaismas 

vest, tad gaisma latviešos ātri pieņemsies.”

“Es gribēju rādīt, cik latviešu 

valoda spēcīga un jauka, un 

tad es arī dzinos latviešu 

valodu cik paspēdams no 

svešiem grabažiem iztīrīt.” 

(J. Alunāns).

Nevis slinkojot un pūstot

Tautu labā godā ceļ;

Tik pie prāta gaismas kļūstot,

Tauta zied un tauta zeļ.

Ja ikviens tik zemē sētu 

Vienu graudu veselu,

Kas gan izskaitīt tad spētu 

Zelta kviešu krājumu!

Bet, kas lielīdamies pārdot 

Ved uz tirgu pelavas,

Tas kā pelus, vējam ārdot,

Zūd no ļaužu piemiņas.

Augsim lieli, augsim lieli,

Būsim sveiki, veseli,

Uzdziedāsim, uzdziedāsim

Augstu laimi Latvijai! 

“Pēterburgas Avīžu” humoristiski 

satīriskais pielikums “Zobugals”. 

Juris Alunāns bija “Pēterburgas 

Avīžu” galvenais redaktors un 

asākais pastāvošās iekārtas 

kritiķis. Ar “Zobugalu” latviešiem 

asociējās pats redaktors 

Tērbatas studentu korporācijas “Fraternitas Academica 

Dorpatensis” biedrs. Juris Alunāns otrajā rindā otrais no labās. 

1858. gads. Vienīgais oriģinālais J. Alunāna fotouzņēmums 

Dzejnieks. Jura Alunāna pašrocīgi rakstīts dzejolis “Jāņu vakars” 

Bagātu ļaužu dēls. Juris Alunāns dzimis Jaunkalsnavas muižā, 

ko nomāja viņa tēvs, bērnībā mācījies tikai vācu valodā

Dzejas aicināja latviešus strādāt 

un tautai attīstīties. Jura Alunāna 

1867. gada papildinātajā “Dziesmiņu” 

izdevumā atrodama “Dziesma, no 

čehu valodas ņemta”, kas ir čehu 

nacionālās atmodas dzejnieka  Františeka 

Čelakovska darba atdzejojums. 

Himniski tā skan ar dzejnieka  Ausekļa 

papildināto šīs dziesmas pēdējo pantu 

un  Andreja Jurjāna sarakstīto mūziku

Tērbatas universitāte — jaunlatviešu 

kustības dzimšanas vieta. 19. gadsimta 

50. gados Tērbatā studēja  Krišjānis 

Valdemārs un  Kaspars Biezbārdis. 

1855. gadā Tērbatas universitātē 

studijas sāka  Juris Alunāns un  Krišjānis 

Barons, sākās jaunlatviešu kustība

Radikāls jaunlatvietis, apdāvināts 

filologs, talantīgs dzejnieks. 

Latviešu valoda par līdztiesīgu 

valodu citu valodu saimē kļuva 

Jura Alunāna ietekmē

Latviešu teātra tēvs par savu tēvabrāli. Ādolfa Alunāna 

1910. gadā izdotā grāmata “Jura Alunāna dzīve”

Dzeja tautā aiziet dažādus ceļus, bieži izplatīta ar pastkartēm. 

Jura Alunāna dzeja un atdzejojumi bija netiešs ideoloģisks manifests. 

Mācītājs Brāže, ironizēdams par Jura Alunāna atdzejoto un adaptēto 

H. Heines “Loreleju” ar J. Alunāna nosaukumu “Laura”, vīpsnāja, ka 

tā būšot “jaunā Latvija uz klints”, tā ieviešot jēdzienu “jaunlatvieši”
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DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU! 

Dievs, svētī Latviju,

Mūs’ dārgo tēviju,

Svētī jel Latviju,

Ak, svētī jel to!

Kur latvju meitas zied,

Kur latvju dēli dzied,

Laid mums tur laimē diet,

Mūs’ Latvijā! 

Kārļa Baumaņa 

vārdi un mūzika 

Kārlis Baumanis, saukts arī par Baumaņu Kārli, ir nacionālās 

kora dziesmas un solodziesmas aizsācējs, pirmais kora un solo 

oriģināldziesmu autors latviešu mūzikā. Tomēr latviešu tautas 

atmiņā savu vārdu ierakstījis ar vienu dziesmu, kam rakstījis kā 

mūziku, tā vārdus, — “Dievs, svētī Latviju!”, kura jau kopš Latvijas 

Satversmes sapulces darbības sākuma 1920. gadā pazīstama kā 

Latvijas valsts himna.

Kārlis Baumanis dzimis 1835. gada 11. maijā nomnieka ģimenē 

Valmieras apriņķa Viļķenes pagasta Indriķu pusmuižā. Mācījies 

Limbažu draudzes skolā (1846—1848), Limbažu elementārskolā 

(1848—1850), Limbažu apriņķa skolā (1850—1852) un Cimzes 

skolotāju seminārā Valkā (1853—1856), kur apguvis svešvalodas, 

pedagoģiju, kora dziedāšanu, ērģeļu un vijoles spēli. Strādājis 

par mājskolotāju gan Latvijā (1856—1858; Ķirbižu muižā), gan 

Pēterburgā (1858—1881). K. Baumanis privāti  mācījies klavierspēli 

un kompozīciju Pēterburgas konservatorijā. Savā Pēterburgas 

posmā K. Baumanis vērtēts par izcilu pedagogu, bijis ļoti piepra-

sīts gan bagātu ļaužu atvasēm, gan augstās skolās. 1873. gadā par 

panākumiem pedagoģiskajā darbā apbalvots ar Sv. Annas ordeni, 

1878. gadā saņēmis Sv. Staņislava ordeni. 

Pirmās Kārļa Baumaņa oriģināldziesmas ar  Lapas Mārtiņa,  Friča 

Brīvzemnieka, Ausekļa un paša komponista tekstiem radu-

šās Pēterburgā, kur viņš strādāja par mājskolotāju. 1873. gadā 

I vispārīgo latviešu dziesmu svētku komitejai Kārlis Baumanis aiz-

sūtīja trīs savas oriģināldziesmas, arī “Dievs, svētī Latviju!”. 

1873. gada 26. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības zālē I vispārīgo 

latviešu dziesmu svētku atklāšanas aktā Baltijas skolotāju semi-

nāra vīru koris izpildīja Baumaņu Kārļa “Dievs, svētī Latviju!” 

(svētku komiteja kopkora repertuārā šo dziesmu nebija iekļāvusi). 

Dziesmu svētku kopkoris dziedāja Kārļa Baumaņa “Tēvijas dzies-

mu” (Lapas Mārtiņa teksts) un “Daugavas zvejnieku dziesmu” 

(Friča Brīvzemnieka teksts). Trīs minētās dziesmas ir pirmās ori-

ģināldziesmas latviešu kora mūzikā. 1905. gada revolūcijas laikā 

“Dievs, svētī Latviju!” līdz ar revolucionārajām dziesmām skanēja 

mītiņos, gājienos, bet pir majā latviešu simfoniskās mūzikas kon-

certā 1905. gada 31. jūlijā Majoros tika izpildīts Jurjānu Andreja 

”Dziesmu svētku maršs” ar Baumaņu Kārļa rakstīto himnu beigās. 

IV vispārīgajos latviešu dziesmu svētkos (1895) dziesmai atvēlēts 

latviešu nacionālās himnas statuss, V vispārīgajos dziesmu svētkos 

(1910) cara administrācija atļāva izpildīt Kārļa Baumaņa dziesmu, 

tikai ierādot tai nevis himnas, bet vienkārša vokāla priekšnesuma 

vietu, pie kam vārda “Latvija” vietā bija jādzied “Baltija”. 

Sarežģīts bija “Dievs, svētī Latviju!” liktenis — Pirmā pasaules 

kara laikā formāli dziesma bija aizliegta, bet to dziedāja latviešu 

strēlnieki ar sava komandiera  Jukuma Vācieša atļauju. Ar šo himnu 

1915. gadā darbu sāka Latviešu bēgļu komiteju kongress, kas vēlāk 

kļuva par Latvijas valsts priekšparlamentu. 1918. gada 18. novembrī 

Latvijas Republikas pasludināšanas svinīgajā aktā šo dziesmu — lūg-

šanu — vairākkārt atskaņoja Latvju operas koris diriģenta  Pētera Paula 

Jozuus vadībā. 1920. gada 4. jūnijā “Dievs, svētī Latviju!” apstiprināja 

par Latvijas valsts himnu. Himna Vispārīgajos latviešu dziesmu svēt-

kos pēdējo reizi skanēja pirms ilga pārtraukuma 1938. gadā, desmit 

nākamajos Dziesmu svētkos tā bija aizliegta. 1990. gada 15. februārī ar 

LPSR Augstākās padomes  lēmumu “Dievs, svētī Latviju!” tika no jauna 

atzīta par valsts himnu, un XX vispārīgajos latviešu dziesmu svētkos 

1990. gadā tā atkal skanēja kā valsts himna un tautas lūgšana. 

Latvijā, himnai skanot, pieņemts piecelties, vīriem noņemt cepu-

res, bet militārpersonām salutēt, pieliekot roku pie galvassegas. 

Kārlis Baumanis bija viens no dedzīgākajiem latviešu nacio-

nālās atmodas darbiniekiem, arī publicists, dzejnieks satīriķis, 

lugu sacerētājs un daudzu savu dziesmu tekstu autors, 1862.—

1865. gadā “Pēterburgas Avīžu” līdzstrādnieks, 1875.—1878. gadā 

almanaha “Dunduri” līdzstrādnieks un faktiskais izdevējs. 

1874. gadā iznāca Baumaņu Kārļa dziesmu krājumi “Austra” — 

trijās burtnīcās ievietotas 36 dziesmas — un “Līgo” — 66 dzies-

mas vīru korim a cappella (iznācis Pēterburgā, Latvijā konfiscēts). 

Abos krājumos Kārlis Baumanis izvēlējies daudzveidīgu temati-

ku — patriotiskas, tautiski romantiskas, liriskas, humoristiskas un 

dzīru dziesmas, izmantojis ne tikai sava laika dzeju, bet arī latviešu 

tautasdziesmas. Dziesmu krājumu “Līgo”, kurā atradās “Dievs, 

svētī Latviju!”, cariskās Krievijas cenzūra aizliedza un cara žan-

darmērijas uzraudzībā publiski sadedzināja Daugavmalā. Tiesa, 

“Dievs, svētī Latviju!” jauktā kora variantā bija ievietots arī “Austrā”, 

un šo krājumu nesadedzināja. 

1875. gadā iznāca Kārļa Baumaņa veltījums  Ata Kronvalda 

piemiņai “Mortuos plango” (četras dziesmas). Kārlis Baumanis 

sarakstījis arī pirmo latviešu garīgo dziesmu “Mūsu Tēvs debesīs” 

(1875; Bībeles teksts, jauktajam korim).

1877. gadā Kārlis Baumanis un  Auseklis izveidoja dziesmu 

krājumu skolām, kuru nosauca par “Dziesmu vītolu”. 1881. gadā 

par aktīvu līdzdalību jaunlatviešu kustībā Kārlis Baumanis tika 

atbrīvots no skolotāja darba Pēterburgā. 19. gadsimta 80. gadu 

vidū atgriezies Latvijā, dzīvojis Limbažos. Dziesmas, arī garīgas, 

un dzejoļus rakstījis gan ar savu vārdu, gan pseidonīmu, sarakstījis 

gandrīz 300 vokālu kompozīciju un aranžējumu, apmēram 50 

kora dziesmu.

“…dižāko un drošāko darbu Baumaņu Kārlis veicis atmo-

das laikmeta sākuma posmā kā dedzīgs cīnītājs, aizstāvēdams 

latviešu tautas godu un tiesības, izceldams nacionālās īpatnības. 

Baumaņu Kārļa pārliecība par latviešu dziesmu īpatnējo daiļumu 

un nozīmību ir nesatricināma.” (J. Zālītis) 

Kārlis Baumanis miris 1905. gada 10. janvārī Limbažos, apbe-

dīts Limbažu kapos, kur 1920. gadā atklāts  G. Šķiltera veidots kapa 

piemineklis. 

 Kārlis

BAUMANIS
Baumaņu Kārlis
1835—1905
Komponists, dzejnieks, sabiedrisks darbinieks

“Dievs, svētī Latviju!”. Nacionālo himnu  Kārlis Baumanis 

sarakstīja kā lūgšanu, ko dziedāt I vispārīgajos latviešu 

dziesmu svētkos Rīgā 1873. gadā.  Jāņa Dreiberģa diriģēts, šo 

dziesmu dziedāja Baltijas skolotāju semināra vīru koris

“Līgo”. 66 dziesmas vīru korim. Grāmata iznāca Pēterburgā, taču 

Rīgā cenzūra to atzina par naidīgu un iznīcināja sadedzinot. Saglabājās 

vien trīs grāmatiņas, kas tagad ir liels bibliogrāfisks retums

Limbažos. Savu jaunību un vecumdienas Kārlis Baumanis pavadīja 

Limbažos. Attēlā: K. Baumanis kopā ar savu sievu Mariju 

Kārļa Baumaņa meita Elizabete Lilija. Elizabete Lilija 

bijusi skolotāja Limbažos, apbedīta Limbažu kapos

Cimzes semināra audzēkņa 

dienasgrāmata. No 1853. līdz 

1856. gadam, mācīdamies Cimzes 

skolotāju seminārā Valkā, Kārlis 

Baumanis rakstīja dienasgrāmatu, kas 

šobrīd ir viens no interesantākajiem 

informatīvajiem materiāliem par skolotāju 

semināra pedagogiem un audzēkņiem

Limbažos. Māja Limbažos, Kungu (tagad Jūras) 

ielā 1, kur dzīvojis Kārlis Baumanis 

Dienasgrāmata. Kārļa Baumaņa 

dienasgrāmata var daudz stāstīt 

par 19. gadsimta notikumiem, 

tiesa, tā rakstīta vācu valodā

 Mārtiņa Elksnes izdotās, Limbažos 

iespiestās, Rīgā brošētās “Palma 

lapiņas, plūktas no dzīvības koka”. 

Kārlis Baumanis bija ļoti reliģiozs 

cilvēks, daudz rakstīja garīgu dzeju. 

Šajā krājumā sakopotas mūža nogalē 

rakstītas “garīgas svētku dziesmiņas 

katram dzīves gadījumam”

Kārļa Baumaņa meita Marta 

Matilde. K. Baumanim bija trīs 

meitas, no kurām vecākā — Elma 

nodzīvoja tikai piecus gadus

Skolotājs. No 1858. līdz 1882. gadam 

Kārlis Baumanis strādāja par skolotāju 

Pēterburgā, taču nebūt neaizmirsa 

Latviju un uzturēja ar to sakarus
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  Krišjānis

BARONS
1835—1923
Folklorists, publicists, viens no ievērojamākajiem jaunlatviešu darbiniekiem

“Man klints akmeni nešķeļat,

Man pieminekli neceļat:

No latvju dainām tas jau celts,

Un nerūsēs šis tautas zelts.”

(K. Barons)

Dainu tēvs. Kad tika veikta aptauja par ievērojamākajiem 

latviešiem, pirmais tautas balsojumā tika minēts Krišjānis Barons. 

Tā nu mums ir pamats apgalvojumam, ka Krišjānis Barons ir izcils 

latvietis, ar ko mums asociējas latviešu rakstura pamatiezīmes — 

čaklums, izturība, sīkstums, neikdienišķa domāšana, vēlme iesāk-

to darbu padarīt līdz galam. 

Krišjānis Barons dzimis 1835. gada 31. oktobrī Strutelē vagara 

ģimenē kā pēdējais no astoņiem bērniem. Apmeklējis Kubalu 

skolu, kur par skolotājiem strādāja  E. Dinsbergs un  F. Mālbergs. 

1855. gadā beidzis Jelgavas ģimnāziju, 1856.—1860. gadā studējis 

matemātiku un astronomiju Tērbatas universitātē, tiesa, naudas 

trūkuma dēļ studijas nepabeidza. Krišjānis Barons kopā ar  Krišjāni 

Valdemāru un  Juri Alunānu bija Tērbatas latviešu studentu pul-

ciņa dibinātāji, pulciņa vakaros visu uzmanību pievērsa sadzīvei, 

zinātnei, ekonomikai. Daudz tika spriests par latviešu zemnieku 

dzīves līmeni, par latviešu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanu. 

1862. gada maijā Krišjānis Barons ieradās Pēterburgā un kopā 

ar J. Alunānu un K. Valdemāru organizēja laikrakstu “Pēterburgas 

Avīzes” (bija faktiskais avīzes redaktors). Laikraksts iznāca īsu laika 

sprīdi — no 1862. līdz 1865. gadam, taču tam — sevišķi jau laikrak-

sta satīriskajiem pielikumiem (“Dzirkstele” un “Zobugals”) — bija 

liela nozīme latviešu redzesloka paplašināšanā un vācu baronu 

privilēģiju kritizēšanā. K. Barons bija viens no pirmajiem latviešu 

populārzinātnisko rakstu autoriem, rakstīja latviešu zemniekiem 

tuvā un saprotamā valodā. Publicējis apmēram 100 populār-

zinātnisku rakstu par dabaszinībām un izglītības jautājumiem. 

1859. gadā viņš sarakstīja Baltijas ģeogrāfijas grāmatu — ”Mūsu 

tēvzemes aprakstīšana”, 1862. gadā — pirmo apcerējumu latvie-

šu valodā par darvinismu — “Mūžīgs kara lauks”. K. Barons rakstījis 

arī stāstus, dzeju un daudz tulkojis. 

No 1867. līdz 1893. gadam Krišjānis Barons strādāja Voroņežas 

guberņā un Maskavā par skolotāju. Ap 1867. gadu latviešu 

inteliģences pulciņa dalībnieki Maskavā nolēma pievērsties lat-

viešu tautas garamantu krāšanai. Ar to sāka nodarboties  Fricis 

Brīvzemnieks, taču, nespējot viens tikt galā, pierunāja K. Baronu 

1878. gadā uzņemties tautasdziesmu vākšanu un kārtošanu. Šo 

darbu K. Barons turpināja līdz pat mūža beigām.  

Te vajadzētu nelielu atkāpi. Krišjānis Barons nebūt nav pir-

mais, kas vācis un apkopojis latviešu tautasdziesmas. Šai latviešu 

tautas bagātībai uzmanību pievērsis jau  Johans Gotfrīds Herders, 

kas vācis dažādu tautu, arī latviešu tautasdziesmas un izdevis tās 

tematiski sakārtotos krājumos (1778, 1779).

Krišjāņa Barona latviešu tautasdziesmu vākums bija iecerēts 

kā pierādījums latviešu tautas kultūras senumam un nozīmībai, 

lai savā veidā pamatotu latviešu kā tautas tiesības. Jau laikā, kad 

Barons sāka kārtot dziesmas, dziedāšana bija zaudējusi savu 

nozīmi tautas ikdienā. Patiesībā tautasdziesmas dziedāja visas 

tautas ap Baltijas jūru vēl 17. gadu simtenī, taču tās kā informācijas 

uzglabāšanas un tālāknodošanas veidu ar laiku aizstāja grāmatas 

un citi modernāki informācijas nesēji. Tikai latviešiem izdevās tās 

daudzmaz apkopot izcilo K. Barona darbaspēju dēļ.

Sākotnēji tautasdziesmu apkopojums tika uzskatīts par “tautu 

balsīm dziesmās”, ar to saprotot tautasdziesmu tekstus bez 

melodijas. Krišjānis Barons dziesmu tekstiem pievienoja tradīciju 

aprakstus, lai paskaidrotu situācijas, kādās dziesmas tika dzie-

dātas. Sākot darbu, Krišjānis Barons uzsvēris, ka viņa spēkos nav  

sagatavot zinātnisku izdevumu.  

Viņš izveidojis pirmā akadēmiskā latviešu tautasdziesmu krā-

juma klasifikācijas principus, veicinājis folkloristikas kā patstāvīgas 

zinātņu nozares attīstību Latvijā. Krišjānis Barons ieviesis latviešu 

folkloristikā dziesmu cera principu — viena teksta izvēli par gal-

veno, ap ko tiek grupēti no tā nedaudz atšķirīgie, ļaujot vieglāk 

uztvert variācijas, kā arī būtiski ietaupot vietu grāmatā. Barons arī 

rediģējis tekstus, cenšoties restaurēt to iespējamo senāko veidu.

Sākotnēji Krišjānis Barons tautasdziesmas kārtoja papirosu 

čaulīšu kastītēs. Maskavā 1880. gadā pēc viņa rasējuma tika 

pagatavots Dainu skapis. 1893. gadā, K. Baronam atgriežoties 

Latvijā, tajā bija apmēram 150 000 dziesmu. Pirmo krājuma sēju-

mu  J. Dravnieks Jelgavā izdeva burtnīcās no 1894. līdz 1898. ga-

dam ar  Henrija Visendorfa finansiālu atbalstu. H. Visendorfs bija 

turīgs Pēterburgas tirgonis, kas interesējās par latviešu kultūru, 

atbalstīja tās darbiniekus, rakstīja par mitoloģiju, pats savāca 

28 406 tautasdziesmu tekstus. Viņš aizrāvās ar domu par latvie-

šu — leišu dižtautu un ieteica Baronam lietuviešu vārdu “daina” 

izdevuma nosaukumā.

Nākamos piecus dainu sējumus izdeva Pēterburgā no 1903. līdz 

1915. gadam ar Ķeizariskās Zinātņu akadēmijas atbalstu.

“Latvju dainu” rādītājā minēti vairāk nekā 900 iesūtītāju. 

Krišjānis Barons norādīja, ka viņam iesūtīto dziesmu skaits ir 

217 996. Tomēr “Latvju dainas” neaptvēra visu Latviju, 218 Latvijas 

pagastu nebija devuši šim krājumam nevienu dziesmu. Lai 

apzinātu “mēmos” pagastus, 30 gadus pēc “Latvju dainu” izdo-

šanas pie darba ķērās Latviešu folkloras krātuve. “Latvju dainas” 

ir nozīmīgākais latviešu tautasdziesmu izdevums, krājumam 

iznākuši arī divi atkārtotie izdevumi — 1922.—1923. gadā, kā arī 

1989.—1994. gadā.

Kopš 2001. gada 4. septembra Dainu skapis ir pasaules kultū-

ras sastāvdaļa — tas ierakstīts UNESCO Pasaules atmiņas (“Memory 

of the World”) sarakstā. No praktiska priekšmeta, darbarīka Dainu 

skapis kļuvis par latviešu kultūras simbolu.

Krišjānis Barons miris 1923. gada 8. martā Rīgā. Apbedīts 

Lielajos kapos, blakus K. Valdemāram, F. Brīvzemniekam un 

sievai  Dārtai. Krišjāņa Barona vārdā nosaukta viena no mazajām 

planētām — Krišbarons. 

Skolotājs Krievijā, tautas garamantu 

krājējs Latvijā. No 1867. līdz 

1893. gadam  Krišjānis Barons strādājis 

Voroņežas guberņā un Maskavā par 

skolotāju. 1878. gadā viņš uzņēmās 

tautasdziesmu vākšanu un kārtošanu. 

Tautasdziesmas no visas Latvijas 

K. Baronam uz Krieviju sūtīja 900 

korespondentu — tautskolotāji, mācītāji, 

literāti, uzņēmēji

 Dārta Barona — līdzgaitniece un 

atbalstītāja. Krišjāņa Barona sieva 

Dārta Barona kopā ar dēlu  Kārli 

Baronu — vēlāko Latvijas 

Universitātes Medicīnas fakultātes 

Zobārstniecības nodaļas un 

Zobārstniecības institūta dibinātāju 

un profesoru

Rakstnieki un mākslinieki 

Vecmīlgrāvī,  Augusta Dombrovska 

celtajā un uzturētajā “Burtnieku 

namā” 1911. gadā. Pirmajā rindā no 

kreisās:  Jānis Jaunsudrabiņš,  Kārlis 

Krūza,  Krišjānis Barons,  Emilis 

Melngailis,  Kārlis Skalbe. Otrajā 

rindā:  Pēteris Kalve,  Jānis Kļaviņš,

 Antons Austriņš,  Jānis Zālītis,

 Emīls Melderis,  Pāvils Gruzna

Amatnieks. Krišjānis Barons visu mūžu 

saglabāja interesi par amatniecību un 

galdniecību. Attēlā: 1910. gadā savās 

mājās Pārdaugavā, tagadējā E. Smiļģa 

ielā, pie ēvelsola

1922. gadā pie Dainu skapja. Mūža beigās atzīts un tautas mīlēts, saukts par 

Balto tēvu vai Dainu tēvu, Krišjānis Barons nenoguris turpināja paplašināt savu 

tautasdziesmu krājumu

1920. gadā kopā ar vedeklu apkopojot jaunienākušas tautasdziesmas. Tā kā 

“Latvju dainas” neaptvēra visu Latviju — 218 Latvijas pagastu nebija devuši šim 

krājumam nevienu dziesmu, Latvijas brīvvalsts laikā Krišjānis Barons sāka 

organizēt jaunu, pilnīgāku tautas garamantu apkopošanas kampaņu

Dainu skapis — latviskuma 

un latviešu dzīvesziņas 

simbols. 

Sākotnēji Krišjānis Barons 

tautasdziesmas kārtoja 

papirosu čaulīšu kastītēs. 

1880. gadā pēc K. Barona 

rasējuma Maskavā tika 

pagatavots Dainu skapis, kam 

bija lemts ceļot līdzi savam 

īpašniekam. 1893. gadā tajā bija 

apmēram 150 000 dziesmu. 

Dainu skapis glabājas Latvijas 

Universitātes Literatūras, 

folkloras un mākslas institūtā 

Latviešu folkloras krātuvē, 

bet interesenti var apskatīt tā 

kopiju K. Barona muzejā Rīgā, 

K. Barona ielā 3, dzīvoklis 5

Draudzīgs šaržs. Krišjānis Barons veļ 

dziesmu kamolu. No 20. gadu preses 

izdevumiem
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 Atis

KRONVALDS
Kronvalda Atis 
1837—1875
Skolotājs, valodnieks, sabiedrisks darbinieks

Paldies Tev, Ati Kronvald, ka mēs runājam latviešu valodā! 

Pirmajos vispārīgajos latviešu dziesmu svētkos Goda mielastā 

1873. gadā  Jānis Cimze teica runu. Viņš, veidojot alegoriju ar 

tautas dziesmu “Rīga dimd”, salīdzināja latviešu tautu ar māsu, 

kam pūru kaluši trīs bāleliņi — vācu skolas, Baltijas muižniecība 

un vāciskā Rīga. Tad Atis Kronvalds skaļi un sirsnīgi teica, ka par 

Dziesmu svētku sarīkošanu gods pieder latviešu mātēm, Rīgas 

Latviešu biedrībai un pāri visam latviešu garam, ko katrs bērns 

iezīdis no mātes krūtīm un saņēmis ar pirmām vārdu skaņām no 

viņas lūpām — savas tautas valodā. 

Latviešu draugs un valodas pētnieks vācu mācītājs  Augusts 

Bīlenšteins teica runu, kurā latviešu tautasdziesmas salīdzināja ar 

bērnu dziesmām, ko varot dziedāt, bet nenāktos cildināt. Atkal 

vārdu ņēma Atis Kronvalds un runāja par latviešu tautasdziesmu 

vērtību un greznumu. Šoreiz viņam uzgavilēja visa lielā sapulce, 

šajā vakarā A. Kronvalds iemantoja latviešu idejiskā vadoņa slavu. 

1873. gadā, Dziesmu svētku laikā, Rīgā notika arī pirmā vis-

pārīgā latviešu skolotāju konference, ko vadīja Atis Kronvalds. 

Kopīgā sanāksmē pirmo reizi satikās Vidzemes, Kurzemes, Rīgas 

pedagogi, lai latviešu valodā pārrunātu latviešu skolu jautājumus. 

Sapulces vadītājs nolasīja referātu par latviešu ortogrāfijas prin-

cipiem un to lietošanu. A. Kronvalds dedzīgi runāja par latviešu 

tautas nacionālo pašapziņu un dzimtenes mīlestību. Šeit būtu 

vietā pieminēt A. Kronvalda rakstu “Tēvuzemes mīlestība”, kurā 

viņš ieteica katram latvietim stiprināt savas nācijas nacionālo 

identitāti, ko jaunajai paaudzei smelt no 

tēvu zemes pazīšanas,

tēvijas vēstures,

tēvu valodas cienīšanas un piekopšanas,

turēšanās pie tēvutēvu krietnajām ieražām,

kopības prāta kopšanas,

latviešu tautas krietnāko dēlu cieņā un godā turēšanas,

ticības mācības kā tēvu zemes mīlestības iesvētītājas. 

Atis Kronvalds dzimis 1837. gada 15. aprīlī Liepājas apriņķa 

Krotes pagasta “Lejasmiķos” drēbnieka (vēlāk pusmuižas rent-

nieka un modernieka) ģimenē. Mācījās Mazlāņu pagastskolā 

un Špringera privātskolā Durbē, tad Liepājas augstākajā apriņķa 

skolā, ko nebeidza līdzekļu trūkuma dēļ. 1858. gadā ieguvis pri-

vātskolotāja tiesības un sācis strādāt par mājskolotāju vācu ārsta 

Pfefera ģimenē Darbēnu muižā Kauņas guberņā, kur apguvis 

lietuviešu valodu. Šās valodas zināšanas radīja pamatu vēlākajai 

A. Kronvalda valodnieciskajai darbībai un interesei par latviešu un 

lietuviešu tautas vēsturi. A. Kronvalds pulcēja ap sevi skolotājus, 

rosinot darboties latviešu tautas izglītības laukā. 1862. gadā viņš 

kļuva par Latviešu literātu biedrības locekli, 1863. gadā sarakstīja 

vācu valodas mācību grāmatu latviešu skolēniem — “Mazā vācie-

ša pirmais solis”. 1865.—1868. gadā A. Kronvalds mācījies Tērbatas 

universitātē pedagoģiju. Šajā laikā viņš sarakstījis grāmatu vācu 

valodā “Dzimtenes mācība”. Kronvalds no 1868. gada strādāja par 

vācu valodas skolotāju Tērbatas apriņķa skolā un no 1868. gada 

par pastāvīgu skolotāju Tērbatas skolotāju seminārā. A. Kronvalda 

vadībā tika atjaunota  K. Valdemāra aizsāktā Tērbatas latviešu 

vakaru tradīcija. 

Atis Kronvalds ar savu darbību aktivizēja latviešu inteliģenci, 

pamatoja latviešu nacionālo ideju un piešķīra reālu attīstības 

perspektīvu tautas kustībai. Viņš rosināja vienot latviešu tautu un 

veicināt kultūras attīstību, lai latvieši varētu nostāties kā līdztiesīga 

tauta citu kultūras tautu vidū. 

Atis Kronvalds bija guvis vācisku izglītību, viņa sieva  Karolīna 

Rolofa bija vāciete, bet sarunas mājās notika tikai latviešu valodā, 

latviski runāja arī viesi, kas nāca Kronvaldu mājās. 

Atis Kronvalds mēdza allaž citēt iepriekš minēto Augustu 

Bīlenšteinu: “Latviešu valodai visādi daudz dzīva spēka iekšā.” 

A. Kronvalds bija talantīgs latviešu jaunvārdu darinātājs, turklāt 

viņa veidotie vārdi ātri ieviesās. Tas bija ļoti svarīgi, jo 19. gadsimts 

Latvijā bija atnesis industrializāciju, ziņas par izgudrojumiem, 

zinātnes atklājumiem. A. Kronvalds noteikti vērsās pret latvie-

šu valodas vāciskošanu, viņš prīzi nosauca par balvu, bildi par 

gleznu, bleifstiķi par zīmuli. Rakstot par zinātnes jaunumiem, 

A. Kronvalds ieviesa vārdus “burtnīca”, “raksturs”, “vēstule”, “vēstu-

re”, “aizbildnis”, “aizspriedums”, “apstāklis”. Viņš cēla gaismā dau-

dzus apvidvārdus — “apvārsnis”, “jauda”, “nolūks”, “tvirts”, “vijīgs”, 

“kautrēties”, “sacerēt”. A. Kronvalds mainīja vārdu nozīmi, līdz ar 

to mums zināmā nozīme ir vārdiem “arods”, “josla”, “loma”, “luga”, 

“māksla”, “oma”, “spraislis”, “veids”.

Pusgadsimtu pirms Latvijas brīvvalsts nodibināšanas Atis 

Kronvalds radīja vārdu “satversme” ar to jēgu, ar kādu to lietojam 

mēs. Kronvalda valodas izjūtai pieder vārdi “dzejnieks”, “slimnīca”, 

“viesnīca”, “būtība”, “izglītība”, “kaislība”, “pirmatnība”, “savtība”, 

“varonis”, “pilsonis”, “cēlonis”, “ziedonis”, “skābeklis”, “kauja”, “dzeja”, 

“tēvija” un daudzi citi. 

No 1873. gada Atis Kronvalds strādāja par skolotāju Vec-

piebalgā, kopā ar  Reini Kaudzīti rakstīja vēstures mācību grāmatu. 

A. Kronvalda skolēni viņu raksturoja par izcilu pedagogu ar lielis-

kām oratora spējām, viņa vadītās stundas bijušas daudzpusīgas 

un aizraujošas. Savukārt vācu baroni rakstīja protestus, centās 

piespiest Kronvaldu Atim savu skolotāja amatu pamest, pie-

spieda atkārtoti kārtot skolotāja pārbaudījumus. A. Kronvalda 

paustās sabiedriski politiskās idejas veicinājušas demokrātiskās 

un progresīvās sabiedriskās domas attīstību un līdz ar to pozitīvi 

ietekmējušas latviešu literatūras attīstību. A. Kronvalds labi dzie-

dājis un rīkojis Vecpiebalgas kori ceļā uz I Vispārīgajiem latviešu 

dziesmu svētkiem Rīgā. Atis Kronvalds miris 1875. gada 17. februā-

rī Vecpiebalgā, apbedīts Vecpiebalgas Vidus kapos. 

“Mosties, celies, strādā!”

(A. Kronvalds)

Pedagogs. Ata Kronvalda skolēni 

viņu raksturoja par izcilu pedagogu, 

ar lieliskām oratora spējām. 

Viņš iepazīstināja ar telegrāfa 

izmantošanu, izklāstīja  Č. Darvina 

mācību. A. Kronvalda interešu lokā 

bija valoda, garīgā kultūra, latviešu 

valodas tiesību aizstāvēšana un 

attīstība. Viņš uzskatīja, ka valodas 

un latviešu skolas attīstības 

veicināšana ir viens no nacionālās 

kultūras pamatjautājumiem 

Latviešu valodnieks un 

sabiedrisks darbinieks. 

Cīņā par latviešu tautas kultūras un 

izglītības tiesībām Atis Kronvalds 

par latviešu kultūras pamatu atzina 

latviešu valodu. Valodas teorijā un 

praksē viņš turpināja  Jura Alunāna 

darbu un arī augstu novērtēja latviešu 

valodas bagātību un skaistumu

Tērbatas vakarnieku pulciņā 1868. gadā. Atis Kronvalds no 1868. gada 

strādāja par skolotāju Tērbatas skolotāju seminārā, un viņa vadībā 

tika atjaunota  Krišjāņa Valdemāra aizsāktā Tērbatas latviešu vakaru 

tradīcija. Viņš bijis šo sapulču vadītājs, referējis par valodniecību un 

literatūru. No viņa organizētā studentu pulciņa (attēlā A. Kronvalds sēž 

pirmajā rindā vidū) izveidojās latviešu studentu korporācija “Lettonia”. 

Studiju laikā A. Kronvalds ar savu priekšzīmi centās sasparot savus 

kolēģus darbiem latviešu tautas labā, šajā laikā viņš sarakstīja grāmatu 

vācu valodā “Der Unterricht in der Heimatkunde” (1867), kas latviešu 

valodā ar nosaukumu “Dzimtenes mācība” iznāca 1922. gadā. Grāmatā 

A. Kronvalds pamatoja nepieciešamību veidot skolēnos priekšstatu 

par tēvzemi, sniegt zināšanas par tās dabu un iedzīvotājiem 

 Karolīna Rolofa-Kronvalda. Kā daudzi 

izglītoti latvieši 19. gadsimtā  Atis 

Kronvalds par sievu apņēma bagātas 

vācu dzimtas izglītotu meitu. Karolīna 

apguva latviešu valodu, mājās runāja 

tikai latviski un pēc sava vīra nāves 

apkopoja un publicēja viņa darbus

Vecpiebalgā no 1873. līdz 

1875. gadam. 

Atis Kronvalds — skolotājs. Šis bija 

ļoti ražīgs A. Kronvalda darbības laiks, 

kad viņš aktīvi iesaistījās Vecpiebalgas 

sabiedriskajā dzīvē, piedalījās “Ķirpja vakaros”, 

draudzējās ar ievērojamā Vecpiebalgas 

skolotāja  Rātmindera ģimeni, Vecpiebalgas 

Dziedāšanas biedrības kora sastāvā brauca 

uz vispārīgajiem latviešu dziesmu svētkiem

Populārs latviešu tautā. Atis Kronvalds 

ar savu darbību iedvesmoja latviešu 

inteliģenci, pamatoja latviešu nacionālo 

ideju un piešķīra reālu attīstības 

perspektīvu tautas kustībai. Viņš rosināja 

vienot latviešu tautu un veicināt kultūras 

attīstību, lai latvieši varētu nostāties kā 

līdztiesīga tauta citu kultūras tautu vidū

Ata Kronvalda domu graudi 

Latvijas valsts dibināšanas 

un attīstības laikā. 

20. gadsimta 20. gados tika 

iespiesti  Jūlija Madernieka plakāti, 

kuros Ata Kronvalda domu graudi 

un teicieni tika plaši izmantoti 

latviešu pašapziņas celšanai  
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 Andrejs

PUMPURS
1841—1902
Dzejnieks

Viņas augstība nejaušība bija lēmusi latviešu dēkainim 

Andrejam Pumpuram bērnību vadīt tēvabrāļa mājās ar nosau-

kumu “Lāčplēši”, un māju vecajie zinājuši stāstīt vietējo leģendu 

par kādu vīru, kas, stiprs kā ozols būdams, lāci uz pusēm pārplēsis. 

Pumpurs šo bērnībā dzirdēto stāstu kārtīgi sirdī glabājis, allaž pats 

tiecies būt stiprs un vīrišķīgs. A. Pumpurs pabijis karā Serbijā un 

Ķīnā, mērījis zemi tepat Latvijā un Igaunijā. Viņš visai pasau lei un 

arī pašiem latviešiem vēlējās pastāstīt, kas mēs esam par brašu 

un stipru tautu. Un dzimto māju leģenda izrādījās daudz stiprāka 

par atziņām, ko viņš tika smēlies no “Indriķa hronikas”, — lat-

viešiem bijuši stipri ķēniņi  Tālivaldis un  Visvaldis, varens stipri-

nieks — Kurbads. A. Pumpurs rakstīja varoņeposu, kura pamatā 

lika bērnu dienās dzirdēto. Viņš latviešiem radīja dievus, vienkārši 

tā — izdomāja, kādi varētu būt bijuši latviešu dievi, un, kopš 

latviešu bērniem A. Pumpura “Lāčplēsis” skolā jāizlasa, viņi visi kā 

latviešu dievus pazīst Pumpura radītos. 

Lāčplēša tēls ir latviešu simbols. Gandrīz vai katrs sevi cienošs 

latviešu rakstnieks, dzejnieks, komponists tādā vai citādā veidā 

pieskāries Pumpura radītajam tēlam, Pumpura varonis kļuvis par 

brīvestības simbolu 1905. un 1919. gadā, kā arī Trešajā atmodā, 

nu jau ar  Māras Zālītes dzeju un  Zigmāra Liepiņa mūziku. Šo tēlu 

kā nacionālu simbolu plaši izmantoja  Kārļa Ulmaņa “sabiedrisko 

attiecību speciālisti”, nosaucot 1919. gada kauju atceres dienu 

par Lāčplēša dienu, militāro ordeni par Lāčplēša Kara ordeni. 

Padomju laikā šo vārdu piesavinājās lielinieki, cenšoties glorificēt 

latviešu cīņu ar vāciešiem, radot kolhozu “Lāčplēsis” un kolhoza 

ciematu ar tādu pašu nosau kumu.  

Andrejs Pumpurs dzimis 1841. gada 22. septembrī 

Lieljumpravas pagasta Ķeirānu meža mājā. Beidzis Lielvārdes 

draudzes skolu (1856). No 1858. gada A. Pumpurs strādājis 

par mērnieka palīgu Vidzemē — Rembatē, Taurupē, Katriņā, 

Ogres muižā, Cirstos, Leimaņos, Piebalgā, Jumurdā. Īpaši nozī-

mīgs ir Piebalgā pavadītais laiks no 1867. līdz 1872. gadam. 

Vecpiebalgā bija ļoti rosīga kultūras dzīve, kur A. Pumpurs aktīvi 

darbojās kopā ar  Ati Kronvaldu,  Jāni Jurjānu,  Andreju Stērsti, brā-

ļiem  Kaudzītēm. Šeit tapis vairums A. Pumpura dzejoļu, lielākoties 

publicētu laikrakstā “Baltijas Vēstnesis”. Viesojoties Lielvārdē pie 

vecākiem, A. Pumpurs sadraudzējās ar skolotāja palīgu  Miķeli 

Krogzemi —  Ausekli. Abiem bija kopīga interese par dzeju, folk-

loru un vēsturi, dzimtenes un savas tautas mīlestība. Latvietības 

A. Pumpura sacerējumos ir vairāk nekā citos tā laika dzejnieku 

darbos, katrs viņa poēzijas vai prozas darbs bijis ar skaidru 

nacionālpatriotisku mērķi rakstīts — viņš rakstījis romantiskus 

dzejoļus nacionālās pašapziņas celšanai, kuros atainots senatnes 

un dzimtās zemes skaistums, satīriskos dzejoļos vērsies pret pašla-

buma meklētājiem (1870. gadā sarakstītajā dzejolī “Ļurbu valsts”). 

Tiesa, Vecpiebalgas periodā viņš dažai labai Piebalgas meitenei 

piedāvājis roku un sirdi, arī  Rātminderes jaunkundzei, kam vēlāk 

bija lemts kļūt par  Kaudzītes Matīsa sievu, tādēļ nereti Pumpurs 

pievērsies mīlestības tematikai. Dzejā viņš daudz izmantojis tau-

tasdziesmu un mitoloģijas tēlus. 1867. gadā kādās kāzās sacerētā 

dziesmiņa “Stāsti manim, Daugaviņa” pāris gadu laikā kļuva plaši 

pazīstama visā Vidzemē. 70. gados A. Pumpurs jau bija viens no 

ievērojamākajiem latviešu dzejniekiem un viens no spilgtākajiem 

tautiskā romantisma pārstāvjiem. 

Piebalgas ārsta  Jāņa Jurjāna ietekmē Andrejs Pumpurs sāka 

rakstīt savu slavenāko darbu — eposu “Lāčplēsis”. Vitālajam, 

nepacietīgajam, rosīgajam Pumpuram pietika spēka šo darbu 

nesasteigt, rakstīt ilgi un rūpīgi. 

No 1874. līdz 1876. gadam Andrejs Pumpurs Rīgā strādā-

ja R. Tomsona fabrikā, atvēra grāmatu veikalu, darbojās Rīgas 

Latviešu biedrībā. 1876. gadā aizbrauca uz Maskavu, kur iestājās 

slāvu brīvprātīgo pulkā, lai piedalītos serbu atbrīvošanās cīņās pret 

turkiem, bija topogrāfs Donas kazaku pulkā. Taču kamēr šis pulks 

nonāca Serbijā, jau bija noslēgts pamiers. 1878. gadā A. Pumpurs 

beidza Odesas junkurskolu, dienēja Krievijas dienvidos. Savu 

klejojumu laikā A. Pumpurs rakstīja maz. 1882. gadā 15. rezerves 

bataljona sastāvā A. Pumpurs atgriezās Latvijā. 1890. gadā iznāca 

dzejoļu krājums “Tēvijā un svešumā”. 

1888. gadā, dzīvodams Tērbatā, Andrejs Pumpurs pabeidza 

un III latviešu vispārīgajiem dziesmu svētkiem veltīja savu eposu 

“Lāčplēsis”. Andrejs Pumpurs par savu darbu rakstīja: “Tā eposs ir 

pabeigts. Tajā esmu dziedājis par tautas varoņspēku un brīvības 

mīlestību. Un esmu naidā raudzījies uz tautas labuma iztirgotā-

jiem... Tur nu manā darbā ir abas puses — Lāčplēsis un Kangars.”

Eposā vēsturiskās 13. gadsimta latviešu cīņas pret vācu iebru-

cējiem tika meistarīgi sasaistītas ar 19. gadsimta tautas etniskā 

apliecinājuma un valstiskās atbrīvošanās centieniem. Rakstot 

eposu, A. Pumpurs izmantojis latviešu folkloras un mitoloģijas 

materiālus, kā arī Indriķa hroniku. A. Pumpura darbu ietekmējusi 

19. gadsimta 50.—70. gadu latviešu literatūra, kā arī šai laikā 

populārie  G. Merķeļa darbi. Šķiet, A. Pumpuru aizvainoja, ka citām 

tautām ir eposi, bet latviešiem nav. Paņēmis labāko, kas citu tautu 

eposos rodams, viņš darīja visu, lai šis darbs no tiem neatpaliktu. 

A. Pumpura “Lāčplēsis” ieguvis latviešu tautas eposa nozīmi. Tā 

tēli un sižeta motīvi izmantoti latviešu literatūrā, tēlotājā mākslā, 

mūzikā. “Lāčplēsis” izdots 17 reižu, publicēti divi zinātniski izdevu-

mi (1961, 1989), eposs tulkots daudzās pasaules valodās. 

1901. gadā, pēc atgriešanās no Ķīnas, Andrejs Pumpurs sasli-

ma un 1902. gada 6. jūlijā Rīgā nomira, apbedīts Lielajos kapos. 

Viņa kapa vietā 1929. gadā uzstādīts  K. Zāles veidots piemineklis.

Senajā Lielvārdes muižas klētī Daugavas krastā ar kolho-

za “Lāčplēsis” priekšsēdētāja  E. Kauliņa atbalstu 1970. gadā tika 

iekārtots Andreja Pumpura muzejs.

Dzimtā puse. Lielvārdē Andrejs Pumpurs smēlies iedvesmu savam mūža 

darbam — eposam “Lāčplēsis”. Lielvārde savukārt savam novadniekam atbildēja 

ar mīlestību — Lielvārdes muzejs tika nosaukts Pumpura vārdā, bet Lielvārdes 

kolhozs un kolhoza ciems — Lāčplēša vārdā. Viesojoties Lielvārdē pie vecākiem, 

A. Pumpurs sadraudzējas ar skolotāja palīgu Krogzemju Miku — Ausekli. Abus 

tuvināja dzeja, dzimtenes un savas tautas mīlestība, interese par folkloru 

Vecpiebalga. 

No 1867. līdz 1872. gadam Andrejs Pumpurs dzīvoja Vecpiebalgā, kur strādāja 

par mērnieku. Vecpiebalgas periods viņa daiļradē bija ražīgākais, šajā laikā sākts 

darbs pie eposa “Lāčplēsis”. 1875. gada 27. jūlijā Vecpiebalgā A. Pumpurs 

salaulājās ar Edi Gobu. Šķiet, sievasmātei bijusi neitrālāka attieksme pret meitas 

laulībām nekā viņas vīram. Reinis Goba — bagāto “Jaungaigalu” māju saimnieks, 

dzirnavu un kroga nomnieks, zirgu pasta turētājs — bijis kategoriski pret šīm 

laulībām. A. Pumpura un Edes laulības pielikušas punktu Andreja Pumpura mīlai 

pret Līzi Rātminderi — vēlāko Matīsa Kaudzītes sievu. Līze un Ede kļuva par 

prototipiem Spīdalai un Laimdotai.

Pastkartes ar Andreja Pumpura attēlu 

un dzejas rindām. 19. gadsimta 60. un 

70. gados Andrejs Pumpurs bija viens no 

populārākajiem latviešu dzejniekiem

Daugavpils, 19. gadsimta beigas. 

Daugavpilī tagadējā Miera ielā 55 kādreiz atradās māja, kur 

dzīvoja Andrejs Pumpurs (pie jaunās mājas ir piemiņas zīme)

Cēsis, 19. gadsimta beigas. 

Nams, kurā no 1883. līdz 1885. gadam 

dzīvojis Andrejs Pumpurs

Odesa, 19. gadsimta beigas. 

Junkurskola, ko 1878. gadā pabeidzis Andrejs Pumpurs

Ozols Andreja Pumpura dzimtas māju 

“Vilkplēšu” pagalmā (pašu māju vairs nav). 

A. Pumpurs dzimis Ķeirānu meža mājā, 

bet bērnu dienas vadījis savu radu namā — 

“Vilkplēšos”. Tuvumā bijusi arī “Lāčplēšu” 

māja. Jādomā, ka stāsts par stiprajiem 

lielvārdiešiem, kas lāčus un vilkus pušu 

plēsuši, vēlāk kļuva par pamatu A. Pumpura 

latviešu eposa varoņa meklējumiem

Rokraksts. Dzejolis, ko  Andrejs Pumpurs veltījis Vecpiebalgas biedrībai 

1869. gadā

“Un ar reizi nāks tas brīdis,

Kad viņš savu naidnieku,

Vienu pašu zemē grūdīs,

Noslīcinās atvarā, —

Tad zels tautai jauni laiki,

Tad būs viņa svabada!”

(A. Pumpurs)

Par gadskārtu Līgo nāca

Savus bērnus apraudzīt —

Tad pa visām latvju ārēm

Līgo, Līgo skanēja!

Pogāj’ mīļi lakstīgala

Visos upju līcīšos, —

Līgo svētki, Līgo nakte

Bija atkal nākusi.
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 Augusts

DOMBROVSKIS
1845—1927
Rūpnieks un mecenāts

“Darbs pārspēj visu.”

(A. Dombrovskis)

Augusta Dombrovska mūžs mērāms ar citu mērauklu 

nekā tiem, kas auguši materiāli nodrošinātās ģimenēs un varējuši 

iegūt labu izglītību. Dzimis nabadzībā, skolās negājis, viņš tomēr 

kļuva par izcilāko latviešu mecenātu. A. Dombrovska uzņēmēja 

talants un spēja nopelnīto naudu likt lietā savas tautas kultūras un 

izglītības vajadzībām ļāva īstenot viņa idejas, turklāt viņš mācīja 

tautiešus atturēties no dzeršanas un veidoja latviešos atziņu, ka 

atturība ir vērtība.

Augusts Dombrovskis dzimis 1845. gadā 16. jūlijā Ķengaragā 

trūcīga zvejnieka ģimenē. Jau zēnībā sācis patstāvīgas darba 

gaitas. Viņa pirmais biogrāfs  J. Kreicbergs saka, ka vienīgais 

greznums, ko vecāki varēja dot savam dēlam, bijis Romas vald-

nieka Augusta vārds. Augusts Dombrovskis skolu nav varējis 

apmeklēt pat ne vienu dienu. Pašmācībā iemācījies lasīt, rakstīt, 

rēķināt, apguvis svešvalodas, būvniecības prasmes un arhitekta 

iemaņas. 14 gadu vecumā A. Dombrovskis sāka strādāt pie sava 

radinieka  Jēkaba Dombrovska kokzāģētavā, kur viņš nokalpoja 

25 gadus. Radinieks, redzot viņa spējas, pakāpeniski izvirzīja viņu 

atbildīgos posteņos. Viņa pirmais patstāvīgais darbs bija pludināt 

plostus pa Daugavu cauri tiltiem uz Mīlgrāvi. Viņa izveicības dēļ 

brauciens izdevās ļoti labi, un A. Dombrovskis saņēma savu pirmo 

lielo algu. Viņš sāka konstruēt un būvēt prāmjus lihterus, kas 

atviegloja darbu. 1884. gadā A. Dombrovskis uzbūvēja velkoni 

“Parāts”. Viņam bija laimīga roka, viss padevās, bet galvenais, ka 

viņš bija iemantojis cilvēku uzticību. 

Augusts Dombrovskis bija mazumiņu iekrājis un 1887. gadā 

Vecmīlgrāvī kopā ar trim kompanjoniem nodibināja kokzāģē-

tavu, kas nesa labu peļņu. Viņš palīdzēja saviem strādniekiem 

uzcelt ģimenes mājas, lēti un uz ilgtermiņa nomaksu pārdodams 

kokmateriālus. Lai strādnieku bērniem būtu iespēja mācīties, viņš 

1900. gadā Mīlgrāvī uzbūvēja t.s. Zaļo skolu un bērnudārzu, sagā-

dājot arī visus nepieciešamos mācību līdzekļus. Skolā mācīja par 

brīvu ne vien strādnieku bērnus, bet arī citus mazturīgo vecāku 

bērnus un bāreņus. Arī bērnudārzā uzraudzība un mācības bija 

par brīvu, bet par uzturu bija jāmaksā tikai 2—3 kapeikas dienā. 

Trūcīgajiem nebija jāmaksā pat tās. 

Lai bērnudārzs atbilstu jaunākajām nostādnēm audzināšanā, 

Augusts Dombrovskis komandēja tā vadītāju mācīties un papildi-

nāt zināšanas Berlīnes Pestalocija un Frēbela nama un saimniecī-

bas institūtā “Letehaus”. Bērniem bija jāaudzē un jākopj puķes un 

dārzeņi, augļu koki un krūmi. A. Dombrovska bērnudārzs izveido-

jās par paraugiestādi, uz ko mācīties  brauca citi pedagogi.

1903. gadā Mīlgrāvja Sadraudzīgās biedrības sapulcē Augusts 

Dombrovskis ierosināja to pārdēvēt par atturības biedrību 

“Ziemeļblāzma” un atteikties no alkohola lietošanas biedrības 

telpās. Atturības biedrība “Ziemeļblāzma” kļuva par labu pa raugu 

citiem ļaudīm Latvijā, kuri saprata, cik daudz nelaimju latviešiem 

nesusi pārmērīgā alkohola lietošana, ko visādā veidā veicināja 

cariskajā Krievijā.

Augusts Dombrovskis uzbūvēja biedrības māju, kurā bija zāle 

2000 personām, ēdnīca, bibliotēka, telpas sapulcēm, kursiem. 

Ēkas būve izmaksāja vairāk nekā 100 000 rubļu. “Ziemeļblāzmas” 

namā notika teātra izrādes, koncerti, priekšlasījumi — tā kļuva 

par visa Vecmīlgrāvja kultūras centru. “Ziemeļblāzmu” iekļāva 

Augusta Dombrovska veidots parks ar vairāk nekā 1000 koku un 

krūmu, iekoptiem celiņiem, mākslīgām klintīm un lapenēm. Parkā 

varēja ieiet ikviens, un tas kļuva par iemīļotu svētku norises vietu. 

Rodas jautājums, kādu peļņu guva ārēji necilais kokapstrādes 

uzņēmums, ja uzņēmējs varēja veikt tik dižas lietas. 

Cariskās Krievijas armijas soda ekspedīcija biedrības namu 

1906. gadā nodedzināja. Augusts Dombrovskis nepadevās — 

cēla no jauna. 1913. gadā ēku atklāja — vēl skaistāku, būvētu pēc 

paša A. Dombrovska projekta. 1908. gadā Dombrovskis nodibi-

nāja proģimnāziju, bet latviešu inteliģences atpūtai un jaunradei 

uzcēla t.s. Burtnieku namu, kurā ilgāku laiku dzīvoja un strādā-

ja  J. Akuraters,  K. Barons,  J. Poruks,  K. Skalbe u.c. Īres maksa bija 

gluži simboliska, jo A. Dombrovskis cerēja, ka “Burtnieku nama” 

iedzīvotāji palīdzēs celt kultūras līmeni Vecmīlgrāvī. Savā vērienī-

gajā mecenāta darbā viņš daudz palīdzēja tiem latviešu kultūras 

darbiniekiem, kas apzināja un vāca tautas garamantas, daļēji 

finansiāli atbalstījis arī Krišjāņa Barona darbu latviešu tautasdzies-

mu vākšanā un kārtošanā. Augusts Dombrovskis kļuva arī par 

latviešu teātra dzīves veicinātāju — gan biedrības namā, gan uz 

brīvdabas estrādes tika iestudētas latviešu autoru oriģināllugas.

Sākās Pirmais pasaules karš, “Burtnieku nama” iedzīvotāji izklīda 

kur kurais. Arī Augusta Dombrovska spēki gāja mazumā, viņa uzņē-

mums kara laikā bija nodedzis un pēc atjaunošanas vairs nenesa 

agrāko peļņu. Lielie mūža darbi bija padarīti, varēja vairāk laika 

atvēlēt mūzikai, vijoļbūvei, kas arī agrāk viņam bija tāds kā vaļas-

prieks. Jaunībā, ieinteresējies par vijoļspēli un vijoļu izgatavošanu, 

viņš izstudējis visu pieejamo literatūru, eksperimentējis, veidodams 

dažādas vijoles. Savas mājas dārzā Āgenskalnā uzbūvējis atsevišķu 

māju vijoļu glabāšanai un darbnīcu amatniekiem, kas tās gatavoja. 

Pārdevis gan esot tikai kādus 150 instrumentus, jo nelabprāt gribē-

jis no vijolēm šķirties, īpaši tām, par ko bijušas labas atsauksmes vai 

kas bijušas godalgotas izstādēs. Mīlestībā uz šo nodarbi tapusi arī 

Augusta Dombrovska grāmata “Mana vijole” (1923).

Augusts Dombrovskis miris 1927. gada 13. novembrī. Pēdējā 

gaitā viņu pavadīja ministri, ievērojami armijas un sabiedrības 

pārstāvji un vai visi Mīlgrāvja iedzīvotāji. Augusts Dombrovskis 

apbedīts “Ziemeļblāzmas” dārzā zem paša stādītiem kokiem, 

viņa kapa pieminekli 1934. gadā veidojis  Gustavs Šķilters. Augusta 

Dombrovska darbu turpināja viņa līdzstrādniece, viena no pir-

majām akadēmiski izglītotajām latviešu pedagoģēm Marta Rinka.  

“Ziemeļblāzmas” parks 1913. gadā. 

 Augusts Dombrovskis savas darba 

dzīves laikā pārvērta Vecmīlgrāvi 

no smilšu kāpām ziedošā dārzā. 

“Ziemeļblāzmas” parks kļuva par 

iemīļotu latviešu atpūtas vietu

Pie “Ziemeļblāzmas” 1911. gada 17. maijā. 

Emiļa Melngaiļa radošā darba vakars “Ziemeļblāzmas” estrādē. 

Pirmajā rindā sēž Dārta Barona, Augusts Dombrovskis, Krišjānis Barons. 

Otrajā rindā trešais no labās  Emilis Melngailis. Pēdējā rindā stāv 

arī  Jānis Jaunsudrabiņš,  Kārlis Skalbe,  Andrejs Kurcijs

“Ziemeļblāzmas” teātris.  

Augustam Dombrovskim ļoti patika 

teātris, viņš izveidoja pirmo brīvdabas 

teātri Eiropā. Ziemā teātra izrādes 

notika “Ziemeļblāzmā”. Attēlā: uz 

“Ziemeļblāzmas” teātra skatuves 

pirmos soļus sper aptiekāra 

palīgs  Vilis Lapenieks, kas vēlāk kļuva 

par ASV Kinoakadēmijas locekli

Atturības biedrības dibinātājs.

Augusts Dombrovskis strikti vērsās pret dzeršanas ligu Vecmīlgrāvja 

strādnieku vidū, dibināja atturības biedrību “Ziemeļblāzma” un bagātīgi 

to atbalstīja ar naudas līdzekļiem. Attēlā — atturības biedrības valde

Latviešu kultūras dzīves mecenāts. Augusts Dombrovskis 1908. gadā 

dibināja “Burtnieku namu”, kur lēti izīrēja dzīvokļus kultūras darbiniekiem. 

Attēlā kopā ar  Dārtu un  Krišjāni Baroniem un  Gustavu Šķilteru

 Marta Rinkas jaunkundze, Augusta Dombrovska līdzgaitniece. 

Viena no pirmajām akadēmiski izglītotajām latviešu pedagoģēm Marta Rinka, 

kas Vecmīlgrāvī vadīja pirmo bērnudārzu Latvijā, pārzināja Vecmīlgrāvja 

sabiedrisko dzīvi, pēc A. Dombrovska nāves vadīja plašo saimniecību

“Ziemeļblāzma” 1913. gadā. 

1904. gadā Augusts Dombrovskis uzcēla “Ziemeļblāzmu”, kur notika dažādi 

sarīkojumi, teātra izrādes, koncerti. Soda ekspedīcija “Ziemeļblāzmu” 

nodedzināja. 1913. gadā A. Dombrovskis jau bija uzcēlis jaunu ēku 
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 Reinis un Matīss

KAUDZĪTES
Kaudzītes Reinis un Matīss
Reinis 1839—1920; Matīss 1848—1926
Rakstnieki, skolotāji, sabiedriski un kultūras darbinieki

“Tad nāve mani nebaida,

Kad ir šī apziņa:

Ka dzīvos mūžam tēvija

Un viņas valoda.”

(M. Kaudzīte)

“Pie pilnīgas brīvības 

pieder arī tas — nekur un 

nekādās lietās nepadoties, 

nepiesieties tā, ka no tām 

vajadzīgā brīdī nevarētu tikt 

vaļā.” (R. Kaudzīte)

Piebaldzēni esot savulaik ar maisiem gaismu rijā nesuši, tā 

viņiem arī tika tas gods gara gaismu ar maisiem nest latviešu tautā. 

Kolorīti piebaldzēni ir arī Reinis un Matīss Kaudzītes, kas latviešu 

tautai devuši “Mērnieku laikus”, pirmo romānu latviešu literatūrā.

“Filozofs zemnieku svārkos”, tā  Reini Kaudzīti — rakstnieku, 

publicistu, skolotāju, pirmo aforismu jeb “domu izteikumu” auto-

ru latviešu literatūrā — dēvējis  Atis Kronvalds. Reinis pat Eiropas 

apceļojumos staigājis savos piebaldzēna svārkos un parīziešiem 

skaidrojis: “Tie modes mākslinieki jau nekā jauna neizdomā, kā 

vien tam, kas ir, pieliek klāt vai atņem nost!” Te jāpiebilst, ka brāļi 

Kaudzītes paliek tautas atmiņā kā pirmie latviešu tūristi. Tālajā 

19. gadsimtā brāļi no dzimtās Piebalgas uz Eiropu devās kājām, 

līdzi ņemot vien trīs tradicionālās lietas — spieķi, koferi, cepuri. 

1889. gadā viņi apskatīja Eifeļa torni un pasaules izstādi Parīzē, 

aizceļoja pat līdz Sicīlijai dienvidos un Somijai ziemeļos.

1868. gadā abi brāļi, sākdami dzīvot un strādāt Vecpiebalgas 

pagasta “Kalna Kaibēnos”, iestādīja ozolu pie mājas. Šis ozols zaļo 

kā dzīva liecība Piebalgas skolotājiem, bet ir nopietns pamats 

uzskatīt, ka piebaldzēni (bet pēc tam vidzemnieki) brāļu ietekmē 

ap savām mājām sāka stādīt kokus. Matīsa mīļākā stādījumu forma 

bijusi aleja, un piebaldzēni tāpēc ap ceļiem sastādījuši alejas.

Reinis Kaudzīte, saukts arī  Kaudzītes Reinis, dzimis 1839. gada 

12. maijā Cēsu apriņķa Vecpiebalgas pagasta “Madaros”, skolu nav 

apmeklējis. No 17 gadu vecuma dreijājis vērpjamos ratiņus, vedis 

uz tirgu tos pārdot. 1867. gadā ieguvis “Kalna Kaibēnu” saimnieka 

tiesības. Kļuvis par “Kalna Kaibēnu” pagastskolas ēkas pārvaldnie-

ku un skolotāju, mācījis ģeogrāfiju un ticības mācību. Vairākos rak-

stos aizstāvējis latviešu zemnieku un latviešu valodas tiesības, vēr-

sies pret vācu mācītāju tieksmēm uzkundzēties latviešu tautai par 

tās “dabiskajiem vadoņiem”, polemizējis ar mācītāju  T. Dēbneru. 

 Ž. Ž. Ruso ietekmē sarakstījis apmēram 900 aforismu ar prātnie-

ciski ētisku saturu. Sarakstījis mācību grāmatas “Bībeles stāsti 

tautas skolām”, “Garīgs skolas draugs”, “Ģeogrāfija tautas skolām”. 

19. gadsimta 80. gados bijis cienīts un mīlēts savā pagastā tiktāl, 

ka kļuvis par pagasta vecāko. 1880. gadā Reinis “Kalna Kaibēnus” 

nopirka. No 1904. gada uzturējās dažādās vietās — Rīgā, Siguldā, 

Cēsīs u.c., no 1913. gada Neibādē (tagad Saulkrasti), kur iegādājās 

nelielas mājas un mūža vecišķos gadus nodzīvoja kopā ar savu 

mājas pārvaldnieci un draudzeni  Karlīnu Damrozi. 1920. gadā 

Reinis atgriezās pie brāļa “Kalna Kaibēnos”, kur nomira tā paša 

gada 21. augustā. Apbedīts Vecpiebalgas Vidus kapos. 

 Matīss Kaudzīte, saukts arī  Kaudzītes Matīss, dzimis 1848. gada 

18. augustā Vecpiebalgas pagasta “Madaros”. Mācījies Vecpiebalgas 

draudzes skolā, nokārtojis mājskolotāja eksāmenus un no 1868.  gada 

strādājis par skolotāju “Kalna Kaibēnu” pagastskolā (no 1882. gada 

Ogrēnskolā), līdz 1911. gadā aizgājis pensijā. Vecpiebalga 19. gad-

simta beigās kļuva par ievērojamu latviešu kultūras dzīves centru, 

un savi nopelni šajā ziņā ir arī Matīsam Kaudzītem, kas, darboda-

mies Rīgas Latviešu biedrībā kopš tās pirmsākumiem 1868. gadā, 

sekojis visām jaunajām strāvām latviešu kultūras dzīvē un rūpējies, 

lai Vecpiebalga neatpaliktu dažādu jauninājumu ieviešanā, dibinā-

jis Vecpiebalgas dziedāšanas biedrību, organizējis literāru pulciņu 

kopā ar  Ausekli,  Andreju Pumpuru,  Ati Kronvaldu, ārstu  Jāni Jurjānu 

( Jurjānu Andžu), skolotājiem  Andreju Stērsti un  Jēkabu Pilsātnieku. 

Matīss Kaudzīte 1894. gadā dibinājis un vadījis arī Vecpiebalgas 

patērētāju biedrību un krāj aizdevu sabiedrību.

1915. gadā Matīss devies bēgļu gaitās uz Petrogradu, Latvijā 

atgriezies 1917. gadā. Publicējis grāmatas “Atmiņas no “tautiskā 

laikmeta” un viņa lielākiem aizgājušiem darbiniekiem” (1—2, 

1924), “Vecpiebalga” (1926), romānu “Jaunie mērnieku laiki” (1—4, 

1924—1927, nepabeigts), tā darbība sākas pirms 1917. gada 

Februāra revolūcijas, kad izplatījās ziņa par muižu zemju piešķirša-

nu zemniekiem, tēlots 1919. gada lielinieku varas laiks ar arestiem, 

cietumiem, sodiem; mākslinieciski romāns nav izstrādāts. 

Matīss Kaudzīte miris 1926. gada 8. novembrī “Kalna Kaibēnos”, 

apbedīts Vecpiebalgas Vidus kapos.

Reinis nedzēra un nepīpēja, bet labprāt devās uz krogu, apsē-

dās kādā tumšākā kaktā un vēroja, kā piebaldzēni savā starpā strī-

das, draudzējas, plītē. Atgriezies mājās, izstāstīja redzēto Matīsam, 

kas pratis daiļāk pierakstīt. Uzrakstīto abi daudz pārlasījuši un 

diskutējuši, kas būtu ņemams nost vai liekams klāt. Romānu, kā 

brāļi paši saukuši — dzīvās bildes, rakstījuši divatā, nopelnus un 

pārmetumus pieņēmuši vienlīdzīgās daļās kā solidāriem galvinie-

kiem parādu atmaksājumā “bez dalīšanas tiesības”. 

Latvieši, kā arī igauņi, lietuvieši, krievi un vācieši romānu 

ievērojuši, citās valodās tas sākts tulkot tikai tad, kad māksli-

nieks  Eduards Brencēns romānu ilustrējis. Vācu muižniecība (kā 

Latviešu draugu biedrība) esot samaksājusi brangu prēmiju par 

šo labo lasāmgabalu, kas tautisko romantismu iznīdējis (brāļi daiļ-

runīgā skolmeistara personā esot izzobojuši Ausekli, kurš mīlējis 

lietot pārmērīgi daudz svešvārdu). Par ceturto romāna izdevumu 

1914. gadā brāļi saņēmuši milzīgu naudas prēmiju — 2400 rubļu.

Kaudzītes ar savu darbu atstājuši latviešiem iespēju gadu 

desmitiem strīdēties — kas īsteni uzrakstījis unikālo romānu. 

Mēdz laurus likt  Jēkaba Zvaigznītes galvā, mēdz nopelnus atdot 

ārstam Jānim Jurjānam. Tomēr vislabāk par to, ka raksturi turpat 

Piebalgā noskatīti, liecina tas, ka tur atradušies deviņi aizskarti 

un apvainoti Ķenči, trīs Pietuka Krustiņi, bet galvenais — kāds 

Treidīts, kas “Baltijas Vēstnesī” publicējis šādu ziņu: “Būs ievērot! 

Daudz tautiešu maldās, šķizdami to M. Kaudz. romānā “Mērnieku 

laiki” būdamo Švaukstu manu personi esam; bet ar šo apliecinu 

Es: Es vis tas neesmu. Punktum. Vec-Piebalgā. Treidīts.” 

“Kalna Kaibēnos” kopš 1929. gada atrodas brāļu Kaudzīšu 

muzejs — pirmais memoriālais muzejs Latvijā. 

“Skaista, slaika meita brūnām 

acīm” gluži kā Liena bijusi  Elīza 

Rātmindere, Matīsa izredzētā. Abi 

cerējušies jau no 18 gadu vecuma, 

bet Elīzas māte kā Oļiņiete kāzām 

nav piekritusi. Elīza prom raidījusi 

17 mātes izraudzītos bagātniekus, arī 

Piebalgas mērnieku  Andreju Pumpuru. 

Elīza un Matīss apprecējušies 

45 gadu vecumā un dzīvojuši laimīgi, 

lai arī mantiniekus neatstājuši

 Reinis Kaudzīte nodzīvojis vecpuisī. 

Reinis reiz pēc 40, vecpuisī būdams, 

nolēmis laulāties. Tomēr pēdējā brīdī 

nolūkotās atraitnes vecākiem esot 

atvainojies, sacīdams, ka “esot ar 

nerviem slims” un dāvinājis lielu — 400 

rubļu sāpju naudu. Leģenda stāsta, ka 

Reinis esot redzējis, ka topošā sieva 

tikko ceptu maizi zemē nolikusi, un 

tas nu Reinim stipri ķēries pie sirds 

Matīsa Kaudzītes mūža 

otrā mīlestība bijusi dārza 

stādīšana. Dārzā Matīss 

izveidoja dendrāriju — “Atmiņu 

stūrīti”, kur sarakstījis 

slaveno dzejoli “Brūklenājs”: 

“Rozes sen jau novītušas,  

Nav no rudens saudzētas,  

Īsu brīdi ziedējušas  

Grūti, grūti audzētas.” 

Pirmais reālistiskais latviešu romāns. Brāļi Kaudzītes pirmie latviešu 

literatūrā rada mākslinieciski izteiksmīgus tēlus, kas rosina estētisku 

pārdzīvojumu. Savus Švaukstus, savus Pietuka Krustiņus saredz 

ne tikai Kaudzīšu novadnieki. Literatūrkritikā romāns dēvēts par 

latviešu reālistiskās literatūras stūrakmeni, jo romāna raksturi krasi 

atšķiras no iepriekšējo prozas un dramatisko daiļdarbu tēliem

Literatūrkritiķi un tulkotāji. Matīss Kaudzīte darbojies arī literatūrkritikā, 

atdzejojis un tulkojis  H. Heines,  G. Merķeļa,  F. Šillera,  M. Ļermontova, 

 A. Puškina darbus. M. Kaudzīte sarakstījis arī atmiņu krājumu par 

ievērojamiem 19. gadsimta latviešu literatūras un gara darbiniekiem 

“Atmiņas par tautisko laikmetu”, kas par daudziem šā laika darbiniekiem ir 

vienīgais uzziņu avots. Savos darbos M. Kaudzīte ielāgoja sava vecākā brāļa 

Reiņa viedokli, tāpēc daudzi viņa darbi uzskatāmi par abu brāļu kopdarbu

 Matīss Kaudzīte nodzīvoja garu, 

bagātu un radošu mūžu. 

Viņa literārais un īpaši publicistiskais 

mantojums ir plašs, tajā ir gan proza, 

gan dzeja. 20. gados, jau pēc brāļa 

nāves M. Kaudzīte rakstīja “Jaunos 

mērnieku laikus”, kur asi izzoboja lielinieku 

valdīšanu Latvijā 1919. gadā. Šis darbs 

tika padomju literatūrvēsturnieku bargi 

kritizēts un pati grāmata aizliegta

“Kalna Kaibēni” — skola, kurā dzīvoja un strādāja brāļi Kaudzītes. 

19. gadsimta pirmajā pusē Piebalgā ap mājām koku nebija — vai nu 

tie bija sakurināti malkā vai pārvērsti lietaskokos. Matīss stādījis 

kokus pie skolas un mācījis piebaldzēniem stādīt kokus pie mājām. 

Tiesa, mūža beigās Matīss atklājis, ka cieši pie skolas sastādīto koku 

lapas pūdējot skolas jumtu, tādēļ pats tuvējos kokus nozāģējis

“Tiem runas vīriem ir spēks rokās”. Brāļi 

Kaudzītes kļuva par Piebalgas kultūras 

un sabiedriskās dzīves veidotājiem. 

“Ķirpja vakaros” kopā ar brāļiem 

Kaudzītēm pulcējās Piebalgas inteliģence, 

diskutēja, lasīja, rakstīja laikrakstiem

Pats bez izglītības, citiem 

radījis mācību grāmatas. 

Reinis Kaudzīte (attēlā pa labi) 

sarakstījis mācību grāmatas 

ģeogrāfijā un ticības mācībā, 

kuras izmantotas ne tikai 

Latvijā, bet arī Krievijā
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 Ādolfs 

ALUNĀNS
Ādolfs Pēteris Jūlijs Alunāns
1848—1912
Aktieris, režisors, dramaturgs, latviešu teātra un dramaturģijas pamatlicējs

“Teātris ir spogulis, kurā 

mēs paši savus labus un 

nelabus darbus, savas 

prieka, kā bēdu dienas, ar 

vārdu sakot, savu dzīvošanu 

redzam.” (Ā. Alunāns).

Latvieši sevi uzskata par teātra nāciju, vismaz dažas reizes 

gadā katrs sevi cienošs latvietis dodas uz teātri. 19. gadsimta bei-

gās, kad vēl nebija ne kino, ne televīzijas, latvietis uz izrādi devās 

ne tikai jūsmot par lugas labo valodu un spraigo sižetu, aktiera 

meistarību un režisora talantu, bet arī iegūt jaunu informāciju, 

jaunas izjūtas un pasaules skatījumu. Tas bija gandrīz vai teātra 

kults, kad vai visi kaut reizi bija kāpuši uz pilsētas vai pagasta 

teātra skatuves, tur tēlojuši biežāk laicīgās, retāk garīgās, biežāk 

komiskās, retāk — dramatiskās izrādēs. Un tie, kas uz skatuves 

paši nebija tikuši, vismaz izlikās, ka īpaši mīļa viņiem ir telpa aiz 

kulisēm, kur ziedi nododami primadonnai un cienījamam reži-

soram. Visam šim latviešu teatromānijas juceklim pamatus lika 

Ādolfs Alunāns — pirmais latviešu profesionālais aktieris, režisors, 

teātra organizators, dramaturgs, kupletists un publicists, jau savas 

dzīves laikā godāts par “latviešu teātra tēvu”. Teātra uzplaukums 

turpinājās turpat vai gadsimtu un īsti nav pārgājis pat 21. gad-

simta sākumā, kaut arī pašlaik kino, video, televīzijas šovos tiek 

ieguldīti daudz lielāki līdzekļi.

Latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns (pilnā vārdā Ādolfs Pēteris 

Jūlijs Alunāns) dzimis 1848. gada 11. oktobrī Jelgavā. Mācījies 

Jelgavas vācu ģimnāzijā, un tieši vācu vidē iepazinis un iemīlējis 

teātri. Kā aktieris Ādolfs Alunāns pirmoreiz uzstājies Tērbatas vācu 

teātrī, darbojies uz vācu teātru skatuves arī Rēvelē un Pēterburgā 

(1866—1870). 

Ādolfa Alunāna interese par teātri bija neizsmeļama, viņš alka 

iestudēt labas lugas, strādāt ar labiem aktieriem, par kādu uzska-

tīja arī sevi. Labi pārzinādams krievu un vācu dramaturģiju, viņš 

saprata, cik plāns un nabadzīgs šajā laikā bija latviešu oriģināllugu 

un tulkojumu apcirknis. Ādolfa Alunāna raksts “Kāds vārds par 

teāteri”, kas 1869. gadā publicēts laikrakstā “Baltijas Vēstnesis”, ir 

pirmā teorētiskā apcere par teātri latviešu valodā.

1869. gadā par godu Rīgas Latviešu biedrības ēkas pamatak-

mens iesvētīšanai Ādolfs Alunāns uzveda savu viencēlienu “Paša 

audzināts”, kas ir pirmā iestudētā latviešu oriģinālluga. 19. gad-

simta 70. un 80. gados Ā. Alunāns dzīvoja Rīgā. Tas bija laiks, kad 

latviskums ieguva skaidras aprises, latvieši sāka sevi apzināties kā 

nāciju ar savu kultūru, valodu un folkloru. Tas bija laiks, kad latvieši 

1873. gadā sanāca uz saviem I vispārīgajiem dziesmu svētkiem. 

Latvisko pasākumu priekšgalā bija Rīgas Latviešu biedrība, ko 

vadīja  Frīdrihs Grosvalds,  Jānis Baumanis un citi augstas skolas 

beiguši latvieši. 

Rīgas Latviešu biedrības teātri no 1870. līdz 1885. gadam vadī-

ja Ā. Alunāns, kas tur izveidoja pirmo patstāvīgo latviešu aktieru 

trupu. Viņš tulkoja un lokalizēja vācu tekstus, sacerēja un dziedāja 

kuplejas, 1872. gadā Ā. Alunāna režijā izrādīja viņa paša sarakstīto 

pirmo latviešu opereti “Mucenieks un muceniece”. Teātra vajadzī-

bām Ā. Alunāns sarakstījis daudz asprātīgu un jautru lugu, to vidū 

“Bagāta brūte” (1874), “Džons Neilands” (1881), pirmās latviešu 

lugas bērniem “Skolotāja tupeles” (1875), “Mucā audzis” (1882), 

“Brencis un Žvingulis Austrālijā” (1883). Visi Ā. Alunāna dramatis-

kie sacerējumi paredzēti tieši skatuvei, tie sarakstīti, domājot par 

publikas prasībām un aktieru spējām.

Ādolfs Alunāns bija sava tēvabrāļa jaunlatvieša  Jura Alunāna 

domubiedrs un sekotājs, viņš uzskatīja, ka latviešu tautai vispirms 

vajadzīga izglītība, gara gaisma un inteliģence. Bet vēl no sava 

tēvoča Ā. Alunāns bija mantojis interesi par labu un skaidru lat-

viešu valodu, tādēļ viņa lugās ne tikai plaši ienāca Jura Alunāna 

radītie jaunvārdi, bet daudzus radīja arī pats Ā. Alunāns. Meistars 

uzskatījis, ka lugām jābūt viegliem teikumiem būvētām un labi 

saprotamām. Latvieši, kas kāri skatījās Alunāna lugas, pārņēma arī 

viņa izteiksmes līdzekļus, īpaši humoristiskos izteikumus, tādēļ var 

uzskatīt, ka Alunānam ir liela nozīme latviešu sarunvalodas izkop-

šanā. Turklāt viņa lugās tika nesaudzīgi izsmieta kārkluvācietība,  

un tas bija stimuls latviešiem runāt skaidrā, labā latviešu valodā. 

Teodors Zeiferts rakstīja: “Tiem ideāliem, kas sabiedrības centie-

niem piešķīra augstāku vērtību, Alunāns deva veidu uz skatuves 

un literatūrā. Viņu aizņem nacionāla doma; tās apgarots, viņš rada 

savus labākos dramatiskos darbus.”

1885. gadā nesaskaņu dēļ Ādolfs Alunāns aizgāja no Rīgas 

Latviešu biedrības teātra un 1896. gadā izveidoja un līdz 1904. ga-

dam vadīja savu teātri Jelgavā, kurš tā arī tika saukts par Alunāna 

teātri. Šajā laikā Ā. Alunāns radīja jaunas lugas, ko ar panākumiem 

iestudēja citi latviešu teātri, — “Lielpils pagasta vecākie”, “Kas tie 

tādi, kas dziedāja” (abas 1888), “Seši mazi bundzenieki” (1889), “Visi 

mani radi raud” (1891), “Draudzes bazārs” (1911). Ā. Alunāns pavisam 

uzrakstījis 22 oriģināllugas, daudzas lugas tulkojis un lokalizējis. 

Laikrakstos “Mājas Viesis”, “Baltijas Vēstnesis”, žurnālā “Rota” 

u.c. Ādolfs Alunāns publicēja humoristiskus un satīriskus sace-

rējumus dzejā un prozā, kā arī piedalījās polemikās par teātra 

un mūzikas jautājumiem. Humoristiskie un satīriskie Ā. Alunāna 

darbi apkopoti izdevumos “Nātras” (1880), “Līksmības avots” 

(1889), “Dunduri” (1906). Kopumā Ā. Alunāns sarakstījis apmēram 

400 satīrisku un humoristisku dzejoļu, apmēram 1000 rakstu par 

teātri. Grāmatās iznākuši kultūras mantojumam veltīti apcerējumi 

“Ievērojami latvieši” (1887—1890), “Jura Alunāna dzīve” (1910), 

“Atmiņas par latviešu teātra izcelšanos” (1924), kā arī citas grāma-

tas par teātri.  Ādolfs Alunāns bijis čakls un veiksmīgs izdevējs. 

Viņa popularitāti vairoja arī viņa no 1892. līdz 1912. gadam sastā-

dītais “Zobgala kalendārs”.

Ādolfs Alunāns miris 1912. gada 5. jūlijā Jelgavā, apbedīts 

Jelgavas Jāņa kapos (tagad Alunāna parks), kur 1913. gadā 

uzstādīts  B. Dzeņa veidotais kapa piemineklis. 1968. gadā Ādolfa 

Alunāna dzīvesvietā Jelgavā, Filozofu ielā 3, iekārtots viņa memo-

riālais muzejs.

1868. gadā jauns aktieris. 

 Ādolfs Alunāns spēlēja Tērbatas 

vācu teātrī, vēlāk — Rēveles un 

Pēterburgas vācu teātros

Latviešu teātra tēvs 1910. gadā.  

Ādolfs Alunāns sarakstījis 

apmēram 1000 rakstu par teātri, 

“Atmiņas par latviešu teātra 

izcelšanos”, grāmatas par teātri

Pēdējā dzīvesvieta.  

Ādolfs Alunāns mūža pēdējos 

gadus (1910—1912) pavadīja 

Jelgavā, namā Filozofu ielā 3, 

kur 1968. gadā atvērts 

viņa memoriālais muzejs

Pie tēva nama.  

Ādolfa Alunāna meitas 

1914. gadā

Jelgavas teātra režisors 

1904. gadā.  

Teātris tika saukts par Alunāna 

teātri. Ādolfa Alunāna vārdu vēl 

joprojām nes Jelgavas Tautas teātris

Dramaturgs. Ādolfs Alunāns 

pavisam sarakstījis 22 oriģināllugas, 

daudzas lugas tulkojis un lokalizējis. 

Attēlā: Ā. Alunāna rakstāmgalds

Pie latviešu teātra tēva 

kapa 1932. gadā.  

Kapos Ādolfa Alunāna 20. nāves 

gadadienā viņa meitas  Valeska (svītrainā 

kleitā),  Emīlija (melnā mētelī),  Paula (vidū)

Rīgas Latviešu biedrības 

teātra režisors 1880. gadā. 

Rīgas Latviešu biedrības teātri 

no 1870. līdz 1885. gadam 

vadīja Ādolfs Alunāns, viņš 

izveidoja pirmo patstāvīgo 

latviešu aktieru trupu

Ādolfa Alunāna lugas — vienmēr uz latviešu teātra skatuves. 

Lugas “Seši mazi bundzenieki” iestudējums Valmieras 

Drāmas teātrī 1955. gadā. Režisors Pēteris Lūcis
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 AUSEKLIS
 Miķelis Krogzemis, arī  Krogzemju Mikus
1850—1879
Dzejnieks, publicists, pedagogs, valodnieks

“Brīvība ir dziesmu 

audzētāja. 

Īstena garīga brīvība nav 

domājama bez laicīgas 

brīvības.” (Auseklis)

Auseklis ir izcilākais tautiskā romantisma pārstāvis latviešu 

literatūrā. Krājuma “Dzeijas” (1873) dzejoļos atainotas tautas cīņas, 

apdziedāti pagātnes dievi un dabas skaistums. Nodzīvojis īsu, 

taču ļoti radošu mūžu.

Auseklis (īstajā vārdā Miķelis Krogzemis) dzimis 1850. gada 

18. septembrī Valmieras apriņķa Ungurpils pagasta “Sīpolos” 

rentnieka ģimenē. Skolas gaitas sācis 1862. gadā Alojas draudzes 

skolā, turpinājis Dikļu un Ērgļu draudzes skolā. No 1868. līdz 

1871. gadam mācījies Cimzes skolotāju seminārā Valkā. Seminārā 

tieši šis laiks bijis radošākais un aktīvākais, tur 1868. gadā noti-

ka  Indriķa Zīles rīkotā Dziesmu diena — pirmā Valkas novadā 

un Latvijā. Tiesa, Cimzes seminārā valdīja vācisks gars, taču 

audzēkņi savā starpā runāja dažādās valodās un viegli pārņēma 

no Tērbatas nākošās jaunlatviešu idejas. Arī Auseklis izveidojās par 

dedzīgu jaunlatvieti un tautas pašapziņas modinātāju.

Valkā sācis atdzejot  F. Šillera,  J. V. Gētes,  H. Heines dar-

bus.  J.  Cimzes ierosināts, Auseklis pievērsās folkloras vākšanai. No 

semināra laikiem saglabājušies pirmie zināmie Ausekļa dzejoļi — 

“Merķeļam”, “Bizmaņu draugu dziesma”, “Sentēvu reliģijai” u.c. 

Pirmais iespiestais Ausekļa dzejolis ir “Kupleja no bizmaņiem” 

laikrakstā “Baltijas Vēstnesis” (1872). Auseklis vērsās pret pārvāco-

šanas politiku Latvijas skolās un aicināja tajās mācīt latviešu valo-

du. Par šo tematu sarakstīja satīru dzejā “Vēstule iz Cēsīm”.

1872. gada vasarā, neatradis darbu Rīgā, Auseklis kājām apce-

ļoja Vidzemi. Viņam izdevās sarunāt palīgskolotāja vietu Lielvārdē, 

kur viņš nostrādāja no 1872. līdz 1874. gadam. Auseklis aktīvi iekļā-

vās vietējās sabiedrības dzīvē — pulcināja ap sevi jauniešus, runā-

ja par gaišāku tautas nākotni, aicināja piedalīties jau nodibinātajā 

korī, kurā dziedāja arī pats. 1873. gadā Lielvārdes koris piedalījās 

I vispārīgajos latviešu dziesmu svētkos Rīgā, kur Auseklim radās 

iespēja noskatīties  Riharda Tomsona lugu “Mika”. Viņš nolēma to 

iestudēt arī Lielvārdē, tas arī tika izdarīts, par aktieriem iesaistot 

lielvārdiešus un ogresgaliešus. Auseklis gribēja sarīkot Lielvārdē 

arī divu viencēlienu ludziņu izrādi, bet mācītājs  K. Krons to kate-

goriski aizliedza. Auseklis bija ļoti sašutis un nolēma, ka var  ludzi-

ņas izrādīt ārpus Lielvārdes. Šis uzvedums, kas notika 1873. ga-

da Ziemassvētkos “Vecuteļu” saimes istabā, sniedza Lielvārdes 

novada zemniekiem pirmos priekšstatus par teātri. Cilvēki nāca 

ar lielu interesi, lai uzzinātu, kas tad tā teātra spēlēšana ir. Skatītāji 

bija ļoti pārsteigti un saviļņoti. Ar mirdzumu acīs visi vērās teātra 

izrādīšanā kā brīnumā. Saimes istaba bija pārpildīta. Pēc izrādes 

ilgi skanēja jautras sarunas un dziesmas. Izrāde bija izdevusies. 

Notikušais iedvesmoja skolotāju jaunam darbam, un redzētais 

mirdzums zemnieku acīs deva viņam dziļu gandarījumu. Pēc izrā-

des Auseklis kopā ar lielvārdiešiem sēdās ragavās un, nakts tumsā 

dziedot, devās atpakaļ uz Lielvārdi. Liktenim bija paticis iekārtot 

tā, ka “Vecutelēm” kaimiņos dzīvoja Krona radinieces. Tā pavisam 

drīz tam kļuva zināms par teātra spēlēšanu “Vecutelēs”, un Ausekli 

no darba atbrīvoja.

Auseklim Cimzes skolotāju seminārs bija iemācījis lūkoties 

savas tautas un zemes vēsturē. To Auseklis čakli lika lietā Lielvārdē, 

kur pēc veiktās izpētes radās arī apcerējums par novada folklo-

ru — “Vēstule iz Lielvārdes” (“Baltijas Vēstnesis”, 1873), kā arī aiz-

sākās draudzība ar dzejnieku  A. Pumpuru.

Auseklim neizdevās atrast darbu Latvijā, 1874. gadā viņš aiz-

brauca uz Pēterburgu, kur strādāja par skolotāju angļu skolā, 

Meija un Vīdemaņa privātģimnāzijā, tikās ar domubiedriem — 

latviešu inteliģences pārstāvjiem —  Kārli Baumani,  Andreju 

Stērsti,  Andreju Jurjānu,  Pēteri Gūtmani,  Kažoku Dāvi. Pēterburgā 

Auseklis uzrakstīja dzejoļu krājumu “Ozolu vaiņaki” (1875). 

1876. gadā tika sakārtota “Dzeiju otrā grāmata” (abi krājumi publi-

cēti 1888. gadā Ausekļa “Rakstu” 1. sējumā).

1876. gadā iznāca Ausekļa rakstu krājums “Paidagoģiskā gada-

grāmata”, kurā izskanēja aicinājums audzināt jauniešus nacionālā 

garā. Krājumā Auseklis atzīst, ka garīgā audzināšana nav šķirama 

no fiziskās, un plaši un daudzpusīgi runā par tolaik neierastiem 

skolas higiēnas jautājumiem: telpu vēdināšanu, pareizu sēdēša-

nu solos, organisma rūdīšanu. Auseklis izceļ dzimtenes vēstures 

apguvi un uzsver, ka nepietiekama dzimtās valodas mācīšana 

kavē arī citu valodu apzināšanu, “jo tikai caur tēvu valodas garu 

var tikt pie svešas valodas gara”. 

1878. gadā Pēterburgā iznāca Ausekļa “Baltijas gruntnieku, 

saimnieku, pagasta valdību u.c. kalendārs 1879. gadam”, kas tiek 

uzskatīts par pirmo moderno kalendāru latviešu valodā. Šajā 

kalendārā ir ap 300 latvisku personvārdu darinājumu. Tajā publi-

cēts arī Ausekļa stāsts “Līdumnieks”.

Dzīvē Auseklis bijis labs orators un diskutētājs, labprāt iesais-

tījies sarunās par visdažādākajiem jautājumiem. Tiesa, savā tau-

tiskajā jūsmībā Auseklis nereti pārlieku aizrāvās, lietojot vietā un 

nevietā dzejas rindas un skanīgus teicienus. Daļa literatūrpētnieku 

uzskata, ka tieši Auseklis kļuvis par prototipu Pietuka Krustiņam 

brāļu  Kaudzīšu “Mērnieku laikos”.

Auseklis sarakstījis vairākus dzejoļus, kam komponēta mūzika. 

Slavenākā dziesma ar Ausekļa vārdiem ir “Gaismas pils”, kam mūziku 

komponējis  Jāzeps Vītols. Kopā ar Kārli Baumani Auseklis sastādījis 

kora dziesmu krājumu “Dziesmu vītols” (1877). Auseklis bijis satīras 

krājumu “Jauni dunduri”, “Dunduru pēcnākami”, “Dunduru padēli”, 

“Dundurs pats” (1875—1878) idejiskais vadītājs un līdzstrādnieks. 

Auseklis miris 1879. gada 6. februārī Pēterburgā, apbedīts 

Alojas kapos, kur 1898. gadā viņam uzstādīts piemineklis. 1973. ga-

dā pie Alojas Ausekļa vidusskolas uzstādīts Ausekļa skulpturālais 

portrets (tēlniece  M. Lange, 1967). 1960. gadā Alojas “Sīpolos” 

atklāts Ausekļa memoriālais muzejs, muzeja ekspozīcija 90. gados 

pārvesta uz Alojas Ausekļa vidusskolas telpām.

“Vecuteles”, kur Auseklis 1873. gadā sarīkoja teātra izrādi. Lielvārdē 

Auseklis no 1872. līdz 1874. gadam strādāja par palīgskolotāju, 

1873. gadā izdeva krājumu “Dzeijas”, kurā līdzās oriģināldzejai 

(tajā atainotas tautas cīņas un uzvaras, apdziedāti pagātnes dievi 

un dabas skaistums) ietverti arī atdzejojumi un lokalizējumi un 

radīja apcerējumu par novada folkloru “Vēstule iz Lielvārdes”

Latviešu kalendārniecības 

pamatlicējs. 1878. gadā 

iznāca  Ausekļa “Baltijas 

gruntnieku, saimnieku, 

pagasta valdību u.c. kalendārs 

1879. gadam”. Tajā ir ap 300 

latvisku personvārdu darinājumu 

Vēstule no Pēterburgas  Matīsam 

Kaudzītem. Tā kā Auseklim neizdevās 

dabūt darbu Latvijā, viņš 1874. gadā 

aizbrauca uz Pēterburgu, kur strādāja 

par skolotāju, tikās ar domubiedriem  —  

Kārli Baumani,  Andreju Stērsti,  Andreju 

Jurjānu,  Pēteri Gūtmani,  Kažoku Dāvi

Gaismas pils. 

Kurzemīte, Dievzemīte,

Brīvas tautas auklētāj’.

Kur palika sirmi dievi?

Brīvi tautas dēliņi?

Tie līgoja vecos laikos

Gaismas kalna galotnē.

Visapkārti egļu meži,

Vidū gaiša tautas pils.

Zelta stabiem, zītar’ jumtu,

Sidrabotiem pamatiem.

To negāza gaisa vētras,

Kara viļņu bangojums.

Asiņainas dienas ausa

Tēvu zemes ielejā,

Vergu valgā tauta nāca,

Nāvē krita varoņi.

Ātri grima, ātri zuda

Gaismas kalna staltā pils.

Tur guļ mūsu tēvu dievi!

Tautas gara greznumi.

Sirmajami ozolami

Pēdīgajo ziedu dod:

Tas slēpj svētu piles vārdu

Dziļās siržu rētiņās.

Ja kas vārdu uzminētu,

Augšām celtos vecā pils!

Tālu laistu tautas slavu,

Gaismas starus margodam’.

Zilā gaisā plivinātos

Sarkanbalti karogi,

Dobji, dobji atskanētu

Sirmo garu daiņojums.

Tautas dēli uzminēja

Sen aizmirstu svētumu:

Gaismu sauca, gaisma ausa,

Augšām cēlās Gaismas pils!

Aloja. Pēterburgā Auseklis saslima ar tīfu un 1879. gada 

6. februārī 28 gadu vecumā slimnīcā nomira. Apbedīts Alojas 

kapos, kur viņam 1898. gadā uzstādīts piemineklis. Ar dzimto 

novadu Auseklis bijis saistīts no dzimšanas līdz kapam

Alojas Ausekļa vidusskola. Uz Alojas 

Ausekļa vidusskolas telpām 90. gados 

pārvesta Ausekļa memoriālā muzeja 

ekspozīcija no Alojas “Sīpoliem”, 

1973. gadā pie vidusskolas 

uzstādīts M. Langes veidotais 

Ausekļa skulpturālais portrets

Meklēja latviskumu un latvietības 

saknes. Caur Ausekli dzejā un 

rakstniecībā ienāca G. Merķela 

latviskoto prūšu dievu panteons
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 Kārlis

MĪLENBAHS
1853—1916
Valodnieks

Kārlis Mīlenbahs uzskatāms par vienu no latviešu valod-

niecības pamatlicējiem. Pirms K. Mīlenbaha latviešu valodu 

pētīja vācu tautības valodnieki  Adalberts Becenbergers,  Augusts 

Bīlenšteins,  Kārlis Kristians Ulmanis, bija aktīvi latviešu valodniecī-

bas aizmetņi  Jura Alunāna un  Ata Kronvalda darbos, tomēr tieši 

K. Mīlenbahs latviešu valodas pētīšanu stingri un profesionāli 

pārņēma latviešu rokās. K. Mīlenbahs aktīvi pētījis gan latviešu 

valodas baltiskās, gan lībiskās saknes. Tomēr latviešu tautas vēs-

turē viņš paliek ar savu izcilo darbu “Latviešu valodas vārdnīca”, 

grāmatu, kas,  Jāņa Endzelīna rediģēta un papildināta, iznāca jau 

pēc K. Mīlenbaha nāves. 

Kārlis Mīlenbahs dzimis 1853. gada 18. janvārī Kandavas 

pagasta “Šķūtēs” daudzbērnu ģimenē, kurā visi trīs brāļi guva 

labu izglītību. 1875. gadā absolvējis Jelgavas ģimnāziju, studējis 

klasisko filoloģiju Tērbatas universitātē (1876—1880). Tai laikā 

Tērbatas latviešu inteliģence pulcējusies latvju rakstniecības 

vakaros. K. Mīlenbahs pierakstījis referātos dzirdētos vārdus, 

kas nav saprotami visiem klausītājiem, tātad apvidvārdus, kas 

gadījušies dažādo Latvijas novadu pārstāvju runā. K. Mīlenbahs 

pratis vairākas svešvalodas, kas ļāva viņam izvirzīties par vienu 

no nopietnākajiem pētniekiem Tērbatas studentu vidū, un daudz 

publicēties jau studiju gados. 1880. gadā, pabeidzis studijas, viņš 

ticis laipni aicināts turpināt zinātnisku darbu Tērbatas universitā-

tes Filoloģijas fakultātē, taču materiālu un morālu apsvērumu dēļ 

atgriezās Kurzemē — Talsos. 

 1872. gadā iznāca vācu mācītāja K. K. Ulmaņa “Latviešu—

vācu vārdnīca”, par ko Atis Kronvalds rakstījis cildinošus vārdus: 

“Bīskapam Ulmanim tas gods pienākas, ka viņš to no  Veca 

Stendera priekš simts gadiem sarakstīto vārdnīcu pārlabotu un 

pavairotu jaunā sejā ļaudīs izlaidis.” Tiesa, K. K. Ulmaņa vārdnīca, 

kurā iestrādāts arī  J. Neikena devums, nav visaptveroša un pilnīga. 

Tāpēc A. Kronvalds aicināja papildināt K. K. Ulmaņa vārdnīcu — 

iešūt vārdnīcas eksemplārā baltas lapas, sarakstīt uz tām trūksto-

šos vārdus un piezīmes un “uzticēt tam, kas ņemsies šīs vārdnīcas 

otru izdevumu apgādāt”. Tieši tā sākumā Kārlis Mīlenbahs arī 

darīja. Taču drīz izrādījās, ka latviešu valodas bagātība nav ietilpi-

nāma divās K. K. Ulmaņa vārdnīcās. K. Mīlenbaham nācās pasūtīt 

īpašu skapi, tādu kā  Krišjānim Baronam. Katrs vārds tika izrakstīts 

uz īpašas zīmītes un atrada vietu vajadzīgajā nodalījumā. Pavisam 

piepildīti trīs šādi skapji. K. K. Ulmaņa vārdnīcas esamība atvieglo-

jusi Kārļa Mīlenbaha darbu. Viņš saviem palīgiem dažādos Latvijas 

novados aicinājis sūtīt vārdus, kuru nav Ulmaņa vārdnīcā. 

No 1895. gada līdz mūža beigām Kārlis Mīlenbahs strādājis 

par vācu valodas virsskolotāju Aleksandra ģimnāzijā Rīgā (no 

1915. gada vasaras evakuācijā Tērbatā, tad Veravā). 1900. gadā 

Kārlis Mīlenbahs kopā ar Jāni Endzelīnu uzsāka latviešu valodas 

dialektu studijas, apceļojot Latviju un uzturoties dažādos nova-

dos. Šajās ekspedīcijās tika savākts bagāts valodas materiāls, kas 

vēlāk iestrādāts gan “Latviešu valodas vārdnīcā”, gan J. Endzelīna 

“Latviešu valodas gramatikā”. 

1904. gadā Kārlis Mīlenbahs iecelts par Rīgas Latviešu bied-

rības Zinību komisijas Valodniecības nodaļas vadītāju, viņš bijis 

tās “Rakstu krājuma” (13.—17. sējuma) redaktors. K. Mīlenbaha 

vadībā 1908. gadā izveidota latviešu valodas jaunā ortogrāfija uz 

antīkvas jeb latīniskā raksta bāzes. 

Vērtīgākais Kārļa Mīlenbaha devums latviešu valodniecībā 

un latviešu kultūrā ir “Latviešu valodas vārdnīca”. Tajā ietverts 

bagāts daiļliteratūras, folkloras, periodikas un latviešu izlokšņu 

leksikas materiāls. Katru vasaru, dzīvojot laukos, K. Mīlenbahs 

papildināja savu kartotēku, kā arī izmantoja Rīgas Latviešu bied-

rības Valodniecības nodaļas sēdes, lai noskaidrotu un pārbaudītu 

vārdu nozīmes un izrunu. Vārdnīcas manuskriptu K. Mīlenbahs 

izstrādāja līdz vārdam “patumšs”. 

Kārlis Mīlenbahs pētījis latviešu valodas sintakses, leksikas un 

ortogrāfijas jautājumus. Viņš bijis pirmais no latviešu valodnie-

kiem, kas pievērsās vispārīgajai valodniecībai — runas un valodas 

cilmes jautājumam un teorijām par artikulētas runas pirmsāku-

miem cilvēces vēsturē. Aprakstījis latviešu valodas teikuma struk-

tūru, tā specifiku un vārdu kārtību teikumā salīdzinājumā ar citām 

indoeiropiešu valodām. Publicējis aptuveni 100 zinātnisku darbu, 

rakstījis arī par literatūru un folkloru.

Nozīmīgs ir Kārļa Mīlenbaha devums latviešu valodas papil-

dināšanā ar atvasinājumiem un svešvārdiem. Mīlenbaha ieteiku-

miem ir garš mūžs — tie iegājuši sarunvalodā un rakstu valodā 

un palikuši tur uz visiem laikiem.

Kārlis Mīlenbahs bija nozīmīgs tulkotājs. Ievērojamākais viņa 

darbs šajā laikā ir studiju gados veiktais  Homēra “Odisejas” pirmo 

astoņu dziedājumu tulkojums.

1914. gadā sākās Pirmais pasaules karš, latvieši devās bēgļu 

gaitās. Kārli Mīlenbahu tās aizveda kopā ar ģimnāziju līdz Igaunijas 

pilsētai Veravai (Veru), kur viņš 1916. gada 27. martā  nomira, 

apbedīts Lielajos kapos Rīgā.

Tikai 1920. gadā, kad Latvijā no Harkovas atgriezās Jānis 

Endzelīns, tika turpināts darbs pie “Latviešu valodas vārdnīcas”. 

Tās sešos sējumos ietverti aptuveni 110 000 vārdu. Tā joprojām 

ir bagātākā latviešu valodas vārdnīca. Vārdnīca ir interesanta arī 

tādēļ, ka vienlaikus tā ir gan skaidrojoša, gan tulkojoša, gan eti-

moloģijas, gan pareizrunas vārdnīca — šķirkļa vārdi ir latviski, bet 

skaidrojumi ir vācu valodā, sniegta arī vārdu iespējamā cilme un 

apzīmētas intonācijas. Kā tas klājas latviešiem, arī Kārļa Mīlenbaha 

un Jāņa Endzelīna vārdnīca tika daudz kritizēta. K. Mīlenbaham 

pašam gan neiznāca to piedzīvot. Gadu gaitā vārdnīca pierādī-

jusi savu vērtību, pats K. Mīlenbahs atzīts un cienīts. 2003. gads 

Latvijā tika pasludināts par K. Mīlenbaha gadu.

Kopā ar ģimeni 1900. gadā. 

No kreisās: sieva Marija, dēli Fēlikss un Kārlis, Kārlis Mīlenbahs 

Kārlis Mīlenbahs kopā 

ar sievu Mariju  

Dzimtās mājas. 

Kārļa Mīlenbaha dzimtās mājas “Šķūtes”

Kopā ar radiem 1910. gadā. Kārlis Mīlenbahs 

pirmajā rindā pirmais no kreisās

Skolotāja Kārļa 

Mīlenbaha tintnīca. 

Šī tintnīca stāvēja uz Kārļa 

Mīlenbaha galda, kad viņš 

strādāja Talsos par skolotāju

Latviešu studenti Tērbatā. 

No kreisās: Kārlis 

Mīlenbahs,  Kārlis Kundziņš 

un  Ludvigs Kundziņš

 Kārlis Mīlenbahs (attēlā 

pa kreisi) un viņa 

vecāki  Matīss un Katrīne 

(dz. Neimane) 

 Mīlenbahi (attēlā pa labi)

Darba lapa no “Latviešu 

valodas vārdnīcas”. 

Pēc Kārļa Mīlenbaha 

nāves darbu pie vārdnīcas 

turpināja  Jānis Endzelīns   

“Latviešu valodas vārdnīca”. 

Vārdnīcas sešos sējumos 

ietverti 110 000 vārdu “Jo vairāk kāda tauta 

attīstīta, jo vairāk tā 

cienī savu valodu, valodas 

pareizību, gan formās, gan 

izrunā piekopdama un sāpīgi 

sajuzdama valodas kļūdas; 

jo mazāk turpretim kāda 

tauta attīstīta, jo mazāk tā 

sajūt riebumu pret kļūdām 

formās un izrunā. Valodā 

attēlojas ikvienas tautas 

attīstības stāvoklis.”

(K. Mīlenbahs)
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 Andrejs

JURJĀNS
Jurjānu Andrejs
1856—1922
Komponists, folklorists, latviešu klasiskās mūzikas pamatlicējs

Krievijas un Ukrainas muzikālās dzīves organizators. Harkovas 

mūzikas skolas pedagogi ar viesi komponistu  Pēteri Čaikovski: 

pirmajā rindā otrais no kreisās Andrejs Jurjāns, ceturtais — Pēteris 

Čaikovskis, piektais — direktors  Iļja Slatins, otrajā rindā aiz 

P. Čaikovska stāv Juris Jurjāns. 19. gadsimta 90. gadi 

Brāļi Pāvuls un Pēteris Jurjāni 

19. gadsimta beigās. 

Vecākais brālis  Pēteris 

Jurjāns mežraga spēli apguva 

pašmācībā, bija klavieru 

skaņotājs, klavieru tirgotavas 

īpašnieks.  Pāvuls Jurjāns 

bija pirmais akadēmiski 

izglītotais latviešu dziedāšanas 

pedagogs, latviešu operas 

trupas izveidotājs, simfoniskā 

orķestra diriģents  

Brāļi Pāvuls, Andrejs un Juris Jurjāni. No kreisās: Pāvuls 

un Andrejs ar kundzēm, Juris. 19. gadsimta 90. gadi

Harkovas mūzikas skolas pedagogs. Visu savu darba mūžu Andrejs 

Jurjāns pavadījis ārpus Latvijas. Pēc Pēterburgas konservatorijas 

beigšanas viņš nonāca darbā Harkovas mūzikas skolā, kur strādāja 

līdz 1916. gadam, kad slimība spieda darbu atstāt. Dzimtenē 

Andrejam bija lemts atgriezties vien dažus gadus pirms mūža gaitu 

beigām. Darbs tālajā Harkovā netraucēja viņam piedalīties III, IV un V 

vispārīgajos latviešu dziesmu svētkos kā komponistam, organizatoram 

un virsdiriģentam. Attēlā A. Jurjāns pirmajā rindā ceturtais no labās

Andreja Jurjāna vēstule 

 Krišjānim Baronam. A. Jurjāns 

no Harkovas raksta par 

tautasdziesmu apkopošanu. 

1890. gada 8. marts 

Tautasdziesmu krājējs. Andreja 

Jurjāna 1894. gadā izdotā 

tautasdziesmu krājuma pirmā 

burtnīca, ko Jurjāns savācis 

savos Vidzemes un Kurzemes 

apceļojumos. Kopumā krājumam 

iznāca sešas burtnīcas. 

 Jāzeps Vītols: ““Tautas mūzikas 

materiālos” sešās burtnīcās 

meklējams tas darbs, kurš viņa 

vārdu uz mūžu ieraksta mūsu 

vēsturē, tas darbs, kuru no 

Jurjāna saņemot, mēs topam 

par viņa mūžīgiem parādniekiem 

vārda ideālā un reālā nozīmē.”

 Andreja Jurjāna “Latvju 

vispārīgo dziesmu svētku 

marša” publikācija. Šo 

skaņdarbu pirmo reizi 

atskaņoja III vispārīgajos 

latviešu dziesmu svētkos Rīgā 

1888. gadā (instrumentālās 

un vokālās mūzikas koncertā)

Andrejs Jurjāns ir pirmais izcilais latviešu klasiskās mūzikas 

pārstāvis — komponists, folklorists, diriģents, tautasdziesmu 

vācējs, mūzikas kritiķis, ērģelnieks, mežradznieks. Viņš licis pama-

tus daudziem latviešu mūzikas žanriem, kā arī mūzikas folkloristi-

kai, nostādījis uz zinātniskiem pamatiem latviešu mūzikas kritiku, 

veicis lielu mūzikas atskaņotāja darbu. 

Kā tautasdziesmu krājējs un apdarinātājs Andrejs Jurjāns savā-

cis un sistematizējis apmēram 3000 tautasdziesmu melodiju. Viņa 

mūža darbs — sešas “Latvju tautas mūzikas materiālu” burtnīcas 

(1894—1926) — uzlūkojamas par latviešu mūzikas folkloristikas 

pamatu. Tas ir darbs ar starptautisku nozīmi. Viņš arī pirmais snie-

dza sīku latviešu tautasdziesmas raksturojumu, pirmais zinātniski 

centās risināt latviešu tautasdziesmu periodizācijas un klasifikāci-

jas jautājumus. 

Nozīmīga vieta latviešu mūzikā ir Andreja Jurjāna a cappella 

kora dziesmām. Lielāko popularitāti ieguvušas tautasdziesmu 

apdares korim, ar kurām aizsākās jauns virziens latviešu profesio-

nālajā mūzikā. A. Jurjāns apdarinājis vairāk nekā 100 tautas melo-

diju. “Galvenā Jurjānu Andreja tautasdziesmu apdaru īpašība ir 

dziļa pietāte pret tautas melodijas suverēno valdzinājumu, tās 

pirmatnējā daiļuma izcelšana,” raksta muzikologs  Jānis Torgāns. 

Arī simfoniskajā mūzikā Andrejs Jurjāns balstījās uz latviešu 

tautas melodijām. Viņa darbi ir melodiski bagāti, romantiski un 

vienkārši. Komponists labi pazinis instrumentus un licis tiem 

runāt katram savā raksturīgajā valodā. “Latvju vispārīgo dziesmu 

svētku maršā” izmantoti pazīstami motīvi — “Rīga dimd!”, “Līgo”, 

kā arī  K. Baumaņa dziesma “Dievs, svētī Latviju!”.

Andrejs Jurjāns sarakstījis 34 oriģināldziesmas korim. Tajās  

dominē dzimtenes un savas tautas mīlestības tēma (“Latvijā” 

ar  Ausekļa tekstu, “Dievs, dod mūsu tēvu zemei” ar autora tekstu, 

“Nevis slinkojot un pūstot” ar čehu nacionālās atmodas dzejnieka 

 F. L. Čelakovska tekstu J. Alunāna atdzejojumā). A. Jurjāns veido-

jis arī K. Baumaņa dziesmas “Dievs, svētī Latviju!” astoņbalsīgo 

aranžējumu.

Andrejs Jurjāns pazīstams kā solists izpildītājs, kas kon-

certējis ārzemēs. Viens no nozīmīgākajiem koncertiem noticis 

Minhenē, kur A. Jurjāna spēles ietekmē vācu komponists  Rihards 

Štrauss uzrakstīja mežraga koncertu, ko izpildīt piedāvāja tieši 

A. Jurjānam. 

Kaut Andreja Jurjāna dzīve norisējusi tālu no Latvijas — lielā-

koties Harkovā, viņš saglabājis ciešas saites ar dzimteni, darbojies 

Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijā, bijis Dziesmu svētku 

(III, IV un V) organizators un virsdiriģents. A. Jurjānu viņa nopelnu 

dēļ Latvijas konservatorija ievēlēja par savu pirmo godabiedru. 

A. Jurjāns atgriezās Latvijā 1920. gada beigās. Miris 1922. gada 

28. septembrī, apbedīts Meža kapos Rīgā. Pulgošņa ezera krastā, 

“Meņģeļu” mājās, 1978. gadā iekārtots brāļu Jurjānu muzejs.

Andrejs Jurjāns, saukts arī Jurjānu Andrejs, ir latviešu sim-

foniskās mūzikas pamatlicējs, viņš komponējis piecas kantātes, 

paliekošu vietu tautas atmiņā ieguvis ar kantāti “Tēvijai”. 

Tēvs  Jurjānu Andrievs pats savām rokām izgatavoja un spēlēja 

vijoli. Māte  Annuža Blaua-Jurjāne bija liela tautasdziesmu zinātāja, 

kuras vēlāk pierakstīja Andrejs Jurjāns. Tēvabrālis  Jānis Jurjāns bija 

pirmais pagasta apmaksātais latviešu ārsts, kas, mācīdamies Tērbatā, 

kopā ar citiem trim jaunlatviešiem —  Krišjāni Valdemāru,  Krišjāni 

Baronu un  Juri Alunānu — cēlis latvietību kā vērtību.

Jurjānu ģimenē bija četri muzikāli brāļi. Vecākais no 

viņiem  Pēteris Jurjāns visu mūžu bija atzīts mūzikas instru-

mentu meistars un skaņotājs. Otrais brālis bija Andrejs Jurjāns, 

trešais — mežraga klases organizators Latvijas Konservatorijā 

profesors  Juris Jurjāns, bet ceturtais — latviešu operas dibinā-

tājs  Pāvuls Jurjāns.

Tikai Pēterim nebija augstākās muzikālās izglītības, pā rējie 

trīs brāļi beidza Pēterburgas konservatoriju. Visi četri brāļi Jurjāni 

1888. gadā III vispārīgajos latviešu dziesmu svētkos uzstājās kā 

mežragu kvartets.

Noklausījies brāļu Jurjānu koncertu, Rainis rakstīja:

“Četri brāļi Juri Jāņi,

Visi lieli pūtējiņi,

Dižais vilka jauku dziesmu,

Citi līdzi trīsināja.” 

Ar “Dižo” Rainis domāja Andreju Jurjānu. Pēc tam brāļi Jurjāni 

koncertēja visā Latvijā, un tauta no malu malām brauca viņos 

klausīties.

No citiem brāļu dižajiem sasniegumiem būtu vietā pieminēt 

Jura Jurjāna 1905. gada 31. jūlijā Jūrmalā, Horna dārzā Majoros, 

diriģēto pirmo latviešu autoru simfonisko koncertu.

Andrejs Jurjāns dzimis 1856. gada 30. septembrī Cēsu apriņ-

ķa Ērgļu pagasta “Meņģeļos”. Mācījies Ērgļu draudzes skolā, kur 

apguvis klavierspēli, Vecpiebalgas draudzes skolā. 1873. gadā kā 

Vecpiebalgas Labdarības biedrības kora dziedātājs piedalījies 

I vispārīgajos latviešu dziesmu svētkos. 1875. gadā A. Jurjāns devās 

uz Pēterburgas konservatoriju mācīties ērģeļspēli, kompozīciju un 

mežraga spēli. Studiju gados komponējis dziesmas, kas 1877. ga-

dā publicētas krājumā “Daiņa”. 1880. gadā A. Jurjāns pabeidza 

 L. Homiliusa ērģeļklasi, uzrakstīja latviešu mūzikas literatūrā pir mās 

simfoniskās partitūras — “Latvju vispārīgo dziesmu svētku maršu” 

un “Simfonisku allegro” (f moll simfonijas 1. daļa). Šajā gadā Jurjāns 

arī sācis vākt latviešu tautasdziesmas, organizējot plašu folkloras 

vācēju grupu. 1881. gadā A. Jurjāns pabeidza Pēterburgas kon-

servatorijas  N. Rimska-Korsakova kompozīcijas klasi, bet 1882. ga-

dā —  F. Homiliusa mežraga klasi. Pēc konservatorijas beigšanas 

A. Jurjāns devās uz Harkovu, kur gandrīz 35 gadus (!) mūzikas skolā 

vadīja mūzikas teorijas, mežraga un dziedāšanas klasi. 

“Tautas mūziku nākotnē 

aizstāvēs (reprezentēs) 

mūsu mākslinieki, to 

izlietodami mākslas 

darbos — dziesmās, operās 

utt. Šiem augļiem tad būs 

pilnīga dzīvība un tajos 

augstākā izdailībā pastāvēs 

joprojām mūsu īstā tautas 

mūzika.” (A. Jurjāns)

Dzimtās mājas “Meņģeļi”. Jurjāni gadu desmitiem tiesājās 

ar Ērgļu baroniem, līdz viņus no “Meņģeļiem” izlika. 

Jurjāni uzkāpa “Meņģeļu” kalnā un spēlēja “Nu ar Dievu, 

Vidzemīte” tā, ka visi Ērgļu puses ļaudis līdzi raudāja

Profesors  Juris Jurjāns 

ar studentiem 20. gadsimta 

divdesmitajos gados. 

Juris Jurjāns, viens no Latvijas 

konservatorijas dibinātājiem, 

mežraga klases profesors
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 Jānis

ČAKSTE
Johans Kristaps Čakste
1859—1927 
Valsts un sabiedrisks darbinieks, pirmais Latvijas Valsts prezidents

Pirmais Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste iegājis Latvijas 

vēsturē kā korekts, diplomātisks, zinīgs valstsvīrs, izcils jurists un 

teicams orators. Pateicoties J. Čakstes juridiskajai domāšanai un 

organizatora spējām, tika izstrādāta Latvijas Satversme, kas ir 

valsts pamatlikums jau 85 gadus. Tieši J. Čakstes tālredzība deva 

iespēju nekad neatzīt Latvijas okupāciju par likumīgu ne krieviem, 

ne vāciešiem. Satversme deva pamatu daudzām pasaules valstīm 

nekad neatzīt Latvijas inkorporāciju Padomju Savienībā. 

Jānis Čakste dzimis 1859. gada 14. septembrī Jelgavas apriņķa 

Lielsesavas pagasta “Čakstēs”. Pirmo izglītību ieguvis mājskolotā-

jas vadībā, mācības turpinājis Jelgavas Sv. Annas elementārskolā, 

beidzis Jelgavas ģimnāziju (1882). 1886. gadā beidzis Maskavas 

universitātes Juridisko nodaļu. Maskavā viņš iepazinās ar  Krišjāni 

Valdemāru. Pabeidzis studijas, J. Čakste iestājās darbā jaundi-

binātajā Kurzemes guberņas prokuratūrā par sekretāru. Tomēr 

birokrātiskais dienests viņam nepatika, tādēļ viņš sāka strādāt par 

advokātu Jelgavā, kas tolaik bija nozīmīgs kultūras un sabiedriskās 

dzīves centrs. J. Čakste aktīvi darbojās latviešu sabiedriskajā dzīvē 

un jau 1887. gadā kļuva par Jelgavas Latviešu biedrības priekšnie-

ku, kā arī par laikraksta “Tēvija” izdevēju un redaktoru.  

Latviešu kultūras dzīvē liela nozīme bija IV vispārīgajiem 

latviešu dziesmu svētkiem, kas notika Jelgavā 1895. gada 15.—

18. jūnijā. Dziesmu svētki bija ne tikai kulturāla, bet arī politiska 

demonstrācija. Tās galvenais organizētājs un daļēji arī finansētājs 

bija Jānis Čakste. Interesanti, ka šim pasākumam Jelgavā tika 

speciāli celta estrāde. Jau 19. gadsimta beigās J. Čakste parādīja 

sevi kā likumu iztulkotājs un likumdošanas iniciators. Tiesa, šajā 

laikā viņš galvenokārt publicēja savu viedokli Krievijas juridiskajos 

žurnālos un piedalījās plašās diskusijās. Jau 20. gadsimta sākumā 

J. Čakste bija viens no ievērojamākajiem advokātiem Latvijā. 

1905. gadā, piedaloties Latvijas autonomijas projekta izstrādāša-

nā, J. Čakste kļuva arī par vienu no ietekmīgākajiem politiskajiem 

darbiniekiem Latvijā. 

1906. gadā tika izveidota pirmā Krievijas Valsts dome, kurā 

tika ievēlēti arī seši deputāti no Latvijas. Jānis Čakste tika ievē-

lēts Krievijas Valsts domē kā pārstāvis no Kurzemes. 1906. gada 

8. jūlijā cars Nikolajs II domi atlaida. Protestējot pret cara neliku-

mīgo rīcību, 168 deputāti, kuru vidū viens no ietekmīgākajiem 

bija J. Čakste, parakstīja tā saucamo Viborgas uzsaukumu, kas 

aicināja iedzīvotājus nemaksāt nodokļus un nedot rekrūšus līdz 

jaunas domes sasaukšanai. J. Čaksti notiesāja un ieslodzīja uz trim 

mēnešiem cietumā. Arī atgriezies Latvijā, J. Čakste meklēja tiesis-

kus ceļus Latvijas autonomijas iegūšanai un kļuva par pilsoniskās 

Latvijas sabiedrības atzītu autoritāti. Pirmā pasaules kara laikā, kad 

vairāk nekā pusmiljons latviešu devās bēgļu gaitās uz Krieviju, 

J. Čakste bija Latviešu bēgļu apgādes centrāl komitejas priekšsēža 

vietnieks, vēlāk priekšsēdis.

1917. gada sākumā Jānis Čakste devās uz ārzemēm, lai propa-

gandētu Latvijas neatkarības ideju, tur sarakstīja brošūru “Latvieši 

un viņu Latvija: kāda latvieša balss” (“Die Letten und ihre Lettland: 

Eine lettische Stimme”), kurā deklarēja: “Latvju tauta grib pasargāt 

savu tautību, paturēt vienā kopībā savu tēviju Latviju, panākt 

neierobežotu iespēju un brīvību noteikti vadīt Latvijā savu nacio-

nālo, kulturālo un ekonomisko attīstību.” 

Kā aktīvs jurists Jānis Čakste darbojās Latviešu pagaidu nacio-

nālajā padomē. No 1918. gada novembra bija Latvijas Tautas 

padomes priekšsēdētājs, no 1920. gada maija — Satversmes 

sapulces priekšsēdētājs. Viņš organizēja Latvijas diplomātisko 

korpusu, Parīzes miera konferencē vadīja Latvijas delegāciju, kas 

pieprasīja atzīt Latvijas neatkarību. 

1922. gada 14. novembrī Latvijas 1. Saeima ar 92 balsīm “par”, 

sešiem deputātiem atturoties, Jāni Čaksti ievēlēja par pirmo Latvijas 

Valsts prezidentu. 1925. gada 6. novembrī 2. Saeima viņu atkārtoti 

ievēlēja Valsts prezidenta amatā. Šoreiz prezidenta vēlēšanās bija 

trīs kandidāti —  Rainis,  Kārlis Ulmanis un Jānis Čakste. Prezidentūras 

laikā Jānis Čakste parakstīja un izsludināja 402 Saeimas pieņemtos 

likumus. Nozīmīgākie no tiem — par karaklausību, gadskārtējiem 

budžetiem, biedrībām, savienībām, politiskajām organizācijām. 

Saskaņā ar Satversmes piešķirtajām tiesībām viņš apžēloja 549 no-

tiesātos. Tas bija ļoti būtiski neskaidrajā politiskajā situācijā 20. ga-

dos — latvieši kara gados bija sašķēlušies pilsoniskās Latvijas atbal-

stītājos, un tajos, kas simpatizēja lieliniekiem. Būdams prezidents, 

Jānis Čakste ļoti lielu uzmanību pievērsa ārlietām — viņš pieprasīja, 

lai Latvijas sūtņi, atgriezušies no ārzemēm, ar ziņojumiem dotos pie 

viņa, un pats rūpīgi iepazinās ar saņemto informāciju. 

Jānis Čakste iesaistījās Latvijas augstskolas (no 1922./

1923. mācību gada Latvijas Universitāte) atvēršanā, aktīvi pieda-

lījās Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes izveidošanā. 

Latvijas Universitātes profesors (no 1919), jurisprudences goda 

doktors (1924). 1925. gadā Jānis Čakste tika apbalvots ar I šķiras 

Triju Zvaigžņu ordeni. Laikabiedri Jāni Čaksti raksturoja kā ārkārtī-

gi darbīgu, lojālu un patriotisku politiķi, izcilu diplomātu, miermī-

līgu, erudītu un saprotošu cilvēku. 

Jānis Čakste miris 1927. gada 14. martā Rīgā, apbedīts Rīgas 

Meža kapos (kapa pieminekļa autors tēlnieks K. Jansons). J. Čakstes 

kapavieta padomju okupācijas gados kļuva par simbolu, kur 

Mirušo piemiņas dienā nolikt puķes un aizdedzināt svecītes, 

demonstrējot okupācijas varai, ka brīvības gars latviešos ir dzīvs. 

Pirmā Valsts prezidenta dzimtas mājās “Aučos”, ko J. Čakstes tēvs 

iegādājās 1871. gadā, darbojas J. Čakstes memoriālais muzejs. 

1998. gada 7. novembrī Šveicē, Jungfravas kalna ledājā, atklāja 

Brīvības zāli, kas veltīta pasaules 100 lielākajiem demokrātiem. 

Līdzās  Tomasam Vudro Vilsonam un  Vinstonam Čērčilam tur 

cildināta arī Jāņa Čakstes piemiņa. 

Krievijas Valsts domes deputāti.  

Revolucionārie notikumi 1905. gadā 

Krievijā, bet īpaši Latvijā, piespieda 

caru sākt demokrātiskas reformas. 

Tika sasaukta pirmā Krievijas Valsts 

dome. Attēlā: latvieši Krievijas 

domē —  Frīdrihs Grosvalds,  Kārlis 

Ozoliņš,  Jānis Kreicbergs,  Francis 

Trasuns,  Andrejs Brēmers un  Jānis 

Čakste. 1906. gada 27. aprīlis

Kupla ģimene.  

Pirmajā rindā no kreisās: 

Janīna, Maiga, Jānis 

Čakste, pie kājām Daila, 

Aldona, Konstantīns; 

otrajā rindā: Gedimīns, 

Mintauts, dzīvesbiedre 

Justīne (dzimusi Vesere) 

un Ringolds 1927. gadā 

Jānis Čakste un ģenerāļi

 pieņem parādi.   

No kreisās:  Eduards Kalniņš,  Pēteris 

Radziņš,  Jānis Čakste,  Mārtiņš 

Hartmanis,  Kārlis Gopers u.c. 

1926. gada novembris

Valsts prezidents Jānis Čakste (no labās) ar kundzi Justīni un Somijas 

Republikas prezidentu  Lauri Kristianu Rēlanderu VI vispārīgajos 

latviešu dziesmu svētkos 1926. gada vasarā Esplanādē. 

Jānis Čakste piedalījies visos Dziesmu svētkos, kas notika viņa mūžā. 

IV dziesmu svētkus Jelgavā 1895. gadā viņš sarīkoja pa daļai uz sava rēķina

Prezidenta pienākumus pildot.  

 Jānis Čakste atklāj 

3. lauksaimniecības un 

rūpniecības izstādi Liepājā 

1926. gadā

Krievijas Valsts domes deputāts, 

ievēlēts no Kurzemes. 

1906. gadā tika izveidota pirmā 

Krievijas Valsts dome, kurā tika ievēlēti 

arī seši deputāti no Latvijas. Cars 

domi atlaida 1906. gada 8. jūlijā

Jānis Čakste ar viesiem 

1925.—1926. gadā

Veicināja Baltijas valstu un Somijas 

sadarbību. Valsts prezidents 

Jānis Čakste (no labās) un Somijas 

Republikas prezidents Lauri Kristians 

Rēlanders. 1926. gada vasara, Rīga

“Darbinieki, sargiet savu 

valsti, izkopjiet to, jo ziniet, 

ka, ja nebūs Latvijas, nebūs 

arī jūsu.” (J. Čakste)



40 41

100
LATVIJAS

PERSONĪBU

 Anna

BRIGADERE
1861—1933
Rakstniece, dzejniece, dramaturģe

“Pētījiet manus darbus, 

bet ne manu dzīvi; 

pirmā vietā stāv mans 

darbs un pats cilvēks 

pēdējā.” (A. Brigadere)

“Atpūtas Anna Brigadere nekad nepazina. Kā īsts latviešu 

darbarūķis tā neapnikusi strādāja. Viņas oriģināldarbu apjoms 

pārsniedz 5000 iespiestas lappuses, kas liecina par viņas darba 

varonību. Un par atpūtas brīžiem skaitīja īsas pārmaiņas, kad pie 

viņas mēdza pulcēties tuvinieki vai kolēģi… Tolerance pret citu 

ieskatiem, pāri ikdienai stāvoši temati skubināja pie viņas dažādu 

virzienu ļaudis. Un lielajās laikmetu maiņās — 1905. gadā, vācu 

okupācijas, lielinieku laikā, kad mazs pulciņš bija to, kas pareizi 

prata orientēties lielajā juceklī, un retais redzēja pareizo ceļu uz 

nacionālo patstāvību, Anna Brigadere rakstīja "Ausmu"  ,"Dzelzs 

dūri" ,"Kvēlošā lokā" un gaišredzīgi patriotiskus dzejojumus,” šādi 

par Annu Brigaderi rakstīja grāmatizdevējs  Jānis Rapa.

Savukārt  Zenta Mauriņa Annu Brigaderi raksturojusi ar pie-

ciem S: skaidra, skarba, stipra, spītīga, strādīga. 

Anna Brigadere dzimusi 1861. gada 1. oktobrī Jelgavas apriņ-

ķa Kalnamuižas (vēlākā Tērvetes) pagasta “Baļļās” kalpa ģimenē. 

Zaudējusi tēvu, A. Brigadere līdz ar māsas ģimeni pārcēlās uz 

Ventspili, ap 1880. gadu — uz Rīgu, kur strādāja par pārdevēju. 

No 1882. gada dzīvoja Maskavā un strādāja par audzinātāju vācu 

fabrikanta ģimenē, tad par mājskolotāju Jaroslavļā. 1884. gadā 

A. Brigadere atgriezās Rīgā, beidza Reinšes augstākās meiteņu 

skolas pedagogu kursus, ieguva mājskolotājas tiesības un ilgu 

laiku strādāja vācu ģimenēs Rīgā. Pirmais A. Brigaderes stāsts 

“Slimnīcā” sacerēts ap 1893. gadu un publicēts laikraksta “Baltijas 

Vēstnesis” pielikumā. No 1897. gada, kad izdota A. Brigades pirmā 

gāmata “Vecā Karlīne”, viņa nodevusies galvenokārt literāram 

darbam. Jau no pirmajiem darbiem iezīmējusies ētiskā pārliecība, 

ka cilvēks var mainīties sāpēs un ciešanās. 

1903. gadā pēc Rīgas Latviešu teātra direktora  Jēkaba Dubura 

lūguma pārtulkot kādu bērnu lugu pēc pašas izvēles, Anna 

Brigadere, nevarēdama atrast neko piemērotu, īsā laikā sarakstīja 

savu pirmo pasaku lugu “Sprīdītis”, kas iestudēta, padarīja rakst-

nieci slavenu vienā mirklī. Luga kļuva ārkārtīgi populāra Latvijā, tā 

izmantota par pamatu daudzu mākslas darbu radīšanai un tulko-

ta arī citās valodās. Komponists  Jānis Mediņš komponējis operu 

“Sprīdītis” (1925),  Arvīds Žilinskis uzrakstījis mūziku un libretu 

pirmajam latviešu bērnu baletam (1968),  Gunārs Piesis uzņēmis 

spēlfilmu “Sprīdītis”(1986). 

20. gadsimta sākumā Anna Brigadere vadīja pretalkohola 

biedrības “Auseklis” Dāmu komiteju, kas sagatavoja petīciju 

caram — pirmo dokumentu cariskajā Krievijā, kas reāli pie-

prasīja sieviešu tiesisko līdztiesību. Brigaderu dzīvoklis Rīgā 

(A. Brigadere dzīvoja kopā ar sava brāļa aktiera  Jāņa Brigadera 

ģimeni) bija pirmais latviešu literārais salons, kur sarunas raisījās 

par teātri, grāmatu rakstīšanu un izdošanu, tika lasītas jaunā-

kās lugas. Arī  Rūdolfs Blaumanis savā laikā bija gaidīts viesis 

Brigaderu ģimenē. 

1915. gadā Anna Brigadere devās bēgļu gaitās uz Maskavu. 

Februāra revolūcija Krievijā 1917. gadā gāza cara režīmu. Jau 

martā klajā nāca prasība sasaukt Latvijas Satversmes sapulci, 

kura būtībā prasīja autonomu Latviju Krievijas ietvaros. Pirmā to 

pauda avīze “Dzimtenes Balss” Maskavā, ap kuru pulcējās bēgļu 

gaitās izkaisītā inteliģence, arī Brigadere. 1917. gadā A. Brigadere 

atgriezās Rīgā. Viņa dedzīgi atbalstīja nacionālā karaspēka cīņu 

pret  Bermonta karaspēku. A. Brigadere kandidējusi Satversmes 

sapulces vēlēšanās Bezpartejisko pilsoņu grupas sarakstā (1920), 

viņa aktīvi piedalījusies sieviešu līdztiesības veicināšanā.  

No rakstnieces literārā mantojuma  vispopulārākās ir viņas 

pasaku lugas — “Sprīdītis” (1903), “Princese Gundega un karalis 

Brusubārda” (1912), bet jo īpaši “Maija un Paija” (1921) un “Lolitas 

brīnumputns” (1926). Lugu konflikts ir galvenokārt morāli psi-

holoģisks, lugās īpaša misija piešķirta sievietei kā tautas morālā 

spēka sargātājai. Annas Brigaderes ētikai raksturīga patiesības un 

taisnības sludināšana. 

Annas Brigaderes dzejas centrā ir sievietes iekšējā pasaule, 

dažādas psiholoģiskas un ētiskas problēmas, īstas un pārejošas 

jūtas, līksme un mokas — viss, kas pavada cilvēka dzīvi.  Andrejs 

Upīts par viņas dzeju saka: “Dzejoļos skan viņas dvēseles dziļākā 

sajūsma, siltākās jūtu vibrācijas, klusākās, maigākās skaņas. Tos 

lasot, jāaiztur elpa, jāaizmirst viss, jāskatās dzejnieces gleznu mir-

dzošā panorāmā, jāklausās tikai viņas valodas mūzikā.” 

No rakstnieces darbu klāsta īpaši minama autobiogrāfiskā 

triloģija “Dievs, daba, darbs” (1926), “Skarbos vējos” (1930) un 

“Akmeņu sprostā” (1933). Psiholoģiski niansēti parādīta kalpu 

meitenes Anneles rakstura tapšana un apkārtējās pasau les 

 izzināšana.  

Savu Tērvetes vasaras māju, kas rakstniecei piešķirta 1922. ga-

dā, Anna Brigadere arī nosauca par “Sprīdīšiem”. Saimniecības 

lietās rakstniecei galvenais padomdevējs bija grāmatizdevējs un 

draugs Jānis Rapa, kas izdeva viņas “Kopotus rakstus” 33 sējumos. 

Viņš arī “Sprīdīšu” mežā 1931. gadā sāka veidot parku, tā vidū 

dendrāriju. “Sprīdīši” bija nozīmīgākā Annas Brigaderes darba 

un atpūtas vieta — te aizritējušas rakstnieces pēdējās desmit 

vasaras. “Kā Tērvetes pilskalns paceļas pāri apkārtnei, tā viņa kā 

personība pāraugusi daudzus sava laika kultūras un rakstniecības 

darbiniekus,” rakstīja Jānis Rapa.

Anna Brigadere mirusi 1933. gada 25. jūnijā Tērvetē, apbedīta 

Meža kapos Rīgā.

Jau no 1933. gada “Sprīdīšos” darbojas Annas Brigaderes 

memoriālais muzejs. Tērvetes dabas parkā bija skatāmas tēl-

nieka  Krišjāņa Kugras Brigaderes literāro tēlu koka skulp tūras 

(Annele, Sprīdītis, milzis Lutausis), oriģinālā saglabājies Saules 

pulkstenis un Meža ķēniņa sargs. Radītas vairākas jaunas skulptū-

ras, to tapšanā palīdzējuši Rīgas amatniecības skolas audzēkņi.

Anna Brigadere 1920. gadā  Rīgā savā darbistabā pie grāmatu skapja “Sprīdīši”.  Rakstnieces Annas Brigaderes pēdējo desmit 

vasaru (1922—1933) darba un atpūtas vieta. Te sarakstīta 

ievērojamā atmiņu triloģija, lugas, stāsti, dzejoļi. No 1933. gada 

“Sprīdīšos” darbojas A. Brigaderes memoriālais muzejs

Anna Brigadere 

1929. gadā rakstnieku, 

mākslinieku, “Jaunāko Ziņu” 

žurnālistu un viņu dzīvesbiedru vidū 

“Sprīdīšos”. No kreisās: pirmajā 

rindā —  Niklāvs Strunke, trešais — Jānis 

Rapa, otrajā rindā —  Olga Strunke, Oliņa 

kundze, Annas Brigaderes krustmeita 

 Ance Skujskubre, Anna Brigadere,

 Anna Grēviņa,  Elizabete Jaunsudrabiņa, 

Paula Saksa dzīvesbiedre, 

 Lidija Kārkliņa, trešajā rindā — 

 Jānis Porietis,  Jānis Kārkliņš, 

 Valdis Grēviņš,  Pauls Sakss,

 Jānis Jaunsudrabiņš, operdziedātājs  

Rihards Pelle,  Eižens Puriņš, “Jaunāko 

Ziņu” redaktors  Žanis Gruzevskis, Annas 

Brigaderes brālis Jānis Brigaders

Nākamā rakstniece.  Anna 

Brigadere 1880. gadā 

Mūža darbu pabeigusi. 

1933. gada 2. marta rītā Anna 

Brigadere piezvanījusi  Zentai 

Mauriņai, lai pateiktu, ka 

pabeigusi triloģiju “Dievs, 

daba, darbs”. Nu viņa varot 

mierīgi mirt, jo sava mūža 

darbu esot uzrakstījusi

Nacionālā teātra aktieri “Sprīdīšos” 

1931. gada Annās. Stāv —  Jānis 

Brigaders un  Ella Jēkabsone, 

sēž  Anna Brigadere,  Maija Brigadere 

un  Jūlija Skaidrīte, zālē —  Anta 

Klints.  Alfreda Amtmaņa-Briedīša foto Ietekmīga Rīgas latviešu sabiedrības dāma. Anna Brigadere 

1925. gadā latviešu teātra mātes  Bertas Rūmnieces jubilejā 

Kopā ar savu draugu, 

domubiedru  Jāni Rapu. 

20. gs. sākumā pie Brigaderiem 

dzīvoja  viņu tuvs radinieks — 

komerczinātņu students Jānis Rapa. 

Viņš strādāja pie Annas Brigaderes 

brāļa Jāņa viņa grāmatu veikalā, bet 

1912. gadā  J. Brigadera veikalu pārņēma 

savā ziņā. Pieaicinājis grāmatnieku  Arturu 

Valteru, J. Rapa 1912. gada 1. jūnijā 

nodibināja komanditsabiedrību 

“A. Valters, J. Rapa un biedri”, kas 

vēlāk kļuva par akciju sabiedrību. 

J. Rapa bija šā uzņēmuma 

rīkotājdirektors, un 30. gadu beigās 

šī izdevniecība kļuva par lielāko un 

ievērojamāko Baltijas valstīs
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 Jānis

MISIŅŠ
1862—1945
Bibliotekārs, bibliogrāfs, bibliofils

“Katram, kas nodarbojas 

rakstniecībā šādā vai tādā 

nozarē, ronas vajadzība 

palūkoties mūsu agrākajos 

rakstos [..]. Kas iesācis 

kādu zinātnisku rakstu 

darbu, tam vajadzīgi 

materiāli, tam jābalstās uz 

agrāko pētnieku darbiem — 

tie jālasa, jāiztirzā rūpīgi, 

lai varētu ar savu nākošo 

darbu papildināt to, 

kas līdz šim pētīts un 

aprakstīts. Cik grūti šādam 

strādniekam, ja nav pie 

rokas vajadzīgo materiālu 

un ja pat nezin, kur un kā 

tos sadabūt, bet cik ērti, ja 

zina, kur tie savākti — kur 

var sēsties pie galda un 

ņemt no plauktiem vai tīri 

noputējušus, bet tomēr tik 

nepieciešamus rakstus.” 

(J. Misiņš)

Jānis Misiņš ir latviešu bibliogrāfijas pamatlicējs, izcilākais 

latviešu bibliotekārs, bibliofils, arī grāmatniecības vēsturnieks. 

J. Misiņa izveidotā bibliotēka (tagad Latvijas Akadēmiskās bib-

liotēkas Misiņa bibliotēka) ir vecākā latviešu literatūras krātu-

ve, kas joprojām darbojas. Jau ilgi pirms datorizācijas uzvaras 

pasaulē J. Misiņš zem apziņā saprata informācijas dublēšanas 

nozīmi tās saglabāšanā. Mazajā Latvijā, kam 20. gadsimtā vairāk-

kārt pāri gājuši svešzemju karotāji, tam, ka abas lielās bibliotē-

kas — Nacionālā bibliotēka un Akadēmiskā bibliotēka — dublē 

un papildina viena otru, bija īpaša nozīme. Misiņš savā būtībā 

iemiesojis latviešiem raksturīgo nešpetnumu un neiecietību, un 

tas ļāva viņam jau gadsimta sākumā izveidot pamatu pilnīgākajai 

latviešu grāmatu krātuvei. Jo nemaz jau nebija tik neiespējami, ka 

1940. gadā krievi daļu literatūras aizvestu uz Maskavu, 1944. gadā 

vācieši daļu — uz Berlīni, nemaz nerunājot par tiem aktīvistiem, 

kas ideoloģiskā kara apstākļos bija gatavi grāmatas dedzināt. 

Situācijā, kad ir saglabāti vairāki grāmatas eksemplāri, to pilnīgi 

iznīcināt ir grūtāk. To, ka tieši J. Misiņa raksturs bijis par pamatu 

latviešu lielo bibliotēku konkurēšanai, visaktīvāk būtu noliedzis 

pats Misiņš, kurš mūža otrajā pusē vienmēr uzskatījis, ka vispirms 

ir jāiepazīst un jāpārzina tas, par ko vēlies rakstīt, jo tikai tad drīkst 

un var spriest un vērtēt. Viņš nepieļāva publikācijas, kas nebalstās 

uz iepriekšējām publikācijām. Sevišķi asi J. Misiņš vērsās pret faktu 

sagrozījumiem, nepamatotiem secinājumiem. 

Jānis Misiņš dzimis 1862. gada 25. aprīlī Tirzas pagasta “Krācēs”. 

Septiņu gadu vecumā pārcietis šarlaku, kura seku dēļ skolā nav 

nācies iet. J. Misiņš savas enciklopēdiskās zināšanas ieguva paš-

mācībā — no grāmatām, tādēļ jo īpaši augstu vērtēja bibliotēku 

lomu tautas gara attīstībā. J. Misiņš ceļojis pa Krieviju, Somiju, 

bijis Vācijā, Francijā u.c. Eiropas valstīs, kur pētnieciskos nolūkos 

apmeklējis šo valstu bibliotēkas.  

Kad 1848. gadā  Krišjānis Valdemārs Ēdolē izveidoja pirmo 

publisko bibliotēku, viņš pirmais sāka aktīvu bibliotēku un 

lasīšanas popularizēšanu presē un sabiedriskajos pasākumos. 

K.  Valdemāra raksts “Balsī” 1880. gadā “Grāmatu krātuves kā tau-

tas gara modinātājas” iedrošināja Jāni Misiņu veidot savu grāmatu 

krātuvi. Jau tajā pašā gadā viņš atvēra bibliotēku Tirzas pagast-

skolā un sāka reizi nedēļā izsniegt grāmatas, tiesa, bez oficiālas 

atļaujas. Tikai 1885. gada 7. septembrī J. Misiņš saņēma Vidzemes 

gubernatora atļauju privātas publiskas bibliotēkas atvēršanai 

dzimtajās Tirzas pagasta “Krāču” mājās. Bibliotēkas krājumā bija 

200 sējumu, un tā papildināšanu J. Misiņš veica mērķtiecīgi, pēc 

paša izveidotas sistēmas. 

Viņa bibliotēkas vienreizība slēpjas tās fondu komplektēšanas 

principos — savākt vienkopus visus iespieddarbus kopš drukas 

pirmsākumiem Latvijā, kā arī visus latviešu rakstu darbus, visu par 

latviešiem un Latviju rakstīto, neatkarīgi no šo darbu izdošanas 

vietas un valodas. No 1892. gada J. Misiņa bibliotēka darbojās 

Lejasciemā un no 1906. gada Rīgā. 

Jānis Misiņš vāca arī rokrakstā palikušos materiālus, dažādus 

sīkiespieddarbus, fotoattēlus. Neraugoties uz savu laikabiedru 

skeptisko attieksmi, viņš neatlaidīgi un mērķtiecīgi virzījās uz 

savu mērķi, paveicot to, ko citi uzskatīja par vienam cilvēkam 

neiespējamu. Viņš meklēja, pirka, lūdza dāvināt vecus un jaunus 

iespieddarbus. Ja apzinātu grāmatu nebija iespējas iegūt savai 

bibliotēkai iepriekš minētā ceļā, viņš to pieprasīja un paņēma. Šajā 

sakarā komponists  Jānis Cīrulis stāsta: “Tā jau nebija, ka Misiņš 

bāztu ko kabatā, bet, pamanījis grāmatu, kuras pašam nebija, 

tikmēr kaulējās un runāja, kamēr pierunāja kaut vai uz laiciņu 

“palienēt”. Ja īpašnieks tik tālu piekāpās, tad gan grāmatu vairs 

atpakaļ nedabūja.”

Līdzīgas atmiņas par lielo grāmatnieku ir arī dziedātājam 

Marisam Vētram, kas atceras Jāni Misiņu argumentējam kādas 

grāmatas paņemšanu no  Teodora Zeiferta: “Kur tu to liksi? Kam 

tev tās vajag? Bet man tokš tās nav…”

Un viņam bija taisnība, jo tās “palienētās”, pirktās un dāvinātās 

grāmatas ne tikai toreiz, bet arī tagad glabājas visiem pieejamas 

Misiņa bibliotēkā, bet cik daudz privāto bibliotēku krājumu gājis 

bojā! Kad 1919. gada 29. augustā ar Latvijas Ministru kabineta 

lēmumu tika nodibināta Valsts bibliotēka, par pirmo bibliotēkas 

pārzini iecēla Jāni Misiņu, kas šajā amatā darbojās līdz 1920. gada 

1. maijam. 1925. gada 7. decembrī Jānis Misiņš parakstīja līgumu 

ar Rīgas pilsētas valdi par savas bibliotēkas dāvināšanu un nodo-

šanu Rīgas pilsētas īpašumā, vienojoties par tās turpmāko nosau-

kumu “Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēka”. Rīgas pilsēta saņēma 

mantojumā bagātīgu bibliotēku, kurā bija 28 000 sējumu.

Jānis Misiņš bijis arī Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas 

bibliotēkas (1911—1914), Latvijas arhīva (1919), Latvijas Centrālās 

bibliotēkas pārzinis (1919—1920), strādājis Rīgas pilsētas bib-

liotēkā (1920—1938). J. Misiņš publicējis virkni apcerējumu par 

grāmatniecības vēsturi, sastādījis bibliogrāfiskos rādītājus, rīkojis 

grāmatniecības izstādes, arī latviešu preses 100 gadu izstādi 

1922. gadā. Taču vislielākā un paliekošākā nozīme ir viņa sastā-

dītajam “Latviešu rakstniecības rādītājam” divos sējumos, kuros 

reģistrētas vispārīga rakstura un zinātniskās (1585—1910) un 

daiļliteratūras un mākslas grāmatas (1585—1925).

Jānis Misiņš divreiz saņēmis valsts augstāko atzinību — Triju 

Zvaigžņu ordeni (1926, 1932).

Jānis Misiņš miris 1945. gada 17. janvārī Rīgā, apbedīts Meža 

kapos. Viņa tautai atstāto mantojumu īsi un lakoniski raksturo-

jis  Edvarts Virza: “Jo kas Misiņa bibliotēka ir? Tā ir grāmatā pārvēr-

sta un plauktos noguldīta tauta.” Šobrīd Misiņa bibliotēka ir pla-

šākā latviešu zinātnes un nacionālās kultūras mantojuma krātuve 

pasaulē. Fonda apjoms tuvojas 1 miljonam eksemplāru.

Savā mājas bibliotēkā. 

Jānis Misiņš kopā ar audžumeitu Hermīni un bibliofilu Fišeru 1925. gadā 

Bibliotēkas 50 gadu pastāvēšanas dienā. Jānis Misiņš un bibliotēkas 

pārzinis  Kārlis Egle krātuves telpās 1935. gada 19. septembrī

Draugu vidū. No kreisās:  Teodors Zeiferts,  Matīss 

Kaudzīte,  Jānis Misiņš. Rīga, 1923. gads

 Jānim Misiņam patika labi ģērbties, 

viņš rūpējās par savu izskatu 

un labprāt fotografējās. 

1922. gada vasara Vācijā, 

Bādenbādenē. Uz fotoattēla uzraksts: 

“Svešais vīrs svešā zemē.”

Jānis Misiņš kopā ar sievu 

Annu ceļojumā 1898. gada 

vasarā Vācijā, Ārensburgā. 

Dzīvesbiedre  Anna Jaunzeme 

bija uzticams un gudrs palīgs 

grāmatnieka darbā

Jānis Misiņš pie Heidelbergas 

universitātes. 1922. gads

Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēkas 

atklāšanas dienā 1928. gada 2. martā. 

Bibliotēkas dibinātājs Jānis Misiņš, 

Kārlim Eglem klātesot, nodod Rīgas 

pilsētas galvam  Alfrēdam Andersonam 

bibliotēkas inventūras sarakstu
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 Rūdolfs

BLAUMANIS
1863—1908
Rakstnieks

“Mans zelts ir mana tauta,

Mans gods ir viņas gods!” 

(R. Blaumanis)

Rūdolfs Blaumanis — spilgtākā latviešu rakstniecības zvaig-

zne 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā un, iespējams, 

visā latviešu rakstniecības vēsturē. Vienkāršākais pamatojums šai 

atziņai ir R. Blaumaņa lugu nemirstība uz latviešu teātra skatuves, 

jau vairāk nekā gadsimtu latvieši iet skatīties lugas “Pazudušais 

dēls”, “Ugunī”, “Indrāni”, kam raksturīgi saasināti konflikti, raksturu 

pretrunas un cilvēka cīņa pašam ar sevi, taču allaž atrod šajās 

lugās sev kaut ko aktuālu, sirdij tuvu un garam tīkamu. Latviešu 

teātra fenomens ir “Skroderdienas Silmačos” — tautas luga, ko 

katros Jāņos latvieši traucas skatīties gan uz Nacionālo teātri, gan 

Druvienas pagasta brīvdabas estrādi, smejas līdz asarām un dzied 

līdzi Blaumaņa sirsnīgajām kuplejām. Vēl joprojām brīvos brīžos 

latvieši uzdzied kā “Vēl tu rozes plūc nenotvīkdama”, tā “Lēnām 

pār tiltu, draugi”, bieži pat nenojauzdami, ka dziesmu tekstu 

autors ir R. Blaumanis. 

Rūdolfs Blaumanis piedzima 1863. gada 1. janvārī Ērgļu muiž-

nieka Tranzē kalpu mājā un pavadīja tur pirmos četrus mūža 

gadus. Tēvs bijis muižas pavārs, māte — istabene. Par viņa mājām 

uz visu turpmāko dzīvi kļuva “Braki” — rentes mājas. Desmit gadu 

vecumā Rūdolfs sāka skolas gaitas Annas Rubīnas četrklasīgajā 

privātskolā Ogres pagastā. No četrpadsmitā līdz deviņpadsmi-

tajam mūža gadam R. Blaumanis mācījās vācu tirdzniecības 

skolā Rīgā, pēc tam strādāja apiņu tirgotāja kantorī. Braku mājās 

viņš atgriezās pēc savas divdesmitās dzimšanas dienas, bet tikai 

uz neilgu laiku (1882—1885). Sekoja divi gadi Koknesē, bet no 

1887. gada viņš ar lielākiem vai mazākiem pārtraukumiem dzī-

voja Rīgā. Rakstniekam nekad mūžā nav bijis sava dzīvokļa. Viņš 

īrēja mēbelētas istabas gan svešos, gan paziņu dzīvokļos — pie  

J. Rozentāla,  V. Purvīša,  J. Jaunsudrabiņa,  V. fon Andrejanova, 

advokāta J. Ansberga. Palaikam apmetās lētās viesnīcās, skolu 

telpās. Par vienīgajām īstajām Blaumaņa mājām tomēr uzskatāmi 

“Braki” Ērgļu pagastā. Te ir brīnišķīgo R. Blaumaņa darbu šūpulis. 

Blaumanis sevi veidojis par rakstnieku apzināti un mērķ tiecīgi. 

Viņš labi prata vācu valodu, bija ļoti daudz lasijis vācu orģināllite-

ratūru un sākotnēji arī kā rakstnieks attīstīja sevi vācu literatūras 

ietekmē, vēl vairāk — nereti pat vācu valodā. Impulsu pievērsties 

“visdzīvākajai dzīvei” un latviešu zemniekam ar viņa “pelēko 

ikdienu” Rūdolfam Blaumanim devis  Gētes “Fausts” u.c. dižā vācu 

ģēnija darbi.

Pašmācībā iegūtās zināšanas par Vakareiropas kultūru (viņa 

literārie paraugi un skolotāji — J. V. Gēte,  F. Šillers,  Č. Dikenss, 

 V. Šekspīrs,  G. Freitāgs,  H. Ibsens u.c.) Rūdolfs Blaumanis lika lietā, 

radot latviešu klasisko noveli un psiholoģisko drāmu.

Latviešu literatūrā Rūdolfs Blaumanis ienāca kā stāstnieks, tad 

pieteica sevi kā novelistu un dramaturgu. Retāk Blaumanis tiek 

pieminēts kā dzejnieks, kaut gan no viņa oriģināldzejoļu simta 

(neskaitot ap pusotra simta humoristisko un satīrisko dzejoļu un 

vēl vienu simtu atdzejoto) ir daudz visaugstākās raudzes mākslas 

darbu. Vispusība, kas raksturīga viņa literārajai darbībai kopumā, 

attiecas arī uz dzeju. Viņa spalvai pieder visatšķirīgākie dzejas 

veidi: gan smalka mīlas un dabas lirika, gan dzejiski ritmizēts 

humors, satīra, parodijas, tautasdziesmas reminiscences (“Šūpuļa 

dziesma”, “Tautasdziesma”), romances (“Vēl tu nezini”), balādes 

(“Tālavas taurētājs”), elēģijas (“Memento!”, “Zelta jaunība”) un odas 

(“Renatus”, “Mana lūgšana”). Tiesa, savā laikā, it īpaši pēc 1905. ga-

da, Blaumanis ar saviem dzejas darbiem bija iekļuvis vecmodīgo 

kārtā. Toni noteica talantīgi iesācēji, kā arī aiz modernisma idejām 

paslēpušies diletanti. 

Pārņemot un jaunā kvalitātē pārkausējot nacionālās atmodas 

idejas — tautiskumu, nacionālo pašapziņu, pašapliecināšanos,  

Rūdolfs Blaumanis meklēja savu ceļu latviešu rakstniecībā. Viņam 

piemita spēja apbrīnojami ieklausīties lauku ļaužu valodā, viņš 

savās lugās nereti izmantoja veselus teicienus no savu laikabiedru 

sacītā. Par ideju avotu Blaumanis izmantojis arī latviešu folkloru. 

19. gadsimta 80. gados ar saviem stāstiem un novelēm 

Rūdolfs Blaumanis ienāca latviešu literatūrā kā perfekts cilvēka 

dvēseles norišu analītiķis un tēlotājs. Visa centrā viņam bija cil-

vēks, ko viņš definēja par pasaules lielāko vērtību. Latviešu nove-

listikas žanra pirmsākums un joprojām dzīva bagātība ir Rūdolfa 

Blaumaņa “Pērkona negaiss” (1887), “Raudupiete” (1889), “Salna 

pavasarī” (1898, ekranizēta 1955), “Purva bridējs” (1898, ekranizēta 

1966), “Andriksons” (1899), “Nāves ēnā” (1899, ekranizēta 1971). 

Vairākos periodiskajos izdevumos Rūdolfs Blaumanis strādāja 

par algotu darbinieku (“Zeitung für den Stadt und Land”, “Dienas 

Lapa”, “Mājas Viesis”, “Mājas Viesa Mēnešraksts”, “Pēterburgas 

Avīzes”, “Latvija”). Latviešu (arī vācu) publika iepazina Blaumani 

gan kā asprātīgu teātra recenzentu, gan kā satīrisku feļetonu 

un literāru tēlojumu autoru. R. Blaumanis pievērsās arī dzejai, 

sacerēdams liriskus un satīriskus dzejoļus. Izdots neliels dzejoļu 

krājums “Ceļa malā” (1900, kopā ar Andrievu Niedru). Populāri 

kļuva R. Blaumaņa dzejoļi “Tālavas taurētājs”, “Ziema”, “Vēl tu 

nezini”, “Kā zagšus”, “Ziedonis klāt”, “Pērkons”. R. Blaumaņa dzejas 

klasisko statusu ar savām kompozīcijām nostiprinājuši  Alfrēds 

Kalniņš,  Emīls Dārziņš,  Emilis Melngailis,  Andrejs Jurjāns,  Arvīds 

Žilinskis,  Raimonds Pauls,  Imants Kalniņš u.c.

Rūdolfs Blaumanis nomira ar tuberkulozi Takaharju sanatorijā 

Somijā 1908. gada 4. septembrī. Pārvests uz Latviju, apbedīts 

Ērgļu kapos, kur 1923. gadā uzstādīts piemineklis (tēlnieks  B. Dze-

nis). Rīgā R. Blaumaņa piemiņai 1929. gadā uzstādīts piemineklis 

(tēlnieks  T. Zaļkalns), Madonas rajona “Brakos” 1959. gadā atvērts 

memoriālais muzejs. Rīgā, Alberta ielā 12—9,  Jaņa Rozentāla 

bijušajā dzīvoklī, kur R. Blaumanis 1906.—1908. gadā īrēja ista-

bu, tagad ir Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa memoriālais 

muzejs, kur iekārtota rakstniekam veltīta ekspozīcija.

Jauno literātu atbalstītājs. 

Rūdolfs Blaumanis bieži 

atbalstījis jaunos latviešu 

censoņus — dzejniekus, 

rakstniekus, māksliniekus, 

aktierus, bijis profesionāls viņu 

darba vērtētājs un labvēlīgs 

kritiķis. Viņam bija vesels 

pulks audžudēlu. Mīļākais 

no viņiem — Kārlis Skalbe, 

mūža beigās — Aleksandrs 

Būmanis. Attēlā: Rūdolfs 

Blaumanis kopā ar  Kārli Skalbi

Latviešu dramaturģijas 

augstākā virsotne. 

Gadu desmitiem latviešu teātru 

skatuves nepamet Rūdolfa 

Blaumaņa lugas. Attēlā:  Berta 

Rūmniece un  Aleksis 

Mierlauks Rūdolfa Blaumaņa 

lugas “Indrāni” iestudējumā 

Nacionālajā teātrī 1920. gadā

Aktīva sabiedriskā darbība, aktīva 

sarakste. Rūdolfs Blaumanis 

bijis draudzīgs, laipns un vēlīgs 

cilvēks, viņa paziņu loks bija visai 

plašs — no vācu muižniecības līdz 

latviešu jaunsaimniekiem, tomēr 

visplašāk tas sakņojies latviešu 

kultūras darbinieku vidē

Rūdolfa Blaumaņa un  Jaņa 

Rozentāla muzejs. 

Rūdolfs Blaumanis un Janis Rozentāls 

Rīgā īrēja kopīgu dzīvokli Alberta ielā 

12 dz. 9, kur gan lielajam latviešu 

dramaturgam, gan izcilajam gleznotājam 

iekārtots memoriālais muzejs

Mūziķis un rakstnieks.

 Emilis Melngailis bija ļoti aktīvs sabiedrisks darbinieks, 

kas, pat svešatnē dzīvodams, aktīvi sadarbojās 

ar dažādām latviešu pilsoniskajām un kultūras 

organizācijām.  Rūdolfs Blaumanis bija cilvēks, kas 

vienoja latviešu kultūras darbiniekus, izsvaidītus tālā 

pasaulē. Par E. Melngaili R. Blaumanis izteicies: 

“Melngailim ir divas dabas — brīžiem viņš ir maigs 

kā Ofēlija, brīžiem netaktisks līdz rupjībai.” Andrievs 

Niedra par R. Blaumaņa un E. Melngaiļa attiecībām 

rakstīja: “Blaumanis ņēma viņu zem saviem spārniem 

un gribēja viņu izaudzināt par nemirstīgu mūziķi”

Tēvs un māte. 

Rūdolfa Blaumaņa māte  Karlīne Blaumane un tēvs  Matīss Blaumanis

Vēl tu nezini!  

Vēl tu rozes plūc

Nenotvīkdama,

Vēl tu matos spraud

Tās bez nolūka.

Vēl tu uzsmaidi

Visai pasaulei,

Vēl tu nezini

Sava skaistuma.

Paies laiciņš īss,

Un tu nosarksi,

Birzes maliņā

Ziedus meklējot.

Un tu plūksi tos

Vienam vienīgam,

Un tu smaidīsi

Vienam vienīgam.

Karsti slavēs viņš

Tavu skaistumu —

Bet es staigāšu

Kā pa rudeni.

“Braki”. 

Rūdolfa Blaumaņa mājas “Braki” Ērgļu pagastā. Tagad 

Rūdolfa Blaumaņa memoriālais muzejs 
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 Jāzeps

VĪTOLS
1863—1948
Komponists, pedagogs, latviešu klasiskās mūzikas pamatlicējs

“Jāzeps Vītols — latviešu mūzikas patriarhs un leģenda; 

liela, spilgta personība, kas vairāk nekā pusi gadsimta bijusi latvie-

šu skaņumākslas centrālā figūra: komponists, pedagogs, kritiķis, 

sabiedrisks darbinieks, kura vārdam likuma svars.” ( J. Torgāns.)

Jāzeps Vītols dzimis 1863. gada 26. jūlijā Ģīmes dzirnavās 

Valmierā. Pirmos mūža gadus pavadījis Jēkabpilī, no 1867.  ga-

da — Jelgavā, kur beidzis reālskolu (1880). Pusaudža gados 

sācis komponēt, taču savas pirmās kompozīcijas kautrējies rādīt 

pat vistuvākajiem cilvēkiem. Nopietnāka Jāzepa Vītola kompo-

nista darbība aizsākās skolas laikā Jelgavā. Pirmais saglabātais 

manuskripts ir klavierminiatūra “Andantino As dur”, kas datēta ar 

1878. gadu. 

Beidzis Jelgavas reālskolu, 17 gadu vecumā Jāzeps Vītols 

devās uz Pēterburgu un iestājās konservatorijas alta klasē. Gadu 

vēlāk pārgāja uz teorijas nodaļu, kur studēja profesora  Nikolaja 

Rimska-Korsakova speciālajā kompozīcijas klasē. 

1886. gadā Jāzeps Vītols spīdoši beidza konservatoriju un 

par izcilām sekmēm papildus diplomam saņēma arī laureāta 

nosaukumu un zelta medaļu. Pēc konservatorijas beigšanas pie-

ņēmis piedāvājumu kļūt par konservatorijas mācībspēku. Tomēr, 

strādājot Pēterburgā, Jāzeps Vītols nezaudēja saiknes ar Latviju, 

piedalījās Dziesmu svētku organizēšanā. 

1908. gadā Jāzepam Vītolam, kas līdz tam laikam lasīja lekcijas 

obligātajos teorētiskajos priekšmetos, tika uzticēta speciālā kom-

pozīcijas klase. 1911. gadā viņš kļuva par pirmo profesoru latviešu 

mūzikas kultūrā. Līdztekus pedagoģiskajam darbam Jāzeps Vītols 

1897.—1914. gadā rakstīja mūzikas recenzijas vācu laikrakstam 

“St. Petersburger Zeitung”. Kopš III vispārīgajiem latviešu dziesmu 

svētkiem 1888. gadā Jāzepa Vītola kora dziesmas tiek iekļautas 

visu Dziesmu svētku programmās. 

1918. gadā Jāzeps Vītols atgriezās Latvijā. Latvijas brīvvalsts 

laikā viņš bija ievērojamākais Latvijas komponists un mūzikas 

pedagogs, mūzikas atskaņotājs, mūzikas kritiķis, publicists, kā arī 

sabiedrisks darbinieks. Latvijas Skaņražu kopas — komponistu, 

vēlāk arī atskaņotājmākslinieku apvienības dibinātājs. 1937. gadā 

J. Vītolam piešķirta Tēvzemes balva.

Latvijas brīvvalstī īstenojās viņa iecere — 1919. gada 20. au-

gustā valdība iecēla profesoru par jaunās Latvijas Konservatorijas 

rektoru, un šajā amatā viņš bija līdz 1935. gadam un no 1937. līdz 

1944. gadam. Viņa rīcībā tika nodota Aleksandra zēnu ģimnāzijas 

ēka, kur konservatorija (kopš 1990. gada Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija) darbojas vēl šodien. Viņš vadīja arī kompo-

zīcijas klasi. Latvijas Konservatorija tika dibināta kā klasiska tipa 

mūzikas mācību iestāde, par paraugu ņemot Pēterburgas konser-

vatoriju, kurā J. Vītols par pedagogu bija nostrādājis 30 gadus. 

Par mācībspēkiem Jāzeps Vītols pieaicināja izcilākos dažādu 

nacionālo skolu pārstāvjus. Tas jau tolaik strauji plaukstošajai 

latviešu nacionālajai kultūrai piešķīra eiropeisku garu, pasargāja 

no provinciālisma, ļāva jaunajai valstij dabiski un pašsaprotami 

integrēties Eiropas kultūrā. 

Jāzepa Vītola skaņdarbu sarakstā ir vismaz 845 lielāka vai 

mazāka apjoma kompozīcijas, un laiku pa laikam atrodas vēl 

nepazīstami izcilā skaņraža nošu raksti — galvenokārt vokālās 

miniatūras. Jāzepa Vītola daiļrade aptver dažādus mūzikas žanrus, 

viņš Rietumeiropas mūzikas stilus sakausējis ar latviešu nacionālās 

un krievu klasiskās mūzikas īpatnībām, radot kolorītas un gleznai-

nas, profesionāli meistarīgas kompozīcijas.

Jāzepa Vītola daiļradē ir daudz latviešu mūzikas novitā-

šu — pirmā klavieru sonāte (1886), četrdaļīgā simfonija, kuras 

pirmatskaņojums notika III vispārīgajos latviešu dziesmu svētkos 

Rīgā 1888. gadā, pirmais simfoniskais tēlojums “Līgo” (1889), 

pirmās variācijas klavierēm, stīgu kvartets G dur (1889). Nozīmīgi ir 

simfoniskie darbi “Dramatiskā uvertīra” (1895), uvertīra “Sprīdītis” 

(1907), balāde “Rudens dziesma” (1928), svītas “Septiņas latvie-

šu tautasdziesmas” (1904) un “Latvju lauku serenāde” (1934). 

Klaviermūzikā sacerējis galvenokārt romantiskas miniatūras (valši, 

etīdes, prelūdijas, mazurkas). J. Vītols sacerējis arī darbus ērģelēm, 

čellam, vijolei. 

Visu savu radošo mūžu Jāzeps Vītols veidojis tautasdzies-

mu apdares, to ir apmēram trīs simti. Uzrakstījis 92 solodzies-

mas, tuvākie dzejnieki viņam bijuši  Aspazija,  F. Bārda,  J. Poruks. 

Klavierpavadījumi veidoti ar lielu pietāti. Pazīstamākās dzies-

mas — “Aizver actiņas un smaidi”, “Pie tava augstā, baltā loga”, 

“Mirdzas dziesma”. Nozīmīgākais Jāzepa Vītola veikums latvie-

šu mūzikā ir 103 a cappella kora dziesmas, tai skaitā balādes 

“Beverīnas dziedonis”, “Gaismas pils”, “Karaļmeita”. Visvairāk ir 

dziesmu jauktajam korim.

Jāzeps Vītols ir latviešu klaviermūzikas pamatlicējs. Pazī sta-

mākie skaņdarbi klavierēm — variācijas par tēmu “Ej, saulīte, 

drīz pie Dieva!” un klavierminiatūra “Viļņu dziesma”. Viens no 

vispopulārākajiem Jāzepa Vītola darbiem ir simfoniskā svīta 

“Dārgakmeņi”. Šis darbs tapis Pēterburgā un sākotnēji bijis vel-

tīts  Idas Rubinšteinas baleta studijai. Mūzika tomēr ir tik spilgta, 

ka iekaroja koncertskatuvi. 

Tāpat kā daudzi Latvijas inteliģences pārstāvji, Jāzeps Vītols 

1944. gadā bailēs no padomju represijām devās bēgļu gaitās.

Sarakstījis memuārus “Manas dzīves atmiņas”. Jāzeps Vītols 

miris 1948. gada 24. aprīlī Lībekā (Vācijā), kur arī apbedīts. 

1993. gada 27. jūnijā, XXI vispārīgo dziesmu svētku priekšvakarā, 

pārbedīts Meža kapos Rīgā.

Alūksnes rajona bijušajā Gaujienas muižas aldara mājā — 

komponista vasaras mītnē “Anniņas” — 1961. gadā atvērts Jāzepa 

Vītola memoriālais muzejs. Jāzepa Vītola vārdā nosaukta Latvijas 

Mūzikas akadēmija.

Pie Dziesmu svētku karoga 

VI vispārīgajos dziesmu svētkos 

1926. gadā. No kreisās:  Emilis 

Melngailis,  Pēteris Pauls Jozuus, 

 Teodors Reiters un Jāzeps Vītols 

Latvijas Konservatorijā kopā ar speciālās teorijas klases beidzējiem un 

līdzstrādniekiem 1937. gada maijā.  Attēlā: Aleksandrs Feodorovs,  Vilis 

Reimers,  Ādolfs Skulte,  Bruno Skulte, Jāzeps Vītols,  Velta Oše

Daudzu kompozīciju autors.  Jāzepa 

Vītola pirmā simfoniskā tēlojuma  

“Līgo” un “Dramatiskās uvertīras” 

partitūras (izdotas attiecīgi 1890. un 

1896. gadā Leipcigā Vācijā)

Profesors Pēterburgā. 

Pēterburgas konservatorijas 

speciālās kompozīcijas klases 

vadītājs profesors Jāzeps 

Vītols ar saviem audzēkņiem

Konservatorijas Dekānu padome. 

No kreisās: Pāvuls Jurjāns, Jānis 

Neimanis, Pauls Jozuus, Alfrēds 

Ozoliņš, Jāzeps Vītols, Jēkabs Kārkliņš, 

Nikolajs Kreicbergs, Oļģerts Zīverss, 

Arvīds Daugulis 1935. gada janvārī 

Latvijas Konservatorijas rektors. Jāzeps Vītols savā 

kabinetā konservatorijā 1933. gada oktobrī

Mūzikas pedagogs. Jāzeps Vītols ar speciālās 

teorijas klases studentiem 20. gadu vidū

“Talants bez metodiskas, 

konstruktīvas ievirzes nav 

pietiekams apsolījums 

artistisku mērķu sekmīgai 

īstenošanai.” (J. Vītols)
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 ASPAZIJA
 Johanna Emilija Lizete jeb Elza Pliekšāne, dzimusi  Rozenberga
1865—1943
Dzejniece, dramaturģe, sabiedriska darbiniece

“Jau no sākta gala, 

kad pašķirstam vecus 

dokumentus, redzam, ka 

sievietēm un vīriešiem ir 

katram sava vēsture — kā 

divas paralēles, kas nevar 

satecēt kopā, un tomēr 

visa pasaules laime un 

nākotne pastāv iekš tam, 

kad tie beidzot atradīsies 

un vienkārši vērtēsies — 

galvas un sirds inteliģence.” 

(Aspazija)

Talantīga, spilgta, spēcīga, pretrunīga, daudzšķautņaina per-

sonība Latvijas vēsturē. Līdz galam neizpētīts dzīvesstāsts, kas 

apvijies leģendām — kā gaišām, tā pelēkām. Dzīves laikā mīlēta 

un noliegta kā neviens cits. Dzejniece un tulkotāja, bet galve-

nokārt — sociāli asa dramaturģe, kuras lugas balansē uz neie-

studējamības robežas. Šerpa dāma, kas runājusi to, ko domājusi, 

aizskarot neērtās tēmas un uzplēšot augoņus, turklāt dēvējusi 

sevi sengrieķu valdnieka Perikla mīļākās vārdā — par Aspaziju.

Johanna Emilija Lizete Rozenberga, kas vēlāk kļuvusi par  Elzu 

Valteri, tad par Aspaziju un Elzu Pliekšāni, dzimusi 1865. ga-

da 16. martā Jelgavas apriņķa Zaļenieku pagasta “Daukšās”. 

Mācījusies Jelgavas meiteņu skolā un Trīsvienības sieviešu ģim-

nāzijā, lasījusi vācu romānus un dzeju, tik labi pratusi vācu valodu, 

ka skolā dzejojusi vācu valodā. 

Aspazijas jaunības gadi apvīti ar nelielu mistiku. Aspazija 

savos dokumentos tīši viltojusi dzimšanas gadu (padarot sevi par 

trim gadiem jaunāku), mainījusi vārdu, trīs vāciskos vārdus pār-

vēršot par Elzu. 

Populārākā Aspazijas dzīves leģenda vēsta, ka vecāki pārlieku 

vēlējušies meiteni izprecināt, lai viņai būtu nodrošināta dzīve. 

1886. gada 2. jūnijā viņa apprecējusies ar  Vilhelmu Maksi Valteru, 

kas sācis saimniekot “Daukšās”. Mājas izputējušas, turklāt Aspazijas 

vīrs un tēvs tajā vainojuši viens otru. V. M. Valters 1892. gadā emig-

rēja uz Ameriku, kļuva par turīgu, cienījamu cilvēku un līdz mūža 

galam gaidīja savu sievu. 

Bet Aspazija 1893. gadā devās uz Rīgu, kur strādāja Rīgas 

Latviešu teātrī par koristi un nodevās žurnālistikai un rakstniecībai. 

No 1898. līdz 1903. gadam viņa strādāja “Dienas Lapas” redakcijā. 

1894. gada beigās, pēc “Vaidelotes” izrādes, Aspazija iepazinās 

ar  Jāni Pliekšānu, veidojās romantisks un kaislīgs romāns — sati-

kās spilgti, atšķirīgi raksturi, neatkarīgas individualitātes, sava laik-

meta izcili pilsoņi, kas meklē kopīgu ceļu un ideālu. Viņu vēstulēs, 

dienasgrāmatās, lirikā skan laimes un pasaules lieliskuma apziņa, 

spīvs, atraisīts spēks. 1897. gadā Aspazijai izdevās šķirt laulību ar 

V. M. Valteru un viņa ar  Raini salaulājās Ziemassvētku vakarā cie-

tumā. Rainis tika izsūtīts, un Aspazija laiku pa laikam dzīvoja pie 

Raiņa trimdā Pleskavā un Slobodskā. 

Šķiet, ka no gadsimtu mijas Aspazijas dzīvei izsekot vieglāk, 

viņa noliek savu talantu un vētraino dabu uz Raiņa talanta altā-

ra. Jādomā, ka šajā laikā gan dzejā, gan dramaturģijā Aspazija 

bija tikusi tālāk par Raini un tā sauktās rainiskās dramaturģijas 

aizsācēja ir Aspazija, kuras lugas savukārt sakņojas šilleriskajās 

un baironiskajās tradīcijās. Aspazijai piemita māksliniekiem reti 

sastopamā spēja atzīt un atbalstīt talantu, kas bija vienlīdz liels 

viņas talantam. No šā laika Rainis un Aspazija kā viens veselums 

atrodas blakus — blakus Krievzemes trimdā, blakus revolūcijas 

gara virpuļos, blakus Šveices trimdā, blakus partiju laiku slavā un 

ķengās,  blakus kapukalnā. Blakus visaugstākajos gara lidojumos 

un visikdienišķākajās cilvēciskajās norisēs.

Savu misiju Rainis saskata spējā sniegt Aspazijai garīgu spēku 

un patstāvību, Aspazijas — nodrošināt darbīgo, praktisko dzīvi. 

Aspazija piekrīt Rainim: “Tātad mēs abi esam laikam daļas un tikai 

kopā sastādām vienu veselu.” Neviens nekad nenoskaidros, cik 

liels ir Aspazijas devums Raiņa darbos, vismaz “Uguni un nakti” 

daļēji rakstījusi Aspazija. 

Aspazijas pirmā luga “Atriebēja” sarakstīta 1887. gadā, bet 

popularitāti viņa ieguva 1894. gadā ar lugām “Vaidelote” un 

“Zaudētas tiesības”. Aspazija pieslējās jaunstrāvniekiem un aizstā-

vēja sieviešu tiesības, kas tolaik Latvijas sabiedrībai bija neparasti.

Dzejā Aspazija bijusi romantiķe. Viņas pirmie dzejoļi parādījās 

1898. gadā “Dienas Lapā” un “Mājas Viesī”. Rakstījusi raženi, iznā-

kuši dzejoļu krājumi “Sarkanās puķes” (1897), “Dvēseles krēsla” 

(1904), “Saulains stūrītis” (1910), “Ziedu klēpis” (1911), “Izplesti 

spārni” (1920), “Raganu nakts” (1923), “Trejkrāsaina saule” (1926), 

“Asteru laikā” (1927). Pēdējie Aspazijas dzejoļu krājumi ir “Zem 

vakara zvaigznes” (1942) un “Mēnessdārzs” (1943).

Drāmas: “Atriebēja”, “Zaudētas tiesības”, “Neaizsniegts mērķis” 

(1895), “Sidraba šķidrauts” (1906). No vēlīnajām Aspazijas lugām 

pazīstamākās ir “Aspazija” (1923), “Boass un Rute” (1925), “Torņa 

cēlējs” (1927), “Zalša līgava” (1928), “Jānis Ziemelis” (1931), “Velna 

nauda” (1933). Aspazija rakstījusi arī prozas darbus (1933. gadā 

iznācis romāns “Rudens lakstīgala”), tulkojusi  H. Senkeviča,  R. Hā- 

merlinga,  J. V. Gētes darbus. Aspazijas autobiogrāfiskie darbi ir “No 

atzīšanas koka” (1919), “Zila debess” (1924), “Zelta mākoņi” (1928).

Pēc 1905. gada revolūcijas Rainis un Aspazija emigrēja uz 

Šveici un apmetās Kastanjolā pie Lugāno ezera, no kurienes 

atgriezās Latvijā tikai 1920. gadā. Pēc atgriešanās Latvijā Raini un 

Aspaziju ievēlēja Satversmes sapulcē, viņa bija cīnītāja par sievie-

šu tiesībām, runāja par laulības šķiršanas atvieglošanu un sieviešu 

politiskajām tiesībām. 

Milzu atšķirība starp jauno spēcīgo važu rāvēju 19. gadsimta 

beigās no vecās kundzes Dubultos 20. gadsimta 30. gados. Pēc 

Raiņa nāves 1929. gadā Aspazija centās apkopot un atdot tautai 

Raiņa literāro mantojumu. Dzejoļu krājums “Kaisītās rozes” (1936) 

viņu ierindoja “galma” dzejnieku pulkā. 1939. gadā Aspazijai tika 

piešķirta Tēvzemes balva. Mūža pēdējo gadu desmitu Aspazija 

smagi slimoja. Aizgāja no dzīves 1943. gada 5. novembrī. Apbedīta 

Raiņa kapos Rīgā, blakus Rainim. Viņas bēres vācu okupācijas laikā 

izvērtās savdabīgā demonstrācijā. Kopš 1985. gada Aspazijas 

dzimtajās mājās iekārtots piemiņas muzejs. 

Aspazijas vārds latviešu literatūrā nav šķirams no Raiņa vārda. 

Rainis daudzkārt uzsvēris: “Man vienmēr liekas, it kā visa mūsu 

dzīve divatā nav nekas cits kā brīnišķīgi skaists dzejolis, ko vēl 

neviens nav uzdrošinājies uzrakstīt, pat ne iedomāties.”

Kāzu tērpā.  Aspazija 

1897. gada 23. decembrī 

Centrālcietumā pirms 

laulībām ar  Raini, kurš bija 

arestēts par piedalīšanos 

Jaunās strāvas kustībā

19. gadsimta 20. gadi Jūrmalā

Aspazija un Rainis atgriežas Latvijā 1920. gada aprīlī. Pēc 15 

trimdas gadiem Šveicē, Kastanjolā, Aspazija un Rainis atgriezās Rīgā, 

Satversmes sapulces vēlēšanu priekšvakarā. Tauta viņus sagaidīja 

ar ziediem un urravām, abus ievēlēja Satversmes sapulcē

Rainis un Aspazija. 1921. gads 

 Antons Birkerts viesojas pie Raiņa un Aspazijas. 1925. gadā 

Rīgā, Torņakalnā, Dīķa ielā, A. Birkerts bieži viesojās, rakstot 

dzejnieku biogrāfijas Raiņa kopotiem rakstiem “Dzīve un darbi”. No 

kreisās: Rainis, Antons Birkerts,  Alberts Prande, Aspazija

Mūža novakarē vientuļa. 

1943. gada 16. maijs Jūrmalā

“Vaidelote” Aspazijai atnesa slavu 

un atpazīstamību. Attēlā: Mirdzas 

lomā  Dace Akmentiņa 1894. gadā

Iesvētību dienā. Johanna Emilija 

Lizete Rozenberga 1881. gadā 

Mazā, sirmā kumeliņā

Jāj pa ceļu pasaciņa.

Ātri, ātri steidzas viņa,

Rokā zelta pātadziņa.

Jāj un jāj un neapstājas,

Zemes virsū nav tai mājas —

Līdzko jaunie sapņi beidzas,

Viņai projām jāaizsteidzas.

Ilgi, šķiet man, projām biju,

Nu es atkal ieraudzīju:

Mazā, sirmā kumeliņā

Jāj pa ceļu pasaciņa.

Sidraboti pakaviņi,

Zili puķu iemauktiņi;

Pavadā kā pērles sienas

Senās, mīļās bērnu dienas.

Jāj un jāj un neapstājas,

Zemes virsū nav tai mājas. 

(1902)
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 RAINIS
 Jānis Pliekšāns 
1865—1929
Dzejnieks, dramaturgs, sabiedrisks un politisks darbinieks

Rainis. Latviešiem ar šo vienu vārdu pilnīgi pietiek, lai izteik-

tu priekšstatu par vienu no izcilākajiem dzejniekiem. Šajā vārdā 

ietilpst latviešu leģenda, latviešu mīti un katra individuāls priekš-

stats par izcilu cilvēku. Raini latvieši rosināja izvirzīt Nobela prēmi-

jai un paši arī apstādināja šo izvirzīšanu, un Nobela prēmiju viņš 

nesaņēma. Latvieši vētraini sagaidīja Raini no trimdas Kastanjolā, 

taču neļāva viņam ieņemt ne Satversmes sapulces priekšsēdē-

tāja, ne Valsts prezidenta posteni. Raini neviens nesveica viņa 

64. dzimšanas dienā, nākamajā dienā dzejnieks nomira, un viņu 

izvadīja visa tauta. 

Rainis, īstajā vārdā Jānis Pliekšāns, dzimis 1865. gada 11. sep-

tembrī Dunavas pagasta “Varslavānos”. Tēvs Krišjānis, vairāku 

pusmuižu nomnieks, nudien nebija nabags. Rainis saņēma ļoti 

labu izglītību — pabeidza Pēterburgas universitātes Juridisko 

fakultāti (1888). Strādājis Viļņas apgabaltiesā (1889), vēlāk par 

advokāta palīgu Jelgavā. No 1891. līdz 1895. gadam bija Jaunās 

strāvas laikraksta “Dienas Lapa”  redaktors. 1894. gadā J. Pliekšāns 

iepazinās ar  Elzu Valteri — dzejnieci  Aspaziju, kas jau tolaik bija 

populāra dramat urģe. Šī tikšanās radīja pavērsienu dzejnieka 

dzīvē — Aspazija atklāja dzejnieku Raini un lika viņam noticēt, ka 

vientulībā rakstītā dzeja ir īsta māksla. No pieklājīga un iestīvināta 

jurista un žurnālista Rainis pārtapa par revolūcijas dzejnieku. 

Rainis ieveda marksistisku literatūru Latvijā, kas kļuva par teorē-

tisko pamatu latviešu sociāldemokrātijai. 1897. gadā Rainis sāka 

strādāt par advokātu Panevēžā, kur 31. maijā tika apcietināts, šā 

paša gada Ziemassvētkos cietumā salaulājās ar Aspaziju, un abi 

tūlīt pēc tam devās uz pagaidu nometinājuma vietu Pleskavā. 

1899. gada aprīlī Rainim tika piespriests izsūtījums uz Slobodsku 

Vjatkas guberņā. Trimdā tapa pirmais Raiņa dzejoļu krājums “Tālas 

noskaņas zilā vakarā” (1903). Tas ir novatorisks krājums latviešu 

dzejā, pauž sociālo pārveidojumu nepieciešamību, tajā ietverti asi 

satīriski dzejoļi un mīlas lirika. 

1903. gadā Rainis saņēma atļauju atgriezties dzimtenē, kur 

kļuva par aktīvu sociāldemokrātu un 1905. gada revolūcijas 

dziesminieku. Revolūcija tika apspiesta, Rainim draudēja ne tikai 

apcietinājums, briesmās bija viņa dzīvība. 1905. gada decembrī 

Rainis un Aspazija emigrēja uz Šveici un dzīvoja Kastanjolas cie-

matā (tagad Lugāno pilsētā) pie Lugāno ezera. Latvijā viņi atgrie-

zās 1920. gada aprīlī, dažas dienas pirms Satversmes sapulces 

vēlēšanām. Par spīti jebkurai loģikai, likās, ka ar Raiņa un Aspazijas 

atgriešanos beigsies visu naids pret visiem, beigsies juku laiki un 

bezcerība, beigsies briesmīgais asiņainais laiks un visiem sāksies 

jauna dzīve — tāda kā pirms kara, tikai labāka. Viņus sagaidīja 

ļaužu pilnas ielas, sveicēju tūkstoši. Satversmes sapulces vēlēša-

nās ievēlēja gan Raini, gan Aspaziju.

Satversmes sapulces priekšsēdētāja amatam izvirzīja Raini 

un  Jāni Čaksti. Ar 83 pret 48 balsīm ievēlēja Čaksti. Jāpiemin, 

ka Raiņa viedoklis par valsts ārpolitisko virzību atšķīrās no 

sociāldemokrātu frakcijā valdošā. Sociāldemokrāti aizstāvēja 

Latvijas orientāciju uz Padomju Krieviju, bet citas partijas — uz 

Rietumiem. Rainis bija nacionāli noskaņots sociālists, kam bija 

pretīga krievu komunistu vecaziātiskā nežēlība, terors, individuālo 

brīvību apspiešana.

Sociāldemokrāti viņu tāpēc 1922. gadā neizvirzīja Valsts pre-

zidenta postenim. Raini šim amatam izvirzīja tikai 1925. gadā, kad 

pirmajā balsošanas kārtā viņš saņēma 33 balsis,  K. Ulmanis 32, bet 

J. Čakste 29. Tad sociāldemokrāti lika Rainim savu kandidatūru 

at saukt. 1926. gada decembrī  Marģers Skujenieks izveidoja t.s. 

kreiso valdību. Rainis, beidzot kļuvis par izglītības ministru (1926—

1928), amatu uztvēra nopietni, ziedoja tam daudz sava dārgā laika. 

Savu darbību ministrijā viņš uzskatīja par svarīgu: kādā garā mēs 

politiski audzināsim mūsu jaunatni, tāda nākotnē būs mūsu valsts. 

Viņš kļuva aktīvs, jutās svarīgs uz politiskās skatuves. 

Raiņa literārais mantojums ir tik plašs, ka viņa darbus vienā 

lapaspusē nav iespējams uzskaitīt. Tomēr priekšplānā liekamas 

viņa dramaturģijas pērles — 1905. gadā uzrakstītā simboliskā 

drāma “Uguns un nakts”, kurā pausta Latvijas valstiskās patstāvī-

bas ideja, tā pausta arī poēmā “Daugava”, ko Rainis rakstīja Pirmā 

pasaules kara gados. Emigrācijā, izmantojot folkloras motīvus, 

uzrakstītas lugas “Zelta zirgs” (1909), “Indulis un Ārija” (1912), “Pūt, 

vējiņi!” (1914), kā arī filozofiski dziļākā Raiņa traģēdija “Jāzeps un 

viņa brāļi” (1919), kas zināmā mērā bija Raiņa garīgās dzīves kul-

minācija. Pirmā pasaules kara notikumu ietekmē Rainis sarakstījis 

lugas “Spēlēju, dancoju” (1915) un “Krauklītis” (1920). Raiņa dzejai 

piemīt tāda daudzpusība, ka katrs režīms, katra vara atrod iespēju 

Raini “piesavināties”, skaidrot viņa darbus tā, kā pašiem ērti. Raini 

par savu dzejnieku pamanījās padarīt padomju ideologi, atrodot 

revolucionāras noskaņas Raiņa krājumos “Vētras sēja” (1905), 

“Klusā grāmata” (1909). Pati intīmākā un filozofiskākā Raiņa dzejas 

grāmata ir “Gals un sākums” (1912). “Dagdas piecas skiču burtnī-

cas”, kas tika izdotas pēc atgriešanās no trimdas (1920—1925), 

Rainis nosau cis par romānu dzejoļos, un tas ietver gaišu mīlas 

liriku un filozofiskas pārdomas par cilvēka dzīves jēgu. 

Par bērnu dzejas klasiku kļuvuši Raiņa dzejoļu krājumi “Zelta 

sietiņš” (1920), “Puķu lodziņš”, “Lellīte Lolīte” (abi 1924), “Putniņš 

uz zara” (1925).

Latviešu literatūrā nepārspēti ir Raiņa tulkojumi, īpaši  J. V. Gē-

tes “Fausts”, kā arī  A. Puškina “Boriss Godunovs”, Rainis tulko-

jis  H. Ibsena,  Dž. G. Bairona, V . Šekspīra,  F. Šillera darbus.

Miris 1929. gada 12. septembrī Majoros, apbedīts Rīgas jauna-

jos kapos, kas tajā pašā gadā nosaukti Raiņa vārdā.

Latvijas valsts 10 gadu jubilejai veltītu rakstu Rainis beidza ar 

pravietisku brīdinājumu: “Latvieši, sargājiet demokrātisko valsts 

iekārtu, jo līdz ar to bojā ies neatkarīgā nacionālā valsts!”

Kaismīgs sociāldemokrāts. 

Rainis 1925. gadā Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas kongresā 

30 gadu kopā ar Aspaziju. 

Rainis ar Aspaziju laulājās cietumā 1897. 

gada Ziemassvētkos. 1927. gadā viņi 

atzīmēja savu kāzu jubileju

 Krišjānis Pliekšāns un Raiņa 

māte  Dārta Pliekšāne. 

Raiņa tēvs Krišjānis Pliekšāns bija 

vairāku pusmuižu nomnieks

Rainis un Aspazija Daugavpilī. Pēc atgriešanās dzimtenē Rainim un Aspazijai bija 

aktīva sabiedriskā dzīve, viņi abi tika ievēlēti Satversmes sapulcē, daudz ceļoja pa 

Latviju, tikās ar vienkāršajiem cilvēkiem

60. dzimšanas dienā. Rainis 1925. gada 

septembrī savā jubilejā Nacionālajā 

teātrī. Rainim ir lieli nopelni saistībā ar 

teātru skatuvēm. Viņš bija Dailes teātra 

līdzdibinātājs un tā pirmais direktors 

(1920), Nacionālā teātra direktors 

(1921—1925).

Tautas mīļi sagaidīts no trimdas Šveicē. 

1920. gadā Rainis un Aspazija atgriezās no trimdas Kastanjolā tieši pirms 

Satversmes sapulces vēlēšanām. Tauta pēc Pirmā pasaules kara, lielinieku un 

landesvēristu valdīšanas laikiem bija sašķelta. Vairākās nometnēs sašķeltajiem 

latviešiem vajadzēja personību, kas stāvētu pāri nesaskaņām, kādu, kura 

autoritāti neapšaubītu ne labējie, ne kreisie. Rainis bija varbūt vienīgais, kura 

vārds kaut ko izteica gandrīz katram. Viņu sagaidīja ļaužu pilnas ielas, sveicēju 

tūkstoši. Satversmes sapulces vēlēšanās Rainis kandidēja no sociāldemokrātu 

saraksta, bet Aspazija kā bezpartejiskā. Abus ievēlēja.

 Rainis un  Aspazija. Kopā dzīvē un dzejā 

“Es visu pasauli jums 

atdodu,

Sev paturu tik dvēseli!” 

(Rainis)

Lauztās priedes

Vējš augstākās priedes nolauza,

Kas kāpās pie jūras stāvēja.

Pēc tālēm tās skatieniem gribēja sniegt,

Ne slēpties tās spēja, ne muguras liekt.

 

“Kam lauzi mūs naidīgā pretvara,

Vēl cīņa pret tevi nav nobeigta!”

Vēl ilgās pēc tālēm dveš pēdējais vaids,

Ik zarā pret varu šņāc nerimstošs naids.

Un augstākās priedes pēc lauzuma

Par kuģiem iz ūdeņiem iznira.

Pret vētru lepni cilājās krūts,

Pret vētru cīņa no jauna dūc.

 

“Brāz bangas tu, naidīgā pretvara,

Mēs sniegsim tāles, kur laimība.

Tu vari mūs šķelt, tu vari mūs lauzt,

Mēs tāles sniegsim, kur saule aust!”
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 Janis

ROZENTĀLS
1866—1916
Gleznotājs

“Pastāvošais ir tikai tilts; 

kad esi tam pāri, tas 

vairs nav vajadzīgs. Nekas 

pasaulē nav cienīgs, lai 

to atdarinātu (es domāju 

cilvēku darbus), jo tas, kas 

mani dzen radīt, ir tieši tas, 

kas vēl nepastāv un vēl nav 

sasniegts.” (J. Rozentāls)

Latviešu nacionālās glezniecības skolas izveidotājs. Savā 

radošajā darbībā īstenojis 19. un 20. gadsimta mijas ideju par 

mākslas veidu sintēzi un mākslinieka vispusību. Latvijā ar Jani 

Rozentālu ienāca dažādu pasaules valstu mākslas skolu ietek-

me — īpaši tas attiecas uz krievu, skandināvu un vācu romantisma 

glezniecību. J. Rozentāls mācījies Pēterburgas Mākslas akadēmijā 

pie slavenākajiem krievu māksliniekiem, mācījās no A. Kuindži 

un V. Serova. Veidodams latviešu kultūras dzīvi, J. Rozentāls 

attīstījās pats līdzi savam laikam, iepazinās ar norvēģa  E. Munka, 

Somijas zviedra  A. Ēdelfelta mākslu, pats iedzīvojās  A. Gallena-

Kallelas mākslas pasaulē, jo uzskatīja, ka latviešu dvēselei tuvāks 

ir filozofiskais misticisms un simbolisms. Vēl kāda ietekme, kas 

līdz ar J. Rozentālu ienākusi latviešu mākslā, ir vācu simbolisms, 

ko pārstāvēja Šveices mākslinieks  A. Beklīns, vācieši  F. fon Štuks 

un  M. Klingers. J. Rozentāla darbos ir liela franču mākslas meistaru 

ietekme. Izsmalcinātības dēļ salīdzināts ar Klodu Monē.

Janis Rozentāls dzimis 1866. gada 18. martā Kuldīgas apriņķa 

Saldus pagasta “Bebros”. Mākslinieka dotības viņam, septītajam 

bērnam kalēja ģimenē, izpaudās agri. Bērnībā viņš ar ogli apzīmē-

jis kāda bagāta saimnieka ratus, kurš bija iebraucis “Bebru” mājās 

zirgu apkalt. Mācījies Saldus pamatskolā un Kuldīgas apriņķa 

skolā. No 1880. gada Rozentāls dzīvojis Rīgā, bijis krāsotājmeistara 

māceklis, vēlāk zellis, mācījies Rīgas Vācu amatniecības biedrības 

skolā. 1888. gadā J. Rozentāla zīmējums mākslas skolu skatē 

Pēterburgā tika godalgots ar sudraba medaļu. Šai pašā gadā 

J. Rozentāls tika uzņemts Pēterburgas Mākslas akadēmijā par 

brīvklausītāju. Lai nopelnītu naudu mācībām, jaunais mākslinieks 

gleznoja Pēterburgā dzīvojošo latviešu inteliģentu portretus. 

J. Rozentāls uzgleznojis vairāk nekā 300 portretu, īpaši nozīmī-

ga ir viņa izveidotā latviešu kultūras darbinieku portretu sērija. 

Pēterburgas mākslas studenti 1890. gadā nodibināja entuziastu 

apvienību “Rūķis”, kas vēlāk lokalizējās  Ā. Alkšņa, J. Rozentāla 

un  J. Valtera kopīgi īrētajā fotodarbnīcā Sadovajā 49 , “Rūķim” pie-

pulcējās arī Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā studējo-

šie latvieši ( R. Zariņš,  G. Šķilters,  T. Zaļkalns) un jaunie mūziķi.

1894. gadā Janis Rozentāls aizstāvēja diplomdarbu “Pēc diev-

kalpojuma” un ieguva pirmās pakāpes mākslinieka grādu. Diplomu 

par augstskolas beigšanu saņēma 1896. gadā. Akadēmijas izstā-

dēs piedalījās no 1894. gada. Par Pēterburgas periodu saglabājies 

nostāsts, ka krievu gleznotājs  Iļja Repins, 1894. gadā vērtējot Jaņa 

Rozentāla diplomdarbu, eksaminācijas komisijai teicis: “Ticiet 

man, viņa vārdu mēs bieži dzirdēsim daudzinām. Es viņā saskatu 

somu ietekmi, un labi, ka tā ir. Mums, krieviem, sava īpatnība, 

somiem sava. Nu nāk latvieši… Nepaies ilgs laiks, kad mēs par 

latviešiem runāsim tāpat kā par somiem.” 

1896. gadā Janis Rozentāls piedalījās Latvijas etnogrāfiskās 

izstādes iekārtošanā Rīgā, kurā izstādīja 10 darbus, no kuriem 

nozīmīgākie attēloja latvieša ikdienu (“Pēc dievkalpojuma”, “No 

kapsētas”, “Krogū”, “Darbnīcā”). 

No Pēterburgas uz Saldu Janis Rozentāls pārcēlās 1899. gadā, 

tur nopirka māju un zemi, bet 1901. gadā ieradās Rīgā, kur ātri 

kļuva par sabiedrībā ļoti mīlētu cilvēku. Rozentāls bija neparasti 

jauks cilvēks. Šajā jaukumā izpaudās viņa līdzsvarotā pašapziņa, 

kas viņam ļāva būt neatkarīgam no ļaužu spriedumiem un vie-

nādi labvēlīgi izturēties pret augstiem un zemiem, pret tautie-

šiem un cittautiešiem. Viņa dzīvoklī 1903. gadā pēc  K. Pēkšēna 

un  E. Laubes projekta celtajā mājā Alberta un Strēlnieku ielas 

stūrī reizē bija salons, ēdamistaba un dzīvojamā istaba, dažkārt te 

tika runāts astoņās valodās. Mākslinieks strādāja par pedagogu 

V. Blūma mākslas skolā, vēlāk Rīgas pilsētas mākslas skolā, vienlai-

kus vadīja savu mākslas studiju. 1905. gadā parakstīja petīciju cara 

valdībai, prasot reformas Latvijā valodas un skolu jautājumos. 

Šis viņa vienīgais politiskais solis tika pamanīts cariskās Krievijas 

mākslas kuratoru vidū, un tādēļ Janis Rozentāls nekad nekļuva par 

Pēterburgas Mākslas akadēmijas akadēmiķi. 

Janis Rozentāls devis nozīmīgu ieguldījumu portreta, sadzīves 

žanra, ainavu glezniecībā, sakrālajā un monumentālajā mākslā, 

grafikas, lietišķās grafikas, mākslas teorijas un kritikas attīstībā. 

Mākslinieks gleznojis ainavas, radot lirisku dzimtās dabas tēlu, kas 

atspoguļojas viņa darbos “Ainava ar akmeņiem”, “Agrs pavasaris 

Kurzemē”. 

Gleznojot portretus, bieži izmantoja izsmalcinātu krāsu sali-

kumu, kas reprezentatīvajiem portretiem piešķīra eleganci. Daļai 

J. Rozentāla darbu piemīt lokāla simboliska nozīme (“Melna čūska 

miltus mala”, “Nāves upe”, “Princese un pērtiķis”). Simboliskie 

tēli izmantoti arī monumentālajā Rīgas Latviešu biedrības nama 

fasādes gleznojumā, ko Rozentāls darināja 1910. gadā. J. Rozentāls 

gleznojis arī Bībeles sižetus (gleznas Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā 

un Sv. Jāņa baznīcas sakristejā Rīgā, Dundagas baznīcā). Latviešu 

mākslas vēsturē J. Rozentāls iegājis arī kā gleznotājs, kura darbi ir 

īpašs laupītāju un zagļu “iekāres objekts”. Tā, piemēram, 1903. gadā 

gleznotā Stendes baznīcas altārglezna “Kristus debesbraukšana” 

tika nozagta 1990. gadā un tās atrašanās vieta nav zināma.

Janis Rozentāls devis lielu ieguldījumu estētiskās domas 

attīstībā Latvijā, viņš publicējis rakstus par saviem laikabiedriem 

Ā. Alksni, R. Zariņu,  V. Purvīti. J. Rozentāls rakstījis par Latvijas 

mākslas dzīves un teorētiskiem mākslas jautājumiem, publicējis 

arī recenzijas par izstādēm. Vairāk nekā 300 portretu, Latvijas un 

Somijas ainavas, altārgleznas, sadzīves žanra darbi, grafika, Rīgas 

Latviešu biedrības nama fasāde — tik bagāts ir Rozentāla man-

tojums, ko liktenis saudzējis un kas atrodas galvenokārt Latvijā. 

Janis Rozentāls bija precējies ar somu dziedātāju  Elliju Forsellu, 

tāpēc dzīvojis arī Somijā, kur 1916. gada 26. decembrī Brendas salā 

miris. 1920. gada 10. oktobrī pārbedīts Meža kapos Rīgā.

 

Janis Rozentāls “ M. Vīgneres-

Grīnbergas portrets”. 1916. Audekls, 

eļļa, 86,5x59, Latvijas Nacionālā 

mākslas muzeja īpašums. Viens 

no pēdējiem meistara darbiem 

Janis Rozentāls.  “Pēc dievkalpojuma” (“No 

baznīcas”). 1894. Audekls, eļļa, 175x103, 

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja īpašums. 

Kādā no “Rūķa” sapulcēm Pēterburgā 

J. Rozentāls izlēmis gleznot diplomdarbu 

ar nacionālu sižetu. Tapusi hrestomātiskā 

glezna “Pēc dievkalpojuma”. Vairākas vasaras 

Rozentāls vācis Saldus apkārtnes tipu studijas, 

svētdienās tirgus laukumā zīmēdams un 

fotografēdams ļaužu iznākšanu pa vārtiem pēc 

dievkalpojuma. Gleznas centrā Rozentāls licis 

savus vecākus

Janis Rozentāls glezno  Hesa 

kundzes portretu. 1908. gads 

Janis Rozentāls Grosvaldu 

dzīvoklī. 1902. gads

Pie Rīgas Latviešu biedrības nama fasādes gleznojuma. 

1910. gadā Janis Rozentāls darināja fasādes gleznojumu jaunajam 

Rīgas Latviešu biedrības namam. Attēlā: kopā ar Jani Rozentālu uz 

biedrības nama sastatnēm  Vilhelms Purvītis un  Bernhards Borherts. 

Ar Baltijas vācu mākslinieku B. Borhertu J. Rozentāls draudzējās no 

1901. gada rudens, kad Rozentāls pārcēlās uz Rīgu. Viņiem kopā 

notika arī gleznu skate, pēc kuras abi kļuva plaši pazīstami. Bez 

Rozentāla Rīgā neiztika neviens nozīmīgs kultūras dzīves notikums

Ellija un Janis Rozentāli. 

Sievietes ideālu Rozentāls meklējis līdz 

pat 36 gadu vecumam, līdz beidzot 

to ieraudzījis kādā koncertā 1902. 

gada nogalē, un šis ideāls bija somu 

dziedātāja  Ellija Forsella. Pēc koncerta 

sajūsminātais Janis Rozentāls  Annai 

Brigaderei teicis, ka dziedājums viņam 

ļoti paticis un “to somieti precēšu nost!”. 

Sekoja viesības pie  Grosvaldiem, uz 

kurām Rozentāls ieradies ar sarkanu 

rožu pušķi. Deviņas dienas Janis 

vēstulē Ellijas tēvam lūdzis meitas roku, 

un 1903. gada 5. martā Helsinkos 

salaulājas — tobrīd Rozentāls somiski 

iemācījies tikai ceremonijā nepieciešamos 

vārdus. Vēlāk ģimenē tika lietotas abas 

valodas. Rozentāliem bija trīs bērni: 

Laila, Irja un Miķelis. Attēlā: Rozentāli 

pirmajā laulības gadā B. Borherta 

namā Rīgā, Kalnciema ielā 39 

Janis Rozentāls. 

Ap 1910. gadu

 Janis Rozentāls. “Zem ķirškoka”. 

1904. Audekls, eļļa, 71x43, G. Belēviča īpašums
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 Eduards

VEIDENBAUMS
1867—1892
Dzejnieks

Eduarda Veidenbauma pēdējā darbā “Apcerējumi iz mehā-

nikas” (1892) lasāmas rindas, ko vairākkārt citējusi literatūrzināt-

niece  Līvija Volkova: “Kūtrām galvām nepatīk pierādījumi, jo, lai 

tos saprastu, arvien vajadzīgs drusku uzmanības. Tādi labāk tic 

uz vārda to, ko tiem saka. Tāda ticība ir nožēlojama, jo tā bieži 

pieņem par patiesību vislielākās nepareizības.” Tā arī iznācis ar 

paša E. Veidenbauma dzīves vērtējumu pēc viņa pārlieku agrās 

nāves — katra vara centās dzejnieka tēlu veidot pēc sava ģīmja 

un līdzības. Tā Latvijas brīvvalsts laikā ne bez paša Kārļa Ulmaņa 

svētības E. Veidenbaums tika glorificēts kā nacionāls latviešu dzej-

nieks, bet padomju varas gados no saukts par revolucionāru dzej-

nieku vai pat par revolūcijas dzejnieku, apzināti aizmirstot, ka no 

dzejnieka nāves līdz 1905. gada revolūcijai pagāja gandrīz 13 gadi. 

Atjaunojoties Latvijas brīvvalstij, dogma par Veidenbauma revo-

lucionārismu un sarkanumu bija tiktāl iesēdusies “kūtro galvu” 

apziņā, ka Rīgā E. Veidenbauma ielai tika atdots Baznīcas ielas 

vārds. Veidenbauma ielas Rīgai pietrūkst. 

Eduarda Veidenbauma dzīve pēc viņa nāves apaudzēta leģen-

dām — viņam piedēvēts gan alkoholisms, gan nešpetna daba. 

Arī viņa nāves iemesls ir gauži prozaisks — tuberkuloza pneimo-

nija. Savā dziļākajā būtībā E. Veidenbaums bija noslēgts cilvēks. 

Viņa labākais draugs  Aleksandrs Dauge rakstījis, ka Veidenbaums 

nesimpātisku cilvēku sabiedrībā ierāvies sevī, klusējis un ātri 

nozudis, bet draugu pulkā izturējies atklāti, juties brīvi, bijis spožs 

diskutētājs un nav vairījies nonākt uzmanības centrā. 

To, ka Eduards Veidenbaums bijis ļoti darbaspējīgs, apliecina 

lielais literārais mantojums, ko viņš atstājis, nodzīvodams tikai 24 

gadus. Par viņa izglītotību liecina izcilā astoņu (daži autori min pat 

divpadsmit) svešvalodu un vijoļspēles prasme, ekonomiskas un 

citas šauras ievirzes publikācijas. 

Eduards Veidenbaums tomēr vislabāk pazīstams kā dzejnieks, 

viņa dzejā mutuļo jaunības degsme, pie tam tik spilgti, ka jauno 

dzejnieku pamanīja varas pārstāvji un gauži neiemīlēja. 

Eduards Veidenbaums dzimis 1867. gada 3. oktobrī Cēsu apriņ-

ķa Priekuļu pagasta “Glāzniekos” saimnieka ģimenē. Mācījies Cēsu 

draudzes skolā, Cēsu apriņķa skolā. Vēlāk patstāvīgi apguvis ģim-

nāzijas kursu un 1886. gadā pabeidzis Rīgas guberņas ģimnāzijas 

pēdējo klasi. E. Veidenbaums interesējās par vēstures un sabied-

riski politiskiem jautājumiem, sarakstīja ekonomisku sacerējumu 

“Gabals iz tautsaimniecības” (1886), kas pirmo reizi publicēts viņa 

“Kopotos rakstos” 1908. gadā. 1887. gadā E. Veidenbaums iestājās 

Tērbatas universitātes Juridiskajā fakultātē. Viņš piedalījās studen-

tu zinātniski literārās biedrības “Pīpkalonija” dibināšanā (1888). 

Rakstu krājumā “Pūrs” 1891. gadā publicēti vairāki Veidenbauma 

apcerējumi, piemēram “Soda likumu vēsturiskā attīstība un viņu 

filozofiskais pamats”. Naudas trūkuma dēļ E. Veidenbaumam stu-

dijas neizdevās pabeigt, 1889. gadā viņš atgriezās Mūrmuižas, 

vēlākajā Liepas pagastā, kur tēva mājās “Kalāčos” saimniekoja 

Eduarda vecākais brālis, arī dzejnieks,  Kārlis Veidenbaums. Pēc tam 

E. Veidenbaums devās uz Rūjienu, strādāja par mājskolotāju, inten-

sīvi gatavojās beigt studijas. Jādomā, ka jau 1889. gadā viņš slimoja 

ar tuberkulozi, kas strauji paasinājās 1891. gadā, bet 1892. gada 

24. maijā dzejnieks nomira. Apbedīts Liepas kapos, kur 1967. gadā 

atklāts I. Kamaras un G. Lūša-Grīnberga no Staburaga klintsbluķa 

atlūzas veidotais E. Veidenbauma kapa piemineklis. 

Nevar nepieminēt viņa skolasbiedru, dzejnieku, Krievijas 

2. valsts domes deputātu Edvardu Treimani (Zvārguli), kas ne tikai 

apkopoja E. Veidenbauma literāro mantojumu “Kopotu rakstu” 

sešās burtnīcās (1907—1909), bet arī savāca atmiņas par savu 

draugu. E. Veidenbauma dzīves laikā viņa dzejoļi nav publicē-

ti, tie tikuši izplatīti rokrakstā, tāpēc to teksti atšķiras. Pirmais 

E. Treimaņa sastādītais krājums “Dzejas” (1896) bija nepilnīgs — to 

“sakropļoja” cenzūra. Dažādu laiku cenzūra saturu koriģējusi arī 

visos pārējos izdevumos. Bez “Kopotiem rakstiem” (izdoti arī 1961) 

iznākuši E. Veidenbauma “Raksti” (1926), “Izlase” (1952) un dzejoļu 

izlase “Brīvības cēlais gars” (1978). Vairāki dzejoļu krājumi iznākuši 

no 1995. līdz 2005. gadam. 

Literārās darbības sākumā Eduards Veidenbaums impulsīvi 

priecājās par lakstīgalu dziesmām, pavasari un ziediem, taču jau 

20 gadu vecumā dzejnieks lirikā centās risināt nozīmīgus idejiskus 

jautājumus, pauda neapmierinātību ar pastāvošo sabiedriski poli-

tisko sistēmu un aicināja vērsties pret netaisnību. Dzejas iezīme ir 

abstrakto jēdzienu lielais īpatsvars, kas nosaka viņa dzejas augsto 

vispārinājuma pakāpi. E. Veidenbauma dzeja ir nepārtraukts dialogs 

ar lasītāju un tā īsteni tautas sirdi sasniedza 1905. gada revolūcijas 

laikā, kad tika deklamēta daudzos sarīkojumos. Tiesa, daudzi no 

šajā laikā lasītajiem E. Veidenbaumam piedēvētajiem dzejoļiem nav 

dzejnieka rakstīti vai arī ir parafrāzes par viņa dzejoļiem. 

Pilnīgi jaunu skanējumu Eduarda Veidenbauma dzejoļi ieguva 

Jura Kulakova dziesmās gadsimtu pēc dzejnieka nāves  — lat-

viešu tautas trešajā atmodā un brīvvalsts atjaunošanas posmā 

20. gadsimta 80. gadu beigās. Eduarda Veidenbauma reālisms 

stilistiski un psiholoģiski ļoti atšķīrās gan no visa tā dzejoļu klāsta, 

ko citi latviešu dzejnieki radīja viņa dzīves laikā, gan no tā, kas 

radīts pēc viņa nāves.

Eduards Veidenbaums daudz tulkojis no latīņu, franču, vācu, 

krievu un citām valodām. Eduardam Veidenbaumam tuvs bija 

romiešu dzejnieks Horācijs, kura darbu atdzejojumi publicēti žur-

nālā “Austrums” (no 1890). Arī pirmā publikācija ir “Austrumā” —  

A. Kruglova stāsta “Izstumtais” tulkojums žurnālā (1887). 

Tēva un brāļa mājās “Kalāčos” 1958. gadā tika atklāts Eduarda 

Veidenbauma memoriālais muzejs. 1961. gadā tur uzstādīts 

E. Veidenbauma piemineklis ( L. Blumbergs, 1955). Pēc ugunsgrē-

ka 1987. gadā notiek muzeja atjaunošana.  

“Reiz zaļoja jaunība, cerības plauka,

Tad asins bija karsta, tad gaišs bija laiks

Un pasaule visa tik krāšņa, tik jauka,

Un nākotne spoža kā saulītes vaigs.

Laiks aizgāja, cerības zuda kā dūmi,

Viss mira, kas agrāk dārgs bij un svēts;

Nu dievīgie tēli tik bāli, tik drūmi,

Un dīdzis nekas nav, kas ticībā sēts.

Un, tukšā paliekot zinību slāpēm

Un beidzoties visam, kas daiļš bij un svēts,

Sirds pildījās nāvīgām asiņu sāpēm;

Bet pagātne arī jau sāpes sedz.

Un tagad es nicinu pasaules lietas,

Jo redzu, ka viss tikai murgi un nieks.

Pret laimi, pret nelaimi krūtis ir cietas,

Man gluži vienalga, vai bēdas, vai prieks.” 

(E. Veidenbaums)

Draugs.  Edvards Treimanis (Zvārgulis) — 

sociālā protesta dzejnieks, advokāts. 

1883. gadā sastādījis savu pirmo 

dzejoļu krājumu. Rīgā viņš piedalījās 

teātra izrādēs kā aktieris un kupletists. 

No 1901. līdz 1913. gadam sastādīja 

“Zvārguļa Zobgala kalendāru”, piesaistīja 

tam talantīgus latviešu rakstniekus. 

1907. gadā E. Treimani ievēlēja cariskās 

Krievijas 2. Valsts domē, kurā viņš asi 

kritizēja nežēlīgo 1905. gada revolūcijas 

apspiešanu Latvijā. Viņš sagatavojis 

publicēšanai Eduarda Veidenbauma 

dzejoļu krājumu “Dzejas”, “Kopotus 

rakstus” ar paša sarakstītu pirmo 

plašāko dzejnieka biogrāfiju. Par 

E. Veidenbauma ekonomiski politiskā 

sacerējuma “Gabals iz tautsaimniecības” 

publicēšanu E. Treimanim tika 

piespriests sešu mēnešu cietumsods, 

ko viņš izcieta 1910. un 1911. gadā

Daudz godīgu cilvēku pasaulē dzīvo,

Tie strādā kā skudras un rūpīgi krāj;

Tie nolād alu, tie nolād sīvo,

Un strādā un krāj, līdz smiltis tos klāj.

Daudz prātīgu cilvēku pasaulē dzīvo,

Tie manīgi citu pūliņus slauc;

Ar manšetēm baltām un apkakli stīvo

Tie pasaules drūzmā kā valdnieki brauc.

Bet ticīgo muļķu visvairāk ir radīts,

Tie galviņas nodur un dieviņam tic.

Tāds rokas laiza, kad sists tiek un badīts,

Un dieviņam pateic, kad piekrāpj to cits.

Un “ārprātīgo” ir ceturtā suga,

Diemžēl, ka viņu tik visai nedaudz, —

Pie sirds kam ķeras šī bēdu luga,

Kas muļķus pie gaismas, pie brīvības sauc.

1905. gada  revolūcijas  dzejnieks. 13 gadus pēc Eduarda Veidenbauma 

nāves, 1905. gadā, viņa popularitāte sasniedza augstāko punktu. 

Veidenbauma dzeju lasīja mītiņos un revolucionāri — arī no baznīcas 

kanceles. Kartītes ar Veidenbauma dzeju sūtīja cits citam 

“Kalāči”.  Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs 16 kilometrus 

no Cēsīm. Te no piektā mūža gada audzis, mācījies un strādājis 

slavenais latviešu dzejnieks, te arī miris. Muzejs “Kalāčos” darbojas no 

1958. gada. Dārza stūrī Veidenbauma klētiņa, kurā dzejnieks mitinājies 

pa vasarām. Gulta, grāmatu skapis, veļas rullis, ko Eduards izmantoja 

galda vietā. Te viņš mācījās, rakstīja un skoloja jaunāko brāli un māsu

“Kalāču” dārzs. No 1961. gada dārzā 

atrodas  Laimoņa Blumberga veidotais 

Eduarda Veidenbauma piemineklis (1955)

Pēc goda, pēc varas, pēc mantas

Bez atpūtas ļautiņi skrien,

Tie dzenas, tie cīnās, tie pūlas,

Ar rūpēm tie kapenēs lien.

 

Gan lauri tiem kapenes pušķo,

Gan varoņu dziesmās tos min, —

Ne greznuma mana, ne dziesmas,

Ko miroņu tumsība tin.

Vienīgā fotogrāfija, kas ir autentiska un saglabājusies līdz mūsu dienām. 

Eduards Veidenbaums Tērbatas studentu grupas “Pīpkalonija” biedru vidū. 

Sēž:  A. Dauge,  J. Ērmanis,  E. Pavasars, E. Veidenbaums,  K. Kasparsons, 

 J. Kauliņš. Stāv:  R. Liepiņš,  P. Pīpkalējs,  J. Ozoliņš,  K. Ūdris,

  A. Krumbergs. Eduards Veidenbaums bijis kautrīgs un noslēgts, 

nav fotografējies, piemēram, atteicies fotografēties Cēsu tirgus 

laukumā, kur bijis atbraucis fotogrāfs. Savukārt draugu vidū bijis 

atklāts, sabiedrisks, iniciatīvas bagāts, atradies uzmanības centrā 

Kāzu muzikants Rūjienā. 1889. gadā Eduards Veidenbaums strādāja par 

skolotāju Rūjienā, ieskatījās  Olgā Losas jaunkundzē, ar ko sarakstījās līdz sava 

īsā mūža beigām. Rūjienas novadpētnieks  Vito Lapsa uzskata, ka Olga Losas 

jaunkundze attēlā stāv aiz Eduarda Veidenbauma (ar vijoli) 

Cēsis, 19. gadsimta beigas. 19. gadsimta beigās Cēsis bija izveidojušās 

par Vidzemes kultūras un izglītības centru ar vairākām skolām, vairākām 

latviešu izdevniecībām, latvisku pilsētas rāti. Tas radīja labvēlīgu vidi 

literatūras un mākslas attīstībai. Cēsīs daudz uzturējās arī E. Veidenbaums
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 Gustavs

ZEMGALS
1871—1939
Valsts un sabiedrisks darbinieks, otrais Latvijas Valsts prezidents 

“Vienīgā mūsu vēlēšanās — 

lai Latvijai saules mūžs! Lai 

dzīvo demokrātiskā Latvija!” 

(G. Zemgals)

Otrais Latvijas Valsts prezidents Gustavs Zemgals ir viena 

no spilgtākajām personībām Latvijas politikā 20. gadsimta pir-

majā pusē. Dzimis 1871. gada 12. augustā Jelgavas apriņķa 

Džūkstes pagasta “Brātiņos”. 1892. gadā beidzis Nikolaja ģimnā-

ziju Rīgā un devies studēt uz Maskavas universitātes Juridisko 

fakultāti. Pirms valsts eksāmeniem viņš kā savvaļnieks iestājies 

karadienestā. Pēc pusotra gada ieskaitīts rezervē praporščika (leit-

nanta) pakāpē. 1899. gadā G. Zemgals pabeidza universitāti, iegū-

dams tiesību kandidāta grādu, un sāka darbu Rīgā kā zvērināta 

advokāta palīgs pie advokāta  V. Beķera. Ļoti aktīvs un sabiedrisks 

būdams, Zemgals darbojās arī amatnieku un strādnieku biedrībās 

“Jonatāns”, “Ziemelis” un “Torņakalns”, Latviešu amatnieku palīdzī-

bas biedrībā un Jaunajā latviešu teātrī. 

1904. gadā, sākoties Krievijas—Japānas karam, Gustavu 

Zemgalu mobilizēja un nosūtīja uz fronti Tālajos Austrumos, kur 

viņš pavadīja pusotra gada un tika paaugstināts par kapteini.

Pēc demobilizācijas 1905. gadā Gustavs Zemgals piedalījās 

jauna liberāla un sociālistiska laikraksta “Jaunā Dienas Lapa” 

izveidē un kļuva par šā laikraksta atbildīgo redaktoru. Redaktora 

amatu viņš ieņēma arī “Jaunās Dienas Lapas” pēctecī — laikrakstā 

“Mūsu Laiki”. 1907. gada 31. jūlijā Rīgas apgabaltiesa G. Zemgalam 

par viņa darbību “Mūsu Laikos” piesprieda trīs mēnešus aresta 

jeb 300 rubļu naudas sodu. Kopā ar  Arvedu Bergu,  Augustu 

Deglavu un vairākiem citiem politiskiem darbiniekiem viņš nodi-

bināja Latviešu demokrātisko partiju. Sākoties Pirmajam pasaules 

karam, Zemgals atkal tika mobilizēts un ieskaitīts Tērbatā dislocē-

tajā 356. Vidzemes kājnieku pulkā, bet vēlāk nosūtīts uz Somiju. 

Sākoties Februāra revolūcijai Krievijā, G. Zemgals kopā ar ģimeni 

pameta savu dienesta vietu un atgriezās Rīgā. 1917. gada 23. aprīlī 

viņu ievēlēja par Rīgas pilsētas galvu un par Vidzemes guberņas 

pārvaldnieka vietnieku. 

1918. gadā Gustavs Zemgals iesaistījās Latviešu pagaidu nacio-

nālās padomes darbībā. No Radikāldemokrātiskās partijas viņš tika 

deleģēts Latvijas Tautas padomē un vēlāk tika ievēlēts par Tautas 

padomes priekšsēdētāja otro biedru. G. Zemgals, būdams Tautas 

padomes priekšsēdētāja biedrs, priekšsēdētājam  J. Čakstem klāt 

neesot, bija tā persona, kam bija gods 1918. gada 18. novembra 

pēcpusdienā Rīgas pilsētas 2. (tagadējā Nacionālajā) teātrī oficiāli 

atklāt Latvijas valsts proklamēšanas aktu. 3. decembrī G. Zemgalu 

ievēlēja par Rīgas pilsētas domes priekšsēdētāju.

Tuvojoties lieliniekiem, Tautas padome savu priekšsēdētā-

ju  Jāni Čaksti un viņa biedru Gustavu Zemgalu deleģēja uz 

ārzemēm Latvijas interešu aizstāvēšanai, un 1919. gada 2. janvārī 

viņi ar britu karakuģi “Princess Margaret” devās uz Kopenhāgenu. 

Martā Zemgals atgriezās Liepājā, centās atjaunot Tautas padomi 

tās agrākajā sastāvā. 13. maijā Tautas padome Zemgala vadī-

bā gatavojās atkal formāli pārņemt politisko varu Latvijā, taču 

G. Zemgalu apcietināja vācu 1. gvardu rezerves divīzijas koman-

dieris ģenerālis  Tīde.

Pēc atgriešanās Rīgā Gustavu Zemgalu 4. jūlijā ievēlēja par 

Rīgas pilsētas galvu, kā arī par Tautas padomes viceprezidentu.

1920. gadā Gustavs Zemgals ievēlēts par Satversmes sapulces 

locekli, taču atteicās no mandāta, lai strādātu advokatūrā, un 

kļuva par Zvērināto advokātu padomes priekšsēdētāju, bet drīz 

atgriezās arī politikā, bija kara ministrs  Z. A. Meierovica valdībā, 

bet no 1922. gada arī Saeimas deputāts. 

1927. gadā,  Marģera Skujenieka kreisās valdības laikā, nomira 

Valsts prezidents  Jānis Čakste, kas bija spējis ap sevi vienot dažā-

du politisku spēku pārstāvjus, bet viņam līdzīgu valstsvīru nebija 

daudz. Toreizējais ārlietu ministrs  Fēlikss Cielēns nolēma prezi-

denta amatam izvirzīt demokrātiskā Gustava Zemgala kandida-

tūru. Piekrītošu atbildi G. Zemgals sniedza tikai pēc vairāku dienu 

ilgas šaubīšanās. Tomēr 1927. gada 8. aprīlī pēc deviņkārtējas bal-

sošanas Saeima ar 73 balsīm G. Zemgalu 55 gadu vecumā ievēlēja 

par Valsts prezidentu. Kā valsts vadītājs viņš spēja apvienot  dažā-

du virzienu grupējumu un arī minoritāšu intereses. G. Zemgals, 

audzis grūtos apstākļos, bija ļoti darbīgs, kautrīgs un dzīves stilā 

vienkāršs, labi zināma bija viņa atklātā nepatika pret protokolu. 

Par vienu no svarīgākajiem Valsts prezidenta pienākumiem viņš 

uzskatīja visu sabiedrības slāņu iesaistīšanu valsts demokrātiska-

jos institūtos, kā arī valsts prestiža vairošanu.

1929. gada 28. maijā notika Latvijas Valsts prezidenta Gustava 

Zemgala vizīte Zviedrijā, kas Latvijai netieši nozīmēja pilnīgu 

atzīšanu kaimiņvalstī un iekļaušanos Ziemeļeiropas demokrātisko 

nāciju saimē. Zviedrijas karaļa  Gustava V atbildes vizīte Latvijā 

notika 1929. gada 29. jūnijā. 

Būdams Valsts prezidents, Gustavs Zemgals ne reizi neie-

jaucās likumdošanas darbā, neierosināja nevienu likumprojektu, 

nenoturēja nevienu Ministru kabineta sēdi un tikai vienu reizi 

likumprojektu nosūtīja atpakaļ otrreizējai izskatīšanai juridiska 

iemesla dēļ. Savukārt tiesības apžēlot notiesātos Zemgals izman-

toja diezgan plaši — savas prezidentūras laikā viņš apžēloja 648 

personas, no tām 172 — pilnīgi, 471  — sodu mīkstinot, bet 

piecas personas — atjaunojot viņu tiesības pēc soda izciešanas. 

Apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (1926) un I šķiras Triju 

Zvaigžņu ordeni ar ķēdi (1929). G. Zemgala Valsts prezidenta piln-

varu laiks beidzās 1930. gada 9. aprīlī. Otrreiz kandidēt uz augsto 

amatu viņš kategoriski atteicās. Pēc aiziešanas no Valsts preziden-

ta amata G. Zemgals turpināja darbu 4. Saeimā. 1933. gadā viņš 

tika ievēlēts par Baltijas ūnijas prezidentu. G. Zemgals bija viens 

no referentiem Saeimas pēdējā sēdē 1934. gada 15. maijā. Visu 

mūžu palika pārliecināts demokrāts, bija opozīcijā  K. Ulmaņa režī-

mam.  Gustavs Zemgals miris 1939. gada 6. janvārī Rīgā, apbedīts 

Meža kapos.

Gustavs Zemgals ar dēlu 

Paulu, vedeklu Dailu, sievu 

Emīliju 1929. gadā Rīgā 

G. Zemgalu raksturoja viņa draudzīgā 

un atklātā attieksme pret

 visiem — gan pret ģimeni, gan 

pret valsti. Viņš bija valstsvīrs, kas 

politiskajās attiecībās nepieļāva 

nevajadzīgus asumus, bija 

iecietīgs pret citiem uzskatiem 

un izteikts galējību pretinieks 

Valsts prezidents 1927. gada 8. aprīlī 

Rīgā.  Gustavs Zemgals par Latvijas 

Valsts otro prezidentu tika ievēlēts pēc 

deviņkārtējas balsošanas kā kompromisa 

figūra no Demokrātiskā centra. Ievērojams 

sabiedrisks darbinieks, izcils advokāts, 

saticīgs kompromisu cilvēks, nelokāmi 

uzticīgs demokrātijai un principam 

“Latvija — Latvijas tautas valsts”. 

Būdams vienkāršs un kautrīgs cilvēks, 

viņš 1930. gadā atteicās par prezidentu 

kandidēt otrreiz

1918. gada 18. novembrī Gustavs Zemgals vadīja Tautas padomes sēdi, kurā 

tika proklamēta Latvijas valsts. Gustavs Zemgals, sēdi atklājot, paziņoja, ka valsts 

vara Latvijā pārgājusi Tautas padomes rokās. Vēsturiskās svinīgās sēdes beigās 

skanēja G. Zemgala vārdi: “Vienīgā mūsu vēlēšanās — lai Latvijai saules mūžs!” 

1917. gada 23. aprīlī Rīgas pilsētas 

galva. 1917. gadā Gustavs Zemgals 

tika ievēlēts par Rīgas pilsētas galvu un 

Vidzemes guberņas pārvaldnieka vietnieku

Daudz uzmanības veltīja 

Latvijas armijas nostiprināšanai. 

1928. gadā Gustavs Zemgals kopā ar Latvijas armijas augstākajiem virsniekiem

Kopā ar lauksaimniekiem. 

1927. gadā Gustavs Zemgals 

organizēja un vadīja lauksaimniecības 

darbinieku sanāksmi

Valsts prezidents tiek sumināts 

Latvijas laukos 1929. gadā. Gustavs 

Zemgals labprāt devās uz Latvijas 

laukiem un labi zināja cilvēku vajadzības

Valsts prezidents Latvijas 

ekonomikas uzplaukuma gados. 

1929. gadā Gustavs Zemgals uzstājas ar runu 

dzelzceļa līnijas Glūda—Liepāja atklāšanas svinībās

Gustavs Zemgals kopā ar Gustavu V 

Rīgas ielās. 1928. gada 28. maijā notika 

Gustava Zemgala oficiālā vizīte Zviedrijā, 

bet 1929. gada 29. jūnijā pēc Latvijas 

prezidenta ielūguma Zviedrijas karalis 

Gustavs V ieradās Rīgā atbildes vizītē
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 Jānis

PORUKS
1871—1911
Rakstnieks, dzejnieks

Vispretrunīgāk vērtētais latviešu rakstnieks un dzejnieks. 

“Rodas domas par to, kādam dzejniekam jābūt, kāds ir mūsu 

laiku dzejnieka ceļš. Dzejoļos “Mūžīgais dzejnieks”, “Akmens tēli”, 

“Draugam” viņš it kā sagatavo lasītāju uz kaut ko jaunu. Mēs nojē-

dzam, ka nāks dzejnieks, kāda mums vēl nav bijis, kuru mums būs 

grūtāk saprast kā visus tos, kas dziedāja par Dzimtenes kalniem 

un lejām. Dzejnieks, kurš nedzied ne par tautu, ne par dzimteni, 

kurš it kā atrauts no zemes, no visām tautiskām un sabiedriskām 

interesēm: un šis dzejnieks tomēr ir mūsu — latviešu Poruks. 

Tauta jau bija pie pašapziņas nākusi, garīgā un materiālā attīstībā 

jau bija sperti daži soļi, tāpēc tad arī Imanta varēja mierīgi gulēt 

Zilākalnā, un nebija vajadzības visnotaļ sludināt, ka Imanta reiz 

celsies. Bija jau nodibinājusies latviešu sabiedrība, bija jau viņa 

paspējuse pēc citu tautu paraugiem stipri bojāties. Un no šīs 

sabiedrības nu atdalās jaunā inteliģence, atstāj vecos pamatus, 

meklē jaunus ceļus. Šīs jaunās inteliģences priekšstāvis ir Jānis 

Poruks,” tā rakstījis  Vilis Plūdonis.

Jānis Poruks dzimis 1871. gada 13. oktobrī Cēsu apriņķa 

Druvienas pagasta “Prēdeļos”. Viņa tēvs  Jēkabs Poruks bija saim-

nieks, vēlāk pagasta vecākais. Stāstot par Poruku dzimtu, nevar 

neminēt J. Poruka vecotēvu  Krišjāni Poruku, kas ne tikai veik-

smīgi saimniekojis, bet bijis arī aktīvs brāļu draudzes dalībnieks. 

J. Poruks mācījies Druvienas pagastskolā, Liezēres draudzes skolā, 

absolvējis Cēsu pilsētas skolu. Viņš mācējis iepatikties cilvēkiem, 

Rīgas Politehnikuma docents  Hermanis Vestermanis saskatījis 

J. Porukā talantu, tādēļ palīdzējis ar studiju naudu, kā arī palīdzē-

jis meklēt privātskolniekus, bet vēlāk — mecenātus studijām. 

J. Poruks studējis Drēzdenes Karaliskajā konservatorijā, mācījies 

klavierspēli, mūzikas vēsturi un pašmācībā arī filozofiju, bet studi-

jas naudas trūkuma dēļ nācies pārtraukt. 

1894. gadā Berlīnē vācu valodā izdota Jāņa Poruka grāmata 

“Nākotnes reliģija”, kurā esejiski izklāstītas  Ļ. Tolstoja un  F. Nīčes 

cilvēka koncepcijas. Pārpilns Eiropas kultūras iespaidiem, J. Poruks 

1894. gadā sarakstījis arī noveli “Perpetuum mobile”. Pēc atgrieša-

nās Latvijā ar pārtraukumiem strādājis laikrakstā “Mājas Viesis” 

un žurnālā “Mājas Viesa Mēnešraksts”. Visi mēģinājumi strādāt 

ierēdņa darbu beigušies nesekmīgi. Tai laikā Rīga bija kļuvusi 

slavena ar  Vilhelma Ostvalda un  Paula Valdena pētījumiem, tādēļ 

J. Poruks sācis studēt ķīmiju Rīgas Politehnikumā (no 1896. gada 

Politehniskais institūts), taču 1899. gadā kopā ar 295 citiem stu-

dentiem atskaitīts — latviešu studentus masveidā atskaitīja par 

dumpīgumu. Vēlāk (1901—1905) J. Poruks Rīgas Politehniskajā 

institūtā studējis komerczinātnes. 

Rakstnieka pirmā publikācija ir stāsts “Purvaiņos” laikraksta 

“Dienas Lapa” literārajā pielikumā (1888). Rakstnieka pirmais 

spilgtākais darbs bija garais stāsts “Pērļu zvejnieks” (1895). Stāsta 

romantisma idejas sakņojās  R. Vāgnera,  Novālisa un citu roman-

tiķu, kā arī  Platona cilvēka un mīlestības metafiziskajā izpratnē. 

Gandrīz visus rakstnieka darbus, sākot ar “Pērļu zvejnieku”, caurvij 

metafiziskā atziņa, ka mīlēt nozīmē mirt, jo mīlestības daiļumu 

spēj glābt tikai nāve. Jānim Porukam ir savdabīgs rakstības stils, 

viņš vienmēr raksta īsos teikumos, kuros ir daudz gramatisku 

nepareizību un vācisku formu darinājumu. 

Rakstniekam ir sacerējumi, kuros izpaužas visdziļākās dvēseles 

sāpes un vislielākā traģika. Cilvēku pretstatu vienība un duālisms 

spilgti atspoguļojas stāstos “Sirdsšķīsti ļaudis” (1896), “Kukažiņa” 

(1899), “Baltās drānas” (1903). Neoromantismam raksturīga stoiciska 

vientuļnieka dominante ir Jāņa Poruka novelē “Kauja pie Knipskas” 

(1897), kur dramatiska konflikta pamatā divu raksturu sadursme. 

Jānis Poruks latviešu literatūrā pirmo reizi ieveda intelektuālo 

varoni ar rakstura pretrunām, dzīves jēgas meklējumiem. Jānis 

Poruks pirmais latviešu novelē izmantojis aizgūtus sižetus, tēlus 

no mitoloģijas un kristīgajām leģendām. Viņš ir arī pirmais rakst-

nieks latviešu literatūrā, kurš pastāvīgi rakstījis fantastiskās gro-

teskas žanrā. Reālistiski cilvēku portretējumi, uzsverot ikdienišķu 

pārdzīvojumu nozīmību un vērtību, attēloti stāstos “Krustmātes 

kāzas” (1900), “Veseli ļaudis” (1901), cilvēka slēptās kaislības un 

instinkti — stāstos “Grāfs Rodensteins” (1901), “Čūskas” (1905). 

Jāņa Poruka mākslas būtība ir tās dziļums un vispusība. Pat uz 

vienu un to pašu objektu rakstnieks spēja skatīties dažādi, viņu 

interesēja pretēji raksturi un sociālo slāņu pārstāvji — zemnieki, 

intelektuāļi, karavadoņi, mitoloģiskie tēli. J. Poruks sarakstījis arī 

stāstus ar ironisku nokrāsu “Kā Runcis kļuva par Runcē” (1898), kurā 

radījis spilgtu jaunbagātnieka tēlu, un “Ubagi gada tirgū” (1901). 

Rakstnieka darbos humora dzirkstis ir jautra un atjautīga fantāzijas 

rotaļa, kuras pamatā ir cilvēka jūtu un centienu  niecība. 

Jāņa Poruka dzejā emocionāli piesātināta ir mīlestības lirika, 

kurā dominē sapņaina un estētiska pielūgsme, garīgās šķīstības 

alkas un elēģisks “pasaules sāpju” rūgtums. Lielākā daļa rakstnie-

ka intīmo un apceres dzejoļu ir latviešu klasiskās dzejas šedevri, 

daudziem dzejas darbiem ir komponēta mūzika (īpaši daudz  

E. Dārziņa dziesmu). J. Poruka dzīves laikā grāmatā izdota poēma 

“Zilizana sirdsdedze” (1905), lirika izdota krājumā “Dzejas” (1906). 

Rakstnieka dramaturģiskās skices veidotas kā dialogi un 

monologi par personības suverenitāti, eksistenciālo traģismu un 

nepieciešamību pēc vispārinātas rīcības.   

Pēc 1905. gada Jāņa Poruka dzīvē sākās dvēseles krēslas gadi, 

viņš dzīvoja Cēsīs pie savas sievas Ernestīnes Pētersones, vairāk-

kārt ārstējās psihisko slimību klīnikās, viņa radošā darbība apsīka. 

Tai pašā laikā  Atis Ķeniņš sāka izdot viņa “Kopotus rakstus”, un 

Jānis Poruks ir viens no pirmajiem latviešiem, kam “Kopoti raksti” 

iznākuši jau dzīves laikā.  Jānis Poruks miris 1911. gada 25. jūnijā 

Tērbatā (Tartu), apbedīts Cēsu Lauciņu kapos, 1924. gadā pārbe-

dīts Meža kapos Rīgā. Kapa pieminekli veidojis  T. Zaļkalns (1930). 

“Gluži nabags esmu dzimis,

Gluži nabags gribu mirt,

Bet pa dzīves vidu vajag

Manim tīram zeltam birt.

Mana līgaviņa burve,

Viņai acis maigi mirdz;

Mīlestību manī izbur

Viņas līksmojošā sirds.

Viņa māj, un debess gari

Bariem steidzas, zirgus jūdz,

Uguņainiem ratiem aizved 

Mūs pie izmišanas krūts.”

(J. Poruks)

Nomira vientulībā un tika apbedīts Cēsīs, vēlāk pompozi pārbedīts Rīgā. Mūža novakare Jānim Porukam 

pagāja dvēseles krēslā. No viņa novērsās draugi un kritiķi, izdevēji un mecenāti, nereti par Poruku atklāti smīnēja 

vai viņu pat ciniski izsmēja. Poruka mūžs aprāvās nervu klīnikā Tērbatā 1911. gadā. Viņš tika apbedīts Lauciņu 

kapos Cēsīs, kur izvadītāju pulks nebija pārlieku liels, un apbedīšanu uzņēmās viņa sieva. Latvijas brīvvalsts 

laikā kultūras sabiedrība mainīja savu viedokli, tika izveidota Poruka pārbedīšanas komiteja, un 1924. gadā viņš 

tika pārbedīts Meža kapos Rīgā. Kapu kalnā slejas  Teodora Zaļkalna 1930. gadā veidotais piemineklis 

1901. gadā — Rīgas Politehniskā institūta students ar 

korporācijas lenti. Jānis Poruks studēja mūziku Drēzdenē, ķīmiju 

Rīgā, bet no 1901. līdz 1905. gadam — komerczinātnes Rīgā

Jānis Poruks Cēsīs ap 1908. gadu. 

Dzejnieka tēvs  Jēkabs 

Poruks. Jāņa Poruka tēvs 

bija saimnieks, vēlāk pagasta 

vecākais. 1894. gadā viņš tika 

apcietināts par nesakārtotiem 

pagasta naudas papīriem, 

tūlīt pēc tam bankrotējis

Jāņa Poruka pašrocīgi rakstīts veltījuma 

dzejolis 1902. gada Ziemassvētkos 

Jāņa Poruka ieraksts piezīmju 

grāmatiņā 1908. gadā 

Jāņa Poruka māte Līze Poruka un māsa  Anna Poruka. 

Fotografētas 30. gados Druvienas pagasta “Prēdeļos”

Dzejnieka māte  Līze Poruka. 

Fotografēta 1928. gadā 

Druvienas “Prēdeļos”

No baznīcas braucot 

Ziemassvētku vakarā

Balts sniedziņš krīt uz skujiņām, 

Un, maigi dziedot, 

pulkstens skan;

Mirdz šur tur ciemos ugunis,

Un sirds tā laimīgi pukst man. 

Man ir, it kā kad paceltos

Gars augstumos, kur 

debess telts

Ir pulcējuse eņģeļus,

Kur āres spīd kā spožais zelts.

Es saprotu, es sajūtu,

Ka šeit uz zemes spodrība

Tas augstākais, ko 

mums var dot, 

Un skaidram būt ir godība.

Ai, māmiņa, cik laba tu,

Tu mani baltu mazgāji,

No acīm skūpstot asaras,

Man svētku drānas uztērpi.

Ai, māmiņa, vai mūžīgi

Es varēšu tāds skaidris būt

Jeb vai būs liktens nolēmis

Man citādam virs zemes kļūt?

Balts sniedziņš krīt uz skujiņām, 

Un, maigi dziedot, 

pulkstens skan;

Mirdz šur tur ciemos ugunis,

Un sirds pukst aplaimota man.

Druvienas Vecā skola, kur Jānis 

Poruks mācījies no 1881. līdz 

1885. gadam. 1966. gadā bijušā 

skolā pēc druvēnieša  Kārļa Egles 

ierosmes iekārtots muzejs. Apskatāma 

klases telpa, guļamistaba un telpa, 

kur glabājas maizes lādītes. Viens no 

muzeja tradicionālajiem pasākumiem 

ir J. Poruka dzejas dienas oktobrī
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 Vilhelms 

PURVĪTIS
Vilhelms Kārlis Purvītis 
1872—1945
Gleznotājs, mākslas pedagogs

Latviešu ainavists, latviešu nacionālās ainavu glezniecības 

izveidotājs, Latvijas Mākslas akadēmijas dibinātājs un pirmais rek-

tors, Rīgas pilsētas (tagadējā Latvijas Nacionālā) mākslas muzeja 

direktors. Vilhelma Purvīša mākslas starptautiskie panākumi pavē-

ra ceļu latviešu mākslai Eiropā.

Vilhelms Purvītis dzimis 1872. gada 3. martā Rīgas apriņķa 

Zaubes pagasta “Jaužos” zemnieka ģimenē. Mācījies Zaubes drau-

dzes skolā, Kļasticu pagastskolā, Drisas apriņķa skolā. 1897. gadā ar 

pirmās pakāpes mākslinieka grādu un lielo zelta medaļu beidzis 

Pēterburgas Mākslas akadēmijas  A. Kuindži vadīto ainavu glez-

niecības meistardarbnīcu. 1889. gadā papildinājies ārzemēs — 

Vācijā, arī Francijā, Itālijā. No 1899. gada dzīvojis galvenokārt Rīgā. 

1913. gadā Pēterburgas Mākslas akadēmija par sasniegumiem 

glezniecībā V. Purvītim piešķīra akadēmiķa grādu. 

Vilhelma Purvīša mākslu Latvijas mākslas mīļotāji pirmoreiz 

iepazina 1896. gadā latviešu etnogrāfiskajā izstādē Rīgā, kad viņš 

vēl bija Pēterburgas Mākslas akadēmijas students. Kaut arī māksli-

nieks apzinājās, ka savu nākotni labāk varētu nodrošināt, strādājot 

Pēterburgā, viņš 1899. gadā pieņēma Rīgas pilsētas valdes darba 

piedāvājumu un atgriezās Rīgā, lai nodotos mākslai un pedago-

ģijai. Mākslinieku bija ietekmējušas Pēterburgas latviešu studentu 

pulciņa “Rūķis” idejas — dzīvot un strādāt Latvijā, topot par izcilu 

savas tautas mākslinieku. Turklāt kā ainavistu viņu vilināja skaistā 

Latvijas daba.

Vilhelms Purvītis ir pirmais latviešu gleznotājs, kas konsekventi 

pievērsies Latvijas dabas attēlošanai. Viņš gleznojis visos gadalai-

kos, dažādās diennakts stundās, atradis un variējis daudzus jaunus 

motīvus — upju krastus ar koku atspīdumiem ūdenī, bērzu birz-

talas, pavasara palu ūdeņus, strautus, kūstošus sniegus un ledu, 

kupenu tuvplānus. Pagājušā gadsimta 20. gados mākslinieks 

daudz gleznojis mazpilsētas un mākslas kritikā saukts par latviešu 

impresionisma tēvu. Mākslinieka ceļš ir gājis no reālismam tipiskā 

attēlojošā kolorīta līdz modernisma virzieniem būtiskajai subjek-

tīvi izraudzītajai krāsu gammai. Stilistiski daudzveidīgs,  mainīgs.

Vilhelma Purvīša individuālajā rokrakstā atbalsojās plenēra reālis-

ma, impresionisma, jūgendstila, gadsimtu mijas noskaņu mākslas, 

postimpresionisma, ekspresionisma iespaidi.

Vilhelms Purvītis savā daiļradē atklājas kā augstas glezniecības 

kultūras un smalka kolorīta meistars. Turklāt apbrīnojamas ir viņa 

darbaspējas — jau 1932. gadā viņa uzgleznoto darbu skaits ir ap 

2000, kuru vidū ir 1900. gadā pasaules izstādē Parīzē bronzas 

medaļu ieguvušais diplomdarbs “Pirmie stari”, vairākas starptau-

tiskas godalgas ieguvušās gleznas “Ziemas nakts” un “Marta 

saule”, kā arī “Pēdējais sniegs”, “Marts”, “Atkusnis”, “Pavasara ūdeņi”, 

“Kad silava mostas”, “Pirmais sniegs”. Darbojies arī monumentālajā 

mākslā — sienas gleznojumi Rīgas pilsētas mākslas muzeja vesti-

bilā “Jelgava naktī”, “Kokneses pilsdrupas”, “Kurzeme”..

Autobiogrāfiskajās piezīmēs Vilhelms Purvītis raksta: “Es dar-

bam izlietoju katru stundu, katru minūti. Man diena nav pilnīga, 

ja kādu iemeslu dēļ neesmu to pavadījis darbā. Strādāju, arī slims 

gulēdams.”

Ļoti nozīmīgs ir Vilhelma Purvīša veikums mākslas pedago-

ģijas laukā. 1909. gadā, uzņemoties Rīgas pilsētas mākslas skolas 

vadību, V. Purvītis jau lolojis ideju par mākslas augstskolas izveidi 

Latvijā. Ieceres īstenošanu pārtrauca Pirmais pasaules karš, bet 

1919. gada 20. augustā sapnis īstenojās — Ministru kabinets 

apstiprināja V. Purvīti par jaundibinātās Mākslas akadēmijas direk-

toru. Mākslas akadēmiju izdevās atklāt tikai 1921. gadā pēc ilga, 

grūta organizatoriska darba. Tikai mākslinieka autoritāte, diplo-

māta talants un dziļā iekšējā inteliģence spēja nolīdzināt radušos 

konfliktus. 1922. gadā Mākslas akadēmijas padome Purvīti ievēlē-

ja par rektoru, un šajā amatā meistars palika līdz 1934. gadam. 

Vilhelma Purvīša dabasskatu glezniecības meistardarbnīcu 

beiguši gleznotāji  A. Artums,  E. Kalniņš,  V. Kalnroze. Kopumā tajā 

mācījušies vairāk nekā 50 gleznotāji. Vilhelms Purvītis respek-

tējis katra individualitāti, veicinājis radošo patstāvību. Mācību 

darbu profesors balstījis uz dabas studijām plenērā, par būtisku 

atzinis neatlaidīgu un sistemātisku darbu. Vilhelms Purvītis bijis 

arī Latvijas augstskolas (vēlāk Latvijas Universitātes) Arhitektūras 

fakultātes profesors un vadījis mākslas darbnīcu (1919—1940). 

Svarīgs ir Vilhelma Purvīša veikums nacionālās gleznu krātu-

ves sistemātiskā papildināšanā. Būdams Rīgas pilsētas mākslas 

muzeja direktors (1919—1940, 1941—1944), izveidojis muzeja 

latviešu mākslas nodaļu, organizējis latviešu un cittautu mākslas 

izstādes, bijis lielāko ārzemēs rīkoto latviešu mākslinieku izstāžu 

ģenerāldirektors. Rediģējis trīssējumu “Vispārīgo mākslas vēsturi”, 

kas iznāca no 1934. līdz 1936. gadam. 

Vilhelms Purvītis piedalījies izstādēs Vācijā, Francijā, Krievijā, 

protams, arī Latvijā. Apbalvots ar bronzas medaļu pasaules izstā-

dē Parīzē (1900), ar zelta medaļu un goda diplomu Minhenes 

Secesijas izstādē (1901), ar lielo zelta medaļu un Nopelnu krustu 

Tēlotājas mākslas biedrības 14. gads kārtējā izstādē Lionā (1901), ar 

Triju Zvaigžņu ordeni (1928) un Tēvzemes balvu (1938). 

Abu lielvaru okupācija Latvijā atnāca vienlaikus ar Vilhelma 

Purvīša slimību. Kaut 1942. gada 29. martā Rīgas pilsētas mākslas 

muzejā meistars personālizstādē parādīja ap 300 darbu, kara laiks 

viņam bija drūms. Savas gleznas viņš pārveda uz Jelgavu, kur 

daudz no kolekcijas gāja zudumā bombardēšanas laikā. V. Purvītis 

1944. gadā devās bēgļu gaitās uz Vāciju. Viņa darbi 20 kastēs sūtīti 

ar kuģi uz Kēnigsbergu, taču ceļā pazuduši. 

Vilhelms Purvītis miris 1945. gada 14. janvārī trimdā Nauheimā 

Vācijā. 1994. gada 21. oktobrī kopā ar sievu Karolīnu pārbedīts 

Rīgā, Meža kapos, kur 1996. gada oktobrī viņiem atklāts kapa 

piemineklis.

“Kas attiecas uz dabu, 

tad viņa kā tāda ir vienlīdz 

skaista jebkurā gada 

laikā. Un ja dabas sižets 

ir ietverts mākslas darbā, 

tad viņš ir skaists par tik, 

par cik mākslinieks viņā 

ir ietvēris radošā gara 

siltuma, enerģijas, darba 

mīlestības.” (V. Purvītis).

Latviešu nacionālās ainavu 

glezniecības izveidotājs. 

Vilhelms Purvītis bija pirmais 

latviešu gleznotājs, kas konsekventi 

pievērsās Latvijas dabas attēlošanai 

Pēterburgas latviešu mākslas studentu pulciņa “Rūķis” bijušo 

dalībnieku saiets Latvijā 30. gados. Pirmajā rindā no kreisās:  Hugo 

Kārlis Grotuss,  Andrejs Lapiņš,  Rihards Zariņš, Vilhelms 

Purvītis,  Jāzeps Vītols,  Gustavs Šķilters, Vītols (Veidemanis). 

Otrajā rindā no kreisās:  Rūdolfs Pelše,  Kārlis Miesnieks,  Burkards 

Dzenis,  Hermanis Aplociņš,  Alfrēds Purics,  Ernests Brastiņš, 

 K. Lejnieks,  Jūlijs Straume,  Teodors Zaļkalns,  Kārlis Brencēns

Dabasskatu glezniecības meistars. 

Vilhelms Purvītis glezno pie savām 

lauku mājām 30. gadu beigās

Dabasskatu glezniecības meistardarbnīcas vadītājs. 

Vilhelms Purvītis savu audzēkņu vidū 20. gadu beigās

Mākslas akadēmijas dibinātājs un 

ilggadējs rektors. Latvijas Mākslas 

akadēmijas pedagogi 20. gadu otrajā 

pusē. No kreisās:  Ziedonis Landavs, 

 Kārlis Brencēns,  Konrāds Ubāns, 

Ģederts Eliass,  Voldemārs Tone, 

 Konstantīns Rončevskis, 

Vilhelms Purvītis,  Rūdolfs Pelše, 

 Pēteris Feders,  Burkards Dzenis, 

 Jānis Siliņš,  Otomārs Nemme, 

 Rihards Zariņš,  Eduards Vītols

 Vilhelms Purvītis. “Ziema”. Ap 1910. 

Kartons, eļļa, 71,3x101,8, Latvijas 

Nacionālā mākslas muzeja īpašums

Vilhelms Purvītis “Rudens”. 20. gadsimta 30. gadu vidus. Audekls, 

eļļa, 36x53, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja īpašums
Vilhelms Purvītis “Pavasara ainava (marts)”. 20. gadsimta 30. gadi. 

Audekls, eļļa, 71,3x101,8, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja īpašums
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 Jānis

ENDZELĪNS
1873—1961
Valodnieks, baltists, mūsdienu latviešu literārās valodas izveidotājs

Zinātnieks, baltists, pamatoti uzskatīts par izcilāko latviešu 

valodnieku. Jāņa Endzelīna darbi ir starptautiskas nozīmes pētī-

jumi par baltu valodu vēsturi un šās valodu grupas radniecis-

kajiem sakariem ar pārējām indoeiropiešu, īpaši slāvu valodām. 

Bez J. Endzelīna darbiem neiztiek neviens baltists, slāvists un pat 

indoeiropeists. Viņš ir tīrījis un kuplinājis latviešu valodu — latvie-

šu valoda viņa darbības sākumā bija stiprā kaimiņtautu valodu 

ietekmē. J. Endzelīns pētījis baltu valodas kopumā un atsevišķi — 

visvairāk latviešu valodu, daudzus leišu valodas jautājumus un 

senprūšu valodu, kā arī slāvu un klasiskās valodas, valodu sakarus 

un etniskos jautājumus. Neatsverams J. Endzelīna nopelns ir tas, 

ka latviešu valoda kļuva par labi izkoptu valodu citu kultūrvalodu 

vidū. Tāpēc viņu mēdz dēvēt par mūsdienu latviešu literārās 

valodas tēvu.  

Jānis Endzelīns dzimis 1873. gada 22. februārī Valmieras apriņ-

ķa Kauguru pagasta “Mičkēnā” saimnieka ģimenē. 1892. gadā bei-

dzis Rīgas klasisko ģimnāziju. Jau mācoties ģimnāzijā, nolēmis kļūt 

par valodnieku. Bijis ļoti apdāvināts, viegli apguvis svešvalodas. 

Jau ģimnāzijas gados tik labi pārzinājis latīņu un sengrieķu valo-

du, ka pat dzejojis šajās valodās. 1893. gada rudenī J. Endzelīns 

sācis studēt Tērbatas universitātē Klasiskās filoloģijas nodaļā, ko 

beidzis 1897. gadā, 1900. gadā beidzis arī Slāvu filoloģijas nodaļu. 

Jau studiju laikā, 1897. gadā, publicēti divi J. Endzelīna apcerē-

jumi “Diftongu un garo vokāļu izruna latviešu valodā” un “Par 

latviešu prepozīcijām”. Raksts par triju intonāciju sistēmu latviešu 

valodā tūlīt saistīja speciālistu uzmanību. J. Endzelīns bija tik 

spējīgs zinātnieks, ka viņu tūlīt pēc studijām aicināja darbā turpat 

Tērbatas universitātē (1897). 1903. gadā J. Endzelīns sāka docēt 

salīdzināmās valodniecības priekšmetus. 

1905. gadā Jānis Endzelīns aizstāvēja maģistra disertāciju par 

latviešu prievārdiem “Λатышские предлоги” (krievu valodā). Gadu 

vēlāk iznāca šā darba otrā daļa. Kopā ar  Kārli Mīlenbahu sarakstītā 

“Latviešu gramatika” (1907) ir pirmā īsti zinātniskā latviešu grama-

tika, kas stipri ietekmējusi visu turpmāko latviešu valodas attīstī-

bu. 1909. gadā J. Endzelīns no Tērbatas pārgāja darbā uz Harkovas 

universitāti, kur strādāja līdz 1920. gadam. Šis bija ražīgākais 

posms viņa dzīvē. 1912. gadā Pēterburgā J. Endzelīns aizstāvēja 

doktora disertāciju “Славяно-балтийские этюды”  (krievu valodā) 

par baltu un slāvu valodu attieksmēm, publicēja daudzus rakstus, 

vasarās brauca uz Latviju un vāca izlokšņu materiālus. Harkovā 

J. Endzelīns uzrakstīja arī savu ievērojamāko darbu — “Lettische 

Grammatik” (vācu valodā), kas publicēts Rīgā 1922. gadā. 1951. ga-

dā iznāca “Latviešu valodas gramatikas” papildinātais izdevums 

latviešu valodā (Ļeņina prēmija, 1958). 

1920. gadā Jānis Endzelīns atgriezās dzimtenē, no 1920. līdz 

1950. gadam strādāja Latvijas Universitātē (LU), kur 1920. gadā 

palīdzēja izveidot Baltu filoloģijas nodaļu. “Laikam pats lielā-

kais Endzelīna nopelns Latvijas Universitātē saistās ar nacio-

nāli un internacionāli svarīgu bezprecedenta notikumu: Baltu 

nodaļas radīšanu, kādas vēl pasaulē nebija nevienā augstskolā. 

Lietpratējiem sadarbojoties, Baltu filoloģijas nodaļa tika izveidota 

augstā līmenī, jo Endzelīna paša valodnieciskā erudīcija bija mil-

zīga, viņa zinātniskās prasības ļoti stingras un plašas jau no laika 

gala,” rakstīja valodniece  R. Grīsle. Viņš lasīja lekcijas baltistikā un 

salīdzināmi vēsturiskajā valodniecībā, pētīja un docēja arī latviešu 

dialektoloģiju, toponīmiku, valodu vēsturi un valodu kontaktus. 

J. Endzelīns bija viens no  Filologu biedrības dibināšanas inicia-

toriem 1920. gadā. 

Jānis Endzelīns un Kārlis Mīlenbahs jauno latviešu pareiz-

rakstību bija izstrādājuši jau gadsimta sākumā (1907—1910), bet 

1920. gadā tā tika vēlreiz publiski apspriesta, un 1922. gadā tā 

kļuva oficiāla. 

Atgriezies Latvijā, Jānis Endzelīns saņēma sava 1916. gadā 

mirušā domubiedra Kārļa Mīlenbaha arhīvu un vārdnīcai saga-

tavotos materiālus, ko izrediģētā, papildinātā un pabeigtā veidā 

izdeva kā “Latviešu valodas vārdnīcu” (1923—1932). Papildus čet-

riem vārdnīcas pamatsējumiem vēlāk kopā ar E. Hauzenbergu tika 

sagatavoti divi vārdnīcas papildsējumi (1934—1946). Šī vārdnīca, ar 

ko K. Mīlenbahs un J. Endzelīns padarīja latviešu valodu par visas 

tautas īpašumu, ir neizsmeļams leksiskā materiāla avots un latviešu 

tautas vērtību krājumā stādāma līdzās  K. Barona “Latvju dainām”.

Vietvārdu pētīšana kļuva par nozīmīgu Jāņa Endzelīna darba 

lauku. 1922. gadā tika izdota “Latvijas vietu vārdu” pirmā daļa, 

kurā sakopoti Vidzemes vietvārdi, visvairāk māju vārdi. 1926. gadā 

iznāca šā darba otrā daļa, kurā atrodami Kurzemes, Zemgales un 

Latgales vietvārdi. 

1939. gadā Jānim Endzelīnam piešķirta Tēvzemes balva. 

Jānis Endzelīns bijis LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes 

dekāns, Filologu biedrības priekšsēdētājs, Latviešu folkloras krā-

tuves kolēģijas loceklis, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbi-

nieks (1945). No 1946. gada Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas īste-

nais loceklis, LPSR Valsts prēmijas laureāts (1957), daudzu ārzemju 

biedrību biedrs un universitāšu goda doktors. Viņa darbu skaits 

pārsniedz trīs simtus. Tomēr 1950. gada pavasarī padomju ideo-

logi viņu izraidīja no Latvijas Valsts universitātes. 

Jānis Endzelīns uzskatīja, ka valoda ir dzīva un tai ir jāattīstās. 

Viņš cieši savienoja teoriju ar praksi, ne tikai noskaidroja teorētis-

kus valodas jautājumus, bet arī pievērsa uzmanību iegūto atziņu 

lietošanai praksē. No 1920. gada darbojās Terminoloģijas komisijā, 

kam īsā laikā bija jārada termini dažādās nozarēs.  

Jānis Endzelīns miris 1961. gada 1. jūlijā Koknesē, apbedīts 

Raiņa kapos Rīgā. Jāņa Endzelīna vārdā nosaukta Latvijas Zinātņu 

akadēmijas balva (1967), ko piešķir par izciliem sasniegumiem 

latviešu valodniecībā un baltistikā. 

Kopā ar studentiem ekspedīcijā.  

Vietvārdu pētīšana bija nozīmīgs Jāņa Endzelīna darba lauks Latvijas 

brīvvalsts laikā, tam viņš veltīja daudz laika. “Vietu vārdi ir it kā kāds 

zemes arhīvs, kas līdzīgi dokumentu arhīviem var sniegt ziņas par bijušiem 

laikiem,” rakstīja J. Endzelīns. 1935. gadā Kokneses pilsdrupās

Filologu biedrības dibināšanas iniciators

Ar savām līdzstrādniecēm piecdesmitajos gados.

Padomju varas gados Jānis Endzelīns saņēma pārmetumus un kritiku, 

viņa darbība nereti tika noliegta un viņš pats 1950. gada pavasarī, pirms 

mācību gada beigām, “aizraidīts” no Latvijas Valsts universitātes.

Jāņa Endzelīna pēdējās dzimšanas dienas svinības.  

1961. gada 22. februāris 

Jānis Endzelīns savas 75 gadu 

dzimšanas dienas svinībās. 

1948. gada 28. februāris

Latvijas Universitātes profesors pēc atgriešanās Latvijā 1920. gadā. 

No labās priekšā trešais Jānis Endzelīns, ceturtais  Teodors 

Zeiferts, piektais  Jēkabs Velme 

Jauns, talantīgs filologs. 

 Jānis Endzelīns Tērbatas universitātē 

19. gadsimta beigās

Latvijas valodniecības 

visvairāk atzītā autoritāte. 

Akadēmiķis Jānis Endzelīns 

1960. gadā. Latviešiem ir tikai 

divi izcili zinātnieki, kuru vārdi 

joprojām pazīstami visā pasaulē. 

Tie ir ķīmiķis Pauls Valdens un 

valodnieks Jānis Endzelīns. Viņš 

atdeva latviešiem viņu valodu — tīru, 

skaidru, noteiktu un pareizu

“Profesors Jānis Endzelīns 

ir ne tikai mūsu valodas 

kārtotājs un pētnieks, 

viņš arī ir mūsu valodas 

domātājs, kas gara apcerē 

centies atklāt un saprast 

katra vārda vienreizīgo 

nozīmi. Vajadzīga bija 

stingra roka un smalka 

dzirde, lai mūsu valodai 

ierādītu to augsto vietu, 

kādā tā tagad atrodas.” 

( Z. Mauriņa)
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 Jukums

VĀCIETIS
1873—1938
Militārais speciālists, latviešu strēlnieks, padomju Krievijas armijas virspavēlnieks

Pēc  Ļeņina 

priekšlikuma  Jukumu Vācieti 

1918. gada 6. septembrī 

iecēla par padomju Krievijas 

bruņoto spēku virspavēlnieku. 

Ļeņins uzticējās Vācietim. 

1918. gadā Ļeņinu apsargāja 

J. Vācieša komandētie 

strēlnieki, viņam izdevās 

apspiest eseru sacelšanos 

Strēlnieki sauca par “Veco”. 

Strēlnieku atmiņās Jukums Vācietis 

palicis kā biedrisks komandieris, kam 

patikusi literatūra un teātris.  Edvarts 

Virza bija viņa “pulka dzejnieks”, 

strēlniekiem bija avīzes un teātris

Zemgalieši 1916. gada sākumā. 

5. Zemgales latviešu bataljona 

strēlnieki un viņu komandieris 

Jukums Vācietis kauju starplaikā

Jāņu svinības strēlniekos. 1917. gadā Jāņu 

svinībās pie Valkas kopā ar strēlniekiem

Pirms Ziemassvētku kaujām. Jukums Vācietis kopā ar 

5. Zemgales latviešu strēlnieku pulka spridzinātāju komandu

Strēlniekos 1916. gadā. 

5. Zemgales latviešu strēlnieku pulka kapela ar pulkvedi Jukumu Vācieti vidū

Militārais docētājs. 1920. gadā 

Jukumu Vācieti iecēla par 

Sarkanās armijas ģenerālštāba 

akadēmijas docētāju, 

1927. gadā — par profesoru. 

Viņš uzrakstīja grāmatu “Latviešu 

strēlnieku vēsturiskā nozīme”

Pie savas zemnīcas Ložmetējkalna 

apkaimē. Jukums Vācietis allaž 

atradies kopā ar strēlniekiem frontes 

tuvumā. Zemnīca bijusi ļoti kārtīga

Jukums Vācietis bija nacionāli noskaņots, talantīgs karava-

donis, labs rakstītājs un godkārīgs cilvēks. Nebūdams lielinieks, 

viņš 1917.—1918. gadā izvēlējās lielinieku ceļu. Un, nebūdams 

lielinieks, 1918.—1919. gadā izmantoja savu vecajā armijā un tās 

Ģenerālštāba akadēmijā izkopto neapšaubāmo militāro talantu, 

lai izveidotu un nostiprinātu sarkano armiju, kā arī cīnītos ar 

padomju valsts ienaidniekiem. Paradokss, kas bija iespējams 

vienīgi Krievijas pilsoņu kara haosā un kas pacēla Jukuma Vācieša 

vārdu neiedomājamos augstumos. Izskaidrojums meklējams gan 

Vācieša personiskajās īpašībās — vēlmē palikt kopā ar saviem 

strēlniekiem, gan godkārē, gan latviešu tautas sarežģītajā vēsturē, 

kas vispār radīja tā saukto sarkano strēlnieku fenomenu. 

Jukums Vācietis dzimis 1873. gada 23. novembrī Kuldīgas 

apriņķa Lutriņu pagasta Jaunmuižā muižas vecākā kalpa daudz-

bērnu ģimenē, mācījies Šķēdes pagasta un Jaunmuižas skolā. 

1891. gadā viņš pabeidza Kuldīgas ministrijas skolu, vienlaikus 

strādājot sērkociņu fabrikā “Vulkāns” un aktīvi apmeklējot Kuldīgas 

Latviešu biedrības jautājumu vakarus. Toreiz viņu ar stāstiem par 

turku karu ieintriģēja kāds radinieks. Nākamajā dienā Jukums 

Vācietis ar vilcienu ieradās Rīgā un iestājās dienestā unteroficieru 

mācību bataljonā, tad Viļņas junkurskolā, ko beidza kā viens no 

sekmīgākajiem vienlaikus ar  Jorģi Zemitānu, kurš vēlāk kļuva par 

Latvijas armijas pulkvedi, un  Eduardu Airi, nākamo Latvijas armi-

jas ģenerāli. Likteņa ironijas dēļ Zemitāns 1919. gadā cīnījās pret 

Vācieša komandētajiem sarkanajiem spēkiem kā Ziemeļlatvijas 

brigādes komandieris, bet Aire — kā Deņikina armijas pulkvedis.  

No 1902. gada Jukums Vācietis dienēja Rīgas unteroficie-

ru bataljonā, 1904. gadā apprecēja vācu būvuzņēmēju atvasi 

 Margarētu Kergeri, kas viņam vēlāk dāvāja trīs bērnus. 

1906. gadā Jukums Vācietis iestājās prestižajā Nikolaja 

Ģenerālštāba akadēmijā Pēterburgā un pabeidza to trīs gados. 

1914. gada vasarā Pirmajā pasaules karā, komandējot 102. Vjatkas 

kājnieku pulku, Jukums Vācietis tūlīt tika iesaistīts kaujās ar vācie-

šiem Austrumprūsijā. Novembrī Vācietis tika kontuzēts un ievai-

nots kājā. Viņš ārstējās hospitālī līdz 1915. gada februārim, pēc 

tam mācīja taktiku Viļņas karaskolā, bet novembrī tika iecelts par 

5. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona komandieri un paaug-

stināts par pulkvedi. No šā laika viņa vārds saistīts ar latviešu 

strēlniekiem. J. Vācietis pēc 1916. gada jūlija kaujām bija viens no 

tiem, kas visdedzīgāk aizstāvēja ideju par latviešu bataljonu pār-

veidošanu par pulkiem, divīziju un pat korpusu.

Strēlnieku atmiņās Jukums Vācietis palicis kā biedrisks koman-

dieris, kas labprāt aprunājies ar ierindas karavīriem, tos tēvišķi 

pamācot. Mīlējis kārtību — frontē zemnīca vienmēr bijusi sakār-

tota. Bijis nacionāli noskaņots, par leģendāru kļuvušajā uzrunā 

strēlniekiem Piņķu baznīcā J. Vācietis vairākkārt minējis latviešu 

tautas intereses. Viņš rūpējies par strēlniekiem un atbalstījis 

kultūras izpausmes —  Edvarts Virza bija viņa “pulka dzejnieks”, 

strēlniekiem bija avīzes un pat teātris. Pēc 1917. gada Februāra 

revolūcijas Krievijā J. Vācietis vairākkārt publiski pauda pārliecību, 

ka “tagad būs brīva Latvija brīvā Krievijā”, kas ir tam laikam ļoti 

progresīvs uzskats. Turpmākā pulkveža darbība saistīta ar lieli-

nieku varu. 1917. gada novembrī viņš vadīja “kontrrevolucionārā” 

Krievijas 12. armijas štāba likvidāciju Valkā, bet pēc tam tika iecelts 

par 12. armijas pavēlnieku. Decembrī kā Revolucionārā lauka štāba 

pārvaldes priekšnieks viņš sāka sarkangvardu organizēšanu, bet 

1918. gada janvārī vadīja kaujas pret  Dovbora-Musņicka poļu kor-

pusu Baltkrievijā. Aprīlī viņu iecēla par sarkanajā armijā iekļautās 

Latviešu strēlnieku padomju divīzijas — tās pašas, kas 6.—7. jūlijā 

Maskavā vadīja kreiso eseru sacelšanās apspiešanu, komandieri. 

11. jūlijā Jukumu Vācieti iecēla par Austrumu frontes pavēl-

nieku cīņā pret čehiem, bet 6. septembrī pēc Ļeņina priekšliku-

ma — par pirmo padomju Krievijas bruņoto spēku virspavēlnie-

ku. Vienlaikus Vācietis skaitījās arī padomju Latvijas armijas virs-

pavēlnieks, taču tikai īsā Rīgas un Daugavpils apmeklējuma laikā 

1919. gada janvārī. 1919. gada jūlijā čeka J. Vācieti apcietināja. Viņu 

apsūdzēja par dalību “kontrrevolucionārā baltgvardu organizāci-

jā”. Apsūdzība “neapstiprinājās”, taču Vācietis apcietinājumā sabija 

astoņus mēnešus. Pēc atbrīvošanas viņu piekomandēja Kara 

revolucionārajai padomei “sevišķi svarīgu uzdevumu izpildei”.  

20. gadu sākumā Jukums Vācietis vēlējās atgriezties dzimtenē. 

Taču daudziem politiķiem bijušā sarkanās armijas virspavēlnieka 

atgriešanās bija nepieņemama. Dzimtenē atgriezās tika  viņa ģime-

ne — sieva ar trīs bērniem. Dēls Jukums nomira 30. gadu beigās, 

bet sieva ar meitām 1939. gadā izceļoja uz Vāciju, no kurienes pēc  

kara — uz ASV. 1920. gadā J. Vācieti iecēla par Sarkanās armijas 

ģenerālštāba akadēmijas docētāju, 1927. gadā — par profesoru. 

Viņš uzrakstīja grāmatu “Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme”. 

Būtībā dziļi nacionālajā darbā autors mēģināja pierādīt, ka tikai lieli-

nieku uzvara devusi iespēju Latvijai būt neatkarīgai un tāpēc strēl-

nieki aizstāvējuši padomju varu. J. Vācietis atšķirībā no daudziem 

citiem bijušajiem virsniekiem nekad neiestājās komunistiskajā par-

tijā. Tāpat Vācietis, atšķirā no daudziem citiem latviešu virsniekiem, 

nezaudēja savu latviskumu, krieviski runāja ar akcentu. 

1935. gadā Jukumam Vācietim tika piešķirta 2. ranga armijas 

komandiera dienesta pakāpe un vairāki ordeņi. 1937. gada 29. no-

vembrī lekciju starpbrīdī viņš tika apcietināts kā “latviešu fašistis-

kas organizācijas” dalībnieks sarkanajā armijā. 1938. gada 26. jū-

lijā  Staļinam un  Molotovam tika iesniegts saraksts “Maskava — 

centrs”, kurā bija arī J. Vācieša uzvārds. Uz dokumenta tika uzlikta 

rezolūcija: “Par visu 138 cilvēku nošaušanu. Staļins, Molotovs.”

28. jūlijā PSRS Augstākās tiesas Augstākā kolēģija visiem 

piesprieda nāvessodu, kas tajā pašā dienā Maskavas apgabalā, 

Komunarkā, tika izpildīts, nošautos turpat aprokot.

Militārs diplomāts Pirmajā 

pasaules karā. Jukums Vācietis 

kopā ar Lielbritānijas militāro 

atašeju majoru  Tornhilu Rīgā 

pie Huzāru kazarmām 

“Pulkvedis Jukums 

Vācietis — vai tas mums 

patīk vai ne — ir vienīgais 

latviešu karavīrs, kas pieder 

pasaules vēstures tipu 

galerijai. Ar to nav teikts, ka 

viņš būtu pats spējīgākais, 

varonīgākais un izcilākais 

mūsu virsnieku starpā. To 

gluži vienkārši nosaka tā 

loma, ko viņam liktenīgā 

kārtā nācās spēlēt vienā 

no nozīmīgākajiem vēstures 

laikmetiem...” ( U. Ģērmanis)

Latviešu — Krievijas domnieku 

ciemošanās laikā. Krievijas 

Valsts domes locekļi  Jānis Zālītis 

un  Jānis Goldmanis kopā ar 

Jukumu Vācieti bieži apmeklēja 

strēlniekus frontes pirmajās līnijās
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 Emilis

MELNGAILIS
1874—1954
Komponists, folklorists, kordiriģents 

Emilis Melngailis dzimis 1874. gada 15. februārī Rīgas apriņķa 

Vidrižu pagasta Igates skolā. Mācījies Igates, Lēdurgas, Raunas un 

Vecpiebalgas draudzes skolā. Pabeidzis Rīgas 1. ģimnāziju (1893). 

Mācījies Drēzdenes konservatorijā, bet 1897. gadā iestājies 

Pēterburgas konservatorijā, kur 1901. gadā kā eksternis pabeidzis 

profesora  Nikolaja Rimska-Korsakova kompozīcijas klasi. 

No 1904. līdz 1920. gadam Emilis Melngailis strādāja Taškentas 

kadetu skolā par vācu valodas skolotāju. 1920. gada beigās kom-

ponists atgriezās Latvijā. 

1922. gadā Latvju jaunatnes I dziesmu svētkos Emilis Melngailis 

debitēja kā virsdiriģents. Viņš bijis VI, VII, VIII un IX vispārīgo latvie-

šu dziesmu svētku organizators un virsdiriģents, bija iecelts par 

X un XI dziesmu svētku goda virsdiriģentu. Kopā ar  J. Vītolu, 

 A. Kalniņu,  J. Mediņu viens no Skaņražu kopas izveidotājiem 

(1923). Šās organizācijas biedri (kopā 39) rūpējās par Dziesmu 

svētku mākslinieciskā līmeņa paaugstināšanu, komponistu autor-

tiesību aizsardzību, izdeva žurnālu “Mūzika”, rīkoja koncertus. 

1938. gadā Skaņražu kopa kļuva par Latvijas Mūziķu biedrības 

sekciju.

Emilis Melngailis agri pievērsās latviešu folkloras vākša-

nai — pir mās divas līgodziesmas viņš pierakstījis no savas mātes 

1896. gadā, bet vēlāk pierakstījis un apstrādājis gandrīz 5000 

latviešu tautas melodiju un dziesmu variantu, no kuriem akadē-

miskā izdevumā klajā laistas apmēram 4500.  

Emiļa Melngaiļa folklorista personība bija izcila un daudzpusī-

ga. Ar lielu rūpību fiksēti ikvienas dziesmas varianti, ar valodnieka 

iemaņu tekstos atzīmētas ikviena novada izloksnes īpatnības. 

Savas tautasdziesmu apdares komponists izdevis deviņās krāju-

ma “Birzēs i norās” burtnīcās (1. burtnīca tika izdota 1902. gadā 

Pēterburgā). Komponista materiālos pēc viņa nāves atrasts daļēji 

sagatavots manuskripts arī desmitajai burtnīcai.  

Emilis Melngailis uzskatāms par vienu no ievērojamākajiem 

tautasdziesmu apdaru meistariem. Lielu nozīmi komponists 

piešķīris katras balss līnijas izstrādāšanai, izmantojot arī tautas 

daudzbalsīgo dziedājumu paņēmienus — vilktās balsis, dažādu 

kora balsu grupu sadziedāšanos u.c.

Emiļa Melngaiļa rakstītās tautasdziesmu apdares korim ir 

cieši saistītas ar viņa oriģināldziesmām, jo komponistam rakstu-

rīga oriģinālmelodijas nemanāma saplūšana ar tautasdziesmu. 

Šis paņēmiens ir viena no viņa stila pamatiezīmēm (piemēram, 

“Jāņuvakars” un “Bārenītes slavināšana”).

Emilis Melngailis ir pirmais latviešu folklorists un mūziķis, kas 

pievērsis uzmanību arī citu tautu folkloras un mūzikas manto-

jumam. Jau 1899. gada vasarā kādā Lietuvas sādžā komponists 

pierakstījis 120 ebreju tautasdziesmas. Studējot Pēterburgā, viņš 

ar lielu interesi apzinājis tautasdziesmas, ko pratuši viņa draugi. 

E. Melngaiļa devums latviešu tautasdziesmu apdarē ir tik plašs 

tādēļ, ka balstīts uz daudzu pasaules tautu muzikālā mantoju-

ma pārzināšanu. Melngailis ne tikai pierakstīja teicēju dziedātās 

dziesmas, bet arī fotografēja gan teicējus, gan vidi ap tiem. Viņa 

Latviešu folkloras krātuvei nodotajās nošu burtnīcās atrodami 

kopumā 46 fotoattēli, diemžēl par negatīviem nekas nav zināms. 

Pirmais attēls datēts ar 1921. gadu, pēdējie ienākuši 1931. gadā. 

Glabājoties starp nošu lapām, fotoattēli gan ir visai stipri cietuši, 

tomēr ļoti interesanti un vērtīgi. 

Protams, kora dziesmas ir Emiļa Melngaiļa daiļradē visplašāk 

pārstāvētais žanrs. Visvairāk ir dziesmu jauktajam korim, visraže-

nākais daiļrades posms bijis 20. gadsimta sākums. Precīzu tautas  

dziesmu skaitu grūti noteikt, jo bieži vien viena un tā pati tautas-

dziesmas melodija izveidota dažādiem koru sastāviem, vairākās 

atšķirīgās apdarēs.

Komponists sacerējis arī 45 solodziesmas, kas, tiesa, ir daudz 

mazāk zināmas nekā viņa tautasdziesmu apdares vai kora dzies-

mas. Solodziesmās komponists atklājas kā smalku, trauslu un liris-

ku melodiju meistars. Visvairāk dziesmu Emilis Melngailis sarak-

stījis ar  Raiņa,  J. Poruka un  Aspazijas dzeju. E. Melngailis mūzikā 

raksturo dzejas tēlu, nevis tikai noskaņu. Viņa mūzikai piemīt 

optimisms, kas izpau žas gan melodijas raksturā, gan citu izteik-

smes līdzekļu izvēlē. E. Melngaiļa mūzikas valodai raksturīgas 

visas latviešu tautas mūzikai piemītošās īpatnības. E. Melngailis 

komponējis arī baletu, simfoniskus darbus, stīgu kvartetu, kla-

viermūziku. 

Komponists bijis arī ievērojams publicists un kritiķis — 

autors ap 250 recenzijām, aprakstiem, polemikām, esejām, 

kritikām latviešu, krievu un vācu valodā. Emilis Melngailis plaši 

aprakstījis savas tautasdziesmu vācēja gaitas, kā arī izdevis auto-

biogrāfiju “Mans dzīves gājums” (1922). Bija jau arī ko aprakstīt. 

Jau 1911. gadā komponists kājām ceļoja uz Rucavu, pierakstī-

dams tautasdziesmas, bet 20. gados viņš apceļoja visus Latvijas 

novadus.

1946. gadā Emilis Melngailis ieguva profesora grādu, no 

1948. gada viņš lasīja folkloras kursu Latvijas Valsts konservatorijā. 

Pēc Otrā pasaules kara Melngailis apkopoja savu folklorista mūža 

vākumu, un tas tika publicēts izdevumos “Latviešu dancis” (1949) 

un “Latviešu mūzikas folkloras materiāli” (1—3, 1951–1953). 

Rakstot par Emili Melngaili, nevar nepieminēt, ka viņš bija 

viens no sava laika labākajiem Latvijas šahistiem. Viņš bija viens 

no Šaha federācijas vadītājiem 1924. gadā, kad Latvijas šahisti 

uzvarēja Šaha olimpiādē Parīzē, kā arī stāvēja pie latviešu gambīta 

šūpuļa. Melngaiļa māsas mazdēls  Edmārs Mednis bija šaha liel-

meistars (1980), daudzu šaha grāmatu autors, treneris, 2000. gadā 

uzņemts ASV Šaha slavas zālē.

Emilis Melngailis miris 1954. gada 20. decembrī, apbedīts 

Meža kapos Rīgā.

“Lieli panākumi mākslā 

nekad nav cēlušies no 

talanta vien. Tas varbūt 

nemaz nav tik reta lieta, kā 

to domā. Dižie darbi ronas 

tur, kur talantu pavada 

pacietība, neatkāpīga 

paškritika, izturība. Kad 

daina teic: “Bajārami daiļas 

meitas, ko līdz daiļas, 

netikušas!” — tad to pašu 

jūtam, to tukšo talantu 

skatot, kam kūmās nav 

stāvējis rakstura tērauds.” 

(E. Melngailis)

Dzīve svešatnē. 

Ilgus dzīves un darba gadus Emilis Melngailis pavadījis svešatnē. 

Atvaļinājumu laikā apceļoja Latvijas novadus un pierakstīja 

tautasdziesmu melodijas. Attēlā: E. Melngailis ar ģimeni Taškentā

Tautas piemiņa. Vidrižu pagasta 

Igates “Melngaiļos” darbojas 

Emiļa Melngaiļa memoriālais 

muzejs, Emiļa Melngaiļa vārdā 

nosaukta mūzikas skola Liepājā, 

Vidrižos ik gadu norisinās viņa 

vārdā nosauktais šaha turnīrs

 Jūlija Madernieka zīmētais ekslibris. 

To vainago  Jāzepa Vītola vārdi par 

Emili Melngaili: “Ne jau tautas dziesma 

vien. Lai gan šeit Melngailis ir un paliek 

vienīgais, kam piešķirams Latvijas ozola 

vainags par viņa ne vien košajām, bet 

turklāt nevainojami īstajām latviešu 

tautas dziesmu harmonizācijām.” 

Dziesmu svētku virsdiriģents. 

VI vispārīgo latviešu dziesmu 

svētku virsdiriģenti  Pēteris Pauls 

Jozuus,  Alfrēds Kalniņš,  Teodors 

Reiters un Emilis Melngailis 1926. gadā 

Rīgā pie Nacionālās operas

Tāfelklavieres. Viens 

no izcilākajiem latviešu 

komponistiem savu 

meistarību slīpējis pie vecām 

tāfelklavierēm, kas vēl joprojām 

skan muzejā Vidrižos 

Mūzikas students. 

Emilis Melngailis 

Drēzdenē 1895. gadā

Šahists. Emilis Melngailis ne 

vien pats spēlēja šahu, bet arī 

organizēja šaha dzīvi Latvijā 

Draugi Alfrēds Kalniņš un Emilis 

Melngailis. Alfrēds Kalniņš — 

komponists, pianists un ērģelnieks, 

pirmās latviešu klasiskās operas 

“Baņuta” mūzikas autors (1919), 

viens no latviešu klasiskās solo un 

kora dziesmas, baleta, klaviermūzikas 

iedibinātājiem, mūzikas autors 

daudzām Nacionālā teātra izrādēm

Vispārīgie dziesmu 

svētki Esplanādē. 

Virsdiriģents Emilis Melngailis
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PLŪDONIS
Vilis Plūdons, dzimis Lejnieks
1874—1940
Dzejnieks

Viens no latviešu dzejas nozīmīgākajiem reformatoriem 

un Eiropas klasisko tradīciju iedzīvinātājiem latviešu liroepikā. 

Latviešu dzejnieks, kura dzejas principu un tehnikas rosinātāji 

bijuši  J. V. Gēte,  F. Šillers,  A. Puškins. Vili Plūdoni instrumentāci-

jas un ekspresijas virtuozitātes ziņā 19. gadsimta otrajā pusē 

un 20. gadsimta sākumā nepārspēj neviens cits latviešu liriķis. 

V. Plūdonis faktiski radījis un nostiprinājis latviešu liroepikas kla-

siskos kanonus, kas neatpaliek no 19. gadsimta Eiropas literatūras 

spilgtākajiem sasniegumiem. V. Plūdonis izkopis balādes, poēmas 

un baladeskas žanru, kļuvis par vienu no izcilākajiem dabas lirikas 

meistariem latviešu literatūrā, guvis lielus panākumus patriotiskās 

dzejas laukā. Viņa daiļrades raksturīgākās iezīmes — spēcīga dze-

jas instrumentācija, fonētiska sabalsojuma, ritma maiņa, dzejas 

valodas virtuozitāte, kompozīcijas precizitāte, metriskā un ritmis-

kā daudzveidība, smalka formas izjūta, dzejas frāzes intensitāte, 

muzikalitāte. Viņa lirikā vērojams panorāmisks dabas skatījums 

visā Latvijas lauku ainavas neparastībā un daudzveidībā, kas 

atklāta īpatnējās redzes gleznās. V. Plūdonis daiļrades sākumpos-

mā strādāja romantiskā simbolisma un intuitīvā impresionisma 

manierē, viņam raksturīgs panteistisks pasaules tvērums. 

Vilis Plūdonis (īstajā vārdā Vilis Lejnieks) dzimis 1874. gada 

9. martā Bauskas apriņķa Bauskas pagasta Pilsmuižas “Lejeniekos”. 

Mācījies Pilsmuižas pagastskolā, beidzis Bauskas pilsētas skolu, 

no 1891. līdz 1895. gadam mācījies Baltijas skolotāju seminārā 

Kuldīgā, kur mācību iestādes vadības uzmanību saistījis ar neie-

cietīgu attieksmi pret cariskās Krievijas režīmu. Seminārā Vilis 

Plūdonis intensīvi apguvis literatūras teoriju, no 1892. gada rak-

stījis daiļrades laboratorijas, dzejas tehnikas piezīmes. 1894. gadā 

dzejnieks izvēlējās pseidonīmu Plūdonis (Plūdons,  Pludons), ko 

1922. gadā pieņēma par uzvārdu. Pirmie dzejoļi publicēti laikrak-

sta “Mājas Viesis” literārajā pielikumā 1895. gada maijā. Tad iznācis 

arī dzejnieka pirmais dzejoļu krājums “Pirmie akordi”. 

1895. gadā Vilis Plūdonis sācis skolotāja darbu Liezēres drau-

dzes skolā, bet 1897.—1898. gadā strādājis Bigauņciema pagast-

skolā, pēc tam dažādās Rīgas skolās. Jau gadsimtu mijā dzej-

nieks kļuva slavens ar dzejojumu “Rekviēms” (1899) un poēmu 

“Atraitnes dēls” (1901). Vilis Plūdonis devis būtisku ieguldījumu lat-

viešu bērnu literatūras attīstībā. Dzejnieks sarakstījis autobiogrā-

fisko darbu “Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas” (1901. gadā 

ar nosaukumu “Taivas ciems”), pieteikdams sevi bērnu literatūrā. 

Sarakstījis arī bērnu dzejas grāmatas “Vītola stabulīte” (1923), “Kad 

Ziemassvētki pievārtē” (1930), “Pasaciņu šūpulītis” (1933), dzejoju-

mu bērniem “Eža kažociņš” (1921).

1905. gada revolūcijas notikumos nobrieda Viļa Plūdoņa 

nacionālpatriotiskais pasaules skatījums. 1905. gada novembrī 

skolotāju kongresā V. Plūdonis nolasīja dzejoli “Atmoda” un tika 

ievēlēts par skolotāju biroja locekli. Viņa darbs mācību līdzekļu 

radīšanā bija ļoti ražīgs — V. Plūdonis sagatavoja vismaz vienu 

mācību grāmatu gadā. Lai skolēniem būtu vieglāk apgūt latviešu 

liriku, V. Plūdonis aktīvi ķērās pie dzejas antoloģiju — “Dzīve un 

dzeja” (1900, 1923), “Jaunības dzeja” (1903), “Skolas dzeja” četrās 

burtnīcās (1905), “Dzejas pērles” piecās burtnīcās (1906) — sastā-

dīšanas. 1907. gadā nāca klajā hrestomātija četrās burtnīcās 

“Latvju rakstnieki”, bet 1908. gadā dzejoļu un aforismu krājums 

“Balva”. 1905. un 1913. gadā tika izdota V. Plūdoņa mācību grā-

mata “Deklamācija jeb daiļlasīšana”, 1908. un 1909. gadā divos 

sējumos “Latvju literatūras vēsture”, bet 1910. gadā — “Pirmais 

vadonis praktiski teorētiskā latvju valodas mācībā”. 

Jau gadsimtu mijā dzejnieks pievērsās dabas tēlojumiem, 

tiesa, vislielāko iespaidu uz viņu bija atstājis Bigauņciemā nodzī-

votais laiks, tur dzejnieks radīja dzejojumu “Divi pasaules” (1899), 

kā arī stāstus “Selgā” (1898) un “Jūrmalas leģenda” (1899).

1905. gada notikumiem dzejnieks veltījis simbolisko poēmu 

“Uz saulaino tāli” (1912). Pēc gada iznāca Viļa Plūdoņa liroepikas 

grāmata “Dzīves simfonijas”. Autors savos darbos spilgti apdzejo 

Latvijas likteņus, poēmās un balādēs attēlo nozīmīgākos notiku-

mus tautas cīņā ar pretvarām. Pirmā pasaules kara laikā dzejnieks 

patriotiskā noskaņā sarakstīja dzejoli “Latvju himna” (“Mēs gribam 

būt kungi”, 1917). 1918. gadā iznācis krājums “Via dolorosa”, kurā 

attēlota kara laika bēgļu dzīve, kara šausmas un ilgas pēc brīvības. 

Labākajā patriotiskās dzejas krājumā “No Nakts līdz Rītam” (1921) 

V. Plūdonis atainojis tautas ceļu uz Latvijas brīvvalsti. Dzejnieks 

guvis lielus panākumus patriotiskās dzejas laukā, nozīmīgākie no 

šiem darbiem ir “Dziesma brīvai Latvijai” un “Tev mūžam dzīvot, 

Latvija”. Liriskā dzejā V. Plūdonis apdzejojis bēgļu laikus un Latvijas 

valsts tapšanas posmu, tāpat arī notikumus pēc 1934. gada 

15. maija. 1938. gadā viņam piešķirta Tēvzemes balva. 

Visu mūžu Vilis Plūdonis strādājis par skolotāju. 1917. gada jūni-

jā skolotāju kongresā Tērbatā viņš tika ievēlēts Latvijas Skolotāju 

savienības valdē.  P. Stučkas valdībā V. Plūdonis bija Iskolata dar-

binieks, taču, nevarēdams pieņemt sarkano teroru, atteicies no 

sadarbības ar lieliniekiem. No 1919. gada rudens līdz 1933. gadam 

V. Plūdonis strādājis par skolotāju Rīgas pilsētas 1. ģimnāzijā. 

Vilis Plūdonis ir dzejnieks, kas liek lasītājam spilgti iztēloties 

Latvijas dabu, atsaukt atmiņā pavasara strauta skaņas un dabas 

smaržu, viņš ir viens no izcilākajiem balādes un dabas lirikas meis-

tariem latviešu literatūrā. Visveiksmīgākais dzejnieka darbs dabas 

lirikas žanrā ir krājums “111 lirisku dziesmu” (1918), kurā ir galve-

nokārt dabas impresiju un mīlas lirika. 1939. gadā Vilis Plūdonis 

apkopojis savu mīlas dzeju krājumā “Lilijas sniegā”.

Sasniedzis cienījamu vecumu, Vilis Plūdonis joprojām daudz 

strādāja literatūras laukā — ziemā Rīgā, vasarā — “Lejeniekos”. 

Vilis Plūdonis miris 1940. gada 15. janvārī Rīgā, apbedīts 

Lejenieku (tagad Plūdoņa) kapos. 

“Mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē,

Mēs gribam nu paši sev likumus lemt:

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, — 

Mēs negribam lūgt to, kas mūsu, bet ņemt!

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, —

Un mūsu šī Baltajā jūra mūždien;

Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, —

Viss, viss pie šīs zemes simt saitēm mūs sien.

Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, —

Tā zeme ir mūsu, ir mūsu — jā gan!

Caur simtgadu vaidiem, zem svešnieku 

spaidiem

Šobaltdien vēl dzirdi — latvju mēle te skan.

Tā zeme ir mūsu. Tā Dieva un Laimas

Latvju tautai sensenis līdzdotais pūrs.

Tā zeme ir mūsu. To nedos vairs svešiem

Ne zemgal’s, ne latgal’s, ne sēlis, ne kūrs.” 

(V. Plūdonis)

Vilis Plūdonis kopā ar savu otro sievu Elfrīdu Melbārdi, dēliem Vilmāru, 

Varimantu, Druvenaldu, meitām Vaidu, Iliziānu, Ināru, Antru un Dainuvīti. 

Vilis Plūdonis savu otro sievu noskatīja kā skolnieci un apprecēja, kad 

viņa sasniedza pilngadību. No dēliem vairāk zināmais ir Varimants 

Plūdonis, kas dienēja latviešu leģionā, vēlāk bija Latviešu nacionālās 

apvienības Kanādā priekšsēdis, Pasaules brīvo latviešu apvienības 

valdes loceklis, “Daugavas vanagu” centrālās valdes priekšsēdis

Vilis Plūdonis kopā ar savu pirmo 

sievu Otīliju Kuču un bērniem. 

Šķiršanās no Otīlijas Kučas bija 

vētraina un skandaloza, tai sekoja 

visa latviešu prese. Pēc šķiršanās 

sieva ar bērniem aizbrauca uz 

Krieviju, vēlāk nonāca Minskā, kur vēl 

joprojām dzīvo dzejnieka mazmazbērni

Vilis Plūdonis apsaimniekoja 45 hektārus “Lejenieku” zemes  

Latviešu rakstnieki 1905. gada revolūcijas 25 gadu atceres pasākumā. 

Pirmajā rindā no kreisās:  E. Arnis,  K. Krūza,  K.Skalbe,  A. Brigadere, 

 V. Plūdonis,  R. Egle,  Rantiņš. Otrajā rindā  K. Jēkabsons,  Apsesdēls, 

 Mārtiņš Liepa,  E. Birznieks-Upītis,  A. Austriņš,  Ā. Erss

Vilis Plūdonis kopā ar savu brāli Jāni   

Viļa Plūdoņa mājas 

“Lejenieki” Bauskas rajona 

Ceraukstes pagastā.  

1963. gadā šajās mājās izveidots 

V. Plūdoņa muzejs. Netālu 

atrodas kapsēta, kurā apbedīts 

V. Plūdonis un viņa tuvinieki

Vilis Plūdonis kopā ar savu 

mīļāko meitu Antru   

Skolotājs Rīgas pilsētas 1. ģimnāzijā. Visu mūžu Vilis Plūdonis strādāja 

par skolotāju, Latvijas brīvvalsts laikā — Rīgas pilsētas 1. ģimnāzijā

Latvijas skolotāju kongresa 

padomes loceklis.

 Vilis Plūdonis — izcils latviešu 

dzejnieks. Literatūrzinātnieks, 

dzejas antoloģiju un literatūras  

hrestomātiju sakārtotājs, publicists, 

tulkotājs, dramaturgs, skolotājs 
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 Emīls

DĀRZIŅŠ
1875—1910
Komponists, mūzikas kritiķis

“Melanholiskais valsis” ir pirmais, kas ienāk prātā latvie-

tim, dzirdot Emīla Dārziņa vārdu. Tikai 43 skaņdarbi, no kuriem 

līdz mūsu dienām saglabājušies 37. Mazāk nekā citiem latviešu 

komponistiem, taču latvieša sirdij īpaši tuvi.  

Emīls Dārziņš dzimis 1875. gada 3. novembrī Cēsu apriņķa 

Jaunpiebalgas pagasta Jāņaskolā skolotāja ģimenē. 

1880. gadā mazais Emīls, kas šajā laikā jau esot mācējis 

lasīt, saslimis un gandrīz zaudējis redzi, bet Jaunpiebalgas ārsts 

viņu ārstējis, divus gadus liekot uzturēties telpā ar aizklātiem 

logiem. Redze dažu gadu laikā uzlabojusies. Jau bērnībā atklā-

jies, ka Emīlam ir absolūtā dzirde. Tēvs nopircis viņam klavieres, 

un Emīls sācis apgūt klavierspēli. 14 gadu vecumā viņa rokās 

nonāca  V. A. Mocarta klavierdarbu krājums, kas pamudināja viņu 

nopietni pievērsties mūzikai. Emīls mācījies ērģeļspēli pie vietējā 

skolotāja  Jāņa Ulpes, bet klavierspēli pie  Jāņa Sliedes. 

1891. gadā, nokļuvis Rīgā, skolojies pie Vācu teātra kapel-

meistara Jēgera, kā arī turpinājis attīstīt savas muzikāli teorētiskās 

zināšanas pašmācībā. 16 gadu vecumā savu pirmo kompozīci-

ju — a cappella dziesmu vīru korim “Jūs, kalni, un jūs, lejas” nosū-

tījis  Jāzepam Vītolam uz Pēterburgu. Skaņdarbs publicēts žurnāla 

“Austrums” 1893. gada 1. burtnīcā. 

Tēvs stingri izlēmis, ka Emīlam Dārziņam jākļūst par skolotāju. 

Pats Emīls — ka viņam jākļūst par mūziķi, tādēļ lūdza palīdzību 

savam krusttēvam  Emīlam Kēlbrantam, bet šī vācu mācītāja mēr-

ķis bija pasargāt latviešu prātus no liekām zinībām, un viņš palī-

dzēt atteicās. Tad Emīla māte Marija aizņēmusies mācību maksai 

un ceļam nepieciešamo summu, un 1898. gada janvārī E. Dārziņš 

pret tēva gribu aizbrauca uz Pēterburgu, un jau 19. janvārī pie-

biedrojās profesora  Luija Homiliusa ērģeļspēles klases audzēk-

ņiem, kuru vidū tolaik jau mācījās  Alfrēds Kalniņš, vēlāk viens no 

labākajiem E. Dārziņa draugiem. Klavierspēli E. Dārziņš mācījies 

pie  A. Vinklera, teorētiskos priekšmetus pie  N. Rimska-Korsakova. 

Pēterburgā Emīlam Dārziņam pagājuši trīs kontrastaini naba-

dzības un garīga piesātinājuma, laimes un nelaimes pārpilni gadi. 

Viņš bieži apmeklējis muzejus, teātrus, koncertus. “Pēterburgas 

Avīzēs” rakstījis mūzikas kritikas. Pēterburgā radušās nozīmīgas 

E. Dārziņa kompozīcijas — dziesmas vīru korim “Pie tēvu zemes 

dārgās”, “Lai vētra krāc”, dziesmas jauktajam korim “Minjona” un 

“Mēness starus stīgo”. E. Dārziņš nesaņēma konservatorijas diplo-

mu galvenokārt tādēļ, ka viņam nebija vidējās izglītības. E. Dārziņš 

nav pat pūlējies nokārtot obligātos eksāmenus par reālskolas 

kursu, kaut arī pratis vācu, krievu, franču, itāļu, latīņu valodu.

1901. gada maijā Emīls Dārziņš atgriezies Rīgā, strādājis par 

skolotāju, nav bijis pārlieku labās domās par Rīgas intelektuālo 

gaisotni. Ja var ticēt nostāstiem, tad tieši Emīls Dārziņš pirmais 

esot teicis, ka debesis virs Rīgas esot zemas, tik zemas, ka putras 

karotes aiz tām varot aizbāzt, arī putra esot tāda plāna.

Emīls Dārziņš vadījis igauņu biedrības “Imanta” jaukto kori, 

Pēterburgas Ārrīgas biedrības kori, darbojies arī par koncertmeis-

taru  Malvīnes Vīgneres-Grīnbergas un  Jēkaba Dubura koncertos 

un sniedzis klavierspēles privātstundas. Cita pie citas virknējās un 

guva klausītāju mīlestību klasiski skaistas dziesmas un simfonis-

kas gleznas, laikrakstos un žurnālos arvien biežāk parādījās viņa 

loģiskie un reizē emocionālie, viegli lasāmie mūzikas notikumu 

apskati. Viņa spalva ir neticami asa un recenzijas gauži trāpī-

gas, nereti viņš savus draugus un domubiedrus ievainoja, pats 

būdams viegli ievainojams. 

1903. gadā Emīls Dārziņš salaulājās ar  Mariju Deideri, 1906. ga-

dā piedzima dēls Volfgangs. Emīls Dārziņš bija jūtu un nervu 

mākslinieks. Darbs prasīja augstu spēka un jūtu koncentrāciju. 

Gadsimta pirmajos gados komponējis solodziesmas “Jaunībai” 

un “Vēl tu rozes plūc”, kā arī “Lirisko fantāziju” simfoniskajam 

orķestrim, kuras pirmatskaņojums notika 1902. gada 8. decembrī. 

1904. gadā Emīls Dārziņš sacerējis solodziesmas “Sāpju spītes”, 

“Kaut reizi vien…”, kora dziesmas jauktajam korim “Sapņu tālumā”, 

“Senatne”, “Lauztās priedes”, simfonisko gleznu “Vientuļā priede” 

un “Melanholiskā valša” pirmo variantu. Tieši ar  Pāvula Jurjāna 

recenziju par E. Dārziņa “Vientuļo priedi” un apvainojumu plaģiā-

tā nereti saista E. Dārziņa pāragro nāvi. Tiesa, šeit vietā piebilde, ka 

arī E. Dārziņš savās recenzijās nav kautrējies plaģiātā vainot citus 

latviešu komponistus. 

Kā jau minēts, Emīla Dārziņa spalvai pieder tikai 43 skaņdar-

bi: 19 solodziesmu, no kurām divas pazudušas; 16 kora darbu 

a cappella; četras simfoniskā orķestra partitūras, no kurām trīs 

sadedzinātas (pēc apvainojuma plaģiātā), un viena nepabeigta 

opera (ar diviem restaurētiem dziedājumiem). Savām dzies-

mām Emīls Dārziņš izvēlējies  J.  Poruka,  K. Skalbes,  Aspazijas un 

 Raiņa dzeju.

No latviešu komponistiem Emīls Dārziņš ir vienīgais, kam nav 

nevienas tautasdziesmu apdares, kaut gan draugu sabiedrībā 

viņš labprāt improvizējis par tautasdziesmu tēmām. 

Vispopulārākais Emīla Dārziņa skaņdarbs ir “Melanholiskais 

valsis”. Šajā darbā izpaužas Emīla Dārziņa mūzikas vienkāršība 

un melodijas liegais skanējums. Komponista daiļradei raksturīgs 

emocionāls patiesīgums, romantiskas dvēseles apskaidrotība, 

mīļotā cilvēka pielūgsme, tajā saklausāma pesimisma un mīlas 

sāpju smeldze, kas pakāpeniski padziļinās mīlestībā pievilta un 

dzīves smagi apmānīta mākslinieka ciešanās.

1910. gada 31. augustā Emīls Dārziņš nenoskaidrotos 

apstākļos pakļuva zem vilciena pie Zasulauka stacijas Rīgā. 

Viņš apbedīts Mārtiņa kapos, kur 1913. gadā pēc  B. Dzeņa un 

 T. Zaļkalna meta uzcelts kapa piemineklis. Emīla Dārziņa vārdā 

nosaukta mūzikas vidusskola Rīgā, kurā muzikāli īpaši apdāvināti 

bērni apgūst gan mūzikas, gan vispārizglītojošus priekšmetus. 

Emīla Dārziņa kapu Mārtiņa 

kapos Pārdaugavā rotā stēla 

ar Emīla Dārziņa bareljefu, 

kuru par saziedotiem līdzekļiem 

1913. gadā veidojuši  Teodors 

Zaļkalns un  Burkards Dzenis. 

Mīklaina un nenoskaidrota 

palikusi Emīla Dārziņa nāve 

1910. gada 31. augustā, kad 

viņu pie Zasulauka stacijas 

sabrauca vilciens. Komponista 

piezīmju grāmatiņā bija izplēstas 

visas aprakstītās lapas 

Jāņaskola. Pusceļā starp Vecpiebalgu un Jaunpiebalgu 

divstāvu mūra ēkā gandrīz 100 gadus darbojusies skola. Te 

skolotāja ģimenē dzimis komponists Emīls Dārziņš. 1969. gadā 

ēkā atvērts muzejs. Apskatāma piemiņas ekspozīcija

Emīla Dārziņa vēstule draugam 

 Teodoram Zeifertam 1904. gadā 

“Aizver actiņas un smaidi”. Emīla 

Dārziņa mūzika, Jāņa Poruka vārdi, 

unikāls Jāņa Zābera izpildījums. 

Aizver actiņas un smaidi,

Noliecies pie manas krūts,

Atteikšanās vientulībā

Ir jau diezgan ilgi būts.

Aizver actiņas un smaidi,

Sapņi lai mūs projām nes

Tur, kur mīlestības viļņos

Izkustu mums dvēsele.

“Melanholiskais valsis”. 

Emīlu Dārziņu mēdz salīdzināt 

ar  Mocartu. Dārziņa mocartiskā 

apdāvinātība visvairāk izskan skaņu gleznā 

“Melanholiskais valsis” — palēnināti 

skumjā kā rekviēms salauztajai dzīvei. 

Dažu citu savu mūzikas darbu 

pierakstus E. Dārziņš atdeva liesmām 

pēc dueļa presē ar  Pāvulu Jurjānu, 

kas viņu apvainoja plaģiātā. Tas 

latviešu vēsturē nereti tiek salīdzināts 

ar Mocarta un  Saljēri divcīņu 

“Lauztās priedes”. 

Emīla Dārziņa mūzika, 

Raiņa vārdi. 1905. gads. 

Revolūcijas satraukta sirds 

Emīla Dārziņa rokraksts 

Apveltīts ar vāju redzi, 

bet unikālu skaņu izjūtu. 

Bērnībā Emīls Dārziņš 

gandrīz zaudējis redzi 

“Jā, kas gan uz to varētu 

atbildēt? Kas pateiks, 

iekš kā pastāv noslēpums, 

ka viens pārdzīvo savus 

darbus, bet otru pārdzīvo 

darbs uz gadusimteņiem?” 

(E. Dārziņš)

Emīla Dārziņa dēls Volfgangs 

Dārziņš. Komponists, mūzikas kritiķis,  

pianists, publicists un etnomuzikologs.

Ievērojamākie darbi: Latvju deju svīta 

simfoniskajam orķestrim, deviņas 

latviešu tautasdziesmas simfoniskajam 

orķestrim, divi klavierkoncerti, 200 

tautasdziesmu apdaru solo balsij ar 

klavierēm. Rakstījis arī instrumentālo, 

vokāli instrumentālo un vokālo mūziku. 

Mūža novakari pavadīja ASV, bija 

docētājs Spokanas konservatorijā 

un diriģēja ASV baznīcu korus 
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 Teodors

ZAĻKALNS
Teodors Grīnbergs
1876—1972
Tēlnieks, viens no latviešu profesionālās tēlniecības pamatlicējiem

“Nestrādājiet, kad jūtaties 

noguruši!” (T. Zaļkalns)

Profesors Teodors Zaļkalns nodzīvojis garu mūžu, sasniedzot 

sirmu vecumu, un atstājis ne tik daudz ievērojamu tēlniecības 

darbu, cik zināšanas un izpratni, veicinot savu daudzo skolnieku 

izaugsmi. Dzimis 1876. gada 30. novembrī Rīgas apriņķa Allažu 

pagasta “Zaļajā Kalnā” kā Teodors Grīnbergs, bet savu uzvārdu lat-

viskojis 1930. gadā. Beidzis Allažu draudzes skolu (1888). Mācījies 

Rīgas pilsētas reālskolā (1888—1893), beidzis Štiglica Centrālās 

tehniskās zīmēšanas skolas Dekoratīvās glezniecības un rasējumu 

nodaļu Pēterburgā (1899), ar ārzemju stipendiju beidzis dekora-

tīvās glezniecības un oforta klasi. Darbojies latviešu mākslinieku 

pulciņā “Rūķis”. 

Savas darbības sākumā Teodors Zaļkalns daudz gleznoja un 

gribēja kļūt par gleznotāju monumentālistu. Tēlniecībai  pievērsies 

Parīzē, kur mācījies  O. Rodēna darbnīcā pie tēlnieka  A. Burdela. 

Ietekmējies no rodēnisma, līdztekus interesējies par ēģiptiešu 

tēlniecību. Strādājis par tēlnieku modelētāju Faberžē juvelieriz-

strādājumu firmā Pēterburgā (1901—1903), bijis tēlniecības un 

kompozīcijas klases vadītājs Jekaterinburgas mākslas amatniecības 

skolā, veidošanas skolotājs Bogajevas augstākajos sieviešu kursos 

Pēterburgā. No 1907. līdz 1909. gadam papildinājies marmora un 

bronzas apstrādē Florencē, iepazinis renesanses mākslu. 

Mēdz teikt, ka Teodors Zaļkalns ir akmens tēlniecības tradī-

ciju iedibinātājs Latvijā. Latviešu mākslas veicināšanas biedrības 

biedrs (no 1912, Rīgā), Mūksalas mākslinieku biedrības goda 

biedrs, mākslinieku biedrības “Sadarbs” biedrs (1924—1925). 

Pirmie Teodora Zaļkalna tēlniecības darbi tapa 20. gadsimta 

sākumā reālisma un impresionisma stilā. Tomēr T. Zaļkalnu viņa 

agrīnie darbi neapmierināja. Mākslinieku saistīja granīta monu-

mentalitāte. 1910. gadā viņš izkala kapa pieminekli — obelisku 

zemkopim  Jānim Gaujam Jaunsvirlaukas Jačūnu kapos. To rotā 

vairāki ciļņi, kuru tēli sasaucas ar  Jaņa Rozentāla gleznu varoņiem. 

1913. gadā T. Zaļkalns izveidoja pieminekli komponistam  Emīlam 

Dārziņam Mārtiņa kapos Rīgā — stēlu, ko pie pamatnes rotā ciļņi. 

T. Zaļkalna tēlniecība būtiski ietekmējusi visu latviešu tēlniecības 

nozaru attīstību, viņš viens no pirmajiem pievērsās granīta tēlnie-

cībai un nostabilizēja tās stilistiskos principus.

Viens no augstākajiem latviešu tēlniecības sasniegumiem ir 

Teodora Zaļkalna veidotās “māmiņas” (“Stāvošā māmiņa”, 1915; 

“Sēdošā māmiņa”, 1916). Šiem darbiem raksturīga koncentrētība, 

skaidrība un vijīgi plastisks risinājums. Tās ir divas bēgļu sievas, 

kuru tēlos mākslinieks iezīmējis tautas sūro likteni Pirmā pasaules 

kara gados. Reizē te izteikts arī tautas spēks un izturības spīts.

1921. gadā Teodors Zaļkalns kļuva par Latvijas Mākslas akadē-

mijas Tēlniecības nodaļas vadītāju, bija ļoti populārs pedagogs 

studentu vidū. Tēlnieks Teodors Zaļkalns studentiem uzsvēra, ka 

mākslā pastāv “pamata viela jeb elements” (glezniecībā — “zieds” 

jeb kolorīts, tēlniecībā — plāksne).

Latvijas brīvvalsts laikā Teodors Zaļkalns aktīvi piedalījās 

monumentālo un memoriālo pieminekļu konkursos Rīgā — gan 

Brāļu kapu ansambļa (1922, 1923), gan Brīvības pieminekļa veido-

šanai (1922, 1924). Brāļu kapu ansambļa žūrijas komisija īstenoša-

nai izvirzīja  Kārļa Zāles projektu, bet uzteica arī Teodora Zaļkalna 

projektu, atzīstot, ka tam piemītot ievērojamas mākslinieciskas 

vērtības. Komisija pat ieteica, ka vislabākie rezultāti būtu sasnie-

dzami, ja Brāļu kapu projekta galīgajā izveidošanā piedalītos abi 

tēlnieki, taču šis ieteikums netika īstenots. Vēl vairāk — abu izcilo 

latviešu tēlnieku vidū sākās sīva sāncensība, ko varētu dēvēt arī 

par nepatiku vai neiecietību vienam pret otru. 

Teodors Zaļkalns veidojis divus metus Brīvības piemineklim 

Liepājā (1939). Darinājis arī lielus, figurālus monumentus — pie-

minekli  R. Blaumanim Rīgā (1929),  A. Kronvaldam Siguldā (1938), 

kā arī kapa pieminekļus  J. Porukam (1930),  F. Bārdam (1933), 

A. Gulbim (1939). Stājtēlniecībā veidojis kultūras darbinieku por-

tretus ar precīzu detaļu modelējumu, smalku faktūru un psiholo-

ģisku raksturojumu —  R. Blaumaņa,  Aspazijas portretu u.c. 

Diskutējama un atšķirīgi vērtēta ir profesora darbība pēc Otrā 

pasaules kara, padomju okupācijas gados. Profesors jau bija vecs, 

un valdošā ideoloģija viņu glorificēja ar paša meistara piekriša-

nu. Uzreiz pēc padomju varas atjaunošanas 1944. gadā Teodors 

Zaļkalns kļuva par Mākslinieku savienības biedru, Tēlniecības fakul-

tātes dekānu, pagaidu pārzini un vadītāju. 1947. gadā iecelts par 

Mākslas akadēmijas profesoru. T. Zaļkalnam 1945. gadā piešķirts 

LPSR Tautas mākslinieka, bet 1957. gadā — PSRS Tautas mākslinieka 

goda nosaukums. 1947. gadā T. Zaļkalns ievēlēts par PSRS Mākslas 

akadēmijas īsteno locekli. Bijis LPSR Augstākās padomes deputāts 

(1947—1955). Šajā posmā, jaunās ideoloģijas ietekmēts, aktīvi pie-

prasījis nojaukt Brīvības pieminekli kā mākslinieciski mazvērtīgu 

un padomju ideoloģijai kaitīgu. Šķiet, Rīgā dzimušās krievu tēlnie-

ces  Veras Muhinas aktīvā iejaukšanās pasargāja Brīvības pieminekli 

no iznīcināšanas. Tomēr padomju okupācijas režīma piekritēji čakli 

nojauca un aizvāca brīvības pieminekļus citās Latvijas pilsētās, un 

nereti par pamatojumu kalpoja T. Zaļkalna atziņa par pieminekļa 

nepiemērotību konkrētai vietai vai mākslinieciskā mazvērtība.

Arī paša meistara padomju laikposma darbi nav samērojami 

ar pirmskara darbiem. Viņš gan monumentālajā tēlniecībā turpi-

nāja 20. un 30. gadu tradīcijas, darinājis pieminekli  K. Baronam 

(1956; 1985 uzstādīts Siguldā),  A. Kalniņam (1966; 1979 granītā 

īstenojis  K. Baumanis, uzstādīts Kanālmalas apstādījumos Rīgā), 

taču šie darbi nav guvuši īpašu atzinību.

Teodora Zaļkalna vārdā no 1973. gada līdz trešās atmodas 

sākumam 1988. gadā saucās Latvijas Mākslas akadēmija. 

Teodors Zaļkalns strādājis arī zīmējuma, akvareļa tehnikā, dar-

bojies preses grafikā, publicistikā un literatūrā. 

Miris 1972. gada 6. septembrī Rīgā, apbedīts Raiņa kapos.

“Modests Musorgskis”. 

 Teodora Zaļkalna 1919. gadā glazētā 

keramikā veidota zaļa skulptūra. Latvijas 

Nacionālā Mākslas muzeja īpašums

Esplanādē pie Mākslas muzeja 

un Mākslas akadēmijas.

Teodors Zaļkalns slido 

Esplanādē 1935. gadā, fonā 

Rīgas pilsētas (tagad Latvijas 

Nacionālais) mākslas muzejs 

Teodors Zaļkalns veido 

A. Kalniņa pieminekli. 

Divreiz pārvietotais 

komponista  Alfrēda Kalniņa 

piemineklis (tēlnieks T. Zaļkalns, 

īstenotājs  K. Baumanis, 

arhitekts  I. Batrags) atklāts 

par godu komponista 

100. dzimšanas dienai 

1979. gadā. Sākotnēji 

tas atradās Nacionālās 

operas priekšā

“Sēdošā māmiņa”.

Viena no skaistākajām 

Teodora Zaļkalna skulptūrām, 

kalta 1916. gadā

“Cūka”. Teodora Zaļkalna 1937. gadā veidota skulptūra. 

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja īpašums

Mākslas akadēmijas tēlniecības profesori 50. gadu sākumā. 

Teodors Zaļkalns,  Emīls Melderis,  Kārlis Zemdega

 Friča Bārdas pieminekļa uzstādīšana. 

Valmieras apriņķa Umurgas kapos 1933. gadā Teodors 

Zaļkalns vada Friča Bārdas kapa pieminekļa uzstādīšanu

Piemineklis  Rūdolfam Blaumanim. 

1929. gadā granītā kaltais  

piemineklis Rūdolfam Blaumanim ir 

pirmais piemineklis latviešu kultūras 

darbiniekam. Pieminekļa mūžs nav 

vienkāršs, tas pārvietots trīs reizes un 

kārtējo mājvietu atradis Kanālmalas 

apstādījumos iepretim gājēju tiltiņam 

un pirmajai Rīgas gāzes fabrikai

Teodors Zaļkalns 90. dzimšanas 

dienā kopā ar dzīvesbiedri Mariju. 

Teodors Zaļkalns un viņa kundze kopā 

nodzīvoja raženu un garu mūžu. Attēls 

uzņemts 1966. gada 30. novembrī

Latvijas Mākslas akadēmijā 85 gadu vecumā. 

No labās: tēlnieks Kārlis Jansons, tēlnieks Emīls Melderis, 

Teodors Zaļkalns un viņa kundze Marija. 1961. gads
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 Jānis

JAUNSUDRABIŅŠ
1877—1962
Rakstnieks, mākslinieks

Divu mūzu kalps Jānis Jaunsudrabiņš piedzimis 1877. gada 

25. augustā Neretas pagasta “Krodziņos”, arvien vēlāk visu mūžu 

atcerējās dzimtās Neretas debesis. Mācījies Neretas Riekstiņu 

pagastskolā (1886–1892), Panemunes krievu skolā (1892—1893), 

beidzis Vecsātu zemkopības skolu (1897).

Ielūkojoties Jāņa Jaunsudrabiņa dzīvesstāstā, nevar nepa-

manīt, ka abām savām mīlestībām — rakstniecībai un gleznie-

cībai — viņš veltījis gandrīz vienādi daudz spēka un laika. Jānis 

Jaunsudrabiņš ir dziļi inteliģenta un daudzpusīga personība, kas 

nekad nav sevi jaunradē ierobežojusi, bet tiekusies pēc jaunām 

izpausmes formām. 

Jāņa Jaunsudrabiņa vēlme rakstīt un gleznot bijusi jūtama jau 

agrā jaunībā. No 1897. līdz 1899. gadam, strādādams Laukmuižā 

un Smukās par muižas pārvaldnieku, viņš centies radīt pats savu 

gleznošanas stilu un vienu no saviem pirmajiem darbiem uzdā-

vinājis baronam. Barons ar muižkungu nolēmuši, ka tā ir izžauta 

veļa, bet Jaunsudrabiņš esot zīmējis debesis ar mākoņiem. Taču 

censonis nebūt nav metis otu kaktā, bet 1899. gadā devies uz 

Rīgu mācīties V. Blūma mākslas skolā, 1905. gadā aizbraucis uz 

trim mēnešiem uz Minheni papildināties glezniecībā, bet tūlīt 

pēc atgriešanās sarīkojis savu pirmo gleznu izstādi. 

Pirmais Jāņa Jaunsudrabiņa dzejolis “Ziemas nakts” 1896. ga-

dā publicēts laikrakstā “Latviešu Avīzes”. 1906. gadā notika lugas 

“Traģēdija” pirmizrāde. 1907. gadā laikrakstā “Latvija” publicētais 

stāsts “Vēja ziedi” atnesa rakstniekam pirmos panākumus, laužot 

latviešu mīlestības prozai ierastos stereotipus. Rasmas un Spodra 

mīlasstāsta atrisinājums ir pēkšņs un nežēlīgs, un pēc skaistā 

sapņa nāk skaudra atmoda.

Jau šajā stāstā iezīmējas daudzas rakstnieka tēlojuma īpat-

nības, kas vēlāk izpaužas jo koši — tā ir stila vienkāršība un 

gleznainība — viss tikpat vienkāršs un tikpat sarežģīts kā pati 

dzīve. Jāņa Jaunsudrabiņa rakstniecības darbos jau kopš jaunības 

redzama daudzpusība. Gadsimtu mijā, kad literāti centās spe-

cializēties dzejā, drāmā vai romānā, Jaunsudrabiņš viegli pāriet 

no vienas daiļliteratūras formas uz otru. Un viss viņam padevās 

gauži labi — romāns, stāsts, tēlojums, drāma, lirisks dzejolis vai 

pat satīriska ironija. 

1911. gada presē iespiesti pirmie “Baltās grāmatas” tēlojumi, 

izdota arī Jāņa Jaunsudrabiņa triloģijas “Aija” pirmā daļa. 1914. ga-

dā viņš sarakstīja vienu no saviem nozīmīgākajiem darbiem — tri-

loģijas “Aija” otro daļu “Atbalss”, bet trešo daļu “Ziema” izdeva tikai 

1925. gadā. “Aija” izceļas ar episku plašumu, sirsnīgu vēstījumu, 

psiholoģiski smalki veidotiem raksturiem un spilgtu tautas dzīves 

tēlojumu. Pirmais J. Jaunsudrabiņa dzejoļu krājums “Dzejoļi” iznā-

ca 1911. gadā, otrais krājums “Dziesminieks” — pēc gada.

Viens no izcilākajiem latviešu bērnu literatūras darbiem ir 

Jāņa Jaunsudrabiņa bērnības atmiņu tēlojums “Baltā grāmata” 

(1914—1921) ar savdabīgiem autora zīmējumiem. Mākslinieks 

uzskatāms par vienu no latviešu bērnu grāmatu ilustrēšanas prin-

cipu pamatlicējiem, bija arī mākslas teorētiķis un kritiķis.

1915. gadā Jānis Jaunsudrabiņš ar ģimeni devās bēgļu gai-

tās uz Ziemeļkaukāzu, kur guva daudz literāru un glezniecisku 

ierosmju, kas vēlāk atspoguļojās stāstu krājumos “Kaukāzs” (1920), 

“Gredzens” (1921), romānā “Nāves deja” (1924), viņš arī daudz 

gleznojis un sarīkojis četras savu darbu skates. 1919. gadā Jānis 

Jaunsudrabiņš bija viens no Neatkarīgo mākslinieku vienības 

dibinātājiem un tās pirmais priekšsēdētājs.

No 1918. līdz 1936. gadam Jānis Jaunsudrabiņš sarakstī-

jis tēlojumu krājumus “Senā sēta” (1918), “Ar makšķeri” (1921), 

“Skolā” (1923), romānu “Jaunsaimnieks un velns” (1933) un 

“Neskaties saulē” (1936). Trešajā dzejoļu krājumā “Dzejas” (1921), 

kas ir visplašākais J. Jaunsudrabiņa dzejoļu kopojums, publicēta 

viņam raksturīgā sirsnīgā dabas un filozofisko pārdomu lirika. 

Rakstnieks glezniecības studiju nolūkos ceļojis uz Franciju un 

Itāliju, regulāri piedalījies visās nozīmīgākajās latviešu mākslinieku 

darbu izstādēs. 1921. un 1927. gadā sarīkojis personālizstādes 

Rīgā. Jānis Jaunsudrabiņš gleznojis galvenokārt akadēmiski reālis-

tiskas studijveida ainavas klusinātā krāsu gammā, darinājis ziedu 

gleznojumus, reizēm — portretus. J. Jaunsudrabiņš zīmējis vākus 

daudzām savām un arī citu autoru grāmatām. 

Jānis Jaunsudrabiņš daudz tulkojis no dažādām svešvalo-

dām, ievērojamākie tulkotie darbi ir  K. Hamsuna “Pāns” (1906),

 G. de Mopasāna “Mīlulis” (1924). 

Dzīvē Jānis Jaunsudrabiņš visvairāk atbildis jēdzienam — labs 

cilvēks. Bijis ļoti mierīgs un nosvērts pat brīžos, kad cits būtu  

zaudējis savaldību, visiem laba vēlējis. Ļoti vairījies no svētdienīgu 

cilvēku sabiedrības un drūzmas, pat savu lugu pirmizrādēs klusi 

ienācis teātrī, nosēdies tālākajā kaktā un klusi izslīdējis no zāles 

pēc izrādes. Ļoti daudz laika vadījis vientulībā, īpaši strādājot 

dabā vai ar makšķeri baudot ūdeņu skaistumu. 

1944. gadā Jānis Jaunsudrabiņš devās bēgļu gaitās uz Vāciju. 

Trimdā viņš sarakstīja darbus “Bez dzimtenes” (1946), “Zaļā grā-

mata” (1951). Rakstnieka tēlojumā “Es stāstu savai sievai” (1946) 

atklātas bēgļu izjūtas, aizbraucot no dzimtenes. 1957. gadā 

Zviedrijā iznāca J. Jaunsudrabiņa autobiogrāfiskās grāmatas 

“Mana dzīve” ceturtais papildinātais izdevums. 1962. gadā nodi-

binātā Jaunsudrabiņa fonda balva tiek pasniegta par sasniegu-

miem latviešu prozā. Izdoti J. Jaunsudrabiņa “Raksti” astoņos 

sējumos (1927—1931), “Kopoti raksti” 15 sējumos (1981—1985) un 

papildsējums “Trimdas raksti” (2000). 

Jānis Jaunsudrabiņš miris 1962. gada 28. augustā Kērbekā, 

Vācijā, tur arī apbedīts. 1997. gada 13. septembrī pārbedīts 

Neretas pagasta Ķišku kapos, kur tai pašā gadā uzstādīts  Ojāra 

Feldberga veidotais kapa piemineklis.

“Kas cilvēks ir bez dzimtenes,

Bez tēvijas, bez mājām?

Tik puteklis, tik pamesls 

Zem svešu ļaužu kājām...” 

(J. Jaunsudrabiņš)

Kaislīgs makšķernieks, 

sarakstījis stāstu krājumu 

“Ar makšķeri”, kas izdots 

1921. gadā, papildināts un 

atkārtoti izdots ar nosaukumu 

“Ūdeņi” 1935. gadā. 

1951. gada 25. jūnijā 

makšķerējot Mēnes 

ezerā Kērbekā, Vācijā

Pļaviņās, savas mājas pagalmā pie putnu dārza.  

Jānis Jaunsudrabiņš lasa avīzi. Blakus viņam sieva Elizabete un māte Ieva

 Jānis Jaunsudrabiņš 1937. gadā 

Jāņus svinot bēgļu gaitās.  

1947. gadā Vācijā, Grēvenē, Jānis un Nate Jaunsudrabiņi — no 

kreisās pirmajā rindā attiecīgi trešais un ceturtā. 1944. gadā Jānis 

Jaunsudrabiņš devās bēgļu gaitās uz Vāciju. Trimdā viņš sarakstīja 

vairākus darbus: “Bez dzimtenes” (1946), “Zaļā grāmata” (1951), kurā 

atspoguļo savas pusaudža ganu gaitas dzimtajā pusē un kura ieguva 

Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda Goda balvu (1952). 

1957. gadā Vācijā 

Jānis Jaunsudrabiņš savas mājas 

“Mēnesnīca” pagalmā. Vācijā 1952. gadā

Jānis un Nate Jaunsudrabiņi savas mājas dārzā. 1953. gada vasara. 

Rakstnieka tēlojumā “Es stāstu savai sievai” (1946) atklātas bēgļu 

izjūtas un pieredzējumi, kas radušies, aizbraucot no dzimtenes. 

Jānis Jaunsudrabiņš “Ziemeļblāzma”

1912. Audekls, eļļa, 27x38, no  G. Belēviča kolekcijas

Jānis Jaunsudrabiņš savā darbistabā.

1954. gada 20. septembris.

Jānis Jaunsudrabiņš dzīves laikā 

visvairāk atbildis jēdzienam — labs 

cilvēks. Apzinīgs pienākuma cilvēks. 

Maz runājis, bet daudz padarījis. 

Bijis visās lietās atturīgs, iecietīgs, 

nepārsteidzīgs, visiem laba vēlējis 
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ULMANIS
Kārlis Augusts Ulmanis
1877—1942
Valsts un sabiedrisks darbinieks, tautsaimnieks, Latvijas Valsts un Ministru prezidents

Ja nebūtu Kārļa Ulmaņa, nebūtu arī Latvijas valsts. Šis apgal-

vojums ir tikpat patiess un tikpat pretrunīgs kā visa informācija 

un visi viedokļi par izcilu 20. gadsimta Latvijas politiķi, Valsts un 

Ministru prezidentu Kārli Ulmani.

Kārļa Ulmaņa zināšanas un pārliecība 1913.—1918. gadā radīja 

fonu idejai par nacionālu valsti. Ulmanis šo ideju pauda nenoguris 

un pārliecināja gan savējos, gan pretiniekus, ka ceļš uz jaunu valsti 

ir vaļā. K. Ulmanis Pirmā pasaules kara gados nedevās bēgļu gaitās, 

bet kara apstākļus aktīvi izmantoja, lai organizētu domubiedrus 

un pārliecinātu starptautisko sabiedrisko domu par jaunas valsts 

dibināšanas nepieciešamību. Ulmanis bija galvenais 1918. gada 

18. novembra Latvijas proklamēšanas un Tautas padomes organi-

zators, bet Tautas padome bez jebkādas politiskas kombinācijas un 

intrigām par Ministru prezidentu ievēlēja K. Ulmani. Kad lielinieki 

1919. gada janvārī ieņēma Rīgu, kad daudzi no Tautas padomes 

nostājās lielinieku pusē, kad Liepājā vācieši mēģināja Ulmaņa valdī-

bu apcietināt, tāpat  A. Niedras apvērsuma, Cēsu kauju, bermontiā-

des laikā — Ulmanis patiešām ticēja Latvijas neatkarībai, turpināja 

vadīt to, kas no valsts bija palicis viņa rokās, un darbu pabeidza — 

tika nodibināta brīva, suverēna, starptautiski atzīta valsts. 

Latvijas vēsturē Ulmanis palicis ar savu aktīvo rīcību 1905. ga-

dā, brīvvalsts ideju sludināšanu Pirmā pasaules kara gados, Latvijas 

valsts proklamēšanu 1918. gada 18. novembrī, ar to, ka septiņas rei-

zes bijis Ministru prezidents, ar 1934. gada 15. maija apvērsumu.

Dzimis 1877. gada 4. septembrī Udzes kroņa pagasta “Pikšās”. 

Mācījies Bērzes pagastskolā (1886—1889), Aleksandra pilsētas 

skolā Jelgavā, 1896. gadā beidzis Jelgavas reālskolu. 1897. gadā 

beidzis piensaimniecības kursus Austrumprūsijā — Tapiavā. 

No 1899. līdz 1902. gadam praktiski darbojies piensaimniecī-

bā. 1902. gada rudenī sācis lauksaimniecības studijas Cīrihes 

Tehniskajā augstskolā (Šveicē). No 1903. līdz 1905. gadam studējis 

Leipcigas Lauksaimniecības institūtā, vienlaikus Latvijā vadot 

vairākas piensaimniecības kursu programmas, no studijām brī-

vajā laikā 1904. gadā nodibinājis pir mās lauksaimniecības pār-

raudzības biedrības Vidzemē. 1905. gada 21. decembrī par pie-

dalīšanos 1905. gada revolūcijā arestēts un nosūtīts uz Pleskavas 

cietumu. 1906. gadā atbrīvots no apcietinājuma un caur Somiju 

un Zviedriju emigrējis uz Vāciju, kur bija skolotājs Annabergas 

lauksaimniecības skolā Saksijā (1906—1907).  1907. gadā izbraucis 

uz ASV, strādājis fermā, pienotavā Omahā Nebraskas pavalstī. 

1908. gadā sācis mācības Nebraskas lauksaimniecības skolā, vēlāk 

iestājies Nebraskas universitātes Lauksaimniecības industriāla-

jā koledžā Linkolnā, bijis piensaimniecības īpašnieks Teksasas 

pavalstī. 1913. gadā atgriezies Latvijā, strādājis par žurnāla “Zeme” 

redaktoru (1914—1916), sarakstījis vairākas grāmatas par lauk-

saimniecību un darbojies par agronomu Baltijas lauksaimnieku 

biedrībā Valmierā.

Pļaujas svētkos 1936. gada rudenī. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis 

kopā ar tautu Pļaujas svētkos Koknesē. Ulmaņa ideāls bija latviska, būtībā 

lauksaimnieciska, neatkarīga, saimnieciski nodrošināta neitrāla Latvija. 

Kārlis Ulmanis daudz rakstīja presē par lauksaimniecību un politiku

1920. gadā Latvijā sākas atjaunotne, 

bet lielinieki vēl nav padzīti no 

Latgales. Ministru prezidents Kārlis 

Ulmanis 1920. gada 14. februārī 

Vecgulbenē, kas tobrīd ir tuvu frontei 

Linkolnas koledžu beidzot. 

1913. gadā  Kārlis Ulmanis 

beidza Nebraskas universitātes 

lauksaimniecības industriālo 

koledžu Linkolnā ASV 

Diplomēts agronoms. Sākot 

ar 1903. gada rudeni, Kārlis 

Ulmanis studēja Leipcigas 

Lauksaimniecības institūtā, ko 

beidza 1905. gadā kā agronoms

Ministru kabinets 1935. gadā. No kreisās: pirmajā rindā —  Vilis 

Gulbis,  Kārlis Ulmanis,  Alberts Kviesis,  Jānis Balodis,  Marģers 

Skujenieks, otrajā rindā —  Dāvids Rudzītis,  Ludvigs Adamovičs,  Jāzeps 

Čamanis,  Jānis Kauliņš,  Bernhards Einbergs,  Vladislavs Rubulis,  Hermanis 

Apsītis,  Jānis Birznieks,  Ludvigs Ēķis,  Alfrēds Bērziņš 

Eiropa karo — K. Ulmanis domā 

par Latvijas tautsaimniecības 

atjaunošanu. Agronoma Kārļa 

Ulmaņa raksts “Kurzemes 

atjaunošanai”. Ulmanis 

1917. gadā nolasījis virkni lekciju 

par lopkopības atjaunošanu, tiesa, 

tajās viņš runājis arī par politiku 

Sportoja pats un atbalstīja sportu 

un fizisko kultūru Latvijā. Kārlis 

Ulmanis vasaras atpūtā Tomē 

Mīlēja lauku darbus un nekautrējās strādāt pats. Kārlis Ulmanis 

bija agronoms un piensaimnieks. Viņa sirds allaž bija piesaistīta 

Latvijas laukiem, viņš bieži apciemoja lauku saimniecības, 

veicināja jaunās tehnikas ienākšanu lauksaimniecībā 

Sabiedrība par labiem darbiem pateicas ar mīlestību, 

bērni — ar ziediem. Kārlis Ulmanis pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma 

kļuva par vienpersonisku valsts vadītāju. Latvijas valsts strauji 

ekonomiski attīstījās, par ko tautas apziņā lielākais nopelns bija valsts 

vadītājam. Pateicība ar ziediem raksturīga latviešu mentalitātei

Valsts un Ministru prezidents. 

Valsts prezidentam Albertam Kviesim 

1936. gada aprīlī noliekot pilnvaras, 

Kārlis Ulmanis tika pasludināts par 

Valsts prezidentu. Attēlā: K. Ulmanis 

pēc apstiprināšanas šajā amatā uz 

Ārlietu ministrijas kāpnēm (K. Valdemāra 

ielā 3) sasveicinās ar tautu

“Es palieku savā vietā, 

jūs palieciet savās 

vietās!” (Kārlis Ulmanis 

1940. gada 14. jūnija 

radiorunā, sarkanajai 

armijai okupējot 

Latviju, izšķiras militāri 

nepretoties cerībā 

nepieļaut Latvijas 

iedzīvotāju asins izliešanu.)

Pēc 1917. gada Februāra revolūcijas Krievijā Kārli Ulmani aprīlī 

ievēlēja Vidzemes Pagaidu zemes padomē, kas viņu savukārt 

ievēlēja par Vidzemes guberņas pagaidu komisāra vietnieku.  

Latviešu zemnieku savienības dibināšanas ierosinātājs un par-

tijas priekšsēdētājs (līdz 1934. gada maijam). 1918. gadā aktīvi 

piedalījies politisko organizāciju izveidotā Demokrātiskā bloka 

darbībā. Zemnieku kongresā Valkā aicināja dibināt Latvijas valsti, 

17. novembrī piedalījās Tautas padomes izveidošanā un ievēlēts 

Tautas padomē no Latviešu zemnieku savienības. 1918. gada 

18. novembrī piedalījās Latvijas Republikas proklamēšanas aktā, 

un Tautas padomes sēdē tika ievēlēts par Latvijas Pagaidu valdī-

bas Ministru prezidentu. 

Kārlis Ulmanis bija Satversmes sapulces (1920—1922) loceklis 

un visu četru pirmās neatkarīgās Latvijas Republikas Saeimu 

deputāts no Latviešu zemnieku savienības.

Konstitucionālā ceļā Kārlis Ulmanis vairākkārt ieņēmis Ministru 

prezidenta, ārlietu, zemkopības, apgādības un kara ministra 

amatu. Bijis Latvijas Zemnieku bankas valdes priekšsēdētājs, 

direktors, arī Valsts zemes bankas padomes loceklis, kā arī žurnāla 

“Baltijas Lauksaimnieks” (1918), laikraksta “Brīvā Zeme” pielikuma 

“Zemes Spēks” redaktors (1921—1938).

1934. gada 15. maijā, būdams Ministru prezidents un ārlietu 

ministrs, Kārlis Ulmanis izdarīja valsts apvērsumu — atlaida 4. Sa-

eimu, slēdza visas politiskās partijas, izveidoja autoritāru valsts 

iekārtu. Pēc tam K. Ulmanis veica plašas reformas dažādās nozarēs, 

likvidēja saimniecisko krīzi, gandrīz likvidēja bezdarbu, nodrošināja 

strādniekiem lielāku algu. No 1936. gada aprīļa līdz 1940. gada 

20. jūnijam K. Ulmanis bija Valsts un Ministru prezidents, līdz 

21. jūlijam Valsts prezidents. 1940. gada 20. jūnijā viņš bija spiests 

apstiprināt t.s. Tautas valdību ar  Augustu Kirhenšteinu priekšgalā.

Kārlis Ulmanis apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni, Triju 

Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni, Atzinības krustu un daudziem 

citiem Latvijas apbalvojumiem, kā arī ar Francijas Kara krustu, 

Polijas Baltā Ērgļa ordeni, Norvēģijas Svētā Ūlafa ordeni, Itālijas 

Svētā Maurīcija un Svētā Lācara ordeni, Vatikāna Pāvesta Pija IX 

ordeni, Lietuvas Vītauta Dižā ordeni, Igaunijas Brīvības krustu un 

daudziem citiem ārvalstu apbalvojumiem.

K. Ulmanis bija dedzīgs patriots un vēlējās Latviju padarīt par lat-

visku zemi. Laikabiedru vērtējumā Ulmanis nebija tik daudz domā-

tājs, cik darītājs, kas paļāvās uz savu intuīciju. Viņš necieta ilgu vilci-

nāšanos, bija izcili apdāvināts politiķis, kam raksturīga dzelzs griba, 

milzīga enerģija, rīkotāja un organizētāja spējas, fanātiska darba 

mīlestība, pieticība personiskajā dzīvē, dziļš un patiess patriotisms. 

1940. gada 22. jūlijā PSRS drošības iestādes K. Ulmani deportēja uz 

PSRS, caur Maskavu izveda uz Vorošilovsku, vēlāk — Krasnovodsku 

(Turkmēnijas PSR). Miris Krasnovodskas cietuma slimnīcā 1942. ga-

da 20. septembrī. Apbedīts Krasnovodskas kapsētā. 
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 Andrejs

UPĪTS
1877—1970
Rakstnieks, literatūrzinātnieks, literatūrkritiķis

Andrejs Upīts ir visražīgākais rakstnieks latviešu literatūrā, 

daudzu romānu, stāstu, noveļu, lugu autors. Izcils Latvijas dabas 

ainavu, plašu tautas dzīves panorāmu un detalizēti izstrādātu 

spilgtu raksturu tēlotājs. Viņš sarakstījis tik daudz, ka šajā lappusē 

nepietiek vietas viņa darbu uzskaitei vien. Ārkārtīgi darbaspējīgs, 

paškritisks un ļoti kritisks pret saviem spalvas brāļiem. Darbojies arī 

žurnālistikā, literatūrzinātnē un literatūrkritikā, neiecietīgi un pole-

miski asi vērtējis kā aktuālās, tā arī literatūras vēstures parādības.

“Latviešu rakstniecība man mīļāka par visu pasaulē, tai es arī 

turpmāk gribu atdot savus spēkus kā prazdams un spēdams, bet 

allaž ar tīru sirdsapziņu. Atsevišķi cilvēki nāk un iet; paiet perso-

nīga draudzība un naids, bet, kas paliek, tas ir nopietni darītais 

idejiskais darbs. Taču tajā ir tā vienīgā vērtība, kas sniedzas pāri 

mūsu īsajam mūžam. [..] Vai tad latviešu rakstniecībai vajadzīga 

tikai viena doma, viens instruments un viena skaņa? Lai taču 

izcīnās dažādi ieskati savā starpā, jo savstarpējā izcīņā ir tautu un 

šķiru garīgā dzīvība un viņas dzenošais spēks,” tā rakstīja Andrejs 

Upīts vēstulē  Āronu Matīsam 1924. gadā. 

Dzimis 1877. gada 4. decembrī Rīgas apriņķa Skrīveru pagasta 

“Kalniņos” rentnieka ģimenē. Mācījies Skrīveru pagastskolā, pēc 

tam pašizglītojies. Apguvis krievu, vācu, franču, angļu valodu, 

daudz lasījis pasaules literatūras klasiķus oriģinālā, no tiem smē-

lies pieredzi, apguvis rakstnieka meistarības pamatus. 1896. gadā 

ieguvis draudzes un pilsētas skolotāja, vēlāk (1901) arī mājsko-

lotāja tiesības un strādājis par skolotāju. Andreja Upīša literārā 

darbība sākusies 1899. gadā ar stāstu “Vētrā” un dzejoli “Gars”, kas 

publicēti “Austruma” kalendārā. Sākotnēji nodevies galvenokārt 

dzejai, taču ātri uzspodrinājis savu spalvu sarkastiskos un formā 

pilnīgos prozas darbos. 

1905. gadā Andrejs Upīts apprecējās ar  Olgu Tīrumnieci, ar 

ko kopā nodzīvoja 65 gadus. No 1909. gada strādājis dažādu 

periodisko izdevumu redakcijās, tulkojis, nodarbojies ar rakstnie-

cību un publicistiku. Jau ar pirmajiem darbiem iezīmējas vairāki 

A. Upītim raksturīgi mākslinieciskie paņēmieni, simboli un motīvi, 

kas izmantoti arī viņa turpmākajā daiļradē, piemēram, virsrakstā 

ietvertais simbols, kas kļūst par variētu vadmotīvu darbam. Viņa 

daiļradei piemīt izteikta sociālo negāciju analīze. A. Upīts pats 

sevi pieskaitīja pie “lielo noliedzēju” pulka: “No pašiem rakstnieka 

darba sākumiem mani tomēr pievilka un interesēja dzīves un cil-

vēku negatīvās puses.” Romantismu kā virzienu A. Upīts apkarojis 

visu mūžu, bet īpaši asi vērsies pret 20. gadsimta modernisma 

virzieniem, dēvējot tos par literatūras pagrimuma izpausmi. 

1919. gadā iesais tījies P. Stučkas valdībā, vadījis Izglītības komi-

sariāta Mākslas nodaļu un aizbraucis līdzi lieliniekiem uz Krieviju. 

Pie pirmās izdevības 1920. gadā atgriezies dzimtenē, apcietināts, 

ievietots Centrālcietumā, pēc galvojuma atbrīvots, vēlreiz apcieti-

nāts, atbrīvots, kad Satversmes sapulce izsludināja amnestiju. Lai 

A. Upīti glābtu no nāvessoda, palīgā steiguši pazīstami kultūras 

darbinieki, to vidū Rainis. 

Rakstnieka spalvai pieder “Robežnieku” romānu virkne 

(1909—1934), romāni “Sieviete” (1910), “Pa varavīksnes tiltu” 

(1926), sižetiski vienotie romāni “Smaidoša lapa” (1937) un “Māsas 

Ģertrūdes noslēpums” (1939), epopejiskas ievirzes vēsturisko 

romānu cikls “Laikmetu griežos” (1937—1940). 

Latvijas brīvvalsts laikā Andreja Upīša talants spilgti izpaudies 

viņa novelēs, kam raksturīgais dramatisms panākts ar fabulas kāpi-

nājumu ierobežotā laikā un telpā un raksturu psiholoģisko veido-

jumu. Iznākuši noveļu krājumi “Skaidas atvarā” (1921), “Aiz paradīzes 

vārtiem” (1922), “Metamorfozas” (1923), “Kailā dzīvība” (1926). Šajā 

laikā daudz darbojies arī dramaturģijas laukā, rakstījis viencēlienus, 

komēdijas, kurās daudz sociālas ironijas un satīras, par ko liecina 

arī viņa ieviestais termins “sociālā komēdija”. Uzrakstījis vēsturisku 

traģēdiju triloģiju “Mirabo” (1926), “Žanna d’Arka” (1930), “Spartaks” 

(1943) u.c. lugas. Bērniem un jaunatnei sarakstījis grāmatas “Jaunā 

dzērve” (1913), “Sūnu ciema zēni” (1940) u.c. 

Tomēr nozīmīgākais Andreja Upīša veikums 30. gados ir kopā 

ar  Rūdolfu Egli sarakstītā “Pasaules rakstniecības vēsture” (1—4, 

1930—1934) un monogrāfija “Romāna vēsture” (1, 1941, 2 — 

manuskriptā). Ļoti daudz paveicis arī cittautu literatūras popu-

larizēšanā, tulkojis  G. Flobēra,  H. Manna,  A. Fransa,  H. Heines, 

 A. Tolstoja,  N. Gogoļa u.c. klasiķu darbus.

Padomju vara glorificēja Andreju Upīti gan viņa reālistiskā dzī-

ves tvēruma, gan sociālistiskās pagātnes (īpaši 1919. gadā) dēļ. Jau 

1940. gadā komunistu ideologi viņu iekļāva pseidovēlētās struk-

tūrās. No 1941. līdz 1944. gadam A. Upīts dzīvoja Kstiņinā Kirovas  

tuvumā. Šajā laikā viņš uzrakstīja latviešu zemniecības kultūrvēs-

turisko epopeju “Zaļā zeme” kā mīļu veltījumu dzimtenei. Par šo 

romānu A. Upītim 1946. gadā piešķirta PSRS Valsts prēmija.

Pēc kara atgriezies Rīgā, vadījis Latvijas Valsts universitātes 

Latviešu literatūras katedru (1944—1948), lasījis lekcijas. Andrejs 

Upīts bija Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras insti-

tūta dibinātājs un direktors (1946—1951), LPSR Rakstnieku savie-

nības priekšsēdētājs (1944—1954). Pretrunīgi vērtēts A. Upīša vei-

kums padomju okupācijas gados. Meistara paša augstu vērtētais 

romāns “Plaisa mākoņos” (1952) neguva lasītāju atzinību.

Rakstnieks pieņēma visus pagodinājumus, ordeņus un komu-

nistiskās partijas vadoņu uzslavas. Tika no saukts par “sociālistiskā 

reālisma pamatlicēju” latviešu literatūrā. Izstrādājis teorētiskos 

darbus “Ceļā uz sociālistisko reālismu” (1951), “Sociālistiskā reālis-

ma jautājumi literatūrā” (1957). Mūža nogalē uzrakstījis tenden-

ciozas ievirzes apceri par latviešu literatūru trimdā “Bezsaules 

noriets” (1967). Taisnību sakot, apceres melnrakstā ir Andreja 

Upīša piezīmes, ka šo tekstu viņam diktējis čekas virsnieks. 

Miris 1970. gada 17. novembrī Rīgā, apbedīts Meža kapos. 

Jauns, talantīgs skolotājs Mangaļos. 

Andrejs Upīts 1896. gadā Nikolaja 

ģimnāzijā Rīgā ieguva draudzes un 

pilsētas skolas skolotāja tiesības 

un 1897. gadā sāka strādāt par 

palīgskolotāju Mangaļu pagastskolā, 

pievērsās literārai darbībai. Izšķiroša 

nozīme Andreja Upīša pievēršanā 

dzejošanai bijusi Aspazijai, bet pievēršanā 

prozai —  Martai Rinkas jaunkundzei, 

izglītotai jaunai sievietei, vēlākai 

Augusta Dombrovska līdzgaitniecei 

Skrīveru pagastskolas audzēkņi 

19. gadsimta 90. gados pie 

skolas. Andrejs Upīts mācījies 

Skrīveru pagastskolā pie 

rakstnieka  J. Purapuķes, pēc 

tam pašizglītojies. Jau 15 gadu 

vecumā 1892. gadā laikrakstā 

“Mājas Viesis” ar pseidonīmu  Arāju 

Andrejs publicējis savus pierakstus 

“Parunas, Skrīveros uzrakstītas” 

un aprakstu “Kā mūsu senči 

agrāk Vidzemē dzīvojuši”

Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtas dibinātājs 

un direktors sava kolektīva vidū. Pēckara gados Andrejs Upīts vadīja 

Latvijas Valsts universitātes Latviešu literatūras katedru, Latvijas Zinātņu 

akadēmijas Valodas un literatūras institūtu, LPSR  Rakstnieku savienību, bija 

žurnāla “Karogs” atbildīgais redaktors. Par teorētisko darbu “Sociālistiskā 

reālisma jautājumi literatūrā” (1957) A. Upīts saņēma LPSR Valsts prēmiju

Andreja Upīša paša celtā māja 

Skrīveros 1908. gadā. Kopš 1972. gada 

šeit ir A. Upīša memoriālā muzeja filiāle

Andrejs Upīts un  Rūdolfs Egle 

1934. gadā. Abu kopīgais izcilais 

devums literatūras vēsturē ir 

“Pasaules rakstniecības vēsture” 

četros sējumos, kura iznākusi 

no 1930. līdz 1934. gadam 

Andrejs Upīts kopā ar ģimeni pie sava portreta 50. gadu 

beigās. Sēž Andrejs Upīts ar kundzi Olgu, stāv viņu 

dēls  Kārlis Upīts kopā ar sievu un dēlu Aivaru

 Andrejs Upīts savā dzīvoklī 

Rīgā 1960. gadā

Kopā ar sievu un dēlu Skrīveros 

1909. gadā. Šajā gadā Andrejs 

Upīts pabeidzis “Robežnieku” romānu 

virknes pirmo romānu “Jauni avoti”. 

Sabiedrības dzīvi un literārās 

parādības satīriski asi vērtē dzejoļos 

un feļetonos ar pseidonīmu  Tāravas 

Anniņa ciklā “Ar ušņu duramo”

Zaļā zeme. Skrīveri visu mūžu devuši Andrejam Upītim iedvesmu 

un darbasparu. Otrā pasaules kara gados dzīvodams Kstiņinā 

Kirovas (tagadējās Vjatkas) tuvumā, A. Upīts sarakstīja romānu 

“Zaļā zeme”, kurā attēloja sava dzimtā pagasta dzīvi

“Mūsu laikmeta ideāls nevar 

būt kaut kāda iedoma, 

fantoms un fikcija — bet 

tāpat gan visos laikmetos 

visas fikcijas galu galā ir 

dibinājušās uz tīri reāliem 

pamatiem. Ideālam vajag 

būt ciešā, nešķiramā sakarā 

ar sava laikmeta reālo dzīvi.” 

(A. Upīts, 1914)
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 Kārlis

SKALBE
1879—1945
Dzejnieks, sabiedrisks un valsts darbinieks

“No rasas smagāks 

paliek lauks Un sirds no 

atmiņām[..] 

Un lūpas smaida visu 

piedevušas, Kā likteni un 

sāpes sapratušas[..] 

Tās acis maigāk mirdz un 

gaišāk redz, 

Kas mūžību ir vaigā 

skatījušas[..]  

Es visur, visur jūtu zāli.” 

(K. Skalbe)

“TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI” — šos vārdus pēc Kārļa Skalbes 

ieteikuma iekala Brīvības piemineklī. Viss šo vārdu autora, sabied-

riskā darbinieka un dzejnieka mūžs bijis kā ziedojums Latvijas val-

stij, latviešu valodai un kultūrai. K. Skalbe bija cilvēks, kura vētrai-

najā dzīvē nav atdalāma literāta un dzejnieka jūsma no patriotiski 

un nacionāli domājoša cilvēka pārliecības. K. Skalbe bijis skolotājs, 

1905. gada revolūcijas dokumentētājs, trimdinieks, cietumnieks 

cariskajā Krievijā, latviešu strēlnieks, Latviešu pagaidu nacionālās 

padomes loceklis un viens no Latvijas valsts dibinātājiem, divu 

Saeimu deputāts, Žurnālistu arodbiedrības līderis, bet mūža bei-

gās trimdinieks Zviedrijā. Ja tam visam pieskaita bagāto literāro 

mantojumu, ieraugām neticami bagātu mūžu. 

Kārlis Skalbe dzimis 1879. gada 7. novembrī Cēsu apriņķa 

Vecpiebalgas pagasta “Incēnos”. Mācījies Veļķu pagastskolā un 

Vecpiebalgas draudzes skolā. Jau 16 gadu vecumā ar pseidonī-

mu  Austris laikrakstā “Balss” publicējis savu pirmo dzejoli “Sapnis”. 

1898. gadā iznākusi pirmā K. Skalbes sarakstītā grāmata — dze-

jojums “Pie jūras”. Strādādams par rakstvedi Raunā un Rīgā, 

K. Skalbe nokārtoja eksāmenus un ieguva tautskolotāja tiesības. 

Šajā laikā viņš iepazinies ar  Rūdolfu Blaumani, kas kļuvis par tuvu 

draugu un literāru krusttēvu, šī draudzība turpinājusies līdz pat 

R. Blaumaņa pāragrajai nāvei.

Rūdolfa Blaumaņa ietekmē Kārlis Skalbe kļuva par skolotāju 

Ērgļos, kur nostrādāja no 1901. līdz 1904. gadam. Šajā laikā Kārlis 

Skalbe iepazinās ar  Antonu Austriņu,  Jāni Akurateru,  Jāni Poruku, 

bet galvenais — ar  Lizeti Erdmani, kas 1910. gadā kļuva par dzej-

nieka sievu un līdzgaitnieci.

Ērgļos Kārlis Skalbe daudz rakstījis, sarakstīti dzejoļu krā-

jumi “Cietumnieka sapņi” (1902), “Kad ābeles zied” (1904), tur 

tapusi  arī viena no viņa populārākajām pasakām “Kā es braucu 

Ziemeļmeitas lūkoties”. Šā perioda darbos dzejnieka romantis-

mam raksturīgs krass ilgu, sapņu un realitātes pretnostatījums, 

protests pret merkantilismu un despotiju. K. Skalbe aktīvi iesais-

tījās sabiedriskajā dzīvē, piedalījās nelegālā pulciņa “Trubadūri 

Vidzemē” darbā. Kā politiski neuzticams 1904. gadā tika atlaists 

no skolotāja vietas.

1905. gadā Kārlis Skalbe piedalījās Latvijas skolotāju kongresā 

Rīgā, bija Latvijas Tautskolotāju savienības centrālā skolotāju 

biroja loceklis. Šajā pašā gadā viņš nodibināja un rediģēja žurnālu 

“Kāvi”, kurā pats daudz publicējās. 1906. gadā K. Skalbe parakstīja 

t.s. dekadentu manifestu žurnālā “Dzelme”. Par dažiem “Kāvu” 

redaktora darbiem, kas simpatizēja revolūcijai, žurnāls tika slēgts 

un pret Skalbi ierosināta prāva. K. Skalbe ļoti pārdzīvoja 1906. ga-

da cariskās valdības nežēlīgo izrēķināšanos ar latviešiem:

„Mūžam zili ir Latvijas kalni,

Mūžam nav miera zem Latvijas bērziem,

Mūžam raud taure pār Latvijas kalniem.

Sasisti mūsu upuru trauki,

Asiņu zvaigznēs dzimtenes lauki,

Zem sila sirmiem zariem

Miera nav mocekļu gariem…”

1906. gadā dzejnieks caur Somiju emigrēja uz Šveici, bet tajā 

pašā gadā nelegāli atgriezās Latvijā. 1907. gadā viņš emigrēja 

otrreiz — šoreiz uz Norvēģiju, kur uzturējās līdz 1909. gadam. 

Emigrācijas laiks netika šķiests velti — K. Skalbe pētīja dažādu 

tautu folkloru, sarakstīja dzejoļu krājumus “Zemes dūmos” (1906), 

“Veļu laikā” (1907), “Emigranta dziesmas” (1909), pasaku un tēloju-

mu krājumu “Ezerieša meita” (1907). 

1909. gadā Kārlis Skalbe atgriezās Rīgā, kur rakstnieku apcieti-

nāja kā bijušo žurnāla “Kāvi” redaktoru, un viņš laiku no 1911. gada 

novembra līdz 1913. gada februārim pavadīja cietumā, tur daudz 

lasīja vācu liriku, tulkoja  A. Puškina un  O. Vailda darbus, šai laikā 

iznāca pasaku krājums “Pazemīgās dvēseles”. 

Tieši pasakas Kārļa Skalbes prozā ieņem nozīmīgu vietu, tajās 

rakstnieks noliedz vardarbību un naidu, cildina garīgo spēku. 

Kārļa Skalbes “Kaķīša dzirnavas” (1913) ir vispopulārākā latviešu 

literārā pasaka, bet savu vietu literatūras klasikā ieņēmusi arī 

“Pasaka par vērdiņu”, pasakas “Milzis”, “Bendes meitiņa”. 

Sākoties Pirmajam pasaules karam, dzīve Kārli Skalbi mētāja 

pa pasauli. Viņš bija laikraksta “Līdums” korespondents Varšavā 

un Latviešu kultūras biroja mākslas nodaļas vadītājs Maskavā. 

1916. gadā viņš iestājās latviešu strēlniekos, rediģēja laikrakstu 

“Laiks”, bet vēlāk kļuva par žurnāla “Jaunā Latvija” redaktoru. 

Izdeva vairākus dzejoļu krājumus, kur spilgti tēloja izpostīto 

dzimteni un Brīvības cīņas: “Kara gleznas” (1914), “Daugavas viļņi” 

(1918). K. Skalbe bija viens no aktīvākajiem neatkarīgās Latvijas 

valsts idejas aizstāvjiem. Grāmatā “Mazās piezīmes” (1920), kas 

savu aktualitāti nav zaudējusi arī mūsu dienās, viņš izteicis savus 

apsvērumus par valsts politisko un tikumisko modeli. 1918. gadā 

viņš kļuva par Latviešu Pagaidu nacionālās padomes locekli. 

Latvijas brīvvalsts laikā Kārlis Skalbe bija aktīvs dažādu bied-

rību, kongresu un laikrakstu vadītājs, Satversmes sapulces locek-

lis un divu Saeimu deputāts, labs orators, komunistisko ideju 

 noliedzējs.

Līdz 1941. gadam izdoti vairāki Kārļa Skalbes pasaku krājumi — 

“Pasaka par vecāko dēlu un citas pasakas” (1924), “Mātes leģenda” 

(1928), “Muļķa laime” (1932), kā arī dzejoļu krājumi “Vakara uguns” 

(1927), “Zāles dvaša” (1931), “Klusuma meldijas” (1941). 

Vācu okupācijas laikā Kārlis Skalbe vadīja žurnālu “Latvju 

Mēnešraksts”. 1944. gadā viņš devās bēgļu gaitās uz Zviedriju, 

kur ļoti skuma pēc dzimtenes, saslima un 1945. gada 15. aprīlī 

Stokholmā nomira. 1992. gada 20. jūnijā urnas ar Kārļa Skalbes 

un Lizetes Skalbes pelniem tika pārbedītas Vecpiebalgas pagasta 

“Saulrietos”.

Trīs dzejnieki — trīs draugi —  Jānis Akuraters,  Antons Austriņš, 

Kārlis Skalbe 1905. gadā. Jānis Akuraters bijis laikraksta “Jaunākās 

Ziņas” redaktors, diktors Rīgas radiofonā. Viņš tulkojis  H. Ibsena lugas 

“Brands”, “Pērs Gints”, “Troņa tīkotāji”, O. Vailda traģēdiju “Salome”, bijis 

viens no dekadentu manifesta autoriem un parakstītājiem. 1905. gada 

revolūcijas laikā latvieši dziedāja himnu ar J. Akuratera vārdiem “Biedri, 

nu celieties kājās…”. Antons Austriņš bija dzejnieks dekadents un 

individuālists, piedalījās 1905. gada 13. janvāra demonstrācijā, kurā 

tika ievainots. 1906. gadā vairākus mēnešus bija apcietinājumā 

Skalbju ģimene 30. gados vasarā 

“Saulrietos”. No kreisās: meita 

Ilze, dēls Jānis, Kārlis Skalbe, 

mazdēls Andrejs, sieva Lizete

Kārlis Skalbe,  Aleksandrs Štrāls un  Jānis Jaunsudrabiņš “Burtnieku 

namā” 1910. gadā. 1909. gadā Kārlis Skalbe atgriezās no trimdas 

Skandināvijā, 1911. gada decembrī viņš tika apcietināts kā bijušais 

žurnāla “Kāvi” redaktors, notiesāts, 1913. gadā atbrīvots

Kārļa Skalbes vasarnīca “Saulrieti” Vecpiebalgas pagastā, Incēnu kalnā. 

No “Saulrietiem” redzamā ainava ar Alauksta ezeru ir viena no gleznainākajām 

Latvijā. Piebalgā Skalbju ģimene pavadījusi 18 vasaras (1926—1944). Celtnei 

ir lieli logi ezera pusē, plaša goda istaba, kolonnas un krāsnis. Istabas grezno 

majestātiski svečturi, kas vedina atcerēties Skalbes pasakas un ļauj māju 

dēvēt par pasaku ķēniņa pili. Iepretim — Vaktskalnā — apbedītas urnas ar 

dzejnieka, viņa sievas un meitas pelniem. Ēkā 1984. gadā atklāts muzejs, 

mājas iekārtojums saglabāts tāds, kāds tas bija Skalbes dzīves laikā

Jauns dzejnieks latviešu literārās domas 

priekšgalā. Latvijas kultūrā 20. gadsimta 

sākumā notika neparastas pārmaiņas. 

Neparasti bija tas, ka Latvijā līdera pozīcijās 

izvirzījās latviešu māksla un literatūra, kas 

profesionālajā izaugsmē un māksliniecisko 

sasniegumu ziņā nostājās vienā līmenī ar 

vācbaltu, krievu, ebreju un citu etnisko 

grupu radošās inteliģences devumu

Baigajā 1940. gadā. Kārlis Skalbe ļoti 

pārdzīvoja Latvijas brīvības zaudēšanu:

“Daudz mocekļu bij izredzētu

Tev, mana mazā tēvija,

Kas līdz ar mātes vārdu svētu

Čukst sāpju stundā: “Latvija!…””

Ar padomju okupācijas režīmu K. Skalbe 

nesadarbojās un dzīvoja klusu, noslēgtu 

dzīvi. Attēlā: kopā ar sievu Lizeti Rīgā 

Pēdējais vakars uz dzimtās 

zemes. Kārlis un Lizete 

Skalbes, Niklāvs Strunke 

Jūrkalnē 1944. gadā. 

K. Skalbe nevēlējās vēlreiz 

piedzīvot lielinieku okupāciju 

un 1944. gadā no Jūrkalnes 

ar laivu devās uz Zviedriju. 

Trimdā viņš rakstīja:

Es sapni par dzimteni 

pagalvī likšu,

Ar viņu atkal laimīgs es tikšu

Un dusēšu saldi kā 

mātes rokās —

Pat nāves mokās.

Latviešu rakstnieki viesos pie Kārļa Skalbes “Saulrietos” 1934. gadā

Pieredzējis politiķis, sabiedrisks 

darbinieks. Latvijas brīvvalsts laikā  Kārlis 

Skalbe bija aktīvs dažādu biedrību, 

kongresu un laikrakstu vadītājs, 

Satversmes sapulces loceklis un 

divu Saeimu deputāts, labs orators, 

komunistisko ideju pretinieks

Tēvzemes bēdas

Es esmu svabads vīrs, 

Un nespiež mani nekas.

Tik manas tēvzemes bēdas

Man naktī nedod miera.

Viņas posts manim sāp, 

Viņas kauns mani dzeļ.

Ak, darāt, ko vajag darīt,

Lai laime Latvijā zeļ! 
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PERSONĪBU

 Jānis

BALODIS
1881—1965
Militārs darbinieks, politiķis

Cietumu pārdzīvojis. Latvijā pēc 

apcietinājumā pavadītajiem gadiem Jānis 

Balodis atgriezās 1956. gada beigās, jau 

sirmā vecumā. Attēlā: ģenerālis Balodis 

Daugavas krastā pie Sēlpils 1961. gadā

Bruņumašīna “Sargs” Esplanādē. 

Latvijas valsts, savu neatkarību izcīnījusi 

karā ar lieliniekiem un  Bermonta-Avalova 

algotņu armiju, steidza nostiprināt savus 

bruņotos spēkus. Šajā jomā lielākie 

nopelni ir ģenerālim Jānim Balodim

Kārļa Ulmaņa valdība Brīvdabas muzeja apmeklējuma laikā. No kreisās: 

zemkopības ministrs  Jānis Birznieks, iekšlietu ministrs  Vilis Gulbis, kara 

ministrs Jānis Balodis, Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, sabiedrisko 

lietu ministrs  Alfrēds Bērziņš, tieslietu ministrs  Hermanis Apsītis, sakaru 

ministrs  Bernhards Einbergs, izglītības ministrs  Augusts Tentelis

Kopā ar Cēsu kauju cīnītājiem 

1921. gadā. Cēsu kaujas 1919. gada 

jūnijā, kurās tika sakauts landesvērs, 

ievadīja lūzumu Latvijas liktenī. Tiesa, 

Jānim Balodim nebija ne mazāko 

nopelnu Cēsu kaujās, vēl vairāk, viņš 

no tām nemotivēti izvairījās. Attēlā 

Jānis Balodis sēž pirmajā rindā vidū

Kara ministrs un Latvijas 

armijas veidotājs. 

1935. gadā Ministru prezidents  Kārlis 

Ulmanis un ģenerālis  Jānis Balodis 

pieņem karaspēka parādi 

Aviācijas pulka apmeklējuma laikā 30. gadu beigās. No kreisās: Aviācijas 

kursu priekšnieks pulkvedis-leitnants  Nikolajs Bulmanis, ģenerālis Jānis 

Balodis, ārlietu ministrs  Vilhelms Munters, ģenerālis  Mārtiņš Hartmanis, 

Aviācijas pulka komandieris pulkvedis-leitnants  Rūdolfs Kandis 

Goda vārti. Pēc 1934. gada 15. maija 

apvērsuma Kārlis Ulmanis un Jānis 

Balodis daudz apmeklēja Latvijas 

novadus. Vienmēr viņus sagaidīja 

ar ziediem, ovācijām, goda vārtiem, 

viņu priekšā bērni kaisīja ziedus

Pulkvedis. Jānis Balodis 

Pirmajā pasaules karā cīnījies 

ar vāciešiem Austrumprūsijā, 

divreiz ievainots, kritis 

gūstā. Latvijā viņš atgriezās 

1918. gada novembrī un 

pieņēma apsardzības ministra 

piedāvāto Latvijas Pagaidu 

valdības Virsnieku rezerves 

rotas komandiera vietu

Latviešu virsnieks. 

Ģenerāļi Jānis Balodis (pirmajā 

rindā devītais no labās) 

un  Krišjānis Berķis (pirmajā 

rindā astotais no labās) latviešu 

virsnieku ballē Rīgas Latviešu 

biedrības namā 1933. gadā

“Manā dzīvē ir bijuši tādi 

brīži, kad trūkst vārdu, lai 

cilvēks varētu izteikt to, ko 

viņš jūt. Tādi brīži man bija 

tad, kad nāca uzvara pie 

Ventas, pie Cēsīm, 

11. novembrī, Rīgu 

atbrīvojot, 21. novembrī, 

Jelgavu atbrīvojot, Latgales 

cīņās. [..] Par to darbu, kas 

padarīts deviņpadsmitā 

gadā, nevienam nebūs 

jāsarkst.” (J. Balodis)

Jānis Balodis ir Latvijas Brīvības cīņu dalībnieks, veiksmīgs 

karavadonis un ietekmīgs politiķis neatkarīgajā Latvijā 20. gad-

simta 30. gados. Viņu cienīja karavīri un atzina latviešu tauta. Labu 

izglītību ieguvis un kaujas laukā kara mākslu apguvis virsnieks. 

Jānis Balodis dzimis 1881. gada 20. februārī Valkas apriņķa 

Trikātas pagasta “Vēžniekos”. Pēc draudzes skolas beigšanas 

1898. gadā iestājies savvaļniekos Krievijas armijas 110. Kamas 

kājnieku pulkā Kauņā. 1902. gadā beidzis Viļņas karaskolu, pieda-

lījies Krievijas—Japānas karā. Pirmajā pasaules karā krievu armijas 

rindās veiksmīgi karojis Austrumprūsijā un saņēmis II šķiras 

Sv. Staņislava, II šķiras Sv. Annas un IV šķiras Sv. Vladimira ordeni, 

IV šķiras Sv. Jura krustu, paaugstināts par kapteini (1914). Divreiz 

ievainots un, atrazdamies lazaretē, kritis vācu gūstā (1915). Par 

Jāņa Baloža gaitām Krievijas—Japānas karā un Pirmajā pasaules 

karā var lasīt tikai un vienīgi spožas at sauksmes.

Latvijā pulkvedis Jānis Balodis no gūsta atgriezās 1918. gada 

novembrī, jau pēc neatkarīgas valsts pasludināšanas, pieņē-

ma apsardzības ministra piedāvāto Latvijas Pagaidu valdības 

Virsnieku rezerves rotas (vēlākās 1. neatkarības rotas) komandiera 

vietu un tūlīt iesaistījās Latvijas Brīvības cīņās. J. Balodis vadīja 

rotu cīņās pie Skrundas un Ventas. Viņš ir viena no izcilākajām 

personībām Brīvības cīņu vēsturē, un tas arī lielā mērā nosacīja 

viņa turpmāko karjeru. J. Baloža kopdarbība ar nacionālo armiju 

norisēja Latvijas vēstures slavenākajā laikā, no valsts neatkarības 

pasludināšanas cauri Brīvības cīņām līdz Latvijas starptautiskai 

atzīšanai. Sākoties cīņām par Latvijas neatkarību, nacionālā armija 

bija tikai tās veidošanās sākumā, un tas bija arī vēlākā ģenerāļa 

Baloža nopelns, ka tā kļuva ar katru dienu spēcīgāka un uzvarēja 

visās frontēs.

Pēc pulkveža  Oskara Kalpaka nāves Jānis Balodis uzņēmās 

Baltijas landesvēra Latviešu atsevišķā bataljona pagaidu koman-

dēšanu, bet vēlāk ar apsardzības ministra pavēli Nr. 21 pulkvedi 

J. Balodi apstiprināja par bataljona komandieri un viņš to veda 

cīņās Zemgalē un Kurzemē. Baloža uzticība Latvijas valstij un 

Pagaidu valdībai bija nelokāma, un veltīgi bija viņam izteiktie 

piedāvājumi pieslieties vācu “direktorijai”. 1919. gada 15. jūlijā, 

pārformējot nacionālās karaspēka vienības, pulkvedi J. Balodi 

iecēla par Kurzemes divīzijas komandieri cīņās pret lieliniekiem. 

Kad Rīgas frontē uzbruka bermontieši, Ministru kabinets iecēla 

J. Balodi par nacionālās armijas virspavēlnieku. Tieši viņa virs-

vadībā mūsu nacionālā armija 11. novembrī atbrīvoja Rīgu un 

piespieda ienaidnieku atstāt Zemgali un Kurzemi. Kaujās par 

Latgales atbrīvošanu no lielinieku varas J. Balodis armiju vadīja jau 

ģenerāļa pakāpē (1920).

Vēlāk viņa biogrāfi mēdza uzsvērt, ka ģenerālis J. Balodis “bija 

pirmais starp līdzīgiem”, ka karavīri viņam uzticējās, paļāvās uz 

viņu un tādēļ sekoja viņam kaujās. Arī kļuvis ievērojams valsts dar-

binieks, viņš bijušajiem cīņu biedriem — karavīriem — joprojām 

palika “baltais ģenerālis”. 

Jāņa Baloža nopelni Latvijas valsts neatkarības izcīnīšanā un 

nosargāšanā novērtēti, piešķirot viņam visu trīs šķiru Lāčplēša 

Kara ordeņus. To piešķīrums pamatots ar to, ka viņš “1920. gada 

janvārī, februārī un martā uz savu ierosmi, ar izturīgu varonī-

bu, trūcīgi apbruņotiem un skaitliskā ziņā mazākiem spēkiem, 

nepārtrauktās kaujās satrieca un izdzina mums naidīgo Krievijas 

karaspēku no Latvijas robežām” un, “pieņemdams Latvijas armijas 

vadīšanu vienā no viskritiskākajiem brīžiem, veda to pie spožas 

uzvaras, galīgi satriekdams pretinieka armijas”. Ģenerālis apbal-

vots arī ar Igaunijas Brīvības krustu, Polijas ordeni “Virtuti militari”, 

Somijas Baltās Rozes ordeni, Lietuvas Vītauta Dižā ordeni un 

citiem ārvalstu augstākajiem apbalvojumiem.

Karam beidzoties, Jānis Balodis atstāja dienestu. 1921. gadā 

Satversmes sapulce viņam piešķīra jaunsaimniecību — Līvbērzes 

Upesmuižu, ko ģenerālis nosauca par “Baložiem”.

1923. gadā pēc Aizsargu 1. kongresa lūguma Jānis Balodis 

kļuva par aizsargu goda šefu, bija Lāčplēša Kara ordeņa domes 

pastāvīgais biedrs, darbojies arī Kara invalīdu palīdzības fonda 

domē, Brāļu kapu komitejā, Brīvības pieminekļa komitejā un citās 

sabiedriskās organizācijās.

1925. gadā Jānis Balodis ievēlēts Saeimā un darbojies 

Zemnieku savienības frakcijā, bijis Karalietu komisijas priekšsē-

dētājs, bet no 1931. līdz 1940. gadam kara ministrs. 1934. gada 

15. maijā Jānis Balodis aktīvi piedalījās valsts apvērsumā. Viņš kā 

karavīrs bija uzticams vienas personas vadībai un bija visai liels 

partiju cīņu ienaidnieks. 

Pēc valsts apvērsuma Jānis Balodis kļuva par otru ietekmīgāko 

personu Latvijas politikā. Saskaņā ar 1936. gada 12. marta likumu 

Valsts prezidenta prombūtnē viņa pienākumi bija jāveic kara 

ministram J. Balodim. 1940. gada aprīlī, kad daudzviet Latvijā 

jau saimniekoja PSRS karaspēks, tika pieņemts jauns aizsardzības 

likums. Starp kādreizējiem sabiedrotajiem — Kārli Ulmani un 

Jāni Balodi — radās domstarpību plaisa, un 5. aprīlī Balodis no 

kara ministra amata tika atbrīvots. Iespējams, īstais iemesls bijis 

Baloža kundzes Elvīras sarkastiskie izteicieni par Kārli Ulmani, kā 

arī Baloža uzstājīgā vēlme sagatavot jaunu satversmi. 

1941. gada 31. jūlijā Jāni Balodi kopā ar sievu Elvīru izsūtīja 

uz Sizraņu Krievijā. 1941. gada vasarā pēc Vācijas un PSRS kara 

sākuma J. Balodi kā politiski neuzticamu apcietināja un ieslodzīja 

Kuibiševas cietumā. No 1946. līdz 1952. gadam viņš bija ieslodzīju-

mā Ivanovas cietumā, tad kā bīstamu noziedznieku viņu nosūtīja 

uz īpašo cietumu Vladimirā. 

Latvijā Jānis Balodis atgriezās 1956. gada beigās, dzīvoja Rīgā, 

Tērbatas ielā, bet vasarā — Saulkrastos. Tur viņš arī 1965. gada 

8. augustā miris. Apbedīts Meža kapos Rīgā. 
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 Oskars

KALPAKS
1882—1919
Militārs darbinieks, Latvijas Pagaidu valdības bruņoto vienību pirmais komandieris

“Tie Latvijas tautas un 

Latvijas patstāvības 

ienaidnieki, kuri Kalpaka 

nāvi būtu gribējuši, ar šo 

nāvi savu ļauno nolūku nav 

panākuši, gluži otrādi — 

viņi ir panākuši pretējo — 

Kalpaka varoņa gars lido 

pāri visai Latvijai un sauc 

uz jauniem varoņdarbiem.”

(O. Nonācs)

Latvijas nacionālo bruņoto spēku veidotājs Oskars Kalpaks  

dzimis 1882. gada 6. janvārī Cēsu apriņķa Meirānu pagasta 

“Liepsalās” rentnieka ģimenē. Mācījies Visagala pagastskolā, 

Lubānas ministrijas skolā, kur apguvis arī vijoļspēli. 1903. gada 

18. janvārī O. Kalpaks tika ieskaitīts Krievijas armijas 10. divīzijas 

40. Kolivaņas pulkā, kas bija dislocēts Varšavā. Dienestu beidzis 

ar seržanta pakāpi 1905. gadā un iestājies Irkutskas junkurskolā, 

ko beidzis 1908. gadā. Jau mācīdamies Irkutskā, izpelnījies savu 

pirmo valstisko apbalvojumu — medaļu “Par uzcītību”, kas, tiesa, 

piešķirta par piedalīšanos strādnieku nemieru apspiešanā. Pēc 

junkurskolas nu jau kā virsnieks atgriezies Varšavā 183. Pultuskas 

kājnieku pulkā. Pirmā pasaules kara sākumā, 1914. gada augustā, 

O. Kalpaks ar savu pulku kā ložmetēju vada komandieris nokļuva 

krievu—austriešu frontē Galīcijā. Grūtajās cīņās O. Kalpaku viegli 

ievainoja, viņš palika ierindā un par kaujas panākumiem tika 

apbalvots ar IV šķiras Sv. Annas ordeni. 1914.—1915. gada kaujās 

pie Sanas un Krakovas, kā arī Karpatu operācijās O. Kalpaku par 

drošsirdību un iniciatīvu apbalvoja ar trīs ordeņiem. 1915. gada 

maijā sākās krievu armijas atkāpšanās. O. Kalpaks ar savu rotu 

cīnījās ziemeļos no Brestas un kaujās izrādīja lielu izturību un 

neatlaidību, segdams pulka, pat divīzijas atkāpšanos. Par 1915. ga-

da augusta kaujām pie Zeļonijdvorecas, kur O. Kalpaks ar nelielu 

vienību uz dažām stundām aizturēja vairāku vācu pulku uzbruku-

mu un no ielenkuma pasargāja divīziju, viņu apbalvoja ar Sv. Jura 

zobenu. Savukārt 1915. gada septembra kaujās, kad O. Kalpaka 

rota pēkšņā pretuzbrukumā pie Servečas Minskas guberņā ielau-

zās vācu ierakumos, viņu apbalvoja ar IV šķiras Sv. Jura ordeni. 

Jāatzīmē, ka Sv. Jura zobenu un ordeni piešķīra īpaša dome un 

šādus apbalvojumus varēja izpelnīties, tikai veicot izcilu varoņ-

darbu, riskējot ar dzīvību sevišķi grūtos apstākļos. Sv. Jura kaujas 

zīmju statūti vēlāk, Latvijas Republikas laikā, kalpoja par paraugu 

Lāčplēša Kara ordeņa statūtu izstrādāšanai. 1917. gada septembrī 

O. Kalpaks pēc izdienas ieguva apakšpulkveža dienesta pakāpi. 

Pirmā pasaules kara laikā par varonību kaujās Dienvid rietumu un 

Rietumu frontē O. Kalpaks saņēma visus viņa dienesta pakāpes 

virsniekam iespējamos Krievijas apbalvojumus un paaugstināju-

mus dienesta pakāpē. 

Politiski Oskars Kalpaks atbalstīja 1917. gada Februāra bur-

žuāziski demokrātisko revolūciju, jo šai laikā viņš iestājās Krievijas 

Sociālistu revolucionāru (eseru) partijā. Savukārt lielinieku idejas 

O. Kalpakam bija svešas, tādēļ 1918. gadā viņš izšķīrās par radikālu 

soli — atstāt Krievijas armiju, jo, viņaprāt, 1917. gada Oktobra apvēr-

sums atsvabinājis no zvēresta uzticīgi kalpot Krievijas kara spēkā.

1918. gada rudenī Oskars Kalpaks atgriezās dzimtenē, sākumā 

palīdzēja brālim saimniecībā, bet novembra beigās devās uz Rīgu. 

Latviešu tautas vēsturē risinājās būtiski politiski notikumi, kas izvir-

zīja divas alternatīvas — vai nu cīnīties par lielinieku varu, vai par 

savas — nacionālas, pilsoniskas valsts izveidošanu. Kalpaku aizrāva 

neatkarīgās Latvijas ideja, un no 11. decembra viņš jau bija Cēsīs 

Vidzemes kara apgabala pavēlnieka rīcībā. Latviešu rotu formēša-

na, pie kuras ķērās arī Kalpaks, bija sarežģīts uzdevums. Ar Latvijas  

Pagaidu valdības apsardzības ministra pavēli 1918. gada 31. de-

cembrī pulkvedi-leitnantu Oskaru Kalpaku iecēla par komandieri 

latviešu vienībām, kas bija pakļautas Baltijas landesvēra vācu 

virsštābam. Šis latviešu karaspēks sastāvēja no trim rotām (Cēsu, 

Virsnieku rezerves un Studentu), kuras kopumā veidoja t.s. Kalpaka 

bataljonu (Latviešu atsevišķais bataljons). Sarkanajai armijai uzbrū-

kot, Ulmaņa Pagaidu valdība Studentu rotas pavadībā 1919. gada 

janvāra pirmajās dienās pārcēlās uz Jelgavu, bet Kalpaka koman-

dēto vienību uzdevums bija segt šo valdības atkāpšanos. Tā kā 

O. Kalpaks atradās vienā frontes pusē ar vācu okupācijas karaspē-

ku un vācbaltiešu baronu formējumiem, un viņa nostāja nebūt 

nebija tautai tīkama, jaunizveidoto kara spēku nereti apsaukāja par 

nodevējiem un baronu kalpiem.

1. februārī Liepājā no Vācijas ieradās ģenerālis  Rīdigers fon 

der Golcs un kļuva par apvienotā karaspēka pavēlnieku Kurzemē. 

8. februārī fon der Golcs apmeklēja Kalpaka bataljonu, kas bija 

novietojies Rudbāržu pilī. Kaut arī vācu ģenerālis šo sarunu 

apraksta kā samierniecisku, vienprātības starp abiem virsniekiem 

nav bijis. Marta sākumā sākās fon der Golca armijas uzbrukums 

lieliniekiem visā frontē. Fon der Golca rīcībā bija ap 10 000 vīru, 

no tiem Kalpaka 600 vīru bija neliela daļa. Kalpaka bataljons 

un vācu dzelzsdivīzijas spēki, cenšoties pie “Airītēm” nogriezt 

atkāpšanās ceļu sarkanajiem strēlniekiem, starp “Engurnieku” un 

“Skudru” mājām nonāca savstarpējā sadursmē. No apšaudes laikā 

gūtajiem ievainojumiem 6. marta pēcpusdienā nomira bataljona 

komandieris Oskars Kalpaks, Atsevišķās (Studentu) rotas koman-

dieris kapteinis  N. Grundmanis, Atsevišķās jātnieku nodaļas virs-

leitnants  P. Krievs un bataljonam piekomandētais vācu baterijas 

leitnants  H. Šrinders. Jādomā, ka tā bija vācu puses apzināta 

sazvērestība, jo Kalpaka pilsoniskā nostāja un uzticība Latvijas 

valdībai viņiem nebija tīkama. Formāli gan dzelzsdivīzijas haupt-

maņa  fon Borha bataljons latviešu karavīrus apšaudīja tāpēc, ka 

noturēja tos par lieliniekiem. 

Pēc nāves Oskars Kalpaks apbalvots ar visu trīs šķiru Lāčplēša 

Kara ordeni par to, ka laikā, kad sarkanā armija uzbruka tikko 

proklamētajai Latvijas brīvvalstij, ieņemdama valsts lielāko daļu, 

viņš ar neizsīkstošu enerģiju un nelokāmu ticību Latvijas nākotnei 

grūtos apstākļos noorganizēja patriotismā un kaujas garā stiprus 

pirmos bruņotos spēkus. Pulkvedi O. Kalpaku apbedīja 1919. gada 

11. martā Liepājas Ziemeļu kapos. Izvadīšanā piedalījās Latvijas 

Pagaidu valdības pārstāvji ar  K. Ulmani un vācieši ar R. fon der 

Golcu priekšgalā. 1919. gada 18. septembrī Oskaru Kalpaku svinīgi 

pārbedīja dzimtā Meirānu pagasta Visagala kapsētā. 

Populārs fotoattēls, kurā Oskars Kalpaks redzams sava bataljona 

cīnītāju vidū. 1919. gadā O. Kalpaka bataljons bija apmeties 

Rudbāržu pilī. Šeit Kalpaku apmeklēja arī ģenerālis  Rīdigers fon der 

Golcs, starp abiem virsniekiem notikusi nopietna saruna. O. Kalpaks 

fon der Golcu esot cienājis ar laucinieciski servētu medījumu 

un fon der Golca atmiņā palicis kā ļoti vienkāršs cilvēks

Kalpaka bataljona karavīri atpūtā. 

Fotografēts Skrundā dažas dienas pēc Oskara Kalpaka nāves

Uzvarām vainagots kauju ceļš. Oskara Kalpaka vadībā latviešu karavīri 

sāka uzvaras gājienu, kurā tie padzina ienaidnieku no Latvijas. Latvijas 

nacionālajiem bruņotajiem spēkiem bija lemts augt un stiprināties, no 220 

karavīriem, kas O. Kalpaka vadībā atkāpās no Rīgas uz Jelgavu 1919. gada 

janvārī, tie kaujās izauga par 70 000 vīru armiju 1920. gada sākumā

1919. gadā no Liepājas ostas ar kuģi Kalpaka mirstīgās 

atliekas pārveda uz Rīgu. 1919. gada 18. septembrī Oskars 

Kalpaks  tika guldīts dzimtās Meirānu puses Visagala kapsētā

Oskara Kalpaka atdusas vieta. 

Visagala kapsētā 1927. gadā 

atklāja  K. Zāles darināto 

pieminekli. Te attēlotais 

granītā kaltais senlatviešu 

karavīrs lūkojas uz tuvējo senču 

pilskalnu, viņa skats sniedzas 

arī tālumā, pāri Aiviekstei līdz 

mežu ieskautajām “Liepsalām” 

Liepājas Ziemeļu kapos. Pēc Oskara Kalpaka nāves 6. martā 

parādījās sēru sludinājumi un līdzjūtības apliecinājumi, pēc tam 

plaši bēru apraksti. Pagaidu valdība izsludināja divu nedēļu sēras. 

Kalpaku apbedīja 11. martā Liepājas Ziemeļu kapos. O. Kalpaka 

pirmajā atdusas vietā vēlāk bieži pulcējušies latviešu virsnieki, lai 

godinātu viņa piemiņu. Attēlā: runā ģenerālis  Jānis Balodis.   

“Airītes”. Vietā, kur savulaik no vācu 

lodēm krita pulkvedis Oskars Kalpaks, 

atrodas muzejs un piemiņas vieta

Meirānos, Lubāna 

pusē.  Oskars Kalpaks kopā ar 

tēvoci un brālēnu Eduardu

Strauja karjera cariskās 

Krievijas bruņotajos spēkos.

Oskars Kalpaks ierakumos 

1915. gada vasarā
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 Edvarts

VIRZA
Edvards Virza, Jēkabs Eduards Liekna
1883—1940
Dzejnieks, tulkotājs, sabiedrisks darbinieks

Edvarts Virza (īstajā vārdā Jēkabs Eduards Liekna) dzi-

mis 1883. gada 27. decembrī Jelgavas apriņķa Silgales pagas-

ta “Rāceņos” saimnieka ģimenē. Beidzis Bauskas pilsētas skolu 

(1901), klausījies Maskavā lekcijas tieslietās un tautsaimniecībā 

(1904—1905), pēc tam dzīvojis dzimtas mājās “Billītēs”, mācījies 

franču valodu un atdzejojis franču autoru darbus. Pirmā pasau-

les kara laikā E. Virza brīvprātīgi pieteicās 5. Zemgales latviešu 

strēlnieku pulkā, 1917.—1918. gadā Petrogradā darbojies Latviešu 

pagaidu nacionālajā padomē. 1918. gada beigās E. Virza bija 

nacionālās valdības laikrakstu žurnālists Liepājā un Valkā, galve-

nokārt publicējies laikrakstā “Tautas Balss”. 1920. gadā viņš appre-

cējās ar dzejnieci  Elzu Stērsti. Bijis Latvijas Preses biroja vadītājs 

Parīzē (1920—1922), laikraksta “Brīvā Zeme” literārās daļas vadītājs 

(1923—1940), radiofona priekšlasījumu nodaļas vadītājs, Dailes 

teātra direktors (30. gados), Izglītības ministrijas mākslas nodaļas 

vadītājs (1934—1936).

Edvarta Virzas pirmā publikācija ir dzejoļu cikls “Nakts dzies-

ma” žurnālā “Dzelme” (1906). Viņa pirmais dzejoļu krājums “Biķeris” 

(1907) izraisīja sašutumu literārajās aprindās tajā ietverto erotisko 

dzejoļu, jutekliskās pasaules atseguma dēļ. Kritika vainoja dzej-

nieku slimīgumā, pat perversitātē. Taču pie modernistu paau-

dzes piederošā dzejnieka skatījumā mīlestība nozīmēja dzīvības 

visaktīvāko formu, bet atzīšanās mīlestībā — atklātību pašam 

pret sevi, jo simboliskajā vērtību sistēmā kailums ir atklātība, 

apģērbs — melīgums.

Pavisam izdoti seši Edvarta Virzas dzejoļu krājumi: “Biķeris”, 

“Dievišķīgās rotaļas” (1919), “Laikmets un lira” (1923), “Skaidrība” 

(1927), “Dzejas un poēmas” (1933) un “Pēdējās dzejas” (1941). 

Pēdējais krājums iznāca jau pēc Edvarta Virzas nāves, viņa dzī-

vesbiedres E. Stērstes sakārtojumā. Atsevišķi 1924. gadā izdotas 

poēmas “Hercogs Jēkabs” un “Karalis Nameitis”, kas pieskaitāmas 

pie latviešu liroepikas augstākajiem sasniegumiem.

Krājumā “Laikmets un lira” ietverts dzejolis “Nakts parāde”, 

kura rindas “Tas dvēseļu putenis gaisā, kad Ziemsvētki, ceļas viņš 

tad”, liek domāt, ka Latvijas Brīvības cīņu simbols — “dvēseļu 

putenis”, ko vēlāk izmantojis  A. Grīns savas triloģijas “Dvēseļu 

putenis” nosaukumam — ir E. Virzas radīts.

Īpaša ir soneta “Baiga vasara” vēsture. Tas uzrakstīts 1939. gada 

Trešajās Lieldienās un ir viens no mīklainākajiem darbiem latviešu 

literatūras vēsturē. Baigs pareģojums izskan rindās:

Laiks šovasar vairs neies vecās sliedēs,

[..]

Vējš miglu sarkanu pār laukiem dzīs,

Bez laika kokiem augļi nokritīs,

Par nastu būs, kas ir, un tas, kā nava.

Vai tā tiešām bija dzejnieka nākotnes vīzija, ir grūti pateikt, 

taču padomju okupācijas varu šis dzejolis uztrauca, ne velti visa 

Virzas daiļrade tika iekļauta aizliegtās literatūras sadaļā. Edvarta 

Virzas dzejā daudz intīmu pārdzīvojumu atseguma, arī zemnie-

ciskā dzīvesveida cildinājuma, kurā dzejnieks saredz tautas stabi-

litātes nodrošinājumu. Sākot ar krājumu “Skaidrība”, E. Virzas dzejā 

sāk dominēt spēcīgas personības, vadoņa tips, ideja par sekošanu 

mūžīgām, nepārejošām vērtībām. Spilgta vizuālā tēlainība, klasi-

cistiskais monumentālisms — tā varētu raksturot E. Virzas dzejas 

intonāciju. Viņa dzejas savdabību veidojusi arī franču klasiskā  

lirika, ko viņš mīlējis lasīt un daudz atdzejojis. 

Par Edvartu Virzu saka, ka viņš bijis augumā mazākais latviešu 

dzejnieks, bet, “līdzko Virza sāka runāt, viņa sparīgā valoda, asā 

ironija, galliskās divdomības un rablēziskās hiperbolas ar uzviju 

izlīdzināja auguma trūkumus. Viņš allaž vadīja sarunas, viņa ska-

nīgā balss piepildīja telpu, viņa sparīgums aizrāva. Tikai īsu brīdi 

valodas viņa klātienē kavējās pie ikdienišķām lietām. Gluži nema-

not, viņš tās pievērsa mākslām un dzejai, un drīzi vien atskanēja 

pa citātam, un, raugi, jau Virza sāka deklamēt, un visi apklusa un 

klausījās kā apburti,” — stāstījis  Anšlavs Eglītis.

Edvarta Virzas proza — tēlojumi un stāsti — apkopoti krāju-

mā “Zaļā Zemgale” (1923). Viņa virsotne šajā žanrā ir simboliskā 

poēma prozā “Straumēni” (1933), kas jau līdz 1942. gadam tika 

izdota desmit reizes, tulkota un izdota igauņu, krievu, vācu, 

franču, horvātu un ungāru valodā. Šī poēma uzskatāma arī par 

visas Edvarta Virzas daiļrades konceptuālo atslēgu. Latviešu 

patriarhālās zemnieku sētas dzīve, darbs un paražas poēmā 

tēloti dziļā saskaņā ar gadskārtu ritējumu, no viena pavasara 

līdz nākamajam, uzsverot zemnieciskās pasaules izjūtas mūžīgo 

patiesumu un svētumu. Paši “Straumēnu” ļaudis maz individua-

lizēti, viņu vispilnīgākā izpausme ir iekļaušanās darbā, jo tajā viņi 

rod savas dzīves jēgu — iespējami pilnīgāk saplūst ar dabas 

noteikto ritmu. 

Publicistikai E. Virza pievērsies no 1918. gada, rakstot par 

latviešu nacionālās dzīves, zemniecības tēmām, taču daudz rak-

stījis arī recenzijas par literatūru, mākslu, kultūru. Iznākuši viņa 

publicistisko darbu apkopojumi “Laikmeta dokumenti” (1920, 

1930), “Zem karoga” (1935), “Jaunā junda” (1936). E. Virza uzrak-

stījis monogrāfijas “Pirmais Latvijas nacionālo karaspēku virspa-

vēlnieks pulkvedis  Oskars Kalpaks” (1927) un “ Kārlis Ulmanis” 

(1935). 1938. gadā E. Virza saņēmis Tēvzemes balvu. 

Edvarts Virza izcili atdzejojis franču autoru darbus, un šie 

atdzejojumi apkopoti grāmatās “Franču lirika XIX g.s.” (1921), 

“Franču renesanses lirika” (1930). Viņš tulkojis arī  G. Flobēra 

un  V. Igo darbus. 1926. gadā franču valodā izdota Edvarta Virzas 

apcere par latviešu literatūru.

Edvarts Virza miris 1940. gada 1. martā Rīgā, apbedīts Meža 

kapos. Uzņemta filma par E. Virzas dzīves pēdējiem gadiem 

“Pēdējā vasara” (1992, režisore  S. Rikarde).

Rūdolfs Egle un Edvarts Virza. 

Rūdolfs Egle iegriež savus iniciāļus 

kastaņā pie “Billītēm”. Kastaņas mizā 

savus iniciāļus 30. gados iegriezuši 

daudzi latviešu kultūras darbinieki. 

Pa garajiem padomju gadiem visas 

šīs kultūras zīmes ir izzudušas

“Billītes”. Lieknu dzimtas mājas, 

kurās labākos darbus radījis 

Edvarts Virza.  E. Smiļģis, kas 

bijis E. Virzas draugs, devis 

padomus “Billīšu” pārbūvē 

30. gadu vidū. Mūsu dienās 

mājās saimnieko dzejnieka 

mazdēls  Eduards Liekna un 

mazmeita, rakstniece un 

tulkotāja  Anna Žīgure

Grieķijā. Attēlā Edvarts Virza 

kopā ar grieķiem Grieķijas 

salu apmeklējuma laikā 

Itālijā. Edvarts Virza Romā ar savu draugu vēsturnieku, romāņu 

filologu un Latvijas sūtni Itālijā  Arnoldu Speki. Attēlā redzamā Arnolda 

Spekes sieva ir Edvarta Virzas sievas  Elzas Stērstes māsa Aleksandra, 

meita — nākamā Veronas gleznotāja  Vivianna Dasako ( Vija Speke)

Pa Brīvības cīņu takām. Edvarts Virza kopā ar  Krišjāni Baronu 

un  Raini 20. gadu sākumā Brīvības cīņu vietu apmeklējuma laikā   

 Edvarts Virza augsti cienīja un 

godā turēja latviešu literatūras 

celmlaužus. Pie  Rūdolfa 

Blaumaņa kapa pieminekļa Ērgļos  

Edvarts Virza kopā ar ģimeni “Billītēs” 

Ģimenes lokā. Edvarts Virza kopā ar 

savu sievu, dzejnieci Elzu Stērsti un meitu 

Amarilli. E. Stērste 1934. gadā, kad Latvijā 

vēl valdīja miers un labklājība, sacerēja 

dzejoli “Sapnis”, kurā pauda vīziju, ka 

cilvēkus pa svešiem ceļiem vējš aizpūš kā 

pelnus un “trimdā dzen”. Savukārt E. Virza 

Latvijas nākotni 1939. gadā paredzēja 

dzejolī “Baiga vasara”

Pie sava rakstāmgalda Rīgā. 

30. gados Edvarts Virza bija ļoti ražīgs gan kā 

dzejnieks, gan kā publicists, sarakstīja vairākus 

dzejoļu krājumus un poēmas, kā arī simbolisko 

poēmu prozā “Straumēni” 

Latviešu strēlnieks. 

1916. gadā Edvarts Virza 

iestājās karadienestā 

5. Zemgales latviešu strēlnieku 

pulkā, kuru komandēja  Jukums 

Vācietis. Šajā laikā viņš ieguva 

pulka dzejnieka slavu

Laiks šovasar vairs neies vecās sliedēs,

Būs puķes skumjas, bišu medus rūgts,

Uz tāliem ciemiem kumeļš netiks jūgts,

Un jasmīns zarains maijā neuzziedēs.

Par velti saule dienu tumsu kliedēs,

Prieks Jāņu naktī neatnāks pat lūgts,

Un rokā savītīs zieds tikko plūkts,

Būs klajums baigs, aiz katra krūma biedēs.

Vējš miglu sarkanu pār laukiem dzīs, 

Bez laika kokiem augļi nokritīs,

Par nastu būs, kas ir un tas, kā nava.

Pats zemes dziļums taujāts paliks kluss,

Jo pārvērtusi ūdens avotus 

Par vērmelēm būs nodevība tava.

“Gadskārtas griezās kā 

lieli riteņi, un neviens 

Straumēnos nezināja, kad 

tās sākušas kustēt, ieraujot 

viņus savā nemainīgajā 

ritumā. Kopš nezināmiem 

laikiem tie stāvējuši šajā 

klajumā, kur gar apvāršņa 

malas kokiem slīdēja 

saules stari kā pulksteņa 

zelta rādītāji, atzīmēdami 

stundas, dienas, gadus. 

Viss še bija ar mūžību 

sajaucies — zeme, mājas, 

upe un kapsēta — un arī 

gāja uz mūžību, jo Tas, kas 

ar varenu roku grieza lielo 

vētījamo mašīnu, gādāja 

par to, lai tajā graudi nekad 

nebeigtu bērties.”

(E. Virza)
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 Eduards

SMIĻĢIS
1886—1966
Aktieris, režisors 

Liels talants ir dārga manta, bet ģenialitāte — nesamaksā-

jama. Viņu nav iespējams “turpināt”, viņam “sekot”, “glabāt tradī-

cijas”, nav tādas “Smiļģa skolas”. Jo kaislīgā, karstā degšana gadu 

desmitu garumā uz “vecās Dailes” skatuves bija viņa klātbūtnes 

radīta. Tāpat viņa klātbūtne pieprasīja un panāca augstāko spēku 

sasprindzinājumu un emocionālo saviļņojumu, kas atslāba, tikko 

viņa nebija klāt. Tie paši aktieri pie citiem režisoriem strādāja savu 

spēju robežās — kas arī bija spoži, bet “pie Smiļģa” gandrīz katrs 

izdarīja to, uz ko viņš it kā nebija spējīgs. Stāsts par latvieti, kas 

radīja savu teātri, nevar tikt vienkāršiem vārdiem rakstīts, tādēļ šeit 

un tālāk bez atsaucēm  Mudītes Šneideres teksts.

Eduards Smiļģis dzimis 1886. gada 23. novembrī Rīgā ierēdņa 

ģimenē. Ieguvis inženiera izglītību, fabrikā “Motors” būvējis lidma-

šīnu motorus un konstrukcijas. Pēc mācībām un darba vakaros kā 

aktieris bijis redzams nelielās lomās uz Rīgas mazajām skatuvēm. 

1912. gadā kļuvis par Jaunā Rīgas teātra aktieri. Tur tēlojis Induli, 

Lāčplēsi, Uldi u.c. lomas. 1915.—1916. gadā darbojies Jaunajā 

Pēterpils Latviešu teātrī. Pēterburgā mācījās Meierholda vadītajos 

Skatuves uzvedumu kursos. Kursos apguvis režisora iemaņas un 

skatuves iekārtošanas pamatprincipus. 

Eduards Smiļģis sapņoja par teātra mākslas radīšanu, par tāda 

teātru tīkla organizēšanu, kas aptvertu visu Latviju. 1920. gadā 

viņš atgriezās Latvijā un kopā ar  Raini dibināja Dailes teātri. 

Finansiāli tas likās neiespējami: “Jo ārējie apstākļi ir grūtāki, jo 

rodas vairāk enerģijas un izdomas, kā grūtos šķēršļus pārvarēt…” 

Pēc septiņiem mēnešiem publika tika aicināta uz jaunā Dailes 

teātra atklāšanas izrādi — Raiņa “Induli un Āriju”. Tiesa, visai drīz 

Raiņa un Smiļģa ceļi šķīrās, jo abi ģēniji bija pārāk aizņemti ar sevi, 

savu vietu teātrī. Tomēr E. Smiļģa kā režisora nozīmīgākās izrādes 

bija “Indulis un Ārija” (1920, 1930, 1950), “Uguns un nakts” (1921, 

1947), “Spēlēju, dancoju” (1926, 1956) u.c. Līdzšinējā teātra vēsturē 

viņš tiek uzskatīts par labāko Raiņa darbu interpretu, bet Dailes 

teātris padomju gados ieguva Raiņa vārdu.

Eduards Smiļģis bija varoņlomu tēlotājs, viņa tēlojumam rakstu-

rīgs brāzmains temperaments, vērienīgums, dziļš pārdzīvojums un 

romantiska trauksmainība. Kā režisors Eduards Smiļģis bija eksperi-

mentētājs, kas lielu uzmanību pievērsa izrādes izteiksmīgai formai. 

Pirmajos desmit gados pēc teātra dibināšanas Eduards Smiļģis 

spēlēja gandrīz visas galvenās vīriešu lomas, jo nebija vēl Dailes 

teātra principiem atbilstošu aktieru. Režisors bija arī lielisks peda-

gogs — viņš izveidoja aktieru studiju, kurā audzināja aktierus, ko 

vēlāk dēvēja par Smiļģa aktieriem. No teātra sākuma līdz 1965. ga-

dam tika izaudzinātas trīs aktieru studijas.

Eduards Smiļģis ir vienīgais latviešu režisors, kas radīja savu 

teātri, būdams tā īstenais vadītājs vairāk nekā 40 gadu. Viņš iestu-

dēja gandrīz 330 izrāžu un nospēlēja vairāk nekā 70 lomu. Smiļģa 

inscenējumiem raksturīga spilgta teatralitāte, filozofisks vispārinā-

jums, heroiski romantisks virziens un organiska visu iestudējuma 

komponentu sintēze.

Viņā, Eduardā Smiļģī, iemita itin visas jau kopš Bībeles laikiem 

zināmās un aprakstītās cilvēku īpašības, tikai gluži pārdabiskā 

salikumā. Kā kriminālromāns, kas redaktora prombūtnē sajaukts 

ar Veco un Jauno Derību, lūgšanu grāmatu un laika progno-

zēm — greznā, bet nodriskātā iesējumā, ar daudziem komentā-

riem, piezīmēm un labojumiem.

Eduards Smiļģis bija virsmērs — virs talanta. Viņam bija citu, 

ikdienišķu īpašību trūkums. Bezizmēra māksla rokrokā ar  vientu-

ļu, traģisku dzīvi, kurā kaut kur bija mīļotās sievietes, pat ģimene 

un bērni. Draugu nebija. Spriegums ap meistaru bijis tik stiprs, 

ka neviens to ilgi nav izturējis. Smiļģa aktieriem, kam teātris bija 

dzīve, dzīves īstenībā gandrīz nebija. Jo Smiļģis klīda pa teātri arī 

rītos un vakaros, arī vasaras atvaļinājuma laikā. 

Nojauta viņam bija dota tikpat lielās devās un mērā kā kaislība 

un fantāzija. Viņam atlika vienīgi ienākt zālē, lai redzētu, kas attie-

cīgajā iestudējumā vajadzīgs un kā trūkst. Bet it sevišķi viņš izjuta, 

kas vajadzīgs Mākslai un Viņas Augstībai Publikai.

Dailes teātrī vienmēr bijušas lieliskas dekorācijas, izcila 

 Marģera Zariņa,  Burharda Sosāra un  Induļa Kalniņa mūzika, lie-

lajiem “Annas Kareņinas”, “Gēstas Berlinga”, “Šveika” uzvedu-

miem — spēcīgi  Valda Grēviņa dramatizējumi, to visu sauca par 

“Eduarda Smiļģa skatuves variantu”. “Kavalieru gadam” — slave-

nākajai no teātra dziesmām — tekstu uzrakstīja Valdis Grēviņš, 

mūziku — Burhards Sosārs, bet tautā tā iegājusi vienkārši kā 

dziesma no “Gēstas Berlinga”, no “Smiļģa skatuves varianta”.

Viņš darīja visu, ko nedrīkst, viņš nekad nav bijis “kārtīgs”. 

“Kavalieru dziesmas” teksti visi attiecas uz viņu, it īpaši tie panti, 

kur “bij pie vīna mucām talkas” un “kas par to, ka nāca briesmas, 

kad klāt bij sausums, posts un bads…” 

Aktieru vidē gadu desmitus klejo jautri un ironiski, bet patiesī-

bā traģiski nostāsti par Meistaru un viņa pompozo māju, par bez-

izmēra parādiem, ko  Ulmaņa valdība dzēsusi kādā no jubilejām. 

Bet cits nekas tur arī nebija darāms, jo tādus parādus nevarēja 

samaksāt pat ne simt gados. Ģēnijs, kaut ir nācijas izšķērdība un 

bagātība vienlaikus. Dailes teātris 1936.—1939. gadā bija plauk-

stošs uzņēmums, kur sezonā notika 340 izrādes un ieņēmumi 

pārsniedza 270 tūkstošus latu gadā.

Bez tam ģēnijs vēl bija būvinženieris, laboja un būvēja kā zāli, 

tā skatuvi, bet vēlāk cēla savu — jauno Dailes teātri. Tiesa, šo teātri 

sāka celt piecdesmitajos, bet beidza — 1977. gadā — vairāk nekā 

desmit gadus pēc meistara nāves 1966. gada 19. aprīlī Rīgā. 

Raiņa kapos uz aizsaulē aizsauktā ģēnija pieres nolaidās tau-

renītis kā mistērijas simbols Gēsta Berlingam: 

”Un tādēļ lādēts lai un slavēts

Tas trakais kavalieru gads!”

1920. gadā  Eduards Smiļģis atgriezās 

no Krievijas,  Rainis — no Šveices 

un kopā nodibināja Dailes teātri. 

Eduards Smiļģis un Rainis lugas 

“Spēlēju, dancoju” mēģinājumā 

1920. gadā

1922. gadā — Hamlets.

 Gustavs Žibalts — Polonijs, 

Eduards Smiļģis 

titullomā  V. Šekspīra 

lugā “Hamlets”

Jaunā Rīgas teātra aktieris. 

Eduards Smiļģis — Lāčplēsis 

Raiņa lugas “Uguns un nakts” 

iestudējumā 1913. gadā

Dailes teātris — Smiļģa un Raiņa teātris. Kaut arī Rainim un 

Smiļģim sadarbība neiznāca pārlieku laba un no 1921. gada viņi 

kopā nestrādāja, Eduards Smiļģis sava mūža laikā iestudēja virkni 

Raiņa lugu, un viņa iestudējumi pieskaitāmi pie latviešu teātra 

augstākajiem sasniegumiem. 1956. gadā E. Smiļģis vēlreiz iestudēja 

Raiņa “Spēlēju, dancoju”, un luga tika spēlēta vairāk nekā 20 gadus. 

Attēlā: Tota lomas tēlotājs  Harijs Liepiņš, Eduards Smiļģis un trupas 

vadītājs  Pauls Melducis lugas “Spēlēju, dancoju” mēģinājumā 

20. un 30. gados Eduards 

Smiļģis bija ne tikai 

režisors, bet arī varoņlomu 

tēlotājs. 1933. gads. Raiņa 

“Jāzeps un viņa brāļi” Dailes 

teātrī. E. Smiļģis — Jāzeps 

Pērs Gints. Eduards Smiļģis  H. Ibsena 

lugas “Pērs Gints” iestudējumā 

1939. gadā. Šī luga E. Smiļģa 

daiļradē bija ļoti nozīmīga, viņš 

to iestudēja 1921., 1939. un 

1964. gadā, pie kam abos pirmajos 

iestudējumos pats spēlēja titullomu 

30. gadu beigās titullomas meistars 

sāka uzticēt  Edgaram Zīlem. 

Eduards Smiļģis kopā ar Lilitu Bērziņu 

un Edgaru Zīli V. Šekspīra lugas 

“Otello” mēģinājumā 1937. gadā 

 Felicita Ertnere — režisore, 

meistara Eduarda Smiļģa tuvākā 

domubiedre, viņa sapņu un 

pārdrošo plānu īstenotāja. Felicita 

Ertnere,  Irma Laiva, Eduards 

Smiļģis,  Artūrs Filipsons,  Lilita 

Bērziņa un  Alberts Miķelsons 

Raiņa “Uguns un nakts” 

mēģinājumā 1947. gadā

“Man patīk pelēka krāsa, 

bet pelēcību dzīvē un mākslā 

nevaru ciest.” (E. Smiļģis)
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MIESNIEKS
1887—1977
Gleznotājs

“Atpūties? Man nav vaļas 

pūsties. Mana atpūta ir 

darbs. Ja kādreiz pagurst 

roka vai apmiglo acis, es 

atlaižos dīvānā, kur vēroju 

savu darbu iztālēm. Ja ko 

pamanu labojamu vai man 

rodas kāda jauna mākslas 

doma, tūdaļ trūkstos augšā, 

un mana ota kustas atkal 

pati no sevis. [..] Darbs 

veldzē manu garu…”

(K. Miesnieks)

Stāsts par Kārli Miesnieku vislielākā mērā ir stāsts par 

Piebalgas saimniekdēlu, kas tēva darbamīlestību un piebaldzē-

na spītīgo raksturu pūrā saņēmis, pats ar savu darbu nopelnījis 

naudu augstām skolām, visu mūžu čakli strādājis un mūža otrā 

pusē lielu atzīšanu guvis. 

Kārlis Miesnieks dzimis 1887. gada 31. janvārī Cēsu apriņķa 

Jaunpiebalgas pagasta “Vecviņķos”, kur no Viņķu kalna ir gauži 

gleznains skats pāri Piebalgai. Piebalgā saimnieks vienmēr bijis 

arī priekšpuisis — pirmais sācis siena vālu, pēdējais vakarā metis 

darbam mieru. Piebalgā saimnieki ar gājējiem sēdējuši pie viena 

galda, strēbuši vienu putru, uz baznīcu braukuši vienos ratos. 

Viņķu Miesnieki bijuši diža auguma, cietas un izturīgas dabas, pār-

tikuši, bet ļoti taupīgi ļaudis. Bērnus labprāt sūtījuši skolās, un Kārlis 

Miesnieks Cēsīs izmācījies par skolotāju (1904—1907), tad sapel-

nījis naudu, dažas nedēļas pamācījies  J. Madernieka studijā, līdz 

devies uz Pēterburgu, kur mācījies Pēterburgas Ķeizariskās mākslas 

veicināšanas biedrības skolā, 1915. gadā Petrogradā beidzis Štiglica 

Centrālās tehniskās zīmēšanas skolas teātra dekorāciju klasi. Pirmā 

pasaules kara gados kopā ar trofeju izstādi apceļojis Krieviju, kur 

kā labs dzīves vērotājs meklējis tipāžus, ļoti daudz zīmējis skices. 

1918. gadā, atgriezies Latvijā, strādājis par zīmēšanas skolotāju. 

Kopā ar  L. Libertu vadījis savu mākslas studiju (1924—1929). Par 

Miesnieka jaunības gadiem klīst leģendas — par viņa vētraino 

raksturu, sadzīviskumu (dziedājis koros, spēlējis teātri) un humora 

izjūtu, kas, tiesa, bijusi itin sarkastiska un skarba. 

Piebaldzēna rakstura stīgas — vitalitāte un dzīves reālisms —

pilnībā izpaužas meistara mākslā. Kārļa Miesnieka gleznās dzīve 

mutuļot mutuļo, kūsā dzīvīgums un prieks. Viņa mākslas īstais 

saturs ir spēcīgi, asiņu pilni, kaislību sabangoti cilvēki. K. Miesnieka 

radītie tēli nav mākslīgi konstruēti, tie noskatīti dzīvē, izauguši no 

bērnības Piebalgā, jaunības Krievijā un dzīves pilnbrieda perioda 

Rīgā, izauguši no savas apkārtnes un nes sevī noteiktu ideju. 

K. Miesnieka daiļrades diapazons aptver sadzīves žanru, portretu, 

ainavu un kluso dabu. Darbos dominē lauku dzīves tematika, 

parastas ikdienas dzīves un darba ainas, arī portreti gleznoti 

žanriskā aspektā. 

Jau pirmie Kārļa Miesnieka darbi 1920. gada Neatkarīgo māk-

slinieku vienības izstādē vērsa uzmanību uz jauno autoru un 

raksturoja viņu kā liela vēriena gleznotāju. Tie izcēlās ar spē-

cīgajām, pajēlajām krāsām un smago zīmējumu un daudzus 

izstādes apmeklētājus pārsteidza. Šajos darbos spēcīgi izpaudās 

savdabīga mākslinieka individualitāte, un atsauksmes par jauno 

mākslinieku lielākoties bija pozitīvas.

Liela nozīme Kārļa Miesnieka māksliniecisko principu stabili-

zācijā, tehnikas un kompozīcijas izkopšanā bija gleznotāja ārzem-

ju ceļojumiem — viņš apceļoja Franciju un Vāciju (1922), Somiju 

(1929), Lietuvu un Poliju (1932), Vāciju, Šveici un Itāliju (1939). 

Šajos braucienos tika laipni uzņemts pie izciliem pa saules māk-

slas meistariem, ar ko viņam izveidojās labs kontakts un patiesa 

draudzība.

No 1922. gada Kārlis Miesnieks daudz  strādāja ainavu gleznie-

cībā, mākslinieka veikumu raksturo viņa dabas būtības izjūta. 

Kārļa Miesnieka darbā un dzīvē liela nozīme bija Rīgai, viņš 

Rīgā uzcēla māju (tiesa, visu mūžu bija piebaldziski taupīgs un 

kategoriski atteicās no jebkādiem bankas kredītiem). Galvaspilsētā 

mākslinieks darinājis daudzus darbus, žanriski nozīmīgākie ir por-

treti un ainavas, meistars gleznojis arī divas mākslinieciski augst-

vērtīgas altārgleznas — Salaspils un Lielvārdes evaņģēliski lute-

riskajām baznīcām. Salaspils altārgleznas saturs ir lūgšanas vārdi: 

“Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.” Lielvārdes altārglezna ir 

Kārļa Miesnieka lielākā glezna — “Jēzus Ģetzemanes dārzā”. 

Žanra kompozīcijās K. Miesnieks pievērsās galvenokārt pil-

sētas un lauku iedzīvotāju dzīvei un darbam. Viņa ainavās vien-

mēr jūtams cilvēka darba klātbūtne (“Dienišķā maize”, 1929; 

“Jaunpiebalga rudenī”, 1955).

Kārlis Miesnieks darinājis lielu skaitu kultūras darbinieku un 

sabiedrībā plaši pazīstamu personu portretu. Savus portretus 

K. Miesnieks centies padarīt dzīvus un efektīgus nevis ar spēcīgu 

ēnu un gaismas spēli, bet gan ar izteiksmīgu un vijīgu zīmējumu. 

Ļoti raksturīgs un kompozīcijā bagāts ir  Emīlijas Benjamiņas por-

trets, kas pieskaitāms pie izcilākajiem K. Miesnieka gleznotajiem 

salona portretiem.  

Tikai 1959. gadā meistars beidzot sarīkoja savu personāl-

izstādi, kas sākumā tika rādīta Rīgā, bet pēc tam citās Latvijas 

pilsētās. Personālizstādē Cēsīs Kārlis Miesnieks izteicis savu 

pārliecību mākslā: “Mums jāiet pa tiem ceļiem, kurus gājuši 

 Purvītis,  Rozentāls,  Romans,  Ūders. Mums jārada pašiem sava 

glezniecība, lai no katra otas vilciena varētu redzēt, ka tā ir latvie-

šu māksla. Māksliniekam vajag tēlot tās zemes iespaidus, kur viņš 

dzimis, audzis. Tikai tad viņa mākslai būs vērtība. Latviešu māksli-

niekam nevajag iet un gleznot Itālijas un Francijas tiltus un upes. 

Tos daudz labāk uzgleznos viņu pašu mākslinieki. Mums ir tik 

bagāta daba ar sulīgu, īpatnēju zaļumu, ka māksliniekam te bez-

galīgas izdevības parādīt savu prasmi. Bez nacionālā kolorīta, bez 

tās zemes iespaida, kur mākslinieks radies, nav mākslas. Jāglezno 

sava zeme, savas zemes ļaudis.”

Kārlis Miesnieks bijis Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogs 

(1922—1953), profesors (no 1947), darbojies Neatkarīgo māksli-

nieku vienībā, mākslinieku biedrībā “Sadarbs”, no 1945. gada bijis 

Mākslinieku savienības biedrs. Apbalvots ar Kultūras fonda prē-

miju un stipendiju (1922, 1926, 1931). LPSR Nopelniem bagātais 

mākslas darbinieks (1947). LPSR Tautas mākslinieks (1955). 

Kārlis Miesnieks miris 1977. gada 25. oktobrī Rīgā, apbedīts 

Jaunpiebalgas kapos.

Mākslinieku karnevālā 

“Uguns pakulās”. 

Kārlis Miesnieks ar divām 

mākslas cienītājām mākslinieku 

karnevālā 1938. gadā

Kaislīgs mednieks. Kārlis Miesnieks 

Piebalgā medībās. Mākslinieka tēvs 

Jēkabs Miesnieks bijis dabas draugs 

un dēla aizraušanos nosodījis

Izstāžu atklāšana padomju laikos — vienmēr ar tautumeitām Nīcas tērpos. 

Kārlis Miesnieks savu pirmo personālizstādi izveidoja tikai pēc 40 radoša 

darba gadiem — 1959. gadā Valsts latviešu un krievu mākslas muzejā. 

Izstāde apceļoja arī Latviju. Attēlā personālizstādes atklāšana TukumāĢimenes lokā. Kārlis Miesnieks kopā ar savu dzīvesbiedri Olgu

Kārlis Miesnieks. 

“Dienišķā maize”. 

1929. gads

Kārlis Miesnieks. 

“Kafejnīcas meitene”. 

1923. gads. Audekls, eļļa, 

109x67. Latvijas Nacionālā 

mākslas muzeja īpašums. 

No K. Miesnieka sieviešu 

portretiem izstaro zināma 

lietišķība, tomēr tie ir īstas 

sievišķības apgaroti.

K. Miesnieks saviem modeļiem 

pievērsies ar dzīvu interesi 

un gleznojis tos reālistiski, 

iedziļinoties viņu psihē,  

rādījis viņus kā apgarotas, 

viengabalainas personības

Zīmējuma lielmeistars. 

Kārļa Miesnieka zīmējums. 

1926. gads. 80,5x74,5 

Kārlis Miesnieks savā darbnīcā. 

30. gadu beigās

Kārlis Miesnieks savā darbnīcā. 

40. gadi

Mākslas akadēmijas profesors. 

 Kārlis Miesnieks 70. gados
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 Zigfrīds Anna

MEIEROVICS
1887—1925
Valsts darbinieks, diplomāts, pirmais Latvijas ārlietu ministrs 

Viens no Latvijas Republikas un tās ārpolitiskā dienesta 

pamatlicējiem. Zigfrīds Anna Meierovics panāca jaunās neat-

karīgās valsts starptautisku atzīšanu de jure un uzņemšanu Tautu 

Savienībā. Vadījis Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas izveidoša-

nu, iedibinājis Latvijas ārpolitikas pamatvirzienus un licis pamatus 

Latvijas diplomātiskajam dienestam. 

Zigfrīds Anna Meierovics dzimis 1887. gada 5. februārī Durbē 

kristīta ebreju ārsta  Hermaņa Meierovica un latvietes  Annas 

Fīlholdes ģimenē. Māte nomira dzemdībās, tēvs saslima, tāpēc 

nākamo politiķi uzaudzināja mātesbrālis skolotājs Roberts 

Fīlholds, audžudēlam Zigfrīdam dodot arī savas mirušās māsas 

Annas vārdu.   

Zigfrīds Anna Meierovics beidzis Kabiles pagastskolu, Tukuma 

pilsētas skolu, Mironova komercskolu Rīgā un 1911. gadā Rīgas 

Politehniskā institūta Tirdzniecības nodaļu. No 1909. līdz 1915. ga-

dam strādājis par skolotāju Viļa Olava komercskolā. Politiskajā un 

sabiedriskajā darbībā viņu iemeta Pirmais pasaules karš — jau 

1915. gadā Z. A. Meierovics Maskavā bija Latviešu bēgļu cen-

trālkomitejas Kultūras biroja vadītājs, darbojās arī citās sabied-

riskās organizācijās. Pēc 1917. gada Februāra revolūcijas Krievijā 

Z. A. Meierovics pārcēlās uz Rīgu, kur nodevās gandrīz tikai poli-

tiskai un sabiedriskai darbībai — bija Vidzemes pagaidu zemes 

padomes Finanšu nodaļas vadītājs, viens no Latviešu zemnieku 

savienības dibinātājiem. No 1917. gada Latviešu Pagaidu nacionā-

lās padomes loceklis. Jau 1917. gadā organizēja sarunas ar Krieviju 

par Latvijas autonomiju.

1918. gada 23. oktobrī Zigfrīds Anna Meierovics no Lielbritā-

nijas ārlietu ministra  A. Dž. Belfūra ieguva mutvārdu, bet 11. no-

vembrī rakstveida Latvijas atzīšanas apliecinājumu.  

Jau nākamajā dienā pēc Latvijas neatkarības pasludināša-

nas — 1918. gada 19. novembrī — Zigfrīds Anna Meierovics 

ieņēma Latvijas ārlietu ministra posteni. 1918. gada beigas un 

1919. gada pirmo pusi viņš pavadīja Londonā un Parīzē kā 

Latvijas miera delegācijas loceklis, bet 1919. gada 21. maijā,  Jānim 

Čakstem atgriežoties Latvijā, Zigfrīds Anna Meierovics pārņēma 

Latvijas delegācijas vadību Parīzes miera konferencē. 3. jūlijā viņš 

atgriezās Latvijā, kur beidzot reāli pārņēma Latvijas ārlietu resora 

vadību.

Zigfrīda Annas Meierovica diplomāta talants un ātrā reakcija 

visvairāk izpau dusies bermontiādes laikā, kad viņš nereti pieņē-

mis svarīgākos Latvijas valdības lēmumus, panācis Polijas militāro 

atbalstu Latvijai. 1919. gada novembrī  piedalījies Rīgas aizstāvē-

šanā, par ko pēc nāves — 1927. gadā — apbalvots ar Lāčplēša 

Kara ordeni.

Zigfrīda Annas Meierovica ārpolitiskais sapnis, kas nav īstenots 

jau gandrīz gadsimtu, ir Baltijas savienība, kas spētu pastāvēt pret 

ārējiem spēkiem. 1920. gada janvārī Z. A. Meierovicam izdevās 

organizēt pirmo Baltijas valstu konferenci Helsinkos, bet jau 

augustā vadīt Bulduru konferenci. Tiesa, Baltijas valstu sadarbība 

nekad neveidojās īsti veiksmīga — Meierovica darbības vienīgais 

vainagojums šai laukā bija 1922. gadā Varšavā parakstītais Baltijas 

valstu politiskās sadarbības līgums.

Kā ārlietu ministrs 1920. gadā Zigfrīds Anna Meierovics vadīja 

miera sarunas ar Vāciju un Krieviju, noslēdzot attiecīgus miera 

līgumus 15. jūlijā un 11. augustā. 

1920. gada 6. novembrī Zigfrīds Anna Meierovics devās uz 

Romu, Parīzi un Londonu, lai panāktu Latvijas atzīšanu de jure. 

Akts par Latvijas atzīšanu de jure tika pieņemts Sabiedroto valstu 

(Antantes) Augstākās padomes sēdē jau 1921. gada 26. janvārī, 

bet 22. septembrī Tautu Savienības pilnsapulcē Latvija tika 

uzņemta Tautu Savienībā.

1922. gadā Zigfrīds Anna Meierovics lika pamatus Latvijas ārē-

jās tirdzniecības politikai, parakstīdams vislielākās labvēlības tirdz-

niecības līgumus ar Lielbritāniju un Čehoslovākiju. Tai pašā gadā 

Latvijas sūtņu konferencē Zigfrīds Anna Meierovics nosprauda 

Latvijas ārpolitikas mērķus: “Baltijai kā tranzīta zemei saimnieciskā 

ziņā jābūt tiltam starp austrumiem un rietumiem, bet politiskā un 

militārā ziņā barjerai, kurai jāaizkavē Krievijas un Vācijas alianse, jo 

tās sekas būs jauns pasaules karš.”

Zigfrīds Anna Meierovics bija Tautas padomes locek-

lis, Satversmes sapulces loceklis un 1. Saeimas deputāts. No 

1918. līdz 1925. gadam dažādās valdībās ārlietu ministrs, no 

1921. līdz 1924. gadam — divas reizes Ministru prezidents.

1923. gada septembrī Zigfrīds Anna Meierovics piedalījās 

Tautu Savienības pilnsapulcē un viņu ievēlēja par Politiskās komi-

sijas viceprezidentu. 

Zigfrīds Anna Meierovics prata cienīt cilvēkus — kā savus 

politiskos draugus, tā arī pretiniekus, ar ko viņam izdevās izlīdzi-

nāt konfliktus gan parlamentā, gan valdībā. Ar savas personības 

pievilcību, spēju ātri orientēties, domāšanas skaidrību un lielajām 

darbaspējām Zigfrīds Anna Meierovics kļuva par ievērojamu 

valstsvīru ne vien Baltijā, bet arī Eiropā. Viņš apbalvots ar I šķiras 

Triju Zvaigžņu ordeni.

Sarežģīta bija Zigfrīda Annas Meierovica ģimenes dzīve. 

1910. gadā viņš apprecējās ar savu māsīcu  Annu Fīlholdi, kas 

viņam dzemdēja trīs bērnus, kuri ārlietu ministram bija ļoti mīļi. 

1924. gada februārī viņš šķīrās no sievas, tā paša gada maijā 

apprecēja  Kristīni Bakmani. 

“Dievs savus mīluļus pie sevis paņem jaunus.” Zigfrīds Anna 

Meierovics gāja bojā autoavārijā 1925. gada 22. augustā Tukuma 

apriņķa Sēmes pagastā, kad brauca apraudzīt savu pirmo sievu 

un bērnus. Automašīna ļoti lēni virzījās pa svaigi uzbērtu grants 

ceļu, noslīdēja un apgāzās. Zigfrīds Anna Meierovics apbedīts 

Meža kapos Rīgā.

Diplomāts. 

1923. gada septembrī Zigfrīds Anna Meierovics Tautu Savienības pilnsapulcē 

tika ievēlēts par Tautu Savienības Politiskās komisijas viceprezidentu

1924. gadā pēc kāzām. 

 Zigfrīds Anna Meierovics 

kopā ar dzīvesbiedri Kristīni

Pēc vainaga nolikšanas pie 

Nezināmā kareivja kapa Romā.  

1925. gada jūlijā Itālijā. No kreisās: 

Vilhelms Munters, Kristīne Meierovica, 

Vilis Šūmanis, Zigfrīds Anna Meierovics, 

V. Šūmaņa kundze,  K. Stafeti     

Ministru prezidents 

1924. gadā. Zigfrīds Anna 

Meierovics uzklausa ziņojumu 

pirms karaspēka parādes

Bulduru konferences starplaikā kopā 

ar lietuviešu kolēģiem. 1920. gada 

janvārī Zigfrīds Anna Meierovics 

organizēja pirmo Baltijas valstu 

konferenci Helsinkos, bet augustā vadīja 

Baltijas valstu konferenci Bulduros

Pēc ziedu nolikšanas Londonā, Trafalgaras skvērā, 20. gados. Zigfrīds 

Anna Meierovics,  Vilhelms Munters un citi Latvijas ārlietu ministra pavadoņi

1920. gadā Londonā kopā ar Latvijas konsulu 

Londonā  Eduardu Bīriņu (pirmais no labās). 

1920. gada 6. novembrī Zigfrīds Anna 

Meierovics devās uz Romu, Parīzi un Londonu, 

lai panāktu Baltijas valstu atzīšanu de jure 

Latvijas ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meierovica vizīte 

Romā. Sagaidīšana 1925. gada 22. jūlijā. No kreisās: sūtnis  Vilis 

Šūmanis, Zigfrīds Anna Meierovics, V. Šūmaņa kundze, 

Igaunijas sūtnis  J. Jirgensons,  Kristīne Meierovica

Zigfrīda Annas Meierovica 

kapa piemineklis Rīgas Meža 

kapos (1929). Tēlnieks Žanis 

Smiltnieks. Uz pieminekļa 

rakstīts: “ZIGFRIDAM 

MEIEROVICAM LATVJU TAUTA”

“Tā bija vienprātība, kas 

mūs vienoja šinī cīņas 

laikmetā. Tiklab cīņā pret 

mūsu ārējo ienaidnieku, 

kā arī cīņā pēc Latvijas 

tiesiskās atzīšanas mēs 

bijām vienprātīgi.

[..]

Lai visus mūs vieno un vada 

viena doma — “par Latviju”!” 

(Z. A. Meierovics)
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Viens no izcilākajiem zinātniekiem, ar kuru var patiesi lepo-

ties Latvija. Frīdrihs Canders dzimis 1887. gada 23. augustā Rīgā, 

dabaszinātnieka vācbaltieša  Artūra Candera un sakšu kambar-

kunga un mūziķa  Gotšalka meitas  Helēnas Canderes ģimenē. 

Māte mirusi 1889. gadā, tēvs bijis medicīnas doktors, zinātnieks, 

Rīgas Doma muzeja Dabaszinātņu nodaļas faktiskais vadītājs, 

Rīgas Dabaspētnieku biedrības loceklis.

Frīdrihs Canders mācījies Rīgas pilsētas reālskolā, ko viņš 

pabeidza 1905. gadā kā labākais skolnieks. Mācoties pēdējā klasē, 

Canders iepazinās ar Konstantina Ciolkovska darbu “Pasaules pla-

šumu pētīšana ar reaktīvajām iekārtām”. Šajā pašā gadā iestājās 

Rīgas Politehniskajā institūtā (RPI), taču administrācija, baidoties 

no revolūcijas, uz laiku slēdza institūtu, un Frīdrihs Canders līdz 

1907. gadam pabeidza Augstāko Karalisko tehnisko skolu Dancigā, 

tad atgriezās Rīgā un 1914. gadā ar izcilību beidza RPI Mehānikas 

nodaļu. RPI lektori tolaik bija profesors ķīmiķis  Pauls Valdens, 

matemātiķis  Pīrss Bols, aviācijas dzinēju konstruktors  Teodors 

Kaleps, kuģubūves speciālists Mehānikas fakultātes dekāns  Čārlzs 

Klārks.

1908. gadā ar Frīdriha Candera līdzdalību tika nodibināta 

Rīgas Gaiskuģniecības un lidošanas tehnikas studentu biedrība, 

kuras biedri rīkoja lidaparātu izstādes, paši konstruēja planierus 

un popularizēja lidošanu ar iekārtām, kas smagākas par gaisu. 

Rīga kā rūpnieciski attīstīta pilsēta bija viens no Krievijas 

aviācijas, vagonu, velosipēdu būvniecības un mašīnbūves cen-

triem (pirmie aviācijas motori Krievijā un pirmās lidmašīnas tika 

izgatavotas rūpnīcā “Motors” 1909.—1910. gadā  T. Kalepa vadī-

bā). Rūpnīcā “Motors” F. Canderam bija pirmā prakse aeroplānu 

būvniecības nodaļā. Pēc institūta beigšanas Frīdrihs Canders 

strādāja gumijas izstrādājumu rūpnīcā “Provodņik”, iepazīstot 

arī šā materiāla īpašības un novērtējot tā izmantošanas iespējas 

kosmiskajā tehnikā.

1915. gadā, frontei tuvojoties Rīgai, rūpnīca ar visu personālu 

tika evakuēta. Kopš 1915. gada Frīdriha Candera zinātniskā darbī-

ba saistīta ar Maskavu. 1921. gadā F. Canders Maskavas guberņas 

izgudrotāju konferencē sniedza ziņojumu par starpplanētu kuģa-

aeroplāna projektu. 1924. gadā viņš publicēja rakstu “Lidojumi uz 

citām planētām”, kurā pauda savu pamatideju — raķetes savieno-

šanu ar lidmašīnu, lai varētu pacelties no Zemes, un šīs lidmašīnas 

sadedzināšanu lidojumā, izmantojot to par raķešu kurināmo, lai 

palielinātu raķetes lidojuma tālumu. 20. gados F. Canders līdzās 

starpplanētu sakaru problēmu pētījumiem nodarbojās ar iekšde-

dzes dzinēju tehniskajiem aprēķiniem.

1921. gadā izgudrotāju konferencē Maskavā Frīdrihs Canders 

ziņoja par savu starpplanētu kuģa-aeroplāna projektu. Viņa pro-

jektētais kosmosa kuģis bija oriģināls raķetes un lidmašīnas apvie-

nojums — izgudrotājs ieteica starpplanētu kuģa konstrukcijā 

izmantot spārnus, bet atmosfēras zemākajos slāņos pārvietoties 

ar “raķeti, kas piemērota lidošanai gaisā”. Šī daudzpakāpju vairāk-

kārt lietojamā kosmosa kuģu ideja īstenota mūsu dienās. 

1926. gadā Frīdrihs Canders sāka darbu Aviācijas tresta cen-

trālajā konstruktoru birojā, bet 1930. gadā kļuva par docē-

tāju Augstākajā aeromehāniskajā tehnikumā (tagad Maskavas 

Aviācijas institūts).

1928. gadā Frīdrihs Canders sāka eksperimentālā raķešdzinēja 

OR-1 izstrādi, kuru izgatavoja pats savām rokām no lodlampas. 

1931. gadā Aviācijas motoru būvniecības institūtā sāka darbu 

F. Candera izveidotā Reaktīvās kustības izpētes grupa, kuras 

dalībnieki viņa vadībā projektēja un būvēja raķešdzinējus un 

raķetes. Viņa aizrautīgais teiciens: “Uz priekšu, uz Marsu!” — vēlāk 

deva jaunus spēkus kolēģiem Reaktīvās kustības izpētes grupā. 

Grupā tika iekļauts arī  Sergejs Koroļovs, nākamais kosmiskās teh-

nikas galvenais konstruktors Padomju Savienībā, kurš piedalījās 

F. Candera izstrādātā raķešdzinēja OR-2 izgatavošanā un raķetes 

GIRD-X izveidē un būvēšanā. Raķete GIRD-X bija pirmā padomju 

raķete ar šķidrā kurināmā raķešdzinēju.

Frīdriham Canderam mūža laikā izdevās publicēt tikai piecus 

darbus, un tikai trīs no tiem bija veltīti kosmonautikai. Sākoties 

pilotējamo kosmosa kuģu ērai, atklātībā parādījās lielāks skaits 

Candera darbu, bet tā bija tikai neliela daļiņa no viņa arhīva. Pēc 

nesekmīgiem mēģinājumiem patentēt savus izgudrojumus un 

publicēt zinātniskos pētījumus F. Canders savu darbu rezultātus 

stenografēja, turklāt pēc paša izveidotas sistēmas, gan krievu, 

gan vācu valodā. Viņa zinātniskais mantojums, vairāk nekā 9000 

lappušu, ilgi glabājās neatšifrēts. Atslēgu rokrakstu atšifrēšanai 

atrada 1969. gadā, un tikai tad sākās darbs pie F. Candera arhīva.

Frīdriha Candera atstātie darbi pārsteidz speciālistus ar teo-

rētisko pētījumu kompetenci, analīzes matemātisko precizitāti. 

Daudzas no viņa idejām un piedāvātajām metodēm tiek izman-

totas arī tagad, taču daudzas saprotamu iemeslu dēļ tika atkārtoti 

izgudrotas vēlākajos gados. Viens no viņa spožākajiem sasniegu-

miem kosmiskā lidojuma mehānikā ir t.s. gravitācijas manevrs, ko 

pirmo reizi pasaulē izmantoja automātiskā starpplanētu stacija 

“Mariner-10”. Viņš piedāvāja arī savu skatījumu kosmosa kuģu aiz-

sardzībai pret ārējas vides iedarbību (radiāciju un meteorītiem), 

kas vēlāk tika plaši izmantots raķešbūvē. Frīdriha Candera nozī-

mīgākais ieguldijums astronautikā bija starpplanētu lidojumu 

trajektoriju aprēķini, īpaši precīzi — lidojumam uz Marsu.

Frīdrihs Canders miris 1933. gada 28. martā Kislovodskā, apbe-

dīts pilsētas kapos.

Viņa vārdā nosaukts krāteris uz Mēness. Latvijā kopš 1967. ga-

da regulāri tiek piešķirta Latvijas Zinātņu akadēmijas nodibinātā 

Candera prēmija mehānikā un astronomijā. Rīgā Frīdriha Candera 

vārdā no saukta iela (arī Maskavā un Kislovodskā).

“Kas, skaidrā rudens naktī 

vēršot savus skatienus 

uz debesīm un raugoties 

mirgojošās zvaigznēs, gan 

nav domājis par to, ka 

tur, uz tālām planētām, 

varbūt dzīvo mums līdzīgas 

saprātīgas būtnes, kas 

aizsteigušās mums garām 

kultūras attīstības ziņā 

par daudziem tūkstošiem 

gadu. Kādas neaprēķināmas 

kultūras vērtības varētu 

atgādāt uz Zemi, Zemes 

zinātnei, ja turp izdotos 

aizlidot cilvēkam, un cik 

gan niecīgi līdzekļi būtu 

jāizlieto šādam grandiozam 

pasākumam salīdzinājumā 

ar to, ko cilvēks tērē 

nelietderīgi.” (F. Canders)

Raķešdzinēja OR-2 projektēšanas grupas vadītājs. 

Grupas apspriede 1932. gadā Maskavā. Sēž no kreisās:  S. Koroļovs,

 A. Ļevickis,  B. Čeranovskis,  J. Pobedonoscevs,  G. Zaborins. 

Stāv no kreisās:  N. Sumarokovs,  J. Fortikovs,  F. Canders

Daudzu darbu autors. 

Frīdrihs Canders pie sava rakstāmgalda 

Zinātkārs students. 

Kopā ar Rīgas Politehniskā institūta studentiem auditorijā. 

Frīdrihs Canders sēž pirmajā rindā vidū

Rīdzinieks.  Frīdrihs Canders 

Rīgā 20. gadsimta sākumā 

Politehniskā institūta 

studenta formā

Zinātnieks Maskavā. 20. gados 

Frīdrihs Canders strādāja 

Maskavā ļoti trūcīgos apstākļos

Rīgas Politehniskā institūta absolvents. 

1914. gada 31. jūlijā izsniegtais Rīgas 

Politehniskā institūta diploms

Reaktīvās kustības izpētes 

grupas darbnīca. Frīdriha Candera 

radītais raķešdzinējs OR-1 

izmēģinājumu stendā 1931. gadā

Aviācijas pionieris. Ar 

pašdarinātu planieri 

1909. gadā. Jau studiju 

gados Rīgā un arī pēc 

studiju beigšanas Frīdrihs 

Canders nodarbojās ar 

lidaparātu konstruēšanu 

Raķešbūves aizsācējs. 

Reaktīvās kustības izpētes 

grupa pirms Frīdriha 

Candera vadībā uzbūvētās 

raķetes GIRD-X starta 

1933. gada 25. novembrī

Starpplanētu kuģu konstrukciju radītājs. 

Jau 1924. gadā Frīdrihs Canders 

veica starpplanētu kuģu rasējumus 

un tehnisko parametru aprēķinus

Piemiņa. Frīdriha Candera piemiņai 

vairāk tika darīts padomju varas gados. 

Kādreizējās Tehnoloģisko rīku rūpnīcas 

teritorijā Rīgā, Šampētera ielā 2, atradās 

tēlnieka  Jura Bajāra darināts piemineklis 

 Frīdrihs

CANDERS
1887—1933
Inženieris, izgudrotājs, viens no raķešbūves aizsācējiem
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 Kārlis

ZĀLE
 Johans Kārlis Leonhards Zālīte, arī  Kārlis Zāle-Zālīte
1888—1942
Tēlnieks monumentālists 

Kārļa Zāles skulptūra “Izirušas 

rozes” (“Ūdensnesēja”). 

Piemineklis atrodas Rīgas 

Meža kapos, līdzīgs piemineklis 

atrodas Dīvala kapos Valmierā

Cēsīs 1930. gadā. Kārlis Zāle 

viesos pie profesora  Valdemāra 

Maldoņa (pirmais no labās) viņa 

Cēsu mājās

Tēlnieks, Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa autors. Viena no 

ietekmīgākajām personībām Latvijas mākslā un kultūrā Latvijas 

brīvvalsts laikā — 20. gadsimta 20.—40. gados — un latviešu 

kultūrā vispār.

Kārlis Zāle (īstajā vārdā Johans Kārlis Leonhards Zālīte) dzi-

mis 1888. gada 28. oktobrī Kauņas guberņā, Mažeiķos. Mācījies 

Liepājas pilsētas skolas zīmēšanas, gleznošanas un veidošanas 

vakara kursos, beidzis Kazaņas mākslas skolu (1913), mācījies tēl-

nieka  S. Erzjas darbnīcā Maskavā (1914—1915), Ķeizariskajā mākslas 

veicināšanas biedrības skolā Petrogradā pie  I. Andreoleti (1916), 

bijis brīvklausītājs Petrogradas Mākslas akadēmijas Augstākās 

mākslas skolas Tēlniecības nodaļā, Petrogradas Valsts brīvajās 

mākslas darbnīcās. 

1921. gadā Kārlis Zāle atgriezās Latvijā, taču pavisam drīz devās 

uz Berlīni, kur dzīvoja līdz 1923. gadam. Atkal atgriezies Latvijā, viņš 

kļuva par ietekmīgu mākslas un kultūras darbinieku, no 1936. gada 

vadīja Latvijas Mākslas akadēmijas tēlniecības meistardarbnīcu, 

bija šās mācību iestādes profesors (1936—1940; 1941—1942). 

Piedalījies izstādēs kopš studiju laikiem, bijis viens no mākslinie-

ku biedrības “Sadarbs” dibinātājiem un tās biedrs (1924—1940). 

K. Zāles mūžs ievada nozīmīgu posmu latviešu tēlotājas mākslas 

vēsturē. K. Zāles daiļradei piemīt spēcīga nacionāli romantiska 

dzīves un vēstures izjūta. Tēlnieka stilam raksturīga uzbūves 

skaidrība, vispārinātas, blīvas un noslēgtas plastiskās masas, racio-

nāli izsvērta šķautņu un plakņu ritmika. K. Zāles tēlniecība reizēm 

balstījusies arhaisma tradīcijās, reizēm ieguvusi neoklasicisma 

iezīmes — tvirtu formu un noapaļojumu, simetriju un statiskumu. 

K. Zāle izmantojis galvenokārt ciļņa tehniku un uzsvēris tēlniecī-

bas un arhitektūras sintēzi. Daiļrades sākumposmā K. Zāle tiecās 

uz masīviem veidoliem, spēcīgi muskuļotiem, platiem stāviem, 

vēlākajos gados atlētiskais tips sāka zaudēt savu smagumu, kļuva 

slaidāks un vijīgāks. Meistaru nodarbināja kustību ritms un cilvēka 

rakstura tēlojums gan reālā, gan stilizētā formu traktējumā.

Savos monumentālajos ansambļos Kārlis Zāle runā simbolu 

un alegoriju valodā. Tie ir vispārināti tēli, kas spēku smēluši tautas 

tikumā, ētiskajās un estētiskajās vērtībās, ar ko ir bagāta folklora 

un tautas sadzīves tradīcijas.

No 1924. līdz 1936. gadam tēlnieks strādāja pie savas daiļra-

des nozīmīgākā sasnieguma — Brāļu kapu ansambļa Rīgā. Šajā 

ansamblī apvienoti trīs elementi — ainavu arhitektūra (zālāji, koki, 

stādījumi), arhitektūra (vārti, sienas, terases, platformas, kāpnes) 

un tēlniecība (skulptūras). Pirmais Brāļu kapu plānojums veikts 

1915. gadā, kad ievērojamais latviešu dārzu arhitekts  Andrejs 

Zeidaks parakstīja Brāļu kapu projekta tāmi. No 1915. līdz 1917. ga-

dam šeit tika apbedīti 870 latviešu strēlnieki, 1919. gadā — 548, 

1920. gadā — 302, 1921. gadā — 63. K. Zāle bija viens no iniciato-

riem Brāļu kapu ansambļa izveidei, par to pārliecinājis nabadzīgās 

valsts — 20. gadu Latvijas vadītājus. Viņš arī uzvarēja konkursā un 

1924. gadā ķērās pie darba, sadarbojoties ar arhitektiem  P. Federu 

un  A. Birzenieku un ainavu arhitektu A. Zeidaku. Pirmo skulpturā-

lo grupu “Ievainotais jātnieks I” atklāja 1927. gada 20. novembrī, 

otro “Ievainotais jātnieks II” — 1929. gadā, “Mātes tēlu ar kritušiem 

dēliem” — 1929. gada rudenī, ieejas vārtus — 1932. gadā, kapu 

altāri un Svētās uguns altāri — 1933. gadā. Brāļu kapu ansambli 

pabeidza 1936. gadā, un tas ir veidots Allažu šūnakmenī, arī 

Itālijas travertīnā, smilšakmenī. Ansamblis izveidots kā cildens un 

savdabīgs piemineklis par dzimteni kritušo cīnītāju godināšanai. 

Kapu skulpturālie tēli uzbur teiksmu par valsti. Pacilātā klusuma 

noskaņā tie vēstī latviskās veļu valsts dīvaino skaistumu un slavi-

na varoņgaru. Kapsētas galā diženumā un vienlaikus sērās pace-

ļas Mātes Latvijas stāvs ar divu kritušo brāļu figūrām pie viņas 

kājām. Noslēguma sienas abos galos atrodas heraldiskas skulptū-

ras — četri senlatviešu karavīri, kas simbolizē Latvijas novadus. 

1925. gadā Kārlis Zāle uzvarēja Brīvības pieminekļa metu 

konkursā. 1929. gadā Brīvības pieminekļa komiteja izplatīja pazi-

ņojumu par ziedojumu vākšanu, un pieminekļa celtniecībai tika 

savākti trīs miljoni latu. Sadarbojoties ar arhitektu  E. Štālbergu, 

no 1931. līdz 1935. gadam celts Brīvības piemineklis — tēvzemes 

mīlestības un tautas neatkarības centienu simbols. Piemineklis ir 

42 m augsta daudzu skulptūru kompozīcija, kuras radīšanai izman-

tots granīts, travertīns un varš. Rīgas Brāļu kapu tēlos runā skumjas 

par kritušajiem varoņiem, turpretim Brīvības piemineklī parādās 

citi — vispārcilvēciski simboli — Dzimtene, Brīvība, Darbs, Kultūra, 

Prāts, Ģimene, Dziesma, Sapņi. Brīvības piemineklī izmantoti visi 

monumentālās tēlniecības un monumentālās arhitektūras izteik-

smes līdzekļi. Atturīgi piemineklī ietvertajā krāsu gammā ieskanas 

pilsētas kolorītam raksturīgie toņi — rūsganie, zaļganie, pelēcīgie. 

Tā ir savdabīga mākslu sintēze, kas vieno monumentālo arhitektū-

ru, monumentālo tēlniecību un pilsētas daudzveidīgo telpu. 

Brīvības piemineklī ir trīspadsmit skulpturālas grupas un 

ciļņi. Ne visas tās ir mākslinieciski līdzvērtīgas. Kārlim Zālem 

tuvāki ir fiziski spēcīgi, garīgi bagāti, romantiski un heroiski tēli. 

Pieminekļa priekšpusē uzraksts “TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI” (šo 

vārdu autors  K. Skalbe). Pieminekli vainago Brīvības tēls — sievie-

te ar trim zeltītām zvaigznēm — Kurzemi-Zemgali, Vidzemi un 

Latgali — paceltajās rokās.

Jāmin arī mazāki Kārļa Zāles darbi: kapa piemineklis  A. Pum-

puram (1929) Rīgā, Lielajos kapos, piemineklis  O. Kalpakam (1927) 

Visagala kapos, pieminekļi Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās 

kritušajiem Jaunpiebalgā (1930) un Smārdē (1936), Sudrabkalniņš 

(1929—1937) Rīgā. K. Zāle apbalvots ar Tēvzemes balvu (1938) un 

Triju Zvaigžņu ordeni. 

Kārlis Zāle miris 1942. gada 19. februārī Inčukalna pagasta 

“Atvasītēs”, apbedīts Rīgas Brāļu kapos.

 Kārlis Zāle pie Brāļu kapu skulptūras. Brāļu kapus K. Zāle uzskatīja 

par savu mūža nozīmīgāko darbu. Tas ir izcilākais Latvijas memoriālais 

ansamblis un veltīts Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās kritušajiem 

karavīriem. Dārzu arhitekts  Andrejs Zeidaks iekārtoja ainavisko daļu. 

1923. gadā Brāļu kapu komiteja izsludināja konkursu tēlnieka darbam, 

un par labāko atzina K. Zāles projektu. Brāļu kapu celtniecību sāka 

1924. gadā, bet memoriālo ansambli iesvētīja 1936. gada 11. novembrī 

Brīvības piemineklis mūsu 

dienās un 30. gados. Kārlim 

Zālem sadarbojoties ar 

arhitektu  E. Štālbergu, no 

1931. līdz 1935. gadam tika 

uzcelts 42 metrus augstais 

Brīvības piemineklis — 

tēvzemes mīlestības un tautas 

neatkarības centienu simbols. 

Piemineklis uzcelts lielā mērā 

par tautas ziedotiem līdzekļiem

Brāļu kapu vārti. Brāļu kapu vārti veidoti no Allažu šūnakmens un ir nozīmīga 

Brāļu kapu kompozīcijas arhitektoniskā sastāvdaļa. Aiz vārtiem sākas Pārdomu 

ceļš — 205 metrus gara liepu gatve. Pārdomu ceļa galā ir Varoņu terase ar 

Svētās uguns altāri. Varoņu terases pakājē atdusas vietu radis arī pats tēlnieks

Jātnieka skulpturālais tēls 

Brāļu kapu vārtos 

Kārlis Zāle ir daudzu kapu 

pieminekļu autors. Attēlā: kapu 

piemineklis  J. Leimanim Viļķenes 

pagasta Katrīnas kapos

Mātes Latvijas tēls Brāļu kapos. Brāļu kapu kapulauku noslēdz 

Latvijas siena ar ansambli vainagojošo skulpturālo grupu — Māti 

Latviju ar kritušajiem dēliem. Urnā zem Mātes Latvijas tēla sabērtas 

517 riekšavas zemes — pa riekšavai no katra Latvijas pagasta

Kārlis Zāle kopā 

ar sievu Annu Mariju 

“Turu par mākslinieka 

augstāko laimi dzīvošanu 

līdzi savam laikmetam, 

savai tautai, viņas cīņām, 

ciešanām, ilgām un 

ideāliem.” (K. Zāle)
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 Ēvalds

VALTERS
1894—1994
Aktieris, literāts, sabiedrisks darbinieks

Strēlnieks. Aktieris. Domātājs. Tulkotājs. Gadsimta notikumu 

liecinieks un sirdsapziņa. “Ja gods ir cilvēkam dots, tas godam 

jānes,” mēdza teikt Ēvalds Valters. Ēvalda Valtera vieta latviešu 

sabiedrībā un Latvijā visspilgtāk izpaudās 1989. gadā, kad pēc 49 

gadu pārtraukuma Rīgas pils Svētā Gara tornī tika uzvilkts sarkan-

baltsarkanais Latvijas karogs. Gods uzvilkt karogu tika uzticēts 

Ēvaldam Valteram un rakstniekam  Albertam Belam.  Jānis Peters 

Latvijas Tautas frontes kongresā Ē. Valteru nosauca par mūsu tau-

tas tēvu. Pasaules rekordu vēsturē Ē. Valters ierakstīts kā vecākais 

un ilgākspēlējušais aktieris uz profesionālā teātra skatuves. Viņš ne 

tikai spēlēja, bet, būdams vecāks par 90 gadiem, iestudēja jaunas 

programmas un jaunas lomas. Pēdējā Dailes teātrī iestudētā loma 

bija Strēlnieks-Garāmgājējs  A. Čaka poēmas “Mūžības skartie” 

iestudējumā (1987). Ē. Valteram tolaik bija 94 gadi.

Ēvalds Valters nodzīvoja ne tikai garu, bet arī ļoti pilnvērtī-

gu mūžu, saglabāja labas oratora dotības un teica nopietnas 

un pārdomātas runas dažādās auditorijās trešās atmodas laikā, 

spītēja vecumam un vēl 100 gadu vecumā droši kāpa gaisa 

balonā, lai skatītu Latviju no debesīm. Ē. Valters nekad un nekur 

nekavēja. “Nevajag skriet, bet vienmēr laikā iet,” viņš mēdza teikt. 

Ē. Valteram nekas nav kritis no rokām ārā. Nekas nav saplīsis vai 

netīšām salūzis. Un nekas nav kaut kur aizkritis, pazudis, noklīdis. 

Viņš neesot bijis pedants, bet gauži kārtīgs gan, viņam uz galda 

un plauktos bijis daudz grāmatu, papīru, rokrakstu, bet viņš arvien 

zinājis, kur ko ir nolicis. Godprātīgs, krietns, mazrunīgs, viņš neno-

darbināja sevi ar negatīvo, netērēja laiku sliktajam. Ja viņam kas 

patika — priecājās, ja ne — klusēja. 

Ēvalds Valters dzimis 1894. gada 2. aprīlī Kuldīgā, tur arī sācis 

skolas gaitas. Bērnībā apguvis daiļdārznieka, podnieka, mūrnieka 

un galdnieka amatu. 1912. gadā devies uz Rīgu, mācījies iestā-

dē ar ģimnāzijas tiesībām “Jazikoved”, apguvis angļu, vācu un 

franču valodu. Pirmā pasaules kara frontei atnākot Latvijas teri-

torijā, Ē. Valters pieteicās latviešu strēlniekos. Viņš atradās Piņķu 

baznīcā, kad savu leģendāro uzrunu strēlniekiem pirms kaujām 

teica   Jukums Vācietis, piesaucot latviešu tautas intereses. Šī runa 

plašāk pazīstama kļuva pateicoties Ēvalda Valtera spožajai atmiņai 

un pierakstiem — tie kļuva arī par pamatu “Mūžības skartajiem”.

Ēvalda Valtera aktiera gaitas sākās 5. Zemgales latviešu 

strēlnieku pulkā. Pirmā izrāde notika Jūrmalā, Dubultos, pirmā 

loma — Krodzinieks brāļu  Kaudzīšu romāna “Mērnieku laiki” 

dramatizējumā. Interesanti, ka Ēvalds Valters “Mērnieku laikos” 

tēlojis septiņas dažādas lomas. No 1920. līdz 1922. gadam viņš 

mācījās Maskavas latviešu teātra studijā “Skatuve”, apmeklēja 

aktieru meistarības nodarbības, vēlāk mācījās kinoaktieru studijā 

“Tvorčestvo”. Maskavā iepazinās ar  Eduardu Smiļģi, vēlāk kļuva par 

Smiļģa aktieri un godprātīgu aizstāvi, kad Smiļģi kritizēja dažādas 

varas un centās atbrīvot no Dailes teātra galvenā režisora amata. 

1923. gadā Ēvalds Valters sāka strādāt Liepājas Jaunajā teātrī. 

Teātra mākslinieciskais vadītājs toreiz bija liepājnieks  Visvaldis 

Silenieks, kas savā dzimtajā pilsētā bija izaudzis par talantīgu 

aktieri un prasmīgu režisoru, kurš nemitīgi rūpējās par teātra 

mākslinieku saliedēšanu radošā kolektīvā. Viņš pastāvīgi meklē-

ja talantīgus, jaunus cilvēkus aktieru ansambļa papildināšanai, 

viņš arī uzaicināja Ē. Valteru par aktieri un vecāko režisoru. 

Ē. Valtera nozīmīgākie skatuves tēli bija Kalafs  K. Goci pasaku lugā 

“Turandota”, Mefistofelis  J. V. Gētes drāmā “Fausts”,  Moljēra Tartifs, 

Rumpēteris  A. Upīša komēdijā “Kaijas lidojums”. Liepājas Tautas 

augstskolas dramatiskajā studijā aizsākās arī Ē. Valtera pedagoga 

darbs, viņš vadījis arī dramatisko pulciņu (galvenās lomas tēlo-

jusi  Mirdza Ķempe) un aktīvi darbojies Liepājas operā. Liepājā 

esot ticis pie iesaukas “Liepājas līkais velns”. 1928. gadā E. Smiļģis 

aicināja Ē. Valteru uz Rīgu.

Kā aktieris Ēvalds Valters ir Dailes teātra leģenda. Uz Dailes 

teātra skatuves viņš spēlējis 1928./1929. gada sezonā un no 

1941. gada līdz mūža beigām tur radījis daudz neaizmirstamu 

tēlu. Aktieris atveidojis vairāk nekā 250 lomu dažādos teātros un 

nospēlējis vairāk nekā 40 kinolomu. 

Pirmā kinoloma 1939. gadā bija Vecais Kļava filmā “Zvejnieka 

dēls”. Tiesa, mīļāko lomu Ēvaldam Valteram nebija — viņš ar 

vienlīdz lielu prieku un atdevi spēlēja Trešo runasvīru un Ķenci, 

Krodzinieku un Švaukstu.

1929. gadā Ēvalds Valters vēlējās izmēģināt savus spēkus režijā 

un aizgāja uz Daugavpils teātri. Kad aktieris atgriezās Rīgā, viņš 

kādu laiku strādāja radiofonā. 1932. gadā Ē. Valters kopā ar  Teodoru 

Lāci nodibināja Rīgas Tautas teātri. 1940. gadā Ē. Valteram uzticēja 

Jelgavas teātra vadību. Viņa darbības laikā pirmo reizi uz latviešu 

skatuves tika iestudēta  V. Billa-Belocerkovska drāma “Vētra”, arī 

A. Upīša luga “Zirneklis”. Leģendāra kļuva Ē. Valtera iestudē-

tā  R. Blaumaņa luga “Trīnes grēki”. 

Ēvalds Valters labi prata franču valodu. Tulkojis  Ž. Rasina 

“Britaniku”, Viktora Igo romānus,  Ž. de Lafontēna fabulas. Īpaši 

mīļš Ēvaldam Valteram bija Moljērs — viņš pārtulkojis “Donu 

Žuanu”, “Mizantropu”, kopā 20 Moljēra lugas. 1955. gadā Ē. Valters 

slepeni aizsūtīja uz Zviedriju dzejojumu “Rusiāde”, ko parakstīja 

ar pseidonīmu Ints Baltarājs. Tas bija pirmais manuskripts par 

latviešu stāvokli Latvijā, kas sasniedza brīvo pasauli. Šajā darbā 

Ē. Valters asi un daudzšķautņaini attēloja padomju sistēmas ēnas 

puses. “Rusiādi” Zviedrijā  publicēja Latviešu nacionālais fonds 

ar  Andreja Eglīša priekšvārdu.  

Ēvaldam Valteram piešķirts LPSR Tautas skatuves mākslinieka 

goda nosaukums (1981), viņš ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadē-

mijas goda locekli (1992). 

Ēvalds Valters miris 1994. gada 26. septembrī Rīgā, apbedīts 

Brāļu kapos.

Tautas frontes dibināšanas dalībnieks. Ēvalds Valters atklāja 

Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresu 1988. gada 

8. oktobrī ar vārdiem: “Mana mīļā, drosmīgā arāju tauta!”

Ķencis. 

“Mērnieku laiki” ir latviešu 

literatūras pērle ar saviem 

unikālajiem tēliem. 1933. gadā 

Dailes teātrī Ēvalds Valters 

iedzīvināja Ķenci 

Jauno laiku latviešu 

dramaturģijas darbos. 

 Ēvalds Valters Džeksona 

lomā  G. Priedes lugā 

“Normunda meitene” 

1958. gadā (režisors 

 Eduards Smiļģis)

Simtā dzimšanas diena — latviešu 

militārpersona. Mūža novakarē, 

laikā, kad atjaunojās Latvijas valstiskā 

neatkarība, Ēvalds Valters atbalstīja 

iespējami ātru nacionālo bruņoto 

spēku izveidi. Simtgades svinībās 

kā rezerves militārpersona Ēvalds 

Valters saņēma virsnieka zobenu

“Mana mīļā, drosmīgā 

arāju tauta! Drosmīgā, 

sīkstā, izturīgā — ja Tu tāda 

nebūtu, tad nekad daina 

nevēstītu mums tādus 

vārdus: “Man pieder tēvu 

zeme ar visām atmatām, 

man pašam kungam būt, 

man pašam arājam!” Kaut 

šie vārdi būtu dziļi sirdī 

ierakstīti arī mūsu tautas 

frontei! Pagāja gadu simti, 

un šos pašus drosmīgos 

vārdus atkārtoja izcils mūsu 

tautas dzejnieks: “Mēs 

gribam būt kungi mūsu 

dzimtajā zemē, mēs gribam 

te paši sev likumus lemt. Šī 

zeme ir mūsu, šīs pilsētas 

mūsu, mēs negribam lūgt 

to, kas mūsu, bet ņemt!” 

Un lai arī šie vārdi būtu dziļi 

sirdī ierakstīti mūsu tautas 

frontei! Un visai tautai.”

(Ē. Valters)

Atklājot piemiņas akmeni 

Jukumam Vācietim 

1988. gada 23. novembrī. 

Piņķu baznīcā  Jukums Vācietis 

teicis īsu uzrunu strēlniekiem, 

kura līdzinājusies sprediķim, 

un pabeidzis to ar vārdiem: 

“Esiet kā vīri!” Šās runas teksts 

vēsturei palicis tikai toreizējā 

5. Zemgales latviešu strēlnieku 

bataljona, vēlāk tāda paša 

nosaukuma pulka strēlnieka 

Ēvalda Valtera atstāstā 

Kavalieris Kēvenhillers. 

Ēvalds Valters 

leģendārajā  Selmas Lāgerlēvas 

“Gēstas Berlinga” iestudējumā 

Dailes teātrī 1958. gadā 

(režisors Eduards Smiļģis)

Romantisks aktieris, Tautas teātra 

līdzdibinātājs. 20. gadsimta 30. gados 

Ēvalds Valters bija tik ļoti tautā 

iemīļots aktieris un režisors, ka tika 

izdotas pastkartes ar viņa attēlu

Latviešu strēlnieks. Ēvalds 

Valters 5. Zemgales pulka izlūku 

komandas strēlnieks 1917. gadā
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 Kārlis

ZEMDEGA
Kārlis Baumanis
1894—1963 
Tēlnieks 

Plastiskās skulptūras, dinamiskas un monolītas kompozīcijas 

radītājs latviešu tēlniecībā. Kārlis Zemdega tēlniecībā ieņem to 

pašu vietu, ko  Rainis dzejā. Rainis Kārlim Zemdegam bijis īpaši 

tuvs dzejnieks, tādēļ viņam veltīti vismaz pieci tēlnieka nozīmī-

gākie darbi. 

Visā Kārļa Zemdegas daiļradē skan rainiski motīvi, īpaši jūta-

ma tuvība dzejnieka filozofiskajām atziņām un intīmajai liri-

kai. Redzamākais apliecinājums tam ir Raiņa kapa piemineklis. 

1929. gadā, Raiņa bēru dienā, K. Zemdega bija viens no tiem tūk-

stošiem latviešu, kas bija nākuši atvadīties no dzejnieka. Tēlnieks 

īsti izjutis, ko Rainis nozīmē latviešu tautai. 1934. gadā pabeigtais 

Raiņa kapa piemineklis ir monumentālākais meistara darbs. 

Jaunekļa tēlā, kas izcirsts sarkanīgā, pulētā Somijas granītā, rādīts 

atmodas mirklis, ietverta doma par cilvēka gara spēku, doma par 

cīņu, kas vēl turpināsies, par gaismas uzvaru. K. Zemdega ir autors 

arī Raiņa piemineklim Esplanādē (1963), kurš atklāts 1965. gadā 

jau pēc Zemdegas nāves, akmenī to veidojuši Zemdegas skolnie-

ki  A. Gulbis un  L. Blumbergs.

Latviešu tēlniecību, īpaši monumentālo, zinātāji un nezinātāji 

parasti saista ar Zemdegas veikumu dažādos Latvijas novados. 

Starp tēlniekiem, kuri 20. un 30. gados iedibinājuši Latvijas tēlnie-

cības tradīcijas un kuru jaunrade veido saikni ar mūsu mākslas 

attīstību, Zemdegam ir īpaša vieta. 

Vēsturei labpatikās likt Zemdegam strādāt pārmēru — trīs-

desmitajos gados, attīstoties Latvijas ekonomikai un nacionālajai 

pašapziņai, gandrīz vai katras Latvijas pilsētas vai pagasta valde 

lēma par sava Brīvības pieminekļa uzstādīšanu Pirmajā pasaules 

karā un Brīvības cīņās kritušajiem novadniekiem. Tā kā gauži 

labi redzami bija K. Zemdegas iepriek šējie darbi šajā laukā, par 

labo toni kļuva tieši viņu aicināt šo ieceri īstenot, tā meistaru 

netieši padarot par Latvijas pieminekļu daudzskaitļošanas tēvu. 

Nozīmīgākie monumentālajā tēlniecībā īstenotie pieminekļi tika 

atklāti Viļakā, Raunā, Džūkstē, Rūjienā, Dobelē. Savukārt 50. gados 

K. Zemdegam bija lemts piedzīvot savu pieminekļu vardarbī-

gu nojaukšanu, iznīcināšanu. Vēlāk no Mākslas akadēmijas tika 

padzīts arī pats meistars, iemīļots Mākslas akadēmijas profesors, 

kas izaudzinājis L. Blumbergu,  L. Davidovu-Medeni,  A. Dumpi, 

 V. Mikāni,  V. Zeili un citus ievērojamus latviešu māksliniekus.

Kārlis Zemdega ir mākslinieks, tēlnieks, kas savam laikam 

ieguvis izcilu izglītību. Dzimis 1894. gada 7. aprīlī Aizputes 

apriņķa Cīravas pagasta “Gaiļos” kā Kārlis Baumanis (uzvārdu 

mainījis 1935. gadā). Mācījies Cīravā, Aizputē, Viļņas mākslas skolā. 

1921. gadā ieradies Rīgā, nokārtojis vidusskolas gala eksāmenus, 

iestājies Latvijas augstskolas (no 1922. gada Latvijas Universitāte) 

Filoloģijas un filozofijas fakultātē un vienlaikus Latvijas Mākslas 

akadēmijā, kur 1927. gadā beidzis  J. R. Tillberga glezniecības 

meistardarbnīcu un  K. Rončevska tēlniecības meistardarbnīcu 

(diplomdarbs — “Jēkaba cīņa ar eņģeli” atrodas Latvijas Mākslas 

akadēmijas vestibilā), bet papildinājies granīta apstrādē  B. Dzeņa 

lietišķās tēlniecības meistardarbnīcā. Studējis arī dažādās darbnī-

cās un akadēmiskās institūcijās Francijā, Itālijā, Somijā, Zviedrijā, 

Ēģiptē, Grieķijā un Norvēģijā. 

Jau diplomdarbā redzama topošā mākslinieka daiļradei rak-

sturīgā plastiski nevainojamā, monolītā kompozīcija. Ar 1928. ga-

du sākās Kārļa Zemdegas darbs akmens tēlniecībā. 

Kārlis Zemdega darbojies ne tikai monumentālajā, bet arī 

memoriālajā tēlniecībā un stājtēlniecībā. Savas ieceres īstenojis, 

izmantojot galvenokārt granītu, marmoru, labradorītu, retāk 

bronzu. Strādājis arī ciļņa tehnikā. K. Zemdegas daiļradi ietekmē-

jušas klasiskās mākslas tradīcijas, darbu formas ir skaidras, statis-

kas un stilizētas. Kompozicionāli lielu nozīmi K. Zemdega piešķīris 

arhitektoniskajam risinājumam. Viņa mākslai raksturīgs romantiski 

heroisks vai liriski emocionāls satura traktējums, viņš skulptūrās 

tiecies iemiesot latviešu nācijas garu un centienus, kā arī cilvēka 

dvēseles un gara cildenumu. 30. gadi māksliniekam bija intensīva 

darba posms visās tēlniecības nozarēs, kad viņš piedalījās izstādēs 

ar stājdarbiem, darināja metus pieminekļu konkursiem un īsteno-

ja šīs ieceres, strādāja memoriālajā tēlniecībā, veidoja dekoratīvās 

kompozīcijas arhitektūras objektiem. Tas bija jaunrades posms, 

kad iezīmējās tēlnieka personības un profesionālās meistarības 

briedums, kad īstenojās harmoniskā tēla meklējumi, izkristalizējās 

atziņas, nostiprinājās pārliecība.

Konkrētās īstenības noliegums, kurai pretī nostatīta ideāltēlu 

pa saule, — tā vērtējams Kārļa Zemdegas darbs monumentālajā 

tēlniecībā. Viņa radītie pieminekļi ir vispārināti tēli, kas ir precīzi 

saistīti ar vēstures notikumiem, vietu un laiku. Kārļa Zemdegas 

darbu tēlniecisko izteiksmi nosaka tieksme pēc harmoniskas, 

izsmalcinātas cilvēka garīgās pasaules materializējuma skulptūrā. 

Mākslinieks brīvi interpretējis klasisko mantojumu, to saistot ar 

latviešu tautas kultūru. 

Meistars darinājis arī izcilu cilvēku portretus, kuros galvenais ir 

sirsnīga vienkāršība, maiga sievišķība un skaidrība.

Memoriālajā tēlniecībā veidojis pieminekli  R. Šīronam 

“Parce” (1933), ārstam  V. Skaburskim “Vientulība” (1936), diriģen-

tam  A. Bobkovicam “Nox major” (1963, uzstādīts 1971) Rīgā, Meža 

kapos, dzejniecei  E. Zālītei (1958) Raiņa kapos u.c. Monumentāli 

dekoratīvās tēlniecības darbi ir ciļņi Rīgas ēku fasādēs, “Zinātne 

un tēvzeme” Latvijas Universitātes aulā (1935. gadā cenzūras dēļ 

demontēti pirms atklāšanas), skulptūra “Justīcija” (1937) Tiesu pils 

(tagadējais Latvijas Republikas Ministru kabinets) vestibilā. 

Kārlis Zemdega miris 1963. gada 9. novembrī Rīgā, apbedīts 

Raiņa kapos. Pēc Zemdegas nāves meistara skolnieki pabeidza 

viņa iesāktos pieminekļus (Rainim Rīgā, Esplanādē, “Koklētājs” 

Talsos), bet citus atjaunoja (Dobeles atbrīvošanas piemineklis).

“Tālavas taurētājs” Rūjienā. 

Kārļā Zemdegas piemineklis, 

kas veltīts Rūjienas novada 

atbrīvošanai un kritušo varoņu 

piemiņai, atklāts 1937. gada 

15. augustā. Pateicoties 

tēlniekam rūjenietim  Jānim 

Zariņam, visus padomju gadus 

“Tālavas taurētājs” varēja 

mierīgi stāvēt pilsētas centrā

Brīvības piemineklis “Kokle” Raunā.

Pie latviešu tēlniecības izcilākajiem 

sasniegumiem pieder Kārļa Zemdegas 

1933. gadā veidotais Pirmajā pasaules 

karā un Brīvības cīņās kritušajiem 

veltītais piemineklis Raunas centrā 

Ģimenes vidū.

Kārlis Zemdega 1950. gadā 

kopā ar savu sievu Inu un 

meitu, vēlāk pazīstamo aktrisi 

 Māru Zemdegu

Piemineklis  Artūram Bobkovicam Meža 

kapos Rīgā. Pieminekli A. Bobkovicam, 

Latvijas Universitātes kora “Juventus” 

dibinātājam un diriģentam, pēc 

Zemdegas meta izveidojis Aivars Gulbis, 

piemineklis uzstādīts 1971. gadā

Kārlis Zemdega Rūjienā 

1960. gadā pie pieminekļa 

“Madonna orans”, ko veidojis 

1934. gadā. Piemineklis 

atklāts 1936. gada 5. jūlijā 

un veltīts Rūjienas draudzes 

skolas skolotājas  Jūlijas 

Skujiņas piemiņai, kura 

24 gadu vecumā noslīka Rūjā

 Kārlis Zemdega 1957. gadā Mākslas akadēmijā pie ģipša meta Raiņa 

piemineklim Esplanādē.  Rainis bija K. Zemdegas mīļākais dzejnieks, tēlnieks 

daudz iedvesmojies no Raiņa darbiem, vēlāk centies izcelt Raiņa diženumu 

savos darbos. Pieminekli Esplanādē atklāja 1965. gadā jau pēc tēlnieka nāves, 

akmenī to izveidojuši Zemdegas skolnieki  Aivars Gulbis un  Laimonis Blumbergs 

Kārlis Zemdega.

Meitenes galva. 1935, marmors

Kārlis Zemdega 

1925. gadā  Konstantīna 

Rončevska darbnīcā. Kārlis 

Zemdega kopā ar savu studiju 

biedreni  Irmu Lāčgalvu-

Kaminsku pie paša veidotā 

kursa biedrenes portreta

Raiņa kapa pieminekļa 

veidošana 1934. gadā. 

Priekšplānā ģipša makets

Savā darbnīcā 30. gadu beigās. Kārlis Zemdega bijis viens no ražīgākajiem 

latviešu tēlniekiem. Īpaši ražīgs laiks meistaram bija 30. gadu beigās, 

kad viņš piedalījās izstādēs ar stājdarbiem, radīja metus pieminekļu 

konkursiem, kuros vienmēr uzvarēja, darbojās memoriālajā tēlniecībā, 

kā arī veidoja dekoratīvas kompozīcijas arhitektūras objektiem

Raiņa kapa pieminekļa veidošana 1933. gadā darbnīcā 

Gaujas ielā. Piemineklis tika uzstādīts 1935. gadā

“Atstāt Zemei lielu, 

skaistu darbu, tā mana 

sauksme. Par zīmi, ka 

tur esmu dzīvojis... Vai 

tas piepildīsies? (Ieraksts 

dienasgrāmatā 1926. gada 

14. jūnijā)
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 Aleksandrs 

GRĪNS
Jēkabs Grīns
1895—1941
Rakstnieks, publicists

“Starp nedaudzajām mūsu tautas rakstura negatīvajām īpa-

šībām pati spilgtākā ir sevis noniecināšana šī vārda plašākā nozīmē, 

savāda patika vai dziņa attēlot savās un citu — sevišķi sveštautiešu 

acīs latvju tautu un arī tās pagātni sliktāku, nekā tas patiesībā bija 

un ir. Šī dziņa ir kaut kas vidējs starp nepareizi saprastu, pārspīlētu 

smalkjūtību, panaivu žēlošanās alku un nacionālā pašlepnuma 

trūkumu, kas diezgan dīvainā kārtā var būt un parasti ir savienots 

ar ļoti labām domām par sevi. Nemīlēsim savus bijušos apspiedējus 

un kalpinātājus, bet nenoniecināsim arī savus priekštečus, nedosim 

bez izņēmuma vergu vārdu visiem saviem senčiem, no kuru vidus 

arī atkarības laikos ir nākuši ne vien labi arāji, bet arī labi jūrnieki, 

tālu zemju kolonisti un vareni karotāji. Starp viņiem vēl pirms 200 

gadiem nav trūcis zemnieku vīru, kas varējuši aizdot naudu pašiem 

Zviedrijas ķēniņiem,” tā Aleksandrs Grīns vēršas pret tiem, kas lat-

viešu vēsturi redz tikai kā 700 verdzības gadus.

Aleksandrs Grīns bija Latvijas patriots un tik asi un atklāti 

pauda savu viedokli, ka viņu par neuzticamu uzskatīja gan 

krievi, gan vācieši. 1944. gadā, padomju okupantiem vēlreiz 

ienākot Latvijā, viens no pirmajiem viņu darbiem bija pavēle 

“No apgrozības izņemamo grāmatu un brošūru saraksts Nr. 1”, 

kurā bija iekļautas 34 A. Grīna grāmatas. Bet 1945. gada 7. aprīlī 

cenzūras aizliegto grāmatu sarakstā A. Grīns izpelnījās centrālo 

vietu: “Grīns A. — jāizņem visi A. Grīna darbi.” Politiskais pama-

tojums, kāpēc padomju laikos A. Grīnu pat pieminēt nedrīkstēja, 

bija: “Naidīgi izteicieni pret lieliniekiem un negatīvi attēlots 

padomju laiks Latvijā,” — “Stāsts uzrakstīts kontrrevolucionārā 

garā,” — “Tendenciozi raksturoti Padomju Savienības darbinieki:

 Ļitvinovs,  Čičerins” — utt.   

Aleksandrs Grīns (īstajā vārdā Jēkabs Grīns) dzimis 1895. gada 

15. augustā Jēkabpils apriņķa Biržu pagasta “Ziedos”. Mācījies 

Dignājas Mežgala skolā, Jēkabpilī, Rūjienā, Cēsīs. Kā visiem viņa 

līdzaudžiem, jaunību pārtrauca karš. Arī Aleksandru Grīnu iesau-

ca armijā, viņu nosūtīja uz Alekseja karaskolu Maskavā, kuru viņš 

pabeidza 1915. gadā, un pēc tam uz Galīcijas fronti. Par cīņām pret 

austriešiem apbalvots ar III šķiras Sv. Staņislava ordeni. 

No 1916. gada Aleksandrs Grīns bija latviešu strēlnieku rin-

dās — vispirms Latviešu strēlnieku rezerves bataljonā, vēlāk 

4. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljonā, viņš piedalījās kaujās 

pie Olaines, Smārdes. 1917. gadā pēc smaga ievainojuma A. Grīnu 

demobilizēja, viņš ārstējās hospitāļos Rīgā un Petrogradā, aiz-

brauca pie vecākiem, kas bija bēgļu gaitās Veļikije Lukos, demo-

bilizējās, devās uz Tērbatu studēt medicīnu, bet kara dēļ nevarēja 

studijas turpināt. 1919. gadā A. Grīnu mobilizēja sarkanarmijā, bet 

viņš pārbēga uz Latvijas armiju un vēl paspēja piedalīties Brīvības 

cīņās. 1920. gadā viņu iecēla par kara cenzūras Rīgas nodaļas 

vadītāju, vēlāk par avīzes “Latvijas Kareivis” redaktora palīgu. 

1924. gadā A. Grīnu demobilizēja kapteiņa pakāpē. 

Strēlnieku gadi un karš ietekmēja Aleksandra Grīna dzīvi un 

darbību, viņš uz visu mūžu saglabāja karavīra un nacionālpatriota 

stāju. Aleksandrs Grīns latviešu tautas atmiņā  dzīvo galveno-

kārt ar savu 1933.—1934. gadā izdoto vērienīgo episko darbu 

“Dvēseļu putenis”, kas vēsta par latviešu strēlnieku cīņām. Viņa 

varoņi ir gan atsevišķi strēlnieki, gan visi strēlnieku pulki kā viens 

vesels — vienmēr drosmīgi, jautri, ienaidniekus izsmejoši un 

nicinoši. 1935. gadā viņš vēlreiz pieskāries strēlnieku tēmai stāstu 

krājumā “Klusie ciemiņi”.

Aleksandra Grīna romānos dominē vēsturiskā tematika. 

Romānā “Nameja gredzens” (1932) tēlota Kurzemes un Zemgales 

hercogiste 17. un 18. gadsimtā. Hercoga Jēkaba valdīšanas laiks 

rosinājis sarakstīt arī  romānus “Tobago” (1934), “Trīs vanagi” (1938)  

un diloģiju “Zemes atjaunotāji” (1939).

Triloģijā “Saderinātie” — “Pelēkais jātnieks”, “Sarkanais jāt-

nieks” (abi 1938) un “Melnais jātnieks” (1940) — rādīta grandioza 

Ziemeļu kara aina, darbojas daudzas vēsturiskas personas. 

Pavisam publicēti desmit Aleksandra Grīna romāni. To pamat-

tēma ir patriotisms, latviešu tautas varonība cīņā par brīvību un 

cilvēka cienīgu dzīvi. 

Aleksandrs Grīns ir izcilākais vēsturiskās noveles meistars 

latviešu literatūrā. 1920. gadā laikrakstā “Brīvā Zeme” publicēts 

pirmais A. Grīna stāsts “Iz leitnanta Vanaga dienasgrāmatas”,  

kurā vēstīts par latviešu karotājiem Pirmajā pasaules karā. No 

rakstnieka stāstu un noveļu krājumiem jāmin “Krustneša gaitas” 

(1921), “Pieviltā vīra atriebšanās un citas noveles” (1922), “Septiņi 

un viens” (1926).

Aleksandra Grīna spalvai pieder arī lugas “Karoga meklētāji”, 

“Zemgales atmoda” (abas 1937), “Andrejs Pumpurs un Lāčplēsis”, 

“Kalēja līgava” (abas 1938). 

Aleksandrs Grīns bija arī publicists, tulkotājs, redaktors, viņš 

vadīja un rediģēja laikrakstus “Latvijas Kareivis”, “Rīgas Ziņas”, 

“Latvis”. Viņš rediģējis grāmatas “Pasaules vēsture” (1—4, 1929—

1931), “Kultūras un tikumu vēsture” (1—2, 1931), sarakstījis vēs-

tures grāmatas skolām, tulkojis  Ē. M. Remarka romānu “Rietumu 

frontē bez pārmaiņām”,  L. Renna “Karš” u.c. Rakstnieks periodikā 

publicējis recenzijas, politiskus un publicistiskus rakstus, esejas, 

feļetonus. 

1934. gadā Aleksandrs Grīns strikti aizstāvēja  Kārļa Ulmaņa 

15. maija apvērsumu un sauca to par “trešo atmodu”. Šajā pašā 

gadā viņš tika apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. 1937. gadā 

Aleksandrs Grīns kļuva par Latvijas Preses biedrības priekšnieka 

vietnieku. 1939.  gadā rakstnieks atgriezās dienestā Latvijas armijā. 

Aleksandru Grīnu padomju represīvie orgāni 1941. gada 

16. jūnijā Ostroviešu nometnē (pie Litenes) apcietināja, turēja 

Centrālcietumā, bet, karam sākoties, deportēja. Aleksandrs Grīns 

nošauts Astrahaņas cietumā Krievijā 1941. gada 25. decembrī. 

“Pašlepnuma nevienai 

tautai nevar būt par 

daudz. Audzēsim lielāku 

savu latvisko pašlepnumu!” 

(A. Grīns)

Latviešu strēlnieks. 

Aleksandrs Grīns 1915. gadā 

karoja Galīcijas frontē. No 

1916. gada dienēja 4. Vidzemes 

latviešu strēlnieku bataljonā. 

1919. gadā A. Grīnu mobilizēja 

sarkanarmijā, bet viņš 

pārbēga uz Latvijas armiju, 

piedalījās Brīvības cīņās

Top “Tobago”. Aleksandra Grīna 

rokrakstā rakstītais romāna 

“Tobago” fragments

Publicists A. Benjamiņa izdevniecībā. 

30. gados  A. Benjamiņa izdevniecība bija 

lielākā laikrakstu un žurnālu izdevniecība 

Latvijā, kurā darbojās daudzi latviešu 

žurnālisti, publicisti un rakstnieki. 

A. Grīns pirmajā rindā otrais no kreisās

Patriots un patriotisku jūtu audzinātājs.  Aleksandrs Grīns (no kreisās 

pirmajā rindā trešais) mazpulku organizētā vakarā 30. gados

Eiropeiska nākotnes skatījuma cilvēks. Aleksandrs Grīns 

aktīvi darbojās starptautisko attiecību uzlabošanā. 

Attēlā: no kreisās  J. Kārkliņš,  R. Bērziņš- Valdess, 

Itālijas sūtnis Latvijā,  A. Grīns

Latvijas kultūras darbinieku vidū  Antona Austriņa 50 gadu dzimšanas 

dienas svinībās 1934. gadā Torņakalna Kultūras biedrībā. Pirmajā rindā 

vidū sēž Antons Austriņš,  Kārlis Skalbe,  Edvarts Virza un  Valda Mora, otrajā 

rindā desmitais no kreisās stāv  Ernests Birznieks-Upītis, četrpadsmitais 

 Rūdolfs Egle, trešajā rindā pirmais stāv  Viktors Eglītis, trešais Aleksandrs 

Grīns, sestais  Jānis Roze, astotais  Kārlis Krūza, devītais  Ādolfs Erss, 

ceturtajā rindā septiņpadsmitais  Jānis Akuraters, piektajā rindā 

piektais  Jānis Plaudis, sestais  Jānis Veselis, desmitais  Kārlis Miesnieks

Rakstnieks un žurnālists. 

Aleksandrs Grīns 30. gados

Aleksandra Grīna 

rokraksts. Vēstule. 

1929. gads

Draugs un brālis. Vēsturnieks, jurists un redaktors  Arveds Švābe un 

A. Grīna brālis žurnālists un rakstnieks  Jānis Grīns Rūjienā 1911. gadā
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 Pauls

STRADIŅŠ
1896—1958
Ārsts, zinātnieks, docētājs

Izcils ķirurgs. Latvijas medicīnas vēsturē palicis kā veik-

smīgs, aktīvs un nenogurdināms Rīgas pilsētas 2. slimnīcas (vēlāk 

Republikas klīniskā slimnīca, tagad Paula Stradiņa Klīniskā uni-

versitātes slimnīca) ķirurgs un vadītājs. Īpaši nopelni onkoloģijas, 

asinsvadu ķirurģijas, plaušu torakālās ķirurģijas attīstībā Latvijā. 

Profesora ķirurģiskās intereses bija ļoti plašas. Savas ķirurga 

gaitas sācis Kara medicīnas akadēmijā Petrogradā ar plašiem 

zinātniskiem pētījumiem par franču ķirurga  R. Leriša operācijām. 

Pētniecības nolūkā licis veikt sev pleca artērijas operāciju. 

Pauls Stradiņš dzimis 1896. gada 17. janvārī Viesītē. Mācījies 

vietējās pagastskolās, Jēkabpils tirdzniecības skolā, Dubultu pri-

vātģimnāzijā, Rīgas Aleksandra ģimnāzijā, ko 1914. gadā beidzis 

ar izcilību. No 1914. līdz 1919. gadam studējis Kara medicīnas aka-

dēmijā Petrogradā. Tas bija Pirmā pasaules kara laiks, un Krievijas 

medicīnas zinātne nodarbojās galvenokārt ar kara medicīnu. 

Arī P. Stradiņš līdztekus studijām strādāja par praktikantu krievu 

armijas ķirurģiskajās lazaretēs. Pirmie P. Stradiņa zinātniskie darbi 

bija veltīti kara traumu jautājumiem, centrālo un perifērisko nervu 

bojājumiem un to vēlīnajām komplikācijām. Pētījumu mērķis bija 

palīdzēt karā cietušajiem. Pie tam Pauls Stradiņš piedalījies pir-

majos asins pārliešanas pētījumos Krievijā, arī pirmajā sekmīgajā 

asins pārliešanā.

Jau no studiju gadiem Pauls Stradiņš iezīmējās kā zinātnieks, 

kas vienlaikus ar praktisko darbu īpaši iedziļinājās slimību etio-

loģijas un patoģenēzes jautājumos. 1923. gadā P. Stradiņš aiz-

stāvēja doktora disertācijas darbu “Perifērisko nervu bojājumi un 

to ārstēšana”. 

1927. gadā Rīgā viņš aizstāvēja otru disertācijas darbu “Par tā 

saucamās gangraena spontanea etioloģiju, klīniku un terapiju”, kas 

1928. gadā saņēma Kultūras fonda prēmiju.  P. Stradiņš tika ievē-

lēts par Latvijas Universitātes (LU) Vispārīgās ķirurģijas katedras 

vadītāju (1928), bet 1933. gadā — par profesoru. 

Profesora zinātniskās intereses bija ļoti daudzpusīgas. Viņu 

interesēja medicīnas un humānisma, ārstu un sabiedrības audzi-

nāšanas, kultūras jautājumi un medicīnas vēsture. Pauls Stradiņš 

sarakstījis vairāk nekā 80 zinātnisku darbu, kas publicēti krievu, 

latviešu, vācu, angļu, poļu, somu, lietuviešu un armēņu speciā-

lajos izdevumos. Profesors izveidojis apjomīgu trīssējumu darbu 

izlasi, kas, tiesa, izdota pēc viņa nāves 1963.—1965. gadā.

No 1931. līdz 1941. gadam Pauls Stradiņš bija Rīgas pilsētas 

2. slimnīcas direktors, bet no 1944. līdz 1947. gadam — galve-

nais ārsts. Viņš sekmēja slimnīcas izaugsmi. P. Stradiņa vadībā 

slimnīcā tika ieviestas jaunas metodes, risināti nozīmīgi zinātnes 

un praktiskās ķirurģijas jautājumi, pilnīgota ķirurģiskā tehnika, 

sekmēti tādi tolaik jauni virzieni kā onkoloģija, asins pārliešana, 

sirds un asinsvadu ķirurģija, plaušu ķirurģija, anestezioloģija un 

reanimatoloģija, ķīmijterapija. P. Stradiņš 1939. gadā rosināja sākt 

jauna slimnīcas sešstāvu korpusa būvniecību, ko kara un pēckara 

grūtību dēļ pabeidza tikai 1957. gadā.

Profesors 1939. gadā nodibināja Latvijā pirmo vēža slimnīcu, 

tajā pašā gadā — tagadējo Paula Stradiņa Veselības un sociālās 

aprūpes koledžu. Pauls Stradiņš bija pirmais Latvijā, kurš sāka 

izmantot konservētās asinis. Profesors 1941. gadā nodibināja 

Republikānisko asins pārliešanas staciju. 

Sarežģīta situācija izveidojās 1944. gadā. Vāciešiem atkāpjo-

ties, bet sarkanajai armijai iebrūkot Latvijā, daudzi latvieši bailēs 

no lielinieku represijām devās bēgļu gaitās ar kuģiem uz Vāciju 

vai zvejas laivās uz Zviedriju. Aizbrauca arī liela daļa Medicīnas 

fakultātes mācībspēku, Rīgas pilsētas 2. slimnīcas ārstu. Izdevība 

aizbraukt bija arī Paulam Stradiņam, bet viņš palika, jo slimnīcā 

bija tik maz personāla, ka kādam bija jāpaliek. Šajā laikā viņš nereti 

bija vienīgais ķirurgs ar milzīgu slodzi.

Medicīnas fakultāte savu darbu nepārtrauca. Profesors Stradiņš 

lasīja lekcijas ne tikai visās ķirurģijas specialitātēs, bet arī dažus 

citus kursus. Saglabāja Latvijas medicīnas skolas tradīcijas un 

zinātnisko domu. Viņa darbību lielinieki nosauca par buržuāziski 

nacionālistisku. Par savu godprātīgo attieksmi pret slimniekiem 

un studentiem, pret medicīnu un zinātni profesors Pauls Stradiņš 

tika atcelts no fakultātes dekāna amata, publiski kaunināts.

Un tomēr — par spīti represijām un Rīgas Medicīnas insti-

tūta vadības nelabvēlībai — arī pēckara posmā profesora Paula 

Stradiņa veikums bija dižens. Viņš bija viens no pirmajiem Latvijas 

Zinātņu akadēmijas īstenajiem locekļiem (akadēmiķiem, no 1946),  

izveidoja LPSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas un eksperimentālās 

medicīnas institūtu (1946) un līdz 1951. gadam bija tā direktors. 

Pauls Stradiņš ir modernās ķirurģijas skolas pamatlicējs Latvijā. 

Vadījis LU Vispārīgās ķirurģijas katedru (1928—1944), Latvijas 

Valsts universitātes (vēlāk Rīgas Medicīnas institūta; tagad — 

Rīgas Stradiņa universitāte) Fakultātes ķirurģijas katedru (no 

1944). Pauls Stradiņš bija lielisks pedagogs un lektors, viņš prata 

studentos radīt entuziasmu, apzinīgumu un izturību. 

Nežēlojot enerģiju, laiku un personiskos līdzekļus, Pauls 

Stradiņš savāca unikālu kolekciju, uz kuras pamata 1944. gadā tika 

izveidots muzejs, kas patstāvīgas valsts iestādes statusu ieguva 

1957. gadā. Kopš 1961. gada muzejs darbojas Antonijas ielā 1 Rīgā. 

Mūsu dienās Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs ir viens no 

ievērojamākajiem sava profila muzejiem pasaulē. 

Pauls Stradiņš nodibinājis un vadījis Vēža apkarošanas biedrī-

bu, Veselības veicināšanas biedrību, Latvijas PSR Ārstu biedrību, 

Latvijas Ķirurgu zinātnisko biedrību, Latvijas Medicīnas vēstures 

zinātnisko biedrību un Latvijas Onkologu zinātnisko biedrību. 

Miris 1958. gada 14. augustā Rīgā, apbedīts Meža kapos. 

1958. gadā Republikas klīniskajai slimnīcai un Medicīnas vēstures 

muzejam tika piešķirts Paula Stradiņa vārds. 

Rīgas pilsētas 2. slimnīcā (tagad 

Paula Stradiņa Universitātes 

klīniskā slimnīca). Galvenais ārsts, 

klīnikas vadītājs un ķirurgs  Pauls 

Stradiņš. 50. gadu vidus

Studiju biedri — ķirurgi. Pauls 

Stradiņš kopā ar vēlāko padomju 

armijas galveno ķirurgu  Nikolaju 

Jelanski, tam 1926. gadā 

caurbraucot viesojoties 

Rīgā. P. Stradiņš tērpies 

Latvijas armijas uniformā

Baltijas medicīnas dzīves apvienotājs un organizators. Pauls Stradiņš kopā 

ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ārstiem 1938. gadā. Pirmais no kreisās 

Pauls Stradiņš, trešais —  Jēkabs Alksnis, sestais —  Aleksandrs Bieziņš

 Kristaps Rudzītis un Pauls Stradiņš Ķīlē 1930. gadā. Kristaps Rudzītis 

1929. un 1930. gadā kā stipendiāts strādāja  Heinriha Šādes koloīdķīmijas 

laboratorijā Ķīlē Vācijā un bija biežs viesis pie Paula Stradiņa mātesbrāļa, 

kas bija inženieris Ķīles kuģniecībā. Attēlā: K. Rudzītis un P. Stradiņš  

Medicīnas vēsturnieks, Medicīnas vēstures muzeja izveidotājs. 

Nežēlojot enerģiju, laiku un personiskos līdzekļus, Pauls Stradiņš savāca 

unikālu kolekciju. P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja pirmsākumi 

Rīgas pilsētas 2. slimnīcas foajē datējami jau ar 1930. gadu  

1. maija gājienā Rīgā 50. gadu sākumā. Gājienā iet profesori  Arvīds Kalniņš 

(pirmais no kreisās), Pauls Stradiņš un  Solomons Hillers ( V. Rīdzenieka foto)

Izcils ķirurgs un docētājs. Pauls 

Stradiņš operē. Kopā ar viņu 

operējot, ķirurģijas pamatus apguvuši 

vai specialitātē papildinājušies 

gandrīz visi 20. gadsimta 40. un 

50. gadu Latvijas ķirurgi 

Izcils medicīnas organizators pie 

sava rakstāmgalda Rīgas pilsētas 

2. slimnīcā. Otrajam pasaules karam 

beidzoties, daudzi latviešu ārsti devās 

bēgļu gaitās. Paulam Stradiņam nācās ne 

tikai vadīt Fakultātes ķirurģijas katedru un 

Medicīnas fakultāti Latvijas Universitātē, 

bet arī vadīt slimnīcu un ļoti daudz operēt

Daudzpusīgs zinātnieks. Pauls 

Stradiņš sarakstījis vairāk 

nekā 80 zinātnisku darbu, kas 

publicēti specializētos žurnālos 

daudzās pasaules valstīs

“Vajadzīgs liels ideālisms, 

lai būtu par ārstu. Un tieši 

tādēļ ārsta arods jau kopš 

gadu simtiem, kopš Homēra 

un Hipokrata, stāvējis 

augstu, ārsti uzlūkoti kā 

likteņa svaidīti cilvēki. 

Medicīna no cilvēka daudz 

prasa, bet arī daudz dod.” 

(P. Stradiņš)

Paula Stradiņa grāmatzīme 

(mākslinieks  A. Jupatovs, 1958)
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 Pēteris

UPĪTIS
1896—1976
Selekcionārs

Pētera Upīša mūža veikums mērāms ar Latvijā jaunradītām 

un introducētām dārzaugu šķirnēm, kā arī Latvijas sabiedrības 

izpratni, ka mūsu zeme ir gauži piemērota gan sulīgu, vērtīgu, 

garšīgu augļu un ogu, gan skaistu dekoratīvo augu audzēšanai. 

Šo izpratni tautai devusi ne tik daudz P. Upīša izaudzēto augļu 

koku un ceriņu šķirņu skaits, cik sabiedriskā aktivitāte, plašais pazi-

ņu loks, starptautiskā sarakste un izcilās zināšanas. P. Upīša mūža 

veikuma vienkāršākais mērs ir viņa dārzs Dobelē, kurš jo projām ir 

zaļš un bagāts un kurā joprojām notiek selekcijas darbs. Šo dārzu 

apmeklējuši vai visi Latvijas kultūras un mākslas darbinieki dau-

dzu desmitu gadu garumā un tajā smēlušies mieru, pārliecību par 

saviem spēkiem un iedvesmu, tāpēc jāatzīst vēl kāds Upīša mūža 

veikums — Latvijas kultūrvides veidošana. 

Pēteris Upītis dzimis 1896. gada 19. maijā Cēsu apriņķa Jumurdas 

pagasta “Kalna Rūsiņos” rentnieka ģimenē. Ar dārzkopību sācis 

nodarboties tūlīt pēc Priekuļu lauksaimniecības skolas beigšanas 

1913. gadā, iestādot savu vecāku saimniecībā “Jaunrūsiņos” (ģime-

ne turp pārcēlās 1907. gadā) 1,6 hektārus lielu pomoloģisko dārzu. 

Upīšu ģimene auga trīs brāļi un divas māsas, Pēteris bija vecākais. 

Tēvs iesaistījās 1905. gada revolūcijā, tika tiesāts. Pirmā pasaules 

kara laikā Pēteris Upītis nonāca Ukrainā, kur iepazina augļu dārzus. 

Mājās atgriezies, viņš iesaistījās aizmugures karā pret lieliniekiem 

1919. gadā, bet mazākie brāļi cīnītājiem nesa pārtiku.  

Izveidojoties Latvijas brīvvalstij, Pēteris Upītis Jumurdā iekār-

tojis plašu kokaudzētavu, sācis pētījumus par augļu glabāšanu un 

pārstrādi. Ierīkojis laboratoriju augsnes analīžu veikšanai un augļu 

bioķīmiskā sastāva noteikšanai. 1927. gadā praktizējies Francijā. 

Krievu, franču, vācu un angļu valodas zināšanas viņam deva 

iespēju apgūt pasau les augļkopībā uzkrāto pieredzi. 

1945. gadā Pēteris Upītis sāka strādāt Latvijas Lauksaimnie-

cības akadēmijā, pētot Latvijas augļaugu un dekoratīvo augu 

ģenētiskos resursus. Selekcionārs apzināja, novērtēja un aprakstīja 

daudzgadīgos savvaļas augļu kokus kā iespējamus vietējo šķirņu 

augļu kokus vai māteskokus sēklu iegūšanai potcelmiem. 

1948. gadā Pēteris Upītis sāka strādāt augļkopības saimniecī-

bā Dobelē. 1957. gadā viņš Dobeles smagajā, auglīgajā zemē sāka 

veidot savu dārzu. Meistars  strādāja ar ābelēm, bumbierēm, plū-

mēm, ķiršiem, aprikozēm, valriekstkokiem, lazdām, īstajām cidoni-

jām, avenēm, zemenēm u.c., pavisam ar 24 kultūrām. 1963. gadā 

P. Upītis kļuva par Dobeles augļu koku selekcijas laboratorijas 

vadītāju. P. Upītis veica mērķtiecīgu selekciju, introdukciju un 

vienlaikus paplašināja kolekciju.

Šajā plašajā darbā liela nozīme bija Pētera Upīša fenomenālajai 

atmiņai un valodu prasmei. Viņš sarakstījās ar citu valstu zinātnie-

kiem un domubiedriem, bija 27 zinātnisko biedrību biedrs. Ļoti 

liela nozīme viņa darbā bija tam, ka ar personiskiem kontaktiem 

bija vieglāk iegūt retu selekcijas materiālu. Sarakstes rezultāts bija 

informācijas un sēklas materiāla apmaiņa ar dārzkopjiem dažādās 

pasaules valstīs. Ļoti daudz laika Pēteris Upītis veltīja zinātniska-

jam darbam un savu pētījumu rezultātus apkopoja disertācijā, ko 

aizstāvēja 1964. gadā, iegūstot lauksaimniecības zinātņu kandidā-

ta grādu. Te jāpiebilst, ka klasiskajā izpratnē Pēteris Upītis nebija 

ieguvis augstāko izglītību un bija autodidakts, bet viņam bija 

plaša bibliotēka, kur katrā grāmatā atrodamas viņa piezīmes. 

Par ieguldījumu augļu koku un dekoratīvo augu selekcijā 

Pēterim Upītim 1958. gadā piešķirts LPSR Nopelniem bagātā 

zinātnes un tehnikas darbinieka nosaukums un 1965. gadā LPSR 

Valsts prēmija. 

Dārzkopja mērķis bija izaudzēt Latvijas apstākļiem piemērotas  

ziemcietīgas augļaugu šķirnes ar augstas kvalitātes augļiem. No  

plašā selekcijas materiāla klāsta izveidotas ābeļu šķirnes ‘Ausma’, 

‘Dobeliete’, ‘Ilga’, ‘Magone’, ‘Steiga’, ‘Velte’, ‘Ventspiliete’, bumbieru 

šķirnes ‘Jumurda’, ‘Paulīna’, ķiršu šķirnes ‘Aija’, ‘Indra’, ‘Jānis’, aprikožu 

šķirnes ‘Daiga’, ‘Dzintars’, ‘Lāsma’, ‘Rītausma’, ‘Velta’, plūmju šķirnes 

‘Minjona’, ‘Zemgale’, ‘Ziedture’, hibrīdplūmju šķirnes ‘Agrā dzelte-

nā’, ‘Inese’, aveņu šķirne ‘Ivars’, zemeņu šķirne ‘Jūnija smaids’.

Īpaši veiksmīga bijusi ceriņu selekcija. Latvijā un tālu aiz 

mūsu zemes robežām cilvēkus priecē ‘Māte  Ede Upītis’, ‘Liega’, 

‘Gaiziņkalns’, ‘Esības prieks’ un daudzas citas šķirnes, jo Pēteris 

Upītis sapņoja pārvērst Latviju  par ceriņu lielvalsti. Pasaulē intere-

se par Pētera Upīša ceriņu šķirnēm nav zudusi. Sākta to pavairoša-

na liela apjoma stādāmmateriāla ieguvei SIA “Ogres Meristēmas”.  

Selekcionāra piemiņai dārzos zied un smaržo  arī liliju šķirnes 

‘Brūnupīte’, ‘Dzintarlāse’. 

Ievērojamais dārznieks sirdī bija mākslinieks, labs fotogrāfs, 

interesējās par dzeju, mūziku, kolekcionēja grāmatas, skaņuplates, 

antīkus priekšmetus. Dobele kļuva par savdabīgu kultūras centru. 

Par Pētera Upīša dārzu sarakstītas grāmatas un uzņemta Rīgas 

kinostudijas filma “Esības prieks” (1974, režisors  Hercs Franks), arī 

pats meistars aktīvi atbalstīja kultūras darbinieku centienus. 

Meistars uz debesu dārziem devās 1976. gada 4. aprīlī Dobelē, 

apbedīts Raiņa kapos Rīgā. 

Jau daudzus pavasarus dārzs Dobelē saplaukst bez sava 

kādreizējā saimnieka. Iestādes nosaukums ir mainījies, bet Latvijā 

tas pazīstams kā “Upīša dārzs”. Vislabākā piemiņa Pētera Upīša 

mūžam ir tas, ka viņa iesāktais darbs turpinās. Viņa mājā ierīkots 

muzejs, darbu turpina viņa sekotāji. Vērts pieminēt arī Pētera 

Upīša brāļus, kas kļuva par fotogrāfiem.  Voldemārs Upītis kā 

fotogrāfs dokumentējis Pirmo pasaules karu, vēlāk iemūžinājis 

Latvijas ainavu un arhitektūru pastkartēs. Strādājis arī par kino-

operatoru.  Augusts Upītis pēc kara nonāca ASV, kur kā foto-

grāfs 1976. gadā saņēmis augstāko “Professional Photographers of 

America” profesionālo fotogrāfa apbalvojumu, prestižo “Master of 

Photography” titulu.

“Ievērojams selekcionārs, 

kas visu mūžu pašaizliedzīgi 

un azartiski darbojās augļu 

koku un dekoratīvo augu 

selekcijā, lolodams sapni par 

Latviju kā ābolu un riekstu 

lielvalsti ar smaržīgām 

ceriņu kupenām un baltām 

liliju trompetēm. Dobeles 

nomalē viņš izveidoja 

selekcijas dārzu ar vairāk 

nekā 80 tūkstošiem 

genotipu, vienlaicīgi 

strādājot ar 24 augu 

sugām.” ( L. Cirse)

Labprāt rādīja savu darbu apmeklētājiem. Dobele kļuva par savdabīgu 

kultūras centru. Apmeklēt Pētera Upīša dārzu bija moderni. Attēlā: 

P. Upītis ar dārza apmeklētājiem rožu un liliju stādu audzētavā

Panākumu pamatā — ļoti plaša sarakste 

un personiski kontakti. Nenovērtējama 

nozīme Pētera Upīša selekcionāra darbā 

bija viņa fenomenālajai atmiņai un valodu 

prasmei. Viņš sarakstījās ar daudzu 

valstu zinātniekiem un selekcionāriem. 

Izmantojot personiskos kontaktus, viņam 

izdevās iegūt retu selekcijas materiālu, 

kā arī apmainīties ar informāciju. 

Attēlā: P. Upītis selekcionāra darbā

Neticami ražens mūžs. 

 Pēteris Upītis izveidoja 

ģenētisko resursu kolekcijas 

dārzu, veica mērķtiecīgu 

selekciju un introdukciju, 

vienlaikus paplašināja 

kolekciju. Attēlā: 

meistars demonstrē savas 

izaudzētās ērkšķogas — 

lielas, sulīgas, saldas

Sapnis — ceriņi pie katras latvieša mājas, katrā pilsētā un 

ciemā. Pēteris Upītis ar ceriņu selekciju nodarbojās sirdspriekam, 

aiz viņa palikušas ceriņu šķirnes, kas veltītas mātei, dzimtajam 

pagastam un savas bērnības zemes kalnam — Gaiziņkalnam

Padomju funkcionāru atzinība. Lai iegūtu papildu finansējumu sava dārza un 

selekcijas darba attīstībai, Pēteris Upītis veiksmīgi demonstrēja savu veikumu 

padomju kompartijas vadošajiem funkcionāriem. Attēlā: Latvijas kompartijas 

centrālkomitejas pirmā sekretāra  Augusta Vosa (no labās) pavadībā Dobeles 

dārzā ciemojas PSRS lauksaimniecības ministrs  Valentins Mesjacs

Pretrunīga, dažādi vērtēta personība. 

Par Pēteri Upīti  Zigmunds Skujiņš teicis: 

“Necilvēcīgs spēks un cilvēcisks vājums” 

Padomju laikiem netradicionāla reklāma un organizēšana. Pēteris Upītis 

bija labi pazīstams ar māksliniekiem, rakstniekiem, kultūras darbiniekiem. 

Savu plašo paziņu loku viņš izmantoja, lai celtu Dobeles augļu koku 

selekcijas laboratorijas prestižu un atpazīstamību, gūtu publisku sava darba 

novērtējumu. Viņš nelaida garām iespēju publicēties presē un piedalīties 

izstādēs. Attēlā: Pēteris Upītis pie sava stenda izstādē Rīgā 1960. gadā

Plašs darbības lauks un netradicionāla pieeja. Pēteris Upītis 

teica: “Dzīve prasa, lai  mēs pastāvīgi pielāgotos jauniem 

apstākļiem.” Attēlā: pie selekcionētās Kaukāza plūmes



108 109

100
LATVIJAS

PERSONĪBU

 Zenta

MAURIŅA
 Zenta Raudive 
1897—1978
Rakstniece, literatūrzinātniece, tulkotāja

Zenta Mauriņa ir viena no visvairāk tulkotajām un pasaulē 

labāk zināmajām latviešu rakstniecēm. “Uzdrīkstēšanās” un “spīts” 

ir tie divi vārdi, kas vislabāk raksturo viņas ceļu pretī pasaules atzi-

nībai un starptautiskiem apbalvojumiem. Zenta Mauriņa pārcieta 

deviņas operācijas, uzrakstīja gandrīz 100 grāmatu, katrā no tām 

ieliekot humānu, kvēlu aicinājumu uz savstarpēju vienošanos un 

sapratni.

Zenta Mauriņa dzimusi 1897. gada 15. decembrī Lejasciemā, 

ārsta  Roberta Mauriņa ģimenē. Piecu gadu vecumā slimojusi ar 

poliomielītu un zaudējusi spēju staigāt. Z. Mauriņas mūžs pagāja 

ratiņkrēslā. “Gandrīz visi dižgari slimojuši ar grūti dziedināmām vai 

pat nedziedināmām slimībām,” tā savu kaiti pašas sasniegumu 

kontekstā komentēja Zenta Mauriņa. “Vajag, lai dvēsele būtu 

modra, drosmīga, pacietīga, labvēlīga pret citiem, tad cilvēks kļūst 

neievainojams, tad viņā ir tikai prieks.” 

Zenta Mauriņa jau bērnībā ļoti labi apguva vācu un krievu 

valodu. 1915. gadā viņa absolvēja Liepājas krievu sieviešu ģimnā-

ziju. Pēc skolas beigšanas Zenta Mauriņa neilgu laiku vadīja pašas 

dibinātu nelielu proģimnāziju, vēlāk pasniedza privātstundas 

un sacerēja ludziņas bērniem, kuras publicēja ar pseidonīmu 

 Amenta Zīra. 

Juku gadiem beidzoties, Zenta Mauriņa devās uz Latvijas 

Universitāti, kur studēja filozofiju un baltu filoloģiju. No 1928. ga-

da rakstniece bija lektore Latvijas Universitātē un ar savām 

lekcijām kļuva ļoti populāra. Gūtās zināšanas filozofijā un litera-

tūrzinātnē 1929. gadā viņa papildināja Heidelbergas universitātē. 

Z. Mauriņa rediģējusi “Daugavas gadagrāmatas” literāro pie-

likumu (1937—1940) un kopā ar vīru K. Raudivi vadījusi laikraksta 

“Daugavas Vēstnesis” literatūras un mākslas nodaļu (1942—1944). 

Z. Mauriņas pirmās publikācijas ir J. Akuratera stāsta “Mana vismī-

ļākā” tulkojums vācu valodā laikrakstā “Libausche Zeitung” (1919) 

un recenzija par  J. Akuratera grāmatu “Klusums un gaisma” žurnā-

lā “Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” (1922). Z. Mauriņas literāri kri-

tiskajos rakstos galvenais objekts ir rakstnieka personība, no kuras 

tiek meklēts ceļš uz daiļrades īpatnībām. Viņa vērtēja  F. Bārdu, 

J. Poruku,  Raini u.c. Izdotas grāmatas “Daži pamata motīvi Raiņa 

mākslā” (1928), “ Jānis Poruks un romantisms” (1929). Z. Mauriņa 

aktīvi sekojusi estētiskās domas attīstībai Rietumeiropā un publi-

cējusi virkni recenziju un teorētisku rakstu par aktuāliem sava laika 

literatūrzinātnes un literatūrkritikas jautājumiem. 

Zenta Mauriņa ir literāri filozofiskās esejas žanra iedibinātāja 

un izkopēja latviešu literatūrā. Rakstniece apcerējusi cittautu 

literatūru “Dante tagadnes cilvēka skatījumā” (1937), ētikas un kul-

tūrfilozofijas jautājumus risinājusi krājumos “Pārdomas un ieceres” 

(1934), “Dzīves apliecinātāji” (1935), “Prometeja gaismā” (1943). 

1938. gadā Zenta Mauriņa Latvijas Universitātē aizstāvēja 

doktora darbu par tēmu “ Friča Bārdas pasaules uzskats”, diser-

tācijas aizstāvēšana ilgusi piecas stundas, oponenti bijuši pro-

fesori  L. Bērziņš,  P. Dāle un  S. Kolbuševskis. Rakstniece kļuva par 

pirmo sievieti Latvijā, kura aizstāvējusi disertāciju par literāru 

tēmu un ieguvusi doktora grādu. Pēc disertācijas aizstāvēšanas 

viņu ziediem sveikuši simtiem cilvēku, šajā sakarā avīzes pēc tam 

rakstījušas, ka Mauriņas raksti pamudinot cilvēkus pēc izglītības, 

zināšanām un labākas, skaistākas dzīves. 

1936. gadā Florencē Zenta Mauriņa apprecējās ar  Konstantīnu 

Raudivi. Viņš bija par Mauriņu 11 gadus jaunāks, studējis Parīzē, 

tulkojis  M. de Unamuno romānu “Migla”, par ko Mauriņa pub-

licējusi cildenu atsauksmi. Viņi pirmoreiz satikušies 1935. gadā, 

runājuši četras stundas, līdz Raudive lūdzis Mauriņas roku.

1944. gadā Zenta Mauriņa kopā ar Konstantīnu Raudivi devās 

trimdā uz Vāciju, bet 1946. gadā viņi pārcēlās uz Zviedriju, kur 

Mauriņa docēja Upsalas universitātē. Par šo laiku viņa rakstīja: “Lai 

gan Upsalā ar panākumiem darbojos universitātē un mīlēju pla-

šos mežus, tur jutos kā vijolnieks, kam viņa instruments atņemts 

un kam jāpūš mežragā.” 1965. gadā Z. Mauriņa atgriezās Vācijā, 

kur dzīvoja Bādkrocingenē. 

Trimdas gados Zenta Mauriņa lasījusi lekciju ciklus dažādās 

Eiropas pilsētās. 1951. gadā viņa ar lekcijām apceļoja Vāciju, Austriju 

un Šveici, 1952. gadā — Vāciju. Lekciju tēmas: “Vakareiropas nezū-

damais mantojums”, “Cilvēka vientulība”, “Dvēseles saindēšana 

un atindēšana”, “Dzīves jēga un slimību pārvarēšana”, “Mīlestības 

jēga un bezjēdzīgums”, “Gaisma un tumsa krievu literatūrā no 

Puškina līdz Pasternakam” u.c. Par  A. Solžeņicinu viņa referējusi 

vairāk nekā 50 reižu. Klausītāju atzinību Zenta Mauriņa iekarojusi 

gan ar savām plašajām zināšanām, gan mākslinieciski pilnīgoto 

suģestējošo priekšlasījuma veidu. Viņu nesa sajūsmas viļņi, zāles 

bija ļaužu pārpilnas. Visur viņu pavadīja K. Raudive. 

Trimdā rakstniece apcerējusi komunistu un hitleriešu tero-

rismu, latviešu traģisko likteni. Ar eseju krājumiem “Tilti”, “Sirds 

mozaīka” (abi 1947), “Sāpju noslēpums” (1952), “Latviešu esejas” 

(1953) rakstniece kļuva par daudzu trimdinieku garīgo simbolu 

nepadevībai un centieniem, lai pasaule neaizmirstu Latviju. 

Literatūras speciālistu aprindās pasaulē īpašu ievērību guvu-

si Zentas Mauriņas monogrāfija par  F. Dostojevski (1931), kura 

vairākkārt papildināta. Dziļi personiskā autobiogrāfiskā triloģija 

“Tālā gaita” (1955), “Iedrīkstēties ir skaisti” (1958) un “Dzelzs aiz-

bīdņi lūst” (1960) ir darbs ar kultūrfilozofisku un kultūrvēsturisku 

ievirzi. Rakstniece portretējusi savā dzīves ceļā sastaptos izcilos 

kultūras cilvēkus, sarakstījusi arī vairākus romānus — “Dzīves 

vilcienā” (1941), “Trīs brāļi” (1946), stāstu krājumus “Neaizsūtītā vēs-

tule” (1940), “Sākumā bija prieks”, “Dzintargraudi” (1975), tulkojusi 

F. Dostojevska,  R. Rolāna,  S. Unsetes darbus. 

Zenta Mauriņa mirusi 1978. gada 25. aprīlī Bāzelē Šveicē, 

apbedīta Bādkrocingenā Vācijā.

“Kā citi iet uz aptieku, tā 

es pēc mīļajām grāmatām.” 

(Z. Mauriņa)

 Zenta Mauriņa — visu mūžu pie 

ratiņkrēsla saistīta rakstniece, 

esejiste, filozofijas doktore. 

Rakstniece kļuva par pirmo sievieti 

Latvijā, kura aizstāvējusi disertāciju 

par literāru tēmu un ieguvusi doktora 

grādu, bet vēlāk — starptautisku 

atzinību un slavu

Pēc kara — pētniecības darbs un lekciju cikli visā Eiropā. 1950. gadā Zviedrijā 

Zenta Mauriņa kopā ar savu palīdzi un sekretāri  Irēnu Melli. Šajā laikā 

Z. Mauriņa docēja Upsalas universitātē

1938. — panākumu un atzīšanas gads.  

1938. gadā Zenta Mauriņa Latvijas 

Universitātē aizstāvēja doktora 

darbu par tēmu “ Friča Bārdas 

pasaules uzskats”. Pēc spīdoši 

aizstāvētas disertācijas Z. Mauriņu 

pie universitātes ēkas sagaidīja 

gavilējoši draugi un kolēģi. Viņa strauji 

iemantoja autoritāti un popularitāti. 

Attēlos: Z. Mauriņa 

1938. gada vasarā

Mūrmuižas Tautas universitātē 

1935. gadā. Zenta Mauriņa (no kreisās 

pirmajā rindā otrā) ar Mūrmuižas Tautas 

universitātes klausītājiem un direktoru 

 Paulu Pētersonu (no kreisās pirmajā 

rindā ceturtais). Z. Mauriņa piedalījās 

Mūrmuižas Tautas universitātes 

dibināšanā 1930. gadā un bija Tautas 

universitātes iecienīta lektore

Zenta Mauriņa kopā ar savu vīru un 

līdzgaitnieku  Konstantīnu Raudivi draugu 

pulkā 1950. gadā. 

50. gados Z. Mauriņa veica 

tūkstošiem kilometru pārbraucienos, 

uzstādamās ar savām lekcijām. 

Tas bija iespējams K. Raudives 

pašaizliedzības dēļ, viņš visur pavadīja 

savu sievu, nesa viņu uz rokām 

1931. gadā — filozofisku eseju un kultūrvēsturisku apcerējumu autore. Zenta 

Mauriņa ir viena no visvairāk tulkotajiem un pasaulē labāk zināmajiem 

latviešu autoriem. Lielu ievērību literatūras speciālistu aprindās guvusi viņas 

monogrāfija “ Dostojevskis, viņa personība un pasaules uzskats”, kas pirmoreiz 

iznāca 1931. gadā

Savā darbistabā 1933. gadā — atzīta literatūras teorētiķe. Zenta Mauriņa 

aktīvi sekojusi estētiskās domas attīstībai Rietumeiropā un publicējusi virkni 

recenziju un teorētiskus rakstus par aktuāliem sava laika literatūrzinātnes un 

literatūras kritikas jautājumiem

Uzticīga Latvijas Universitātei. 

Savos slavas gados Vācijā, Zviedrijā un 

Šveicē Zenta Mauriņa nekad neaizmirsa 

dzimteni un savā ekslibrī par pamatu 

izmantoja Latvijas Universitātes attēlu
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 Aleksandrs

ČAKS
Aleksandrs Čadarainis
1901—1950
Dzejnieks

Dzejnieks leģenda. Pirmais latviešu literāts, kura daiļrade ir 

izteikti urbāniska. Apdzejojis Rīgas trauksmaino, pulsējošo dzīvi 

visā tās daudzveidībā, arī tēmas un personāžus, kas līdz tam 

dzejā neparādījās, — pilsētas naktsdzīvi, ormaņus, klaidoņus un 

ielasmeitas, trūcīgās priekšpilsētas. Pasaules līmeņa dzejnieks, 

kura darbiem piemīt visas cilvēkam raksturīgās sajūtas, milzīga 

emociju gamma un kaislīga mīlestība. Aleksandra Čaka darbi pie-

teica latviešu modernās dzejas sākumu. Dzejnieks izvirzīja jaunus 

estētiskos un dzejas formas principus latviešu lirikā. 

Interesanti tas, ka savos dzejas tēlos Aleksandrs Čaks sevi 

iezīmē kā pašpuika, pilsētas dienderis, kauslis vai mākslinieks, kaut 

dzīvē lielākoties bija kluss, godīgs un centīgs bankas darbinieks, 

žurnālists vai ierēdnis. Savas asociācijas A. Čaks pārnes uz lasītāju, 

un lasītājs ar tīksmi un baudu dzejnieka vārsmās saklausa arī 

savu nepiepildīto cerību būt brīvdomātājam un no sabiedrības 

dogmām un standartiem neatkarīgam. Tā patiesībā A. Čaks, pats 

dzejas ilūzijā dzīvodams citu dzīvi, ļauj šo dzīvi baudīt arī visiem 

citiem sabiedrības stingro noteikumu un paradigmu nospiesta-

jiem cilvēkiem. 

Aleksandrs Čaks (īstajā vārdā Aleksandrs Čadarainis) dzi-

mis 1901. gada 27. oktobrī Rīgā drēbnieka ģimenē. Mācījies 

Aleksandra ģimnāzijā (1911—1918). Pirmā pasaules kara sākumā 

ģimene evakuējās uz Maskavu, vēlāk uz Saransku. A. Čaks turpi-

nāja mācības no Rīgas evakuētajā Aleksandra ģimnāzijā Veravā 

(Veru, 1915—1917), vēlāk Saranskā (1917—1918).

Pirmo dzejoli Aleksandrs Čaks sarakstījis 1917. gadā krievis-

ki — “Восстань, о Латвия святая!” (“Jel celies, Latvija, Tu svētā!”). 

1918. gadā iestājies Maskavas universitātes Medicīnas fakultātē, 

brīvajos brīžos apmeklējis literāros vakarus un disputus, kuros 

piedalījās krievu futūristi un imažinisti. 1920. gadā mobilizēts 

sarkanajā armijā un ieskaitīts sanitārvilciena apkalpē, izbraukājis 

Krievijas Eiropas daļu, Sibīriju un Turkestānu. 1922. gadā Čaks 

atgriezās Latvijā. 1924. gadā Latvijas Universitātē atsāka medi-

cīnas studijas. 1925. gadā publicēts laikrakstā “Latvijas Kareivis” 

pirmais dzejolis latviešu valodā “Sapņi”. 1926. gadā Čaks pārgāja 

uz Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļu, 

tomēr augstskolu nepabeidza. 1925. gadā A. Čaks bija ieguvis 

skolotāja tiesības un strādāja par skolotāju un pārzini Drabešu  

bērnu patversmē (1925—1927).   

1928. gadā izdoti Aleksandra Čaka dzejoļu krājumi “Sirds uz 

trotuāra”, “Es un šis laiks”, 1929. gadā — “Apašs frakā” un “Pasaules 

krogs”. Ar pirmajiem dzejoļu krājumiem A. Čaks tūlīt iemantoja 

popularitāti. Kritika dzejniekam bija neticami labvēlīga un radīja 

virkni standartu, ko katrs nākamais A. Čaka darbu lasītājs un kriti-

ķis atkārto ar nerimstošu atbildības sajūtu — visi kā viens sāk ar to, 

ka A. Čaka dzejā atspoguļojas viņa līdz smeldzei izjustā mīlestība 

pret Rīgu, kuru lieliski izsaka dzejoļa krājuma nosaukums “Sirds uz 

trotuāra”. Šīs četras grāmatiņas iezīmīgas ar pilsētas ielu, bulvāru, 

namu, skatlogu, tramvaju, ormaņu un nomaļu burvību un paša 

dzejnieka kā pašpuikas un “ielas zēna” tēlu.  No 1930. līdz 1934. ga-

dam A. Čaks bija Latvijas rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības 

sekretārs, žurnāla “Domas” redakcijas loceklis (1933—1934), laik-

raksta “Dienas Lapa” līdzstrādnieks (1933), vienlaikus čakli nodar-

bojoties ar rakstniecību, pašmācībā apgūstot dzejas teoriju un 

latviešu literatūru. 

Pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma Aleksandrs Čaks kļuva 

par ierēdni Rīgas pilsētas krājkasē (1936—1939) un lasīja lekci-

jas  R. Egles literārajā studijā. Šajā periodā izdoti stāstu krājumi 

“Eņģelis aiz letes” (1935), “Aizslēgtās durvis” (1938), stāsti jaunatnei 

“Debesīs” (1938). 

Kā godprātīgs ierēdnis un savas valsts patriots Aleksandrs 

Čaks nebija brīvs no konjunktūras, tādēļ pievērsās strēlnieku 

tēmai, taču arī šeit prata problēmu tvert talantīgi un netradicio-

nāli. Varoņepā “Mūžības skartie” (1—2, 1937—1939; A. Brigaderes 

prēmija 1940) tēloti latviešu strēlnieki Rīgas aizstāvēšanas kaujās 

un Krievijas Pilsoņu karā. Strēlnieku koptēlā A. Čaks izteicis lat-

viešu tautas augstākās tikumiskās un garīgās vērtības. A. Čaks 

rakstījis arī lugas, recenzijas, literatūrzinātniskas apceres, kinopor-

tretējumus, rakstus par saimnieciskiem jautājumiem, kā arī stāstus 

un tēlojumus. 1940. gadu un padomju okupāciju Aleksandrs Čaks 

sagaidīja, būdams žurnāla “Atpūta” līdzstrādnieks (no 1939).

Vācu okupācijas laikā Aleksandrs Čaks ar savu vārdu dar-

bus nepublicēja, tomēr tas bija ražīgs posms viņa daiļradē. 

Nozīmīgākie no šajā laikā sarakstītajiem darbiem ir poēma “Matīss 

kausu bajārs” (1943, pilnībā publicēts 1972), mīlas lirikas krājums 

“Debesu dāvana” (1943, publicēts 1980), filozofisku pārdomu dze-

jas krājums “Lakstīgala dzied basu” (1944, publicēts 1972), poēma 

“Spēlē, spēlmani!” (1944, publicēts 1972). 

Atjaunojoties padomju okupācijai, Aleksandrs Čaks strādāja 

laikrakstā “Cīņa”, sacerēja pasūtījuma dzeju, kas tika izdota trīs 

krājumos, tulkoja daiļliteratūru no krievu valodas.  J. Grīns par šo 

laiku A. Čaka dzīvē raksta: “1944. gada rudenī Čaks palika Rīgā, 

kur atgriezusies komūnistu vara spieda viņu dzejot tā saucamās 

“aģitkas”, tas ir, apdzejot sējas un kulšanas kampaņas, neesošu 

celtniecību un plaukumu. To viņš arī darījis, bet nav nemaz 

ticams, ka aiz brīvas gribas.” A. Čakam neizdevās izdabāt padomju 

ierēdņiem — viņš tika apvainots buržuāziski nacionālistiskā apro-

bežotībā. Dziļi satriekts par staļiniskā režīma ierēdņu attieksmi, 

viņš nonāca depresijā. 1950. gada 8. februārī 48 gadu vecumā 

nomira. Aleksandrs Čaks apbedīts Raiņa kapos Rīgā. 1981. gadā 

Rīgā, Ziedoņdārzā, Aleksandram Čakam atklāts piemineklis (tēl-

niece  L. Žurgina un arhitekts  O. Ostenbergs). A. Čaka vārdā no-

saukta iela Rīgā. 2000. gadā Lāčplēša ielā 48/50 atklāts A. Čaka 

memoriālais muzejdzīvoklis. 

Nekas no manis nepaliks vairs pāri,

Nekas, kad zeme mani dziļi segs,

Tik vilcieni tāpat ies tiltiem pāri

Un gaišas spuldzes visās ielās degs. 

“Liepas satumst. Lapās apklust vēji,

Savāds gurdums zāli lejup māc,

Un tu atkal šodien nevarēji

Atnākt šurp, kā bija norunāts.

Kamdēļ teikt un smaidot solīt klusi,

Ka tu nāksi tad, kad saule riet,

Ja tu zini, ka uz citu pusi

Gribas tev tai pašā brīdī iet?

Laikam tīk tā doma tev un jūta,

Ka es mokos, tevi gaidot, viens,

Kamēr vējš pār zemi nakti sūta,

Tumsā pazūd ceļu baltais piens.

Kā lai zin, varbūt tā arī labi,

Ka te sēžu skumjš un vientulīgs, —

Mani draugi tagad — ceļa stabi, 

Nakts un klusums, klusums brīnišķīgs.

Liepas satumst. Lapās apklust vēji,

Savāds gurdums zāli lejup māc,

Un tu atkal šodien nevarēji 

Atnākt šurp, kā bija norunāts.”

(A. Čaks)

Man patīk viegli mīlēt,

Tad vienam tālāk iet.

Nav vērts šeit ciest un zīlēt,

Un sapņus kūļos siet.

Nekad man nesāp rētas,

Ko sit man naidā kāds.

Jo dziļāk sirdī bēdas,

Jo smaidošāks man prāts.

Miglā asaro logs. Ko tur liegties, nav vērts:

Tikai tevi es mīlējis esmu. 

Kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērc,

Ka tās kvēl ar tik sarkanu dvesmu?  

Tur, kur bulvāri kūp, tevi satiku reiz

Un vairs nezinu miera ne mirkli. 

Uz tā stūra, kur lūdz naudu ubags sev greizs,

Mani samīs drīz ilgas kā zirgi. 

Vai tā diena vai nakts, ielās klīstu viens pats,

Rauju lapas no kokiem un ceru,

Ka uz kādas no tām būs tavs skūpsts vai tavs mats,

Bet — tās tukšas es notekās beru. 

Tad es veros tāpat visos logos, varbūt

Tavas acis tur redzēšu spīdam,

Bet man cerību putni tikai smadzenēs zūd,

Jūtu mirkļus tik mūžībā krītam. 

Kur tu esi, mans draugs?… Vai tai blāzmā, kas kūst 

Man no vientuļā mākoņa sejā?… 

Jeb no tevis man tik kā šīs ilgas, kas lūst 

Manā asā un satrauktā dzejā?

Dāmu komitejā 30. gados. Aleksandrs Čaks dāmu 

komitejas vidū. Pa kreisi sēž  Kārlis Eliass 

Kopā ar radošo profesiju pārstāvjiem. Sēž no kreisās:  Kārlis Eliass,  Kārlis 

Baltgailis,  Fridrihs Gulbis. Stāv no kreisās:  Ēriks Raisters,  Aleksandrs Čaks. 

1927. gadā Aleksandrs Čaks kopā ar draugiem nodibināja izdevniecību 

“Seši”, kur izdeva dzejas žurnālu “Jauno Lira” (redaktors 1927—1928)  Aleksandrs Čaks Masku ballē

30. gadu dzejas 

modes noteicēji. 

Sēž no kreisās: 

 Aleksandrs Čaks, 

Voldemārs Ozols. 

Stāv no kreisās: 

 Jānis Grots,  Jānis 

Sudrabkalns 

“Zaļās vārnas” jampamps 1931. gadā. No labās zemē otrais sēž  A. Brocis, 

trešais A. Čaks, ceturtais  A. Francis, piektā  A. Skujiņa, septītais  

A. Birzmalnieks, devītais  Ē. Raisters, aiz viņa  H. Krūmiņš, no viņa pa labi 

otrais  F. Gulbis, piektais  Z. Ābeltiņš. Pēdējā rindā no kreisās trešais stāv  

J. Kadilis, ceturtais  A. Podnieks (Artis), piektais  K. Eliass, septītā  Z. Lazda, 

astotais  K. Rabācs. Aleksandrs Čaks 1928. gadā sāka piedalīties jaunās 

paaudzes dzejnieku un mākslinieku izveidotajā biedrībā “Zaļā vārna” un jauno 

dzejnieku opozicionārā grupējuma izdotajā žurnālā “Trauksme” (1928—1930)

Drabešu bērnu patversmes skolotājs. Aleksandrs Čaks 

(trešais no kreisās) skolotāju vidū Drabešos 

30. gadu beigas.  

Aleksandrs Čaks 

pie “Valtera un 

Rapas” grāmatu 

veikala skatloga

Radošo darbinieku grupa 30. gados. Sēž no kreisās: Aleksandrs Čaks, 

Fridrihs Gulbis, Kārlis Baltgailis. Stāv no kreisās: Ēriks Raisters, Kārlis Eliass
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 Lūcija

GARŪTA
1902—1977
Komponiste, pianiste, pedagoģe

“Zvaigžņotā — tā es garā 

saucu Lūciju Garūtu. Viņas 

mūzika aizrauj no zemes, 

tā ceļ zvaigznēm un saulei 

pretī. Viņas mūzikā ir 

maiguma spēks, kas šķīstī 

un skaidro.” (Z. Mauriņa).

Stāsts par Lūciju Garūtu ir viņas talanta cienītāju, pielūdzēju, 

mūzikas profesionāļu atziņu virkne. Latvijas Mūzikas akadēmi-

jas profesore  Ilma Grauzdiņa, definējot L. Garūtas vietu latviešu 

mūzikā, rakstījusi: “Lūcija Garūta pārstāv to latviešu komponistu 

paaudzi, kuras dzīves ceļš sācies 20. gadsimta sākumā. Viņai 

līdzās  Helmers Pavasars,  Pēteris Barisons,  Jānis Kalniņš,  Bruno 

Skulte,  Arvīds Žilinskis, tad  Volfgangs Dārziņš,  Jānis Ivanovs,  Jānis 

Norvilis, vēl vairāki citi. Šo skaņražu vidū L. Garūta izceļas ar savu 

īpatno rokrakstu. Viņas mūzika ir romantiski jūsmīga un sirsnī-

ga, taču reizē arī dziļa un vērienīga. Viņas mūza ir trausla, bet 

reizē spēcīga. Viņas mūzika ir latviskām noskaņām uzticīga, bet 

vienlaikus arī atvērta sava laika jaunajiem strāvojumiem. Kā pati 

Māksliniece.” 

Lūcija Garūta dzimusi Rīgā 1902. gada 14. maijā. Ģimenes 

siltuma un saticības sildīta bija viņas un abu māsu Olgas un Ernas 

bērnība, mājā spēlēts teātris un rīkoti bērnu koncerti. Bērnībā 

L. Garūta pie klavierēm pavadījusi augu dienu gan improvizējot, 

gan gatavojoties klavierstundām pie  Oto Fogelmaņa — pirmā 

akadēmiski izglītotā latviešu čellista. Mūzikas teoriju un kom-

pozīciju apguvusi pie  Nikolaja Alunāna. Mācījusies Maldoņa 

ģimnāzijā un Beķeres ģimnāzijā, Rīgas pilsētas 1. vidusskolā. 

1919. gadā uzņemta tikko nodibinātās Latvijas Konservatorijas 

klavieru klasē, ko beigusi 1925. gadā; gadu iepriekš konservatorijā 

beigusi  Jāzepa Vītola kompozīcijas klasi. Strādājusi par koncert-

meistari, pavadot dziedātājus  Mildu Brehmani-Štengeli,  Marisu 

Vētru,  Ādolfu Kaktiņu, vijolniekus  Rūdolfu Miķelsonu,  Arvēdu 

Norīti un daudzus citus. 

20. un 30. gados Lūcija Garūta bija viena no aktīvākajām 

Latvijas mūziķēm. Viņas dzīvoklī Hanzas ielā pulcējās mākslas 

pa saules ļaudis.

1926. gadā papildinājusies Parīzē. 1926.—1944. gadā bijusi 

pedagoģe Rīgas Tautas konservatorijā, no 1945. gada — Latvijas 

Valsts konservatorijā (no 1975. gada profesore).

No bērnības Lūciju Garūtu fascinēja cilvēku ilgas pēc lidošanas. 

1931. gadā viņa komponēja dziesmu “Nākotnes cilvēks”, kas veltīta 

pirmajam mēģinājumam pārlidot Atlantijas okeānu. 1938. gadā 

viņa uzrakstīja libretu un mūziku operai “Sidrabotais putns”, kurā 

cilvēku savtīguma dēļ jāiet bojā mīlestībai un sidraba putnam — 

lidaparātam. Opera netika iestudēta. 1964. gadā opera atkal tika 

iekļauta repertuārā, bet tieši tolaik trimdas mākslinieki vairākkārt 

izpildīja L. Garūtas darbus, tāpēc padomju cenzūrai Garūta atkal 

kļuva nemīlama un operu iestudēt liedza. Šajā laikā populārs 

kļuva modernisms un mūzikas dzīves vadītājiem L. Garūta šķita 

vecmodīgi romantiska. Kad 1961. gada 12. aprīlī  Jurijs Gagarins 

veica lidojumu ar kosmosa kuģi, komponiste tiktāl sajūsminājās, 

ka uzrakstīja kantāti “Viņš lido!”, bet vēlāk — pēc Valentinas 

Tereškovas lidojuma — kora dziesmu “Kaija brīnišķā”.

Lūcija Garūta bija ļoti latviska komponiste, izjūtas smēlās 

tautasdziesmās, pati par tām rakstīja: “Ikvienam komponistam 

jāiepazīst dziļi savas tautas mūzika, ar mīlestību sevī jāuzņem 

vērtības, kas slēpjas tautasdziesmās un oriģinālliteratūrā. Kas 

iepazinis latviešu tautasdziesmas, tas jūt, kāds apbrīnojams 

spilgtums ir gan mazajās, iezīmīgajās meldijās, gan tēlainajos 

vārdos. [..] Jo dziļāk komponists būs saistīts ar savas tautas īpat-

nējo mūziku, jo vērtīgāks būs viņa devums…” 

Par Lūcijas Garūtas devumu tautasdziesmu apdarēs  Zenta 

Mauriņa rakstīja: “Mākslinieks, kas dzied tikai savu dziesmu, ir 

slikts mākslinieks. Liels mākslinieks dzied savas tautas dziesmas, 

ģēnijs — visas cilvēces dziesmu. Klausoties Lūcijas Garūtas bez-

galskumīgajā dziesmā “Ej, saulīte, drīz pie Dieva”, man liekas, 

ka tur dzied visa latviešu tauta. Dzied? Nē, tur visa mūsu tauta 

raud. [..] Ne visi var uzvarēt. Dažiem jākrīt, bet jākrīt ar kvēlu un 

liesmojošu sirdi. “Karsta bija cīņa, vēl karstāka sirds” — tā skaņas 

dzied par vienu no daudzajiem, kas kaujā kritis.”

Dziļā izpratnē par savas tautas likteņgaitām, mīlestībā pret 

mūziku savas tautas dzīvē Lūcija Garūta bija sagaidījusi savu 

robežšķirtni. “Dievs, Tava zeme deg!” — Andreja Eglīša vārdi 

ir kā brīdinošs, izmisuma un pārdzīvojuma pilns sauciens. 

Kantātes tiešais rašanās impulss bija latviešu tautas liktenis 

Otrajā pasaules karā.   

1943. gada pavasarī Kuldīgas luterāņu draudze izsludināja 

literāru un muzikālu konkursu par tēmu “Latvju lūgsna Dievam”. 

Tekstam un mūzikai bija jābūt veidotiem baznīcas kantātes 

formā, apvienojot kristīga cilvēka pārdzīvojumus ar tautas nacio-

nālajām izjūtām. Lūcijas Garūtas un  Andreja Eglīša kantāte pir-

moreiz skanēja 1944. gada 15. martā Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes 

baznīcā. Dziedāja to Reitera koris maestro  Teodora Reitera 

vadībā. Solisti bija Mariss Vētra un Ādolfs Kaktiņš. Bija paredzēts, 

ka ērģeles spēlēs  Alfrēds Kalniņš, bet viņš bija sasirdzis, tādēļ pie 

ērģelēm nācās sēsties pašai Lūcijai Garūtai. Pirmatskaņojumu 

pārraidīja arī Rīgas radio, tika veikts arī skaņu ieraksts. Kara 

gados kantāte baznīcās skanēja daudzkārt. Arī vēl Kurzemes 

cietoksnī, 1945. gada pavasarī…

Pēc kara kantāte “Dievs, Tava zeme deg!” Latvijā iegrima pie-

spiedu aizmirstībā — to pat pieminēt nedrīkstēja. Savukārt tā kā 

lūgšana skanēja ārzemēs. Latvijā kantāte atgriezās 1988. gadā, 

to izpildīja kamerkoris “Ave sol” I. Kokara vadībā. Solisti bija  Ingus 

Pētersons un  Aivars Krancmanis, ērģeles spēlēja  Aivars Kalējs. 

Dziesmu svētkos “Lūgšana” no kantātes ienāca 1991. gadā. 

Pēdējos gados kantāte atskaņota arī Vācijā un Japānā. Japānā 

kantāti iestudēja japāņu koris un solisti, taču teksts skanēja 

nevainojamā latviešu valodā.

Lūcija Garūta mirusi 1977. gada 15. februārī Rīgā, apbedīta 

Meža kapos.

 Teodors Spāde — tuvs draugs, 

dziesmas “Mana dzimtene” vārdu un 

mūzikas autors. Admirālis T. Spāde 

atradās izsūtījumā Temirtavā, no kurienes 

reizi pa reizei puslegāli ieradās Latvijā. 

1968. gada vasarā Vecāķos T. Spāde 

viesojās pie L. Garūtas, kad pēdējo 

reizi apmeklēja Latviju. 30. gadu otrajā 

pusē T. Spāde pie L. Garūtas mācījās 

kompozīcijas mākslu. Viņu abu draudzība 

ilga četrus gadu desmitus — līdz pat 

admirāļa nāvei. Dziesmu “Mana dzimtene”

Ādolfs Kaktiņš pirmoreiz dziedāja 

1939. gada 15. maija koncertā operā 

Sava laika moderns cilvēks, 

1926. gadā viņa bija viena no 

pirmajām latviešu sievietēm, kas 

sēdās pie automobiļa stūres. No 

kreisās: māsa Erna Reinvalde un viņas 

vīrs flautists Arvīds Reinvalds, Lūcija 

Garūta, kolēģi — mūziķi ar motociklu

Pēc autorkoncerta Valsts 

filharmonijā 1972. gada 

12. maijā. Komponiste 

nezināja, ka viņu fotografē. 

Viņai pašai fotoattēls patika, 

pēc tam ar veltījumiem 

daudziem to dāvināja

Pianiste. Lūcija Garūta 1919. gadā sāka studēt Latvijas konservatorijas 

Klavieru klasē. Attēlā: Lūcija Garūta ar kolēģi  Oļģertu Kreišmani 1922. gadā 

iestudē  Mocarta klavierkoncertu divām klavierēm

Lūcijas Garūtas rokraksts. “Cik 

nabaga būtu cilvēce, ja pasaulē 

nebūtu ziedu!” 1961. gads

Jūrmalā, Majoros, tapuši komponistes nozīmīgākie darbi, tur pagājuši 

radošā darba gadi. Attēlā: Lūcija Garūta kopā ar ģimeni Majoros 

1935. gadā. Pirmajā rindā no kreisās: vecākā māsa Olga, viņas meita Saule, 

tēvs  Jānis Garūts, Olgas meita Zvaigzne, Lūcija Garūta, krustmeita Gaisma. 

Otrajā rindā: Olgas vīrs zinātnieks  Roberts Krastiņš, māsa 

ritmoplastiķe  Erna Reinvalde, viņas vīrs  Arvīds Reinvalds 

(ar māsas ģimeni L. Garūta nodzīvoja kopā visu mūžu)

Tautas konservatorijas pedagoģe. Lūcija Garūta kopā 

ar savām skolniecēm 1940. gada 29. maijā

Kopā ar latviešu kultūras darbiniekiem. Lūcija Garūta un grāmatizdevēja 

Jāņa Rapas ģimene Annas Brigaderes “Sprīdīšos” 1939. gada 14. augustā

Populāra koncertmeistare 20. gadu 

beigās.  Lūcija Garūta pavadījusi 

dziedātājus  Mildu Brehmani-

Štengeli,  Marisu Vētru,  Ādolfu 

Kaktiņu, vijolniekus  Rūdolfu 

Miķelsonu,  Arvēdu Norīti un daudzus 

citus latviešu māksliniekus

Savas ģimenes vidū Vecāķos 

1968. gadā.  Liāna un  Erna Reinvaldes, 

Lūcija Garūta,  Daina Pormale. 

Pirmajā rindā:  Uldis Pormalis 

un  Zandis Līdaks
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 Edgars

KAULIŅŠ
1903—1979
Tautsaimnieks, kolhoza priekšsēdētājs

Latviešu tauta allaž ar labu vārdu atceras darbarūķus. 

Padomju laikā īpaši bieži pieminēts ticis Edgars Kauliņš, kolhoza 

“Lāčplēsis” ilggadējais priekšsēdētājs.

Edgars Kauliņš dzimis 1903. gada 26. aprīlī Limbažu apriņķa 

Pāles pagastā kalēja ģimenē. Agri nomiris tēvs, tāpēc sācis strā-

dāt, iepazinis visu zemnieka darbu dažādību un sūrumu. Skolu 

Edgars apmeklēja četrus gadus — iemācījās lasīt, rakstīt, rēķināt. 

Bija vērīgs un strādīgs puisis. Savā atmiņu grāmatā “Kad migla 

krīt…”, ko pierakstījis  Pēteris Bauģis un kas iznāca 1977. gadā, viņš 

atceras: ““Kalnrūjas” visā apkārtnē bija slavenas ar to, ka tur ļaudis 

bieži iegriezās pēc visādiem padomiem, jo mūsu saimnieku 

uzskatīja par skolotu cilvēku. No “Kalnrūju” saimnieka padomiem, 

ko viņš deva saviem kaimiņiem, man gandrīz viss palicis prātā vēl 

tagad. Jāatzīstas, ka viens otrs no tiem man arī lieti noderēja, kad 

pašam vajadzēja sākt saimniekot kolhozā. Piemēram, tāda vien-

kārša un tomēr liela gudrība, ka saimniekot vajag ar zīmuli rokā. 

Toreiz nemaz neaptvēru, ko tas nozīmē, un brīnījos, kāpēc te viss 

tika svērts, mērīts un aprēķināts, kāpēc saimnieks katru vakaru tik 

daudz noņēmās ar rakstīšanu. Saimnieks bieži mēdza atkārtot: 

“Kā tu zemi barosi un kopsi, tā zeme tevi atalgos.”” 

1919.—1920. gadā Edgars Kauliņš cīnījies Pilsoņu karā Krievijā.  

Latvijas brīvvalsts laikā E. Kauliņš dienējis Vidzemes artilērijas 

pulkā, vēlāk strādājis cirkā pie zirgu dresētāja  Eduarda Priedes par 

asistentu, jo pratis apieties ar zirgiem; tad uz gadiem 15 kļuvis par 

ugunsdzēsēju. Otrā pasaules kara laikā dienējis padomju pusē, 

būdams 122. pulka 76. baltajona vada komandieris. Pēc kara bijis 

Skultes un Lielvārdes partorgs, bet 1948. gadā kļuvis par kolhoza 

“Lāčplēsis” priekšsēdētāju. Viņš izveidoja kolhozu par tiem laikiem 

ekonomiski augsti attīstītu saimniecību. 

Kauliņtēva atmiņās izteikta viņa attieksme pret tautsaimnie-

cību: “Un kāds labums no tā tiks valstij, ja pēdējo govi izvedīs 

no kūts, nokaus un apēdīs? Ko darīs citu gadu, kārs zobus vadzī? 

Mājlopu jau tā ir maz, tos vajag desmitiem reižu vairāk. Tie ir jāvai-

ro, nevis jāizkauj. [..] Bet bāra mani arī frontē. Pirmo reizi bāra, kad 

pie Staraja Rusas kādā kauju starpbrīdī kolhozniecēm ar armijas 

zirgiem palīdzēju apart tīrumu, lai viņām to nevajadzētu rakt ar 

lāpstām. Otro reizi kāds muļķis tā lamājās, ka ausis svila, un pat 

gramstījās gar automātu, lai mani nošautu. Es viņam zirgu baroša-

nai neļāvu no šķūņa sienu ņemt, bet liku zirgus siet āboliņa atālā. 

Mans iekaisušais pretinieks nespēja saprast vienkāršo patiesību, 

ka siens armijai arī ziemā būs vajadzīgs, kad āboliņa lauks atradī-

sies zem sniega. Viņš manu rīcību vērtēja no “šķiriskām” pozīcijām, 

kā nodevību un pārbēgšanu budžu nometnē.” 

Sociālistiskā Darba Varonis (1965), PSRS Augstākās pado-

mes deputāts (1970—1974), LPSR Augstākās padomes deputāts 

(1963—1971 un no 1975). Visi šie pienākumi bija nodeva tam lai-

kam, bet arī tam vajadzēja dvēseles spēku un gudrību. Augstākās 

padomes deputāta gaitās Edgars Kauliņš ne mirkli neaizmirsa 

sava kolhoza izaugsmei būtiskus jautājumus, kā arī visai Latvijas 

lauksaimniecības attīstībai svarīgu problēmu risināšanu. Skatoties 

no mūsdienu pozīcijām, Edgars Kauliņš bija izcils tautsaimnieks, 

kas maksāja konkurētspējīgas algas (augstākas nekā citviet kol-

hozos), pie saistīja labus speciālistus, attīstīja nozares, kas nesa 

peļņu.

Lauksaimnieks, kolhoza “Lāčplēsis” pirmais priekšsēdētājs, 

cilvēks, ko viņa kolhoza ļaudis sirsnīgi sauca par Kauliņtēvu, bet 

kolhozu palaikam sauca par Kauliņa kolhozu. Cilvēks, kas, būdams 

partorgs, neļāva izvest sava pagasta cilvēkus uz Sibīriju. Kauliņš 

paziņoja, ka Lielvārdē tādu kulaku neesot un, ja kāds tādu atrodot, 

lai Kauliņu izvedot pirmo.

Viņam pirmajā vietā līdz mūža galam bija viņa ļaudis, ar ko 

kopā lieti sviedri un asaras. Viņš neļāva izsaimniekot materiā-

lās vērtības, atgādināja, ka labklājības pamats ir tikai darbs un 

saprātīga, līdzsvarota rīcība. Bija stingrs, bet ļaunu prātu neturēja. 

Sīkumainību necieta. Viņa spēks nebija acumirklīgā izrāvienā, 

tas bija noturībā un pārliecībā. Kauliņa mūža svētība — uzticība 

zemei un zemniekam, savai tautai, dzimtenei un darba sūrumam, 

bez kā pasaule nevar pastāvēt. 

Edgars Kauliņš prata uzņemt viesus, viņam bija, par ko runāt ar 

atbraucējiem — viņa dzīves gudrība lauzās ārā pa visām porām. 

Edgars Kauliņš atbalstīja kultūru, pašdarbību savā pagastā, tā 

nebija kolhoza piedēklis, bet vajadzība. Viņš uzskatīja, ka cilvēki 

grib sevi parādīt ne tikai darbā. Kolhoza dejotāji piedalījās koncer-

tos gan Maskavā, gan Rīgā. Kolhoza laikos koristus uz mēģināju-

miem Lāčplēša klubā veda ar bezmaksas autobusu. Bet Dziesmu 

svētki bija brīdis, kad Edgars Kauliņš demonstrēja sava kolhoza 

varenību un rocību — koristiem un dejotājiem tika šūdināti skais-

tākie tērpi Latvijā, kurus speciāli zīmēja Mirdza Kangare-Matule. 

Visa Latvija redzēja gan dejotājus, gan dziedātājus, 1973. gadā 

ejot Dziesmu svētku simtgades gājienā kopā ar pašu Kauliņtēvu. 

Korim tika stādīti augsti mērķi Dziesmu karos, un koris Paula 

Kveldes vai Mārtiņa Putniņa vadībā arī guva godalgotas vietas. 

1970. gadā, Lielvārdes muzeju dibinot, Kauliņš atteicās to 

nosaukt par 1905. gada muzeju — muzejam, viņaprāt, vajadzēja 

pētīt ne tikai viena laikposma vēsturi, bet visu Lielvārdes novada 

vēsturi. Muzejs tika nosaukts  Andreja Pumpura vārdā. 

Lielvārdē Edgars Kauliņš daudz darījis, lai bērniem skolā būtu 

labas iespējas mācīties, pat vēl labākas nekā dažādās galvaspilsē-

tas skolās. Gan jaunu skolas ēku uzbūvēja, gan bibliotēkai iepirka 

jaunas grāmatas, gan labus skolotājus piesaistīja. Tagad vidussko-

la nosaukta Edgara Kauliņa vārdā.

Edgars Kauliņš miris 1979. gada 5. janvārī Rīgā. Apbedīts 

Lielvārdes (Lāčplēša) kapos. Vēl aizvien viņš ir sava novada ļaužu 

piemiņā. 

Kopā ar ģimeni. 

Lauksaimnieks, kolhoza “Lāčplēsis” pirmais priekšsēdētājs. Kolhozu viņš 

nodibināja 1948. gadā, vadīja līdz savai nāves dienai. Kolhozs kļuva par vienu no 

bagātākajām saimniecībām Latvijā 

Kauliņš ar mazbērniem. Edgars Kauliņš 

uzskatīja, ka latviešu galvenais pienākums ir 

rūpēties par jaunās paaudzes izglītību 

Ugunsdzēsējs. No 1925. līdz 1940. gadam  Edgars Kauliņš strādāja par 

ugunsdzēsēju

Savā darba kabinetā. 

Kā kolhoza priekšsēdētājam Edgaram 

Kauliņam pirmajā vietā līdz mūža galam 

bija viņa ļaudis. Viņš neļāva izsaimniekot 

materiālās vērtības. Viņaprāt, labklājības 

pamats ir tikai darbs un saprātīga, 

līdzsvarota rīcība. Bija stingrs, bet ļaunu 

prātu neturēja. Sīkumainību necieta. Viņa 

spēks bija noturībā un pārliecībā 

Dziesmu svētku simtgades gājienā sava 

kolhoza kora priekšgalā 1973. gadā. 

Korim “Lāčplēsis” ir visskaistākie tērpi 

Latvijā. Sievām bija jūraszilas garas kleitas, 

gaišas apkaltas ādas jostas, duncis un 

galvā vainadziņš ar nokarenām važiņām, 

uz krūtīm liela sakta. Baltas vilnas seģenes 

rotātas ar metāla karulīšiem. Vīriem — 

baložpelēki svārki un bikses, platas, 

dzeltenas apkaltas ādas jostas ar dunci pie 

sāniem un apmetņi ar skaistām sarkanās 

lapsādas apmalēm. Galvā cepures kā 

Lāčplēsim ar lapsādas apmali un ausīm

Lielvārdes partorgs, kas neļāva izvest sava 

pagasta cilvēkus uz Sibīriju. 1948. gadā 

Edgars Kauliņš kļuva par kolhoza “Lāčplēsis” 

priekšsēdētāju. Viņa vadībā kolhozs 

izveidojās par tiem laikiem ekonomiski 

augsti attīstītu saimniecību. No Latvijas 

1949. gada 25. martā tika izsūtīti vairāk 

nekā 42 000 cilvēku, galvenokārt turīgie 

zemnieki un viņu ģimenes locekļi; lēmumu 

par tā sauktā kulaku slāņa likvidēšanu 

pieņēma Maskavā. E. Kauliņš paziņoja, 

ka Lielvārdē kulaku nemaz neesot

Edgars Kauliņš un Cecīlija savā 

kāzu dienā 1929. gadā 

“Ceļš uz laimi vijas cauri 

ikdienai, ko bieži mēdz 

dēvēt par pelēcīgu un 

garlaicīgu, taču tajā nekas 

neatkārtojas, tā allaž nāk 

ar jaunām un atkal jaunām 

problēmām, kuras no 

cilvēka ik brīdi prasa, lai viņš 

izšķirtos, kam paklausīt — 

prātam, sirdsbalsij vai 

abiem kopā. Šajā ikdienā 

tad cilvēks arī veidojas 

pats un kaldina savu laimi.” 

(E Kauliņš)

Komunists, Sociālistiskā Darba 

Varonis, tautsaimnieks.
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  Lilita

BĒRZIŅA
1903—1983
Latviešu teātra primadonna

Skaistākā sieviete Latvijā. 20. gadsimta trīsdesmitajos gados 

Lilitas Bērziņas karjeru lielā mērā ietekmējis sabiedrisko lietu 

ministrs Alfrēds Bērziņš, kas viņu izcēlis iepretim Irmai Laivai. 

A. Bērziņš panāca L. Bērziņai Rakstu un mākslas kameras prēmiju, 

Kultūras fonda prēmiju 1500 latu apmērā ceļojumam uz Parīzi

“Ielūgums pilī” uz Dailes teātra 

skatuves 1971. gadā. 

Demermorta kundze — Lilita 

Bērziņa kopā ar Orasa un Frederika 

lomu tēlotāju  Hariju Liepiņu 

(režisors Juris Strenga)

Nacionālā kino leģenda. 

Lilita Bērziņa — Mirtas tante kopā ar  Baibu Indriksoni  Jāņa Streiča filmā 

"Limuzīns Jāņu nakts krāsā” (1981), kas atzīta par vislatviskāko filmu

Anna Kareņina.  

Lilita Bērziņa — Anna 

Kareņina,  Hermanis Vazdiks — Vronskis. 

Pēc izrādēm Lilita Bērziņa uz skatuves 

tika aicināta desmitiem reižu

Dailes teātrī 1974. gadā. 

Lilita Bērziņa — Berežkova 

un  Olga Dreģe — Lidija 

Pavlovna  M. Gorkija lugā “Barbari”

Dailes teātris — izcila režisora izcila aktrise un partnere. 

 Lilita Bērziņa un  Eduards Smiļģis  Rūdolfa Blaumaņa lugā “Pazudušais dēls”

“Vēl cīņa nav galā un nebeigsies, 

tev, Lāčplēsi, Spīdola palīgā ies.” 

 Raiņa “Uguns un nakts”, 

Spīdola —  Lilita Bērziņa

Lilita Bērziņa bija teātra primadonna — mēdz apgalvot, ka 

visvairāk šim nosaukumam atbilstošā latviešu aktrise. Lilita Bērziņa 

dzimusi 1903. gada 17. jūnijā Rīgā. Absolvējusi Rīgas 3. vidusskolu 

(1920). Jau 1922. gadā uz Dailes teātra skatuves uzkāpa pavisam 

jauna meitene klasiski precīziem sejas vaibstiem un lielām, fasci-

nējošām, zaļganbrūnām acīm. Kaislīga, lunkana, pašapzinīga. 

Skatuves gaitu sākumā viņa bijusi masu skatu dalībniece 

un dejotāja. Vēlāk pakāpeniski sākusi tēlot lomas ar tekstu, 

galvenokārt draiskas meitenes, no kurām teātra vēsturē pama-

nāma Annele  R. Blaumaņa “Trīnes grēkos” 1925. gadā. Aktrise 

azartiski tēlojusi visdažādākos, bieži groteskus raksturus: baro-

nesi fon Bocenheimu  J. Hašeka “Šveiks dzīvo sveiks” 1928. gadā, 

Hermīni  A. Upīša “Apburtajā lokā” 1929. gadā. Publiku viņa val-

dzināja ar plastiskumu un skaistumu, apliecinot prasmi iekļau-

ties  E. Smiļģa lielo inscenējumu stilistikā. Nāca arvien lielākas 

lomas — Hero  V. Šekspīra “Amorā uz drednauta” 1930. gadā, grā-

fiene Dona  S. Lāgerlēvas “Gesta Berlingā” un Asnate  Raiņa “Jāzepā 

un viņa brāļos” (abas 1933. gadā). Aktrise radījusi teatrāli spilg-

tus raksturus: Pētereni  J. Janševska “Dzimtenē” 1932. gadā, Zāru 

R. Blaumaņa “Skroderdienās Silmačos” 1933. gadā. 20. gadsimta 

30. gadi ir laiks, kad televīzija un radio vēl rosās bērnu autiņos, 

bet teātra pasaule ir leģendām apvīta, aktieris — lielākais elks. 

Šajā laikā aktierus dievināja, bet jo īpaši — Lilitu Bērziņu. Pārdeva 

tūkstošiem pastkaršu ar viņas attēlu, žurnālu vāki un titullapas ņir-

bēja no skaistās aktrises fotoattēliem. 30. gadu vidū Lilita Bērziņa 

izvirzījās par galveno lomu tēlotāju. Viņa lepni un cēli kāpa uz 

teātra skatuves kā Dezdemona, Žanna d’Arka, Solveiga. 

Dramatiskajās lomās, kas arvien vairāk Lilitas Bērziņas reper-

tuārā parādījās 40. gados, aktrise atklāja daudzveidīgo sievietes 

pasau li, viņas tēli valdzināja ar īpašu sievišķīgu starojumu, 

emocionāli dziļu, suģestējošu pārdzīvojumu. Klasikas reper-

tuārā L. Bērziņa iezīmēja veselu laikmetu Dailes teātra vēsturē 

ar Grietiņu  J. V. Gētes “Faustā” (1940), titullomās  G. Hauptmaņa 

lugā “Elga” (1942) un  F. Šillera “Marija Stjuarte” (1943). Padomju 

laiki viņas slavu nemazināja — par Spīdolu Raiņa lugā “Uguns 

un nakts” 1947. gadā viņa saņēma PSRS Valsts prēmiju, bet 

Maskavas publika desmitiem reižu pēc izrādes L. Bērziņu sauca 

uz skatuves. Īpašu popularitāti L. Bērziņai atnesa titulloma  Ļ. Tol-

stoja romāna “Anna Kareņina” dramatizējumā (1949), ko arī gaidī-

ja Maskavas publika, bet pret šādu iespēju protestēja Maskavas 

Dailes teātra prīma Alla Tarasova, kas Annu Kareņinu uzskatīja 

par savu mūža lomu un īpašumu. 

Lilitas Bērziņas humora izjūta dzirkstīja arī no skatuves, kad 

viņa tēloja komiskas un jautras lomas klasisko komēdiju iestudē-

jumos — titullomu  K. Goldoni lugā “Mirandolīna” (1943), Beatriči 

V. Šekspīra “Liela brēka, maza vilna” (1946). Aktrise radījusi arī kolo-

rītus satīriskus raksturus — Rozāliju Pupiņu  J. Granta un  V. Saules-

kalna “Jūras vējos” (1953), Kleopatru-Patrokleu un Mildu Pureni 

A. Upīša darbu iestudējumos. Ar dzirkstošu komiku un nesau-

dzīgu ironiju iezīmējusies titulloma  J. Smūla lugas “Pulkveža 

atraitne jeb Ārsti nezina nekā” iestudējumā 1965. gadā. Uz Dailes 

teātra skatuves aktrise notēlojusi apmēram 300 lomu, no tām 

pēdējā bija Berežkova  I. Gončarova romāna “Krauja” inscenējumā 

1982. gadā.  

Kino Lilita Bērziņa debitēja ar Ilgas lomu Latvijā strādājošā 

režisora  Pjotra Čardiņina filmā “Psihe” 1922. gadā. Tiesa, šī filma 

nav saglabājusies, ja nu atsevišķas blāvas fotogrāfijas. Pēc gadiem 

aktrise apgalvos, ka, būdama jauniņa iesācēja bez pieredzes gan-

drīz neko neesot kameras priekšā darījusi. L. Bērziņas sievišķīgais 

daiļums bija tik uzkrītošs, ka sekoja piedāvājums filmēties tā paša 

režisora nākamajā lentē “Vilkiem mests laupījums” (1922). Šo filmu 

P. Čardiņinam neizdevās pabeigt, un jaunās kinoaktrises karjera 

strauji aprāvās, jo viņa jau bija Dailes teātra jaunā aktrise, kura 

apguva skatuves plastiku Eduarda Smiļģa stingrā uzraudzībā, un 

Smiļģis tobrīd prasīja pilnu uzticību teātrim. Tomēr par mēmā 

kino dīvu Lilitu Bērziņu var saukt pilnīgi pamatoti, jo 1930. gadā 

uzņemtajā režisora  Aleksandra Rusteiķa filmā “Lāčplēsis” L. Bērziņa 

spēlēja Laimdotu, kas pārtop jaunās dzīves cēlājā Mirdzā Saulītē. 

Šī filma ir saglabājusies līdz mūsu dienām.

Par izcilu kinoaktrisi Lilita Bērziņa kļuva tikai mūža nogalē. 

Aktrises meistarība atklājās  J. Streiča filmās — kolorītajā Andersones 

kundzē filmā “Mans draugs — nenopietns cilvēks” (1975), starptau-

tiski pamanītajā Džūlijas mātē “Teātrī” (1978) un Grengrena kundzē 

“Nepabeigtajās vakariņās” (1979). Aktrises L. Bērziņas kinolomu kul-

minācija ir sirsnīgā Mirtas tante “Limuzīnā Jāņu nakts krāsā” (1981). 

L. Bērziņa bija soliste, kas lieliski jūt ansambli.  Nevar nepieminēt arī 

Paulīni  Vijas Beinertes īsfilmā “Tās dullās Paulīnes dēļ” (1979), kur 

kopā ar L. Bērziņu spēlēja  Ēvalds Valters un  Lidija Freimane. 

Lilita Bērziņa  ir leģenda, jo tik spožu lomu pūra kā viņai nav 

nevienai citai tālaika latviešu aktrisei. Visa Lilitas Bērziņas dzīve 

bija skatuve, viņa pati teikusi: “Ārpus šīs skatuves citas dzīves man 

nav bijis. Te ir visa mana dzīve — vienīgā!” Teātris ir dzīva māksla 

vienam vakaram un paliek tik, cik tālu sniedzas cilvēku emocio-

nālā atmiņa. Teātra aktieri aiziet no atmiņas kopā ar savu paaudzi. 

Tā ir šīs mākslas traģika un neatkārtojamība.

Lilita Bērziņa iemantojusi ne tikai tautas (skatītāju) mīlestību, 

bet saņēmusi arī augstus apbalvojumus — 1956. gadā viņai pie-

šķirts PSRS Tautas skatuves mākslinieces goda nosaukums, bet 

1978. gadā viņa kļuva par Sociālistiskā Darba Varoni, saņēma LPSR 

Valsts prēmiju (1982). 

Lilita Bērziņa mirusi 1983. gada 27. maijā Rīgā, apbedīta Meža 

kapos. 1987. gadā aktrises piemiņai Teātra darbinieku savienība 

nodibināja Lilitas Bērziņas balvu, ko piešķir aktrisēm par izcilu 

varoņlomu tēlojumu.

“Ļoti mīļa man ir komēdija, 

kaut arī komēdijā spēlēt 

ir grūtāk nekā drāmā 

vai traģēdijā. Komēdijā 

nepieciešama laba gaume, 

vieglums un īsta humora 

izjūta, bet latviešiem tā 

nav īpaši spilgti izteikta. Ir 

pavisam maz aktieru, kas 

spētu sevi pilnskanīgi izteikt 

komēdijā. Bez tam komēdija 

ir nopietns žanrs, un, lai 

panāktu zāles īsto reakciju, 

vajadzīga arī aktiera 

gudrība.” (L. Bērziņa)

Dailes teātrī 1940. gadā.  

Lilita Bērziņa — Grietiņa un 

Eduards Smiļģis — Fausts 

 J. V. Gētes traģēdijā “Fausts”

Dailes teātrī 1949. gadā. 

Anna Kareņina — Lilita Bērziņa, 

Osvalds Krēsliņš — Kareņins 

Ļ. Tolstoja “Annā Kareņinā” 

(režisori Eduards Smiļģis 

un Felicita Ertnere)
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 Vilis

LĀCIS
1904—1966
Rakstnieks, valsts un sabiedrisks darbinieks

Viens no vispretrunīgāk vērtētajiem latviešu rakstniekiem. 

Stāstnieks, kura darbi latviešu literatūrā izceļas ar raitu sižetu un 

spraigāko notikumu risinājumu. Vilis Lācis ir viens no rakstnie-

kiem, kas ticis “mīlēts un nīsts”. Viņš ir rakstnieks, kas radījis daudz 

spilgtu darbu, bijis ļoti populārs. 

Vilis Lācis dzimis 1904. gada 12. maijā Rīgas apriņķa Mangaļu 

pagasta Rīnūžos. Mācījies Daugavgrīvas draudzes skolā (1912—

1917). Pirmā pasaules kara laikā kopā ar ģimeni devies bēgļu 

gaitās uz Sibīriju, Altaja novadu, kur mācījies Barnaulas skolotāju 

seminārā (1917—1918), vēlāk strādājis par ciema padomes sekre-

tāru un klusībā rakstījis dzejoļus par dabu, dzīvi, stāstus un ludzi-

ņas pašdarbniekiem. Pirmās publikācijas bija korespondences un 

feļetoni laikrakstā “Sibīrijas Cīņa” 1920. gadā. 

1921. gadā Vilis Lācis atgriezās Latvijā. Bijis zvejnieks, ostas 

strādnieks, kurinātājs uz kuģiem, bibliotekārs, bet 1925. gadā 

dienējis Latvijas armijā. Pirmais stāsts “Sieviete” publicēts žurnālā 

“Domas” 1930. gadā. Strādājis par krāvēju Eksportostā. 1928. gadā 

mērķtiecīgi sācis nodarboties ar rakstniecību. Pirmie romāni: 

“Atbrīvotais zvērs” (1930—1931), “Putni bez spārniem” (1931—

1932) un “Zvejnieka dēls” (1933—1934). Latvijas brīvvalsts laikā 

Vilis Lācis rakstīja ļoti intensīvi. Tapa romāni “Pūļa elks”, “Senču 

aicinājums” (abi 1935), “Akmeņainais ceļš” (1939), “Vecā jūrnieku 

ligzda” (1937—1938), kā arī stāsti. 

1939. gadā sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds Bērziņš sarūpēja 

līdzekļus pirmajai latviešu lielfilmai “Zvejnieka dēls”. Romāns tika 

ekranizēts 1940. gadā, filmu sāka demonstrēt arī Kauņā un Tallinā. 

A. Bērziņam bija savs slepenais dienests, kas lieliski zināja par Viļa 

Lāča sakariem ar komunistiem, taču A. Bērziņš lika viņu pieņemt 

“Jaunāko Ziņu” redakcijā par štata līdzstrādnieku.  

Vilis Lācis sarakstījis 20 romānus un garos stāstus, 58 stāstus 

un sešas lugas. Pēc V. Lāča darbu motīviem uzņemtas asto-

ņas pilnmetrāžas un multiplikācijas filmas, sacerētas divas ope-

ras —  M. Zariņa opera “Uz jauno krastu” un  O. Grāvīša opera 

“Vanadziņš”, kā arī  R. Grīnblata balets “Rigonda” pēc garā stāsta 

“Pazudusī dzimtene” motīviem. No 1970. līdz 1980. gadam 26 sē-

jumos izdoti Viļa Lāča “Kopoti raksti”. 

1940. gadā, sarkanajai armijai okupējot Latviju, Vilis Lācis 

ieņēma iekšlietu ministra amatu okupācijas varas izveidota-

jā  A. Kirhenšteina valdībā, tad LPSR Tautas komisāru padomes 

un Ministru padomes priekšsēdētāja amatu (līdz 1959. gadam), 

Otrā pasaules kara laikā dzīvoja evakuācijā Maskavā. Visu šo laiku 

V. Lācis čakli rakstīja jaunus darbus, kā arī pārveidoja Latvijas brīv-

valsts laikā tapušos. Tā romāns “Vecā jūrnieku ligzda” pārtapa par 

“Zītaru dzimtu” (1955) ar laimīgām beigām. V. Lāča darbi kļuva par 

t.s. sociālistiskā reālisma paraugu sociālā romāna žanrā. Atbilstoši 

savām iespējām un pasaules uzskatam V. Lācis atveidojis daļiņu 

latviešu tautas 20. gadsimta vēstures, tēlojot galvenokārt mērķtie-

cīgus un stipras gribas cilvēkus. Vēstījumā saista intriga un raits, 

spraigs sižets. Padomju laikā rakstītajos darbos vēstures interpre-

tācijā izpaužas autora komunistiskā pārliecība (vai konjunktūra), 

dažkārt acīm redzama subjektivitāte, romānos tēli grupēti pozi-

tīvajos un negatīvajos. 

Viļa Lāča romāni tulkoti apmēram 50 valodās, daudzkārt dra-

matizēti un iestudēti. Padomju laikā pēc rakstnieka darbiem tika 

uzņemtas vairākas filmas, nozīmīgākās no tām ir “Mājup ar uzva-

ru” (1947), “Zvejnieka dēls” (1957), “Vētra” (1960), “Vanadziņš” gan 

kā aktierfilma 1972., gan kā leļļu filma 1978. gadā, “Zītaru dzimta” 

kā televīzijas seriāls 1989. gadā. 

1947. gadā Vilim Lācim piešķirts LPSR Tautas rakstnieka nosau-

kums. Padomju vara savā izpratnē dāsni atlīdzināja Vilim Lācim 

par centieniem popularizēt komunisma idejas — viņš kļuva par 

septiņu Ļeņina ordeņu, I pakāpes Tēvijas Kara ordeņa un divu 

Staļina prēmiju laureātu. Abas prēmijas (1949, 1952) viņam tika 

piešķirtas par romāniem “Vētra” (1946—1948) un “Uz jauno kras-

tu” (1952), abi romāni ekranizēti. Romānā “Vētra” V. Lācis ņirdzīgi 

aprakstījis arī savu seno labdari A. Bērziņu (kā Alfrēdu Nīkuri).

Rakstot par Vili Lāci, nevar nepieminēt viņa kolaboracionismu 

ar padomju okupācijas režīmu no 1940. gada līdz mūža beigām. 

1940. gada 23. jūnija radiorunā viņš aicināja iztīrīt Iekšlietu minis-

triju no reakcionāriem elementiem un tautas ienaidniekiem. Laikā 

no 17. jūnija līdz 5. augustam, kad Latvija tika anektēta un iekļauta 

PSRS sastāvā, tika apcietināti 184 cilvēki un deportēti uz citu 

valsti — Padomju Savienību. Ko apcietināt vai deportēt, izlēma 

Maskavā, taču daudzi aresti un deportācijas, piemēram, ģene-

rāļa  Jāņa Baloža deportācija tika apstiprināta ar V. Lāča parakstu. 

Pēc PSRS Iekšlietu tautas komisariāta konsultantu norādījumiem 

V. Lācis parakstīja rīkojumu par vairāk nekā 100 Latvijas politisko 

un sabiedrisko darbinieku arestu un deportāciju. 1940. gada 

26. augustā viņš izdeva rīkojumu, ar ko tika pavēlēts no grāmatu 

veikaliem, antikvariātiem, kioskiem un bibliotēkām izņemt visas 

grāmatas, brošūras un citus poligrāfiskos izdevumus, kuri cildina 

gāzto “plutokrātisko režīmu” un ir kaitīgi padomju iekārtai un 

neatbilstoši marksistiskajam pasaules uzskatam. 

Pirmais padomju okupācijas gads tautas apziņā pamatoti 

iegūlies kā “baigais gads”: 1941. gada 14. jūnijā deportācijās 

no Latvijas tika izvesti vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēku. Vēl lielā-

kus mērogus terors sasniedza otrajā padomju okupācijā pēc 

1944. gada jūlija. 1949. gada 25. martā izsūtīti vairāk nekā 40 tūk-

stoši cilvēku, un šo lēmumu par t.s. kulaku deportāciju, protams, 

arī pieņēma Maskava, bet Rīgā to parakstīja Vilis Lācis. 

Vilis Lācis atbalstīja Eduarda Berklava reformas, tādēļ tika aiz-

sūtīts pensijā 1960. gadā. Vilis Lācis miris 1966. gada 6. februārī 

Rīgā, apbedīts Meža kapos, kur 1974. gadā atklāts kapa pieminek-

lis (tēlnieks  A. Gulbis, arhitekts  J. Skalbergs).

“Jaunāko Ziņu” autors. 1939. gada 

11. maijā Vilis Lācis publicē savu 

“Mijkrēšļa vīziju”, kas ir  K. Ulmaņa 

15. maija apvērsuma cildinājums: “Tā ir 

mierīga, droša un laipna dzīve, ko šī tauta 

ceļ savām rokām un vienoto gribu. Un 

pravietis runā: Jā, tā būs brīva un laimīga 

tauta. Tai vairs nav Kangara, viens prāts, 

viena griba un visiem viens mērķis ir to 

apskaidrojuši. Tā ir mācījusies saprast, 

ka vienīgi savā zemē un savā tautā cilvēks 

var būt visbrīvāks un vislaimīgāks.”

Vilis Lācis un  Jānis Kalnbērziņš 

1950. gadā Jūrmalā. 

J. Kalnbērziņš bija Padomju Savienības 

iesūtīts diversants, kas organizēja 

nelegālās Komunistiskās partijas darbu, 

1939. gadā arestēts, 1940. gadā, 

Padomju Savienībai okupējot Latviju, 

kļuva par Latvijas Komunistiskās partijas 

pirmo sekretāru (līdz 1959. gadam), 

pēc tam līdz 1970. gadam bija LPSR 

Augstākās padomes priekšsēdētājs

1935. gadā — sabiedrisko lietu 

ministra  Alfrēda Bērziņa protežē. 

A. Bērziņš zināja par Viļa Lāča 

sadarbību ar lieliniekiem, taču lika 

pieņemt viņu “Jaunāko Ziņu” redakcijā 

par līdzstrādnieku, atrada naudu 

“Zvejnieka dēla” ekranizācijai. Vēlāk 

V. Lācis savu labvēli sarkastiski 

izsmies romānā “Vētra”, saucot 

viņu par Alfrēdu Nīkuri 

1951. gadā — saņemot Ļeņina ordeni 

no PSRS Augstākās padomes prezidija 

priekšsēdētāja  Nikolaja Šverņika. 

Vilis Lācis saņēmis septiņus Ļeņina 

ordeņus un divas Staļina prēmijas, 

kas vēlāk tika nosauktas par PSRS 

Valsts prēmijām. V. Lācis 50. gados 

bija visvairāk publicētais un godalgotais 

rakstnieks Padomju Savienībā   

PSRS Augstākās padomes pārstāvis. 

50. gados Padomju Savienībā tika tēlota visu republiku 

līdztiesība, dažkārt vizītes ārvalstīs vadīja kādas mazās 

republikas līderis. Attēlā: Vilis Lācis viņa vadītajā PSRS 

delegācijas vizītē Beļģijas parlamentā 1957. gadā

Sociālistiskā reālisma iedibinātājs latviešu sociālā romāna žanrā. 

Vilis Lācis uzstājas Vissavienības rakstnieku 2. kongresā Maskavā 1956. gadā

Parakstījis pavēles par Latvijas iedzīvotāju deportāciju 1941. gada 

14. jūnijā. Vilis Lācis kopā ar padomju “drošības orgānu” virsniekiem, 

kas organizēja latviešu izsūtīšanu uz Sibīriju “baigajā gadā”

Savā darba kabinetā 1963. gadā. 

Vilis Lācis, par spīti aizņemtībai valsts 

darbā, diendienā daudz rakstīja

Populārs lektors. Vilis Lācis 

labprāt un interesanti uzstājies 

studentu auditorijās. Attēlā: 

V. Lācis 1952. gadā Latvijas 

Valsts universitātes aulā

Demokrātiski tērpts valstsvīrs. 

Vilis Lācis bija LPSR Ministru 

padomes priekšsēdētājs un PSRS 

Augstākās padomes Tautību 

padomes priekšsēdētājs 

“Cilvēks patiesībā vairs 

nedzīvoja, bet tēloja dzīvi, 

viņi domāja, ka tas esot 

kaut kas vairāk. Melodami 

cits citam, viņi meloja arī 

sev, un meli kļuva par viņu 

dzīves patiesību.” (V. Lācis)
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IRBĪTIS
1904—1997
Lidmašīnu konstruktors 

“Kādu vakaru 1914. gada 

pavasarī, kad man bija 

deviņi gadi, es pirmo reizi 

redzēju lidmašīnu. Mani 

pārsteidza, ka lidmašīnas 

var tā ceļot pāri kalniem 

un jūrām. [..] Pamatskolā 

mana mīļākā nodarbošanās 

bija ilustrāciju zīmēšana 

dažādiem fantastiskiem 

stāstiem par zemūdenēm 

un laika mašīnām. Es zīmēju 

lidmašīnas, kas paredzētas 

lidošanai ne tikai pa gaisu, 

bet arī virs ūdens un zem 

ūdens. Es vēlējos kādu 

no saviem projektiem arī 

realizēt. Izgatavoju sešas 

pēdas augstu kārbveida 

pūķi. Pūķa pirmais lidojums 

notika ar pasažieri — kastē 

ieliktu kaķi. Vējš bija par vāju 

un aukla par īsu — lidojums 

neizdevās, un kaķis bija 

manāmi neapmierināts.” 

(K. Irbītis)

Kārlis Irbītis un  Jānis Akermanis ir divu latviešu vārdi, kas 

ierakstīti pasaules aviācijas mācību grāmatās.  

Kārlis Irbītis dzimis 1904. gada 14. oktobrī Valmieras apriņ-

ķa Lādes pagasta rakstveža ģimenē. 1908. gadā viņa ģime-

ne — vecāki, četri brāļi un māsa — pārcēlās uz Čiekurkalnu Rīgā. 

Mācoties Rīgas valsts tehnikumā (1921—1925), K. Irbītis apguva 

teorētiskās mehānikas kursu. Ņemot palīgā grāmatas par aviā-

ciju (vācu valodā) un darbojoties Latvijas Aeroklubā, viņš ieguva 

nepieciešamās zināšanas lidierīču konstruēšanā. Diplomdarbā 

K. Irbītis projektēja tajā laikā nepazīstamas konstrukcijas 100 zirg-

spēju četrcilindru aviācijas motoru ar pretēji novietotiem horizon-

tāliem cilindriem. Diplomdarba aizstāvēšanas dienā (1925. gada 

13. jūnijā) no darbnīcas uz Spilves aerodromu galīgai montāžai 

tika aizvesta lidmašīna I-1 (Sprīdītis II) — pirmā K. Irbīša konstruētā 

lidmašīna.

No 1926. līdz 1930. gadam Kārlis Irbītis strādāja akciju sabied-

rības “Chr. Backman” aviācijas uzņēmumā, bet no 1930. gada — 

Valsts elektrotehniskajā fabrikā (VEF). 1934. gadā Kārlis Irbītis 

izstrādājis VEF logotipu, kas palicis nemainīgs līdz mūsu dienām. 

Strādājot VEF mehānikas nodaļā, K. Irbītis pārliecināja fabrikas 

vadību sākt sporta lidmašīnu būvēšanu, un no 1935. gada 

K. Irbīša darbs bija saistīts ar viņa mūža aicinājumu — lidmašīnu 

konstruēšanu. Zināšanu papildināšanas nolūkā viņš apmeklēja 

Starptautisko aviācijas izstādi Milānā, aviācijas pētniecības iestā-

des un rūpnīcas ārvalstīs. 1936. gada vasarā VEF būvētā lidmašīna 

ar reģistrācijas burtiem YL-AAX devās pirmajā lidojumā — uz 

Kauņu. Ceļu no Rīgas tā veica vienā stundā un divdesmit minūtēs. 

Tam laikam ļoti labs ātrums. 

Parīzes starptautiskajā izstādē 1937. gadā Kārļa Irbīša konstruē-

tā lidmašīna I-12 izpelnījās īpašu ievērību — saņēma izstādes goda 

diplomu. I-12 piedalījās arī aviācijas sacensībās Francijā, divvietīgo 

lidmašīnu klasē ieņemot pirmo vietu, bet ar kopējo lidojuma laiku 

16 stundas 25 minūtes tā 52 dalībnieku konkurencē spēja izcīnīt 

14. vietu. Sekoja līdzdalība citās aviācijas sacensībās ārvalstīs un 

jauni panākumi. Lielbritānijā, Remsgeitā, K. Irbīša konstruētā lid-

mašīna I-12 ieguva piekto vietu un sudraba kausu par oriģinālo 

konstrukciju un ārējo izskatu, Limpnā — otro vietu un sudraba 

medaļu līdz ar naudas balvu. Tika nolemts, ka pilots  Filips Eiverijs 

izmantos I-12 mēģinājumam pārspēt esošo rekordu, veicot bez-

nosēšanās pārlidojumu maršrutā Londona—Rīga. Pārlidojumu 

F. Eiverijs veica 1938. gada Jūlijā, un viņam izdevās pārspēt iepriek-

šējo sasniegumu par vienu stundu un 40 minūtēm. 30 gadus pēc 

šiem panākumiem ASV tika izdota grāmata par sporta lidmašīnām, 

kurā ievietots arī I-12 attēls un īss apraksts. Grāmatas autors I-12 

atzina par vienu no vislabākajām sava laika un klases sporta lid-

mašīnām.  Kārlis Irbītis kļuva par VEF mehānikas nodaļas aviācijas 

grupas vadītāju un galveno konstruktoru, viņa vadībā tālaika izci-

lākie Latvijas speciālisti strādāja pie jauna tipa lidmašīnu radīšanas. 

K. Irbīša projektētais vieglais iznīcinātājs I-16, mācību lidmašīnas 

I-17 un I-18 bija pēdējās VEF konstruētās lidmašīnas. Darbs pie 

I- 16 tika pabeigts īsi pirms padomju karaspēka iebrukuma Latvijā. 

Okupācijas varas interese par K. Irbīša projektētajām lidmašīnām 

bija nedalīta — tika dota pavēle nosūtīt uz Maskavu pa vienai no 

katra VEF ražotā lidmašīnu tipa. 

Ar padomju varas iestādēm Kārlis Irbītis nesadarbojās, vēl 

vairāk — viņš atteicās doties uz Maskavu un ieņemt vadošā kon-

struktora vietu lielā padomju aviācijas rūpnīcā. Šajā laikā Padomju 

Savienībai bija ļoti būtiski attīstīt savus gaisa spēkus, lai kara 

lidmašīnas varētu līdzināties angļu, amerikāņu vai vācu jaunāka-

jiem lidaparātiem. Šis K. Irbīša atteikums bija bīstams, bailes no 

padomju atriebības kļuva par iemeslu, kāpēc K. Irbītis nekad pēc 

kara neapciemoja Latviju. 

Vācu okupācijas laikā uzbūvētās VEF lidmašīnas nonāca 

Luftwaffe rīcībā. Kārli Irbīti sākumā pārcēla konstruktora darbā uz 

Liepāju, kur Karostas teritorijā tika izveidots birojs ar labākajiem 

latviešu konstruktoriem. Pēc tam vācieši K. Irbīti norīkoja darbā 

Vācijā, firmas “Messerschmitt” izmēģinājumu centrā Bavārijā. Šajā 

laikā K. Irbītis jau bija atzīts par izcilāko koka konstrukciju speciā-

listu, un viņa vadībā vācieši, kuru rūpnīcas izjuta metāla deficītu, 

sāka savus iznīcinātājus ražot vieglākus, daļu smago metāla kons-

trukciju aizstājot ar speciālām līmēta koka detaļām. 1948. gadā 

K. Irbītis emigrēja uz Kanādu, kur arī strādāja par aviokonstrukto-

ru. Šeit vietā pieminēt otru izcilo latviešu aviokon struktoru — Jāni 

Akermani, kas bija strādājis cariskās Krievijas kara aviācijā, bet, 

nevēlēdamies sadarboties ar lieliniekiem, jau 1918. gadā apme-

ties uz dzīvi ASV, kļuvis par profesoru Mineapolisas universitātē, 

kā arī par konstruktoru “Boeing” firmā. Jānis Akermanis sagaidīja 

Kārli Irbīti Kanādā un palīdzēja viņam sākt ievērojamu karjeru 

okeāna otrā pusē.

Pēc Otrā pasaules kara K. Irbīša lielākie sasniegumi saistās 

ar vertikālās pacelšanās lidmašīnas CL-84 projektēšanu Kanādas 

aviācijas firmā “Canadair Ltd”. Pēc viņa ierosinājuma sākās darbs 

pie tādas lidmašīnas radīšanas, kura līdzīgi helikopteram spētu 

pacelties gaisā vertikāli. CL-84 ir neliela divpadsmitvietīga lidmašī-

na ar grozāmu spārnu un diviem spārnā novietotiem turbodzinē-

jiem, piemērota militārām vajadzībām. Tā spēj pacelties vertikāli 

un atšķirībā no helikoptera — ātri lidot. 1970. gadā CL-84 saņēma 

Makērdija balvu, ko piešķir Kanādas Aeronautikas un kosmosa 

pētniecības institūts. 

Kārlis Irbītis miris 1997. gada 13. oktobrī Senlorānā (Monreālas 

priekšpilsēta) Kanādā, apbedīts Avokas kapsētā, ģimenes kapak-

meni veidojis pats Kārlis Irbītis. 

Kopš 2003. gada Latvijas augstskolu docētājiem, doktoran-

diem un studentiem tiek piešķirta Kārļa Irbīša stipendija. 

Lidmašīna I-12.  I-12 1937. gadā sekmīgi 

piedalījās dažādās sacensībās Francijā 

un Lielbritānijā. VEF pavisam tika 

uzbūvētas divpadsmit I-12 lidmašīnas

Mineapolisā 1954. gadā.  Kārlis Irbītis un profesors  Jānis Akermanis 

Godalgotas vietas starptautiskās izstādēs.  Kārļa Irbīša 

projektētā lidmašīna I-12 YL-ABO starptautiskā aviācijas 

izstādē Helsinkos 1938. gada 14.—22. maijā

Akciju sabiedrības “Chr. Backman” aviācijas 

uzņēmuma konstruktoru birojā 1928. gadā.   

No kreisās: konstruktors Kārlis Irbītis, galvenais inženieris 

 Rūdolfs Bārdiņš, ražošanas vadītājs un lidotājs izmēģinātājs 

 Alfrēds Pavlovskis un konstruktors  Oļģerts Stūre

Latviešu aviators. Attēlā: Latvijas Aviācijas biedrības biedri 

1928./1929. gadā. No kreisās: Jevlampjevs,  Vadims Popovs, 

 Voldemārs Bērziņš, Kārlis Irbītis un  Rūdolfs Celms

Otrā pasaules kara laikā Vācija plaši 

izmantoja latviešu konstruktoru intelektu. 

Kārlis Irbītis tika piesaistīts lidmašīnu 

“Messerschmitt” konstruēšanai. Attēlā: 

latviešu aviācijas speciālisti 1942. gadā. 

No kreisās:  G. Novickis,  K. Miķelsons, 

 J. Muižnieks,  K. Irbītis,  J. Rudzītis, 

 K. Bandenieks,  J. Brempelis

Mūža novakarē Kanādā. 1986. gadā 

Kārlis Irbītis uzrakstījis grāmatu 

“Latvijas aviācija un tās pionieri” 

(angļu valodā, 1997. gadā izdota 

latviski). 1992. gadā Latvijas Zinātņu 

akadēmija piešķīra Kārlim Irbītim 

inženierzinātņu goda doktora grādu

Pēckara periodā — darbs pie vertikālās 

pacelšanās lidmašīnas izstrādes.  

CL-84 ir neliela divpadsmitvietīga 

lidmašīna ar grozāmu spārnu un diviem 

spārnā novietotiem turbodzinējiem, 

piemērota militārām vajadzībām. Tā 

spēj pacelties vertikāli un atšķirībā 

no helikoptera — ātri lidot

Spilves lidlaukā pirms neveiksmīgā lidojuma uz Gambiju. Rūdolfs 

Celms, Kārlis Irbītis, Irbīša dzīvesbiedre Elfrīda un slavenais 

latviešu lidotājs  Nikolajs Pūliņš 1933. gada 20. jūnijā pirms 

neveiksmīgā R. Celma un N. Pūliņa lidojuma uz Gambiju 

VEF logotips.  Kārļa Irbīša 1934. gadā 

veidotais VEF logotips, kas palicis 

nemainīgs līdz mūsu dienām. Šī 

zīme tika lietota arī uz visām VEF 

būvētajām lidmašīnām. Kārlis Irbītis 

veidojis arī VEF radiouztvērēju 

dizainu (1934), gleznojis akvareļus

Vieglais iznīcinātājs I-16 ar vācu 

sērijas marķējumu AW+10. 

Latvijas kara aviācijai paredzētais 

iznīcinātājs, ko Kārlis Irbītis 

sāka konstruēt 1938. gadā, tika 

uzbūvēts 1940. gada pavasarī,  

pirms padomju okupācijas. Tai 

sākoties, visi aviokonstruēšanas 

un aviobūves darbi VEF tika 

apturēti. Vācu okupācijas laikā 

tie atjaunoti, bet uzbūvētās 

lidmašīnas konfiscēja Luftwaffe 
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 Jānis

DALIŅŠ
1904—1978
Sportists, soļotājs, sešu pasaules rekordu īpašnieks

“Mazā Latvija Daliņa 

personā vakar triumfēja 

pār klasisko sporta zemi 

Lielbritāniju un Eiropas 

cietzemes modernām 

sporta lielvalstīm — Vāciju 

un Itāliju. Vēl jo lielāks gods 

mūsu Daliņam, kas ceļu 

savām uzvarām pašķīris 

pats saviem spēkiem kā 

tipisks “self made man”.” 

(“Jaunākās Ziņas”)

Leģendārs sportists, kura sporta gaitas aizrāva latviešus un 

pievērsa viņus sportam. Sešu pasaules rekordu īpašnieks soļoša-

nā, 1932. gada Losandželosas olimpisko spēļu sudraba medaļas 

ieguvējs 50 kilometru soļošanā, 1934. gada Eiropas čempions 

50 kilometru soļošanā Turīnā, uzvarētājs tradicionālajās 25 kilo-

metru soļošanas sacīkstēs “Šķērsām Berlīnei” 1930., 1931., 1932. un 

1939. gadā, daudzu citu starptautisko sacensību uzvarētājs, trīs-

kārtējs Latvijas meistars (1931, 1932, 1942). 

Jānis Daliņš dzimis 1904. gada 5. novembrī Valmieras apriņ-

ķa Valmieras pagasta “Jaunzemēs” rentnieka ģimenē. Mācījies 

Valmierā trīsklašu kroņa pamatskolā, tad reālskolā. Interesi par 

sportu J. Daliņā radījis viņa vingrošanas skolotājs  Alfreds Lukstiņš. 

Sākumā skolotājs ieteicis pievērsties skriešanai, tad soļošanai — 

tā arī jaunais sportists darījis. Trenējies divas reizes dienā — dien-

dusas laikā un vakarā. 1927. gada 27. maijā 22 gadu vecumā ar 

uzvaru piecu kilometru distancē, Daliņš sevi pieteica kā talantīgs 

sportists. Pirmoreiz starp tautiskā mērogā J. Daliņš pievērsa sev 

uzmanību, 1929. gadā izcīnot otro vietu populārajās sacīkstēs 

“Šķērsām Berlīnei”. Pēc gada viņš šajās sacensībās pārspēja visus 

pasaules pazīstamos meistarus un izcīnīja pirmo vietu. 

Latviešiem ir daudzi slaveni sportisti, taču neviens no viņiem 

nav spējis izraisīt tādu tautas kustību sportā, kā to spēja Jānis 

Daliņš. Kad 1932. gada 16. jūnijā Rīgā Daliņš cīņā ar ārzemnie-

kiem sasniedza savu pirmo pasaules rekordu 25 jūdžu soļošanā, 

sajūsminātie skatītāji piecēlās kājās un nodziedāja Latvijas himnu. 

1933. gada 1. jūnijā Daliņš Rīgā vienā soļojumā sasniedza četrus 

pasaules rekordus — 20 kilometrus nosoļojot 1 stundā 34 minū-

tēs 26,6 sekundēs, 15 jūdzes — 1 stundā 56 minūtēs 9,8 sekun-

dēs, 25 kilometrus — 2 stundās 45,9 sekundēs, bet divās stundās 

izrādījās nosoļojis 24 843 metrus. 

Pēc Daliņa panākumiem uz Latvijas sacensībām brauca 

pasaul slaveni ārzemnieki. Latvijā bija sācies soļošanas laikmets. 

Daudzās starptautiskās sacensībās J. Daliņš saņēma balvas par 

labāko soļošanas stilu. 

Soļošana Latvijā kļuva par nacionālo sporta veidu — soļoja 

mazs un liels, soļoja prezidents  Kārlis Ulmanis, soļoja ministri, baņ-

ķieri, ģenerāļi, kareivji, skolnieki un mājsaimnieces. Katrs zēns vēlē-

jās izlocīt kājas daliņsolī. Katrs Latvijas pilsonis zināja vārdus  brāļu 

Vinteru izpildītajai dziesmai “Ai, kaut man Daliņa kājas būtu!”. 

Starts Berlīnes olimpiskajās spēlēs 1936. gadā izrādījās Daliņa 

rūgtākā neveiksme, kad krampju dēļ viņš bija spiests izstāties 

no sacensībām, kaut līdz 32. kilometram bija pārliecinošs līderis. 

Toties Daliņa uzsāktās soļošanas tradīcijas darīja savu — soļo-

tājs  Adalberts Bubenko Berlīnē izcīnīja Latvijai bronzas medaļu.

Daliņš bija apņēmies piedalīties arī Helsinku olimpiskajās 

spēlēs 1940. gadā. Viņš vairs nebija jauns, taču trenējās ļoti aktīvi, 

uzturēja sevi labā sportiskā formā un 1939. gadā izcīnīja uzvaras 

daudzās starptautiskās sacensībās. Taču Otrais pasaules karš 

un Padomju Savienības iebrukums Somijā vairs nedeva iespēju 

domāt par sportu.  

Jānis Daliņš popularitāti tautā iekaroja ne tikai ar saviem 

lieliskajiem panākumiem soļošanā, bet arī kā personība. Viņš 

palika vienkāršs un biedrisks, ne reizi nelikdams manīt, ka ir 

pasaules klases sportists. J. Daliņš pat atteicās no startiem ārze-

mēs tādēļ, ka mājās gaidīja lauku darbi. Viņš sevi uzskatīja par 

zemnieku. 1940. gada 15. maijā kā vienīgajam sportistam Latvijā 

par Latvijas vārda popularizēšanu pasaulē J. Daliņam piešķīra 

Tēvzemes balvu.

Vācu okupācijas laikā Jānis Daliņš vadīja fiziskās audzināša-

nas un sporta apmācības. Pēdējais Daliņa starts dzimtenē bija 

1944. gada jūlijā Vidzemes meistarsacīkstēs Valmierā, pēc tam 

viņš atstāja Latviju un devās svešatnē. Nirnbergā Vācijā 1947. ga-

dā viņš pēdējo reizi piedalījās latviešu trimdas meistarsacīkstēs. 

1949. gadā viņš aizceļoja uz Austrāliju, kur 1959.—1964. gadā 

vadīja Melburnas latviešu sporta klubu un strādāja arī par amat-

nieku. Trimdas gados J. Daliņš allaž pieminēja Latviju: “Galveno 

cīņu savā mūžā es tomēr esmu zaudējis; tā bija vissvētākā 

cīņa — par Latviju.”

Jānis Daliņš miris 1978. gada 11. jūnijā un apbedīts Melburnas 

kapos Austrālijā. 1997. gada 21. jūnijā Jāņa Daliņa pīšļi pār-

bedīti Valmieras pilsētas kapos. Valmieras stadions nosaukts 

Daliņa vārdā. 1978. gadā Melburnā nodibināts Jāņa Daliņa pie-

miņas fonds, kura balvu piešķir personām vai organizācijām, kas 

ir pa raugs latviešu jaunatnei ar savu stāju un cildināmiem veiku-

miem nacionālajā vai sporta laukā. Izcilā soļotāja dēls Jānis Daliņš 

ir Latvijas Republikas Goda konsuls Sidnejā, Austrālijas Savienībā.

1993. gadā notika viens no laimīgākajiem atradumiem Latvijas 

sportā — tika atrastas Jāņa Daliņa izcīnītās balvas, ko viņš bija 

ieracis zemē netālu no “Daliņu” mājām pirms aizbraukšanas no 

Valmieras 1944. gadā. 

Daliņš lika pamatus Latvijas soļošanas skolai. 1938. gadā par 

pasaules rekordistu soļošanā kļuva  Ādolfs Liepaskalns. 1951. gadā 

viņš sasniedza vēl trīs rezultātus, kas labāki par pasaules rekor-

diem, taču PSRS un Starptautiskās vieglatlētikas savienības nesa-

skaņu dēļ šos rezultātus par pasaules rekordiem neapstiprināja. 

Ādolfs Liepaskalns kopā ar  Arnoldu Krūkliņu un  Pēteri Zeltiņu 

aizņēma visu PSRS čempionāta pjedestālu. Pēteris Zeltiņš kā 

favorīts aizbrauca uz Helsinku olimpiskajām spēlēm, taču tika 

diskvalificēts. Vēlāk pasaules labāko rezultātu telpās pārsnie-

dzis  Aivars Rumbenieks, bet PSRS čempionāta bronzas medaļu 

izcīnījis  Juris Grišulis. 

Tomēr vislielākais pēckara Latvijas soļotāju sasniegums ir val-

mierieša  Aigara Fadejeva sudraba medaļa 50 kilometru soļojumā 

2000. gada Sidnejas olimpiskajās spēlēs. 

30. gadi — pateicoties Jānim Daliņam un  Adalbertam 

Bubenko, soļošana Latvijā kļuvusi par populārāko sporta 

veidu. Sacensības Rīgā, vadībā Jānis Daliņš 

30. gadi — sacensību uzvarētāji saņem balvas, ziedus 

un tautas mīlestību. Sacensību uzvarētājs Jānis Daliņš 

vidū, otrās un trešās vietas ieguvēji Pope un Grīns

Pateicoties Jānim Daliņam, Valmiera kļuva par sporta dzīves centru. 

Valmieras sporta dārzā Limbažu ielā tika izveidotas tribīnes, lai labāk 

varētu skatīties soļotāju startu. J. Daliņš tribīnēs 1928. gadā

1931. gadā pēc Latvijas meistarsacīkstēm. Latvijas 

meistars Jānis Daliņš un otrās vietas ieguvējs Pope

Sagaidīšana Valmierā. 1932. gadā, atgriežoties no Losandželosas 

olimpiskajām spēlēm ar sudraba godalgu. Jānis Daliņš tika vētraini 

sagaidīts Valmierā. Blakus — sponsors — kinoteātra “Splendid” 

īpašnieks  Jānis Puriņš, aiz viņiem — Valmieras policijas priekšnieks. 

30. gados Latvijas valsts dāsni apbalvoja savus izcilākos sportistus — 

soļotājs J. Daliņš par saviem pasaules rekordiem un sudraba 

medaļu olimpiskajās spēlēs dāvanā saņēma jaunsaimniecību

1930. gadā pēc uzvaras neoficiālajā Eiropas čempionātā 

“Šķērsām Berlīnei”.  Jānis Daliņš ar gavilēm tika sagaidīts Rīgas 

stacijā. Jau Latvijas brīvvalsts laikā visi sporta funkcionāri 

uzskatīja par godu fotografēties kopā ar izciliem sportistiem

Balvas. Jānis Daliņš 1944. gadā, 

atstājot dzimteni un dodoties 

svešumā, balvas apraka pie savām 

“Daliņu” mājām Valmieras pievārtē. 

1993. gadā, pēc Latvijas brīvvalsts 

atjaunošanas, šis krājums tika atrasts 

un tagad glabājas Valmieras muzejā

Populārākais sportists Latvijā. Latviešu 

tautai ir daudzi slaveni sportisti, taču 

neviens no viņiem nav spējis izraisīt 

tādu tautas kustību sportā, kā to spēja 

Jānis Daliņš. 1940. gada 15. maijā 

kā vienīgajam sportistam Latvijā par 

Latvijas vārda popularizēšanu pasaulē 

J. Daliņam piešķīra Tēvzemes balvu

Jāņa un Elzas Daliņu kāzu foto. 

Valmiera, 1930. gads
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“Dziedāt var visi, un jādzied 

ir katram. Jāpalīdz tik, 

lai viņš to var izdarīt.” 

(H. Mednis)

Tautskolotājs un leģendārs kordiriģents, kas visu savu garo 

mūžu pelnīti izjutis tautas mīlestību, pats trāpīgi raksturojis savu 

sūtību: “Es nevaru iedomāties noraidīt kādu, kas gribētu dziedāt 

korī. Diriģentam jāstrādā ar tiem, kas pie viņa nāk, un jāprot 

paņemt no viņiem to, ko viņi spēj dot, un jāmēģina paņemt no 

viņiem vairāk, nekā viņi, šķiet, spēj.”

Haralds Mednis dzimis 1906. gada 16. augustā Valkas apriņķa 

Jaunlaicenes pagastā. Viņa tēvs — tautskolotājs — no 1907. gada 

strādājis Lazdonas skolā, vadījis draudzes kori un bijis ērģelnieks. 

Par to laiku Haralds Mednis rakstījis: “Jau tolaik redzēju, cik biedris-

kas attiecības valdīja korī, kā viņi cits citu cienīja.”

1920. gadā Haralds Mednis devies uz Rīgu, mācījies Rīgas 

1. ģimnāzijā. Pēc skolas beigšanas iestājies Latvijas Universitātē 

studēt matemātiku un astronomiju. 1925. gadā pēkšņi sasli-

ma un nomira viņa tēvs un Haraldam nācās kļūt par ģimenes 

apgādnieku, stājoties tēva vietā gan pie skolotāja pienākumu 

pildīšanas Lazdonas skolā, gan pārņemot draudzes kori un ērģeļu 

spēlēšanu. 

“Pirmie manā mūžā bija VI dziesmu svētki, kuros pamanījos 

būt arī dejotāju pulkā (dejoju pārī ar vēlāko gadu Deju svētku virs-

vadītāju  Mildu Lasmani). Jā, bet likteņvērsēji bija Devītie [dziesmu 

svētki — red.], Lazdonas draudzes koris uzvarēja dziesmu karā, 

un  Kārlis Ulmanis mums pasniedza balvu — sudraba trauku. 

Trīsdesmit astotajā gadā viņš mani pirmoreiz pagodināja ar Triju 

Zvaigžņu ordeni — šogad šādu svinīgu brīdi piedzīvoju vēlreiz, 

kad Triju Zvaigžņu ordeni saņēmu no “jaunā” Ulmaņa rokām. Pēc 

veiksmīgās debijas dziesmu karā mani uzrunāja  Jāzeps Vītols un 

aicināja mācīties konservatorijā. Tas bija senlolots sapnis, jo gri-

bēju izzināt mūzikas spēku, tās tapšanas noslēpumus un — galu 

galā — arī ko “uzskrāpēt” uz nošu lapas. Kompozīcijas klasi beidzu 

[jau pie profesora  Ādolfa Skultes 1949. gadā — red.] ar izcilību. 

Diplomdarbam sakomponēju operu “Zelta zirgs””, tā 1995. gadā 

sava mūža posmu no 1926. gada raksturojis Haralds Mednis.

Jau 1940. gadā Haraldu uzaicināja Teodora Kalniņa vietā 

operā par kormeistaru. “No opermūzikas cienītāja “pārkvalificējos” 

par operteātra darbinieku 30 gadu garumā. Tas manā mūžā bija 

ļoti atbildīgs laiks. Līdz tam biju strādājis ar pašdarbniekiem, bet 

nu — ar profesionāļiem. Reizēm man izdevās viņus iekvēlināt, jo 

profesionāļi jau darbojas ar zināmu rezervi, sevi taupot, baidās 

pāragri izšķiest savus spēkus.”

1950. gadā Haralds Mednis pabeidza  Leonīda Vīgnera simfo-

niskā orķestra diriģentu klasi, bet pie profesora  Nikolaja Vanadziņa 

mācījās ērģeļspēli.

Visu savu garo mūžu Haralds Mednis pats gājis pie tautas, 

mācījis un audzinājis saprast un iemīlēt mūziku. Viņam lielākais un 

visizcilākais goda nosaukums būtu Tautskolotājs. Haralds Mednis 

teicis: “Kaut izdotos mūsu zemītei atdzimt un tautai — izveseļo-

ties! Tikai zināšanas, izglītība un kultūra var palīdzēt tautai atgūt 

veselību. Tāpēc atkal ir vajadzīgs Tautskolotājs, nevis algotnis, kas 

par nostrādātām stundām saņem latiņus. Ja darbu darīs no sirds, 

notiks brīnumi.” 

Haralda Medņa tautā iešana visciešāk un vistiešāk saistās ar 

kora mūziku. Ar koriem kļuvis no zaldāta par ģenerāli, par dau-

dzu Dziesmu svētku virsdiriģentu. Viņš slavas zenītā izveda vīru 

kori “Dziedonis”, pārņēma Latvijas Valsts universitātes (LVU) vīru 

kora vadību, LVU jaukto kori. No 1947. gada H. Mednis bija arī 

pirmā Latvijas skolotāju kora “Skaņupe” diriģents. Apbrīnas vērta 

bija H. Medņa meistarība un personības spēks. Viņa vadītie kori 

ātri kļuva par augstas klases kolektīviem, daudz koncertēja gan 

Latvijā, gan ārpus tās. 

Kopā ar igauņu diriģentu  R. Ritsingu dzima ideja par vispārī-

giem Baltijas studentu dziesmu svētkiem, un pirmie “Gaudeamus” 

svētki notika 1956. gadā Igaunijā, Tartu.

Ne jau visiem tālaika varas “spices” darboņiem bija pa prātam 

Haralda Medņa koros un tautā veidotais nacionālais dziesmu 

gars. Tika atrasts formāls iemesls Haralda Medņa atstādināšanai 

no universitātes koru vadības 1957. gadā —  R. Vāgnera operas 

“Tanheizers” “Svētceļnieku kora” atskaņošana tukšajā Lubānas 

baznīcā, Jāzepam Lindbergam spēlējot ērģeļpavadījumu. Partijas 

komiteja lēma, ka tāds diriģents bojā studentus. Līdz ar H. Medņa 

aiziešanu faktiski tika likvidēts LVU vīru koris. Kopā ar maestro 

aizgāja lielākā daļa vīru. Garu un dziesmu ar pavēlēm iznīcināt 

nevar. Drīz vien šie vīri atkal sanāca kopā un nodibināja vīru 

kori “Tēvzeme”. 80. un 90. gadu mijā “Tēvzeme” kļuva par īstu 

Atmodas laika kori. Kora repertuārā ir ap 700 skaņdarbu. 1997. ga-

dā Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika “Tēvzemes” tūkstošais 

koncerts. 

Haralds Mednis deviņas reizes bijis Dziesmu svētku virsdiri-

ģents un trīs reizes goda virsdiriģents, tautā mīlēts un godāts. 

1985. gadā, kad LPSR varasvīri atstādināja maestro no Dziesmu 

svētku virsdiriģenta pienākumiem, dziedātāji un publika viņu 

aicināja diriģēt “Gaismas pili”. J. Vītola varenā dziesma bija jāat-

kārto trīs reizes. Kad Haralds Mednis to diriģēja Dziesmu svētkos 

1998. gadā, koristi un klausītāji aizkustinājumā raudāja.

1996. gadā Haralds Mednis kļuva par Latvijas Zinātņu aka-

dēmijas goda locekli. 1998. gadā par ieguldījumu Latvijas koru 

kultūrā viņš saņēma Lielo mūzikas balvu un Latvijas Kultūrkapitāla 

fonda mūža stipendiju. Bija Rīgas Latviešu biedrības godabiedrs. 

Haralda Medņa dzīves misiju un devumu izsaka komponis-

ta  Artūra Maskata teiktais: “Divi milzīgi spēki — Latvijas zemes 

spēks un mūzikas spēks — ir padarījuši Haralda Medņa mūžu 

par leģendu. Tikai retajiem, Dieva izredzētajiem, izdodas panākt 

tādu saskaņu ar savu misiju, kuras augstākā jēga būtu izsakāma 

vārdā — kalpot.”

Vietalvā. Haralds Mednis kopā ar kori “Tēvzeme” pie 

pieminekļa latviešu karavīriem, kas karojuši Padomju 

Savienības pusē un krituši Otrā pasaules kara laikā 

Ogres estrādē. 

Kori “Tēvzeme” un “Skaņupe” 

Haralda Medņa vadībā daudz un 

regulāri koncertēja visā Latvijā

Par savas tautas brīvību. 

Tautas manifestācijā 1988. gada 

7. oktobrī Mežaparkā. No kreisās: 

Ausma Derkēvica, Raimonds Pauls, 

Haralds Mednis, Ģirts Jakovļevs

Savas tautas mīlestībā. 

Kad Haralds Mednis 1998. gadā 

Dziesmu svētkos 91 gada vecumā 

diriģēja  Jāzepa Vītola “Gaismas pili”, 

koristi un klausītāji aizkustinājumā raudāja

“Dievs, svētī Latviju!” 1988. gadā 

pie  Baumaņu Kārļa kapa. 

1988. gadā, kad Latvijas himna vēl bija 

aizliegta, Viļķenē tika atklāts Baumaņu 

Kārļa piemineklis. Koris “Tēvzeme” 

Haralda Medņa vadībā vairākkārt 

izpildīja “Dievs, svētī Latviju!”, un, kā 

atzīst paši koristi, tik labi himna nekad 

citur neesot skanējusi. Kora karogs 

Jāņa Ozola rokās. Koristu vidū Ojārs 

Aleksis, Valentīns Kalniņš, Jānis Porietis, 

Vilnis Turjāns, Viesturs Reimanis

Lazdonas koris. 1938. gadā matemātikas skolotāja Haralda Medņa 

diriģētais Lazdonas pagasta koris IX latviešu vispārīgo dziesmu 

svētku dziesmu karos ieguva pirmo vietu lauku koru grupā

70. gadi Liepājā. Šajā 

laikā  Haralds Mednis bija 

viens no populārākajiem 

latviešu kordiriģentiem

Doma baznīcā. Haralds Mednis 

bija viens no izcilākajiem klasiskās 

mūzikas interpretiem Latvijā, viņš 

ar saviem koriem daudz uzstājās 

Doma baznīcā, kas padomju laikos 

tika izmantota tikai par koncertzāli. 

H. Mednis konservatorijā pats bija 

apguvis ērģeļspēli, tāpēc kora un ērģeļu 

mūzikas vienošana bija viņam ļoti tuva

93 gadu vecumā pie diriģenta pults. Haralds Mednis savu diriģenta talantu 

kopa līdz sirmam vecumam. No Haralda Medņa attieksmi pret kordiriģēšanu 

un tās noslēpumus mācījušies  Terēzija Broka,  Ivars Bērziņš,  Alfrēds 

Cinovskis,  Romāns Vanags,  Oļģerts Cintiņš,  Juris Skrīveris un citi
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Režisors, aktieris

Labs cilvēks. 1940. gada janvārī kā jauns aktieris viņš iegā-

ja “Zvejnieka dēla” pirmizrādē kinoteātrī, biļešu kontrolieri viņu 

nepazina. Viņš noskatījās visu filmu, pēdējā rindā kājās stāvot. No 

pirmizrādes kinoteātrī “Splendid Palace” viņš iznāca kā visas latviešu 

tautas elks, dievināts un cildināts aktieris. Viņam nebija nekā kopīga 

ar Zvejnieka dēlu, ja nu vienīgi vēlme darīt labu citiem un patika 

strādāt, un šīs divas savas rakstura iezīmes viņš tik pārliecinoši ielika 

Oskara tēlā pirmajā īstajā latviešu aktierfilmā, ka līdz šim daudzi 

latviešu puiši savā sirdī ir Zvejnieka dēli.  

Kāda īpatna, bet latviska šķautne Pētera Lūča raksturā bija 

viņa pieticība. No 1957. līdz 1991. gadam Pēteris Lūcis bija 

Valmieras Drāmas teātra galvenais režisors. “Es vadu nevadot”, 

par savu darba stilu izteicās pats meistars. Viņa uzdevums nebija 

viegls — Valmieras teātris bija ceļojošs teātris, kas vai katru dienu 

uzstājās kādā Latvijas lauku kultūras namā vai brīvdabas estrādē. 

Daudzus gadus bija pieņemts, ka Valmieras teātrim var vienā 

dienā ieplānot divas vai pat trīs izrādes dažādos Latvijas novados, 

un visām izrādēm vajadzēja būt atraktīvām, intonatīvi bagātām 

un latviešu lauku cilvēka dvēselei tuvām. Un režisors strādāja 

šiem latviešu lauku cilvēkiem dienu no dienas, radot izrādes no 

lugām, ko viņam atļāva iestudēt Kultūras ministrijas ierēdņi. Vēl 

vairāk — saviem viesrežisoriem un asistentiem viņš ļāva iestudēt 

interesantākās, daudzkrāsainākās un novatoriskākās lugas, pats 

sev atstādams tās, ko padomju kultūrpolitika uzspieda. Un tomēr 

tieši Valmieras teātris Latvijai dāvāja dziesmuspēles un īsti latvisku 

līdzdzīvošanu to ainām. 

Aktieris, režisors, skatuves mākslas pedagogs Pēteris Lūcis 

dzimis 1907. gada 28. jūnijā Jelgavas apriņķa Jaunsvirlaukas 

pagastā Salgales muižas kalpa ģimenē, mācījies Jelgavā un bei-

dzis  Zeltmata Latvju dramatiskos kursus (1931), skatuves izjūtu kal-

dinādams masu skatos Dailes teātra izrādēs. No 1930. līdz 1938. ga-

dam P. Lūcis bija Zemnieku drāmas teātra aktieris, kur viņam nācās 

atveidot Oskaru  Viļa Lāča romāna “Zvejnieka dēls” inscenējumā 

1934. un 1935. gadā. Tieši šī loma aktierim kļuva par nozīmīgu 

pavērsienu tālākajā mākslas ceļā. Tiesa, šajā laikā P. Lūcis nodevās 

aktiera un režisora darbam, kā arī vadīja dramatiskos kursus un 

lasīja lekcijas par teātra mākslu visā Latvijā, bet no 1938. gada 

ieņēma arī ar teātri saistīta ierēdņa amatu — strādāja par konsul-

tantu Sabiedrisko lietu ministrijā. Tad viņš bija aktieris Dailes teātrī 

(1940—1942, 1944), gan aktieris un režisors Valmieras Drāmas 

teātrī (1943—1945) un Jelgavas Drāmas teātrī (1945—1953), turklāt 

Jelgavas teātrī viņš pamanījās gan iestudēt “Zvejnieka dēlu”, gan 

spēlēt Oskaru (1949). Par P. Lūča liktenīgo pilsētu tomēr kļuva 

Valmiera — no 1957. gada līdz 1991. gadam viņš bija Valmieras 

Drāmas teātra galvenais režisors, bet jau 1943. gadā, būdams šā 

teātra režisors, viņš iestudēja “Indrānus”. Savukārt Lūča spēlētais 

Indrānu tēvs kļuva par vienu no viņa aktierspēles virsotnēm.

Valmieras Padomes teātris dibināts 1919. gadā, 1923. gadā 

pārtapis par daļēji profesionālu Valmieras Dramatisko teātri, kas 

no 1930. gada ar Ziemeļlatvijas teātra vārdu darbu turpinājis 

līdz 1940. gadam. 1944. gadā teātris atsāka darbu kā Valmieras 

Drāmas teātris. Teātra seju izveidoja Pēteris Lūcis, kura iestudētās 

izrādes bija dzīvi apliecinošas un optimistiskas.

Pētera Lūča iestudējumiem raksturīga iedziļināšanās tēlu rīcī-

bas motivācijā, emocionālo izpausmju atturība. Nereti režisors 

savos iestudējumos izmantojis muzikālu fonu, dziesmas. Artistisks 

azarts, bagāta fantāzija dominēja mākslinieka iestudētajās komē-

dijās. Lūcis izrādēs uzsvēra godīgumu un sirds inteliģenci savstar-

pējo attiecību izpausmēs, balstoties uz loģiska dialoga principu. 

Nozīmīga ir  P. Lūča latviešu tautas mentalitātes izjūta. Bez lieka 

patosa, bet ar patiku un godaprātu viņš ķērās pie visiem lielākajiem 

latviešu literārajiem darbiem, radot to skatuviskās versijas, kas īpašu 

popularitāti iemantoja uz brīvdabas skatuvēm —  Reiņa un  Matīsa 

Kaudzīšu “Mērnieku laiki”,  Andreja Upīša “Zaļā zeme”,  Rūdolfa 

Blaumaņa “Trīnes grēki”,  Jēkaba Janševska “Bandavā”,  Voldemāra 

Sauleskalna “Meldermeitiņa”,  Jāņa Jaunsudrabiņa “Jo pliks, jo traks”. 

P. Lūcis visu mūžu uzskatīja, ka literatūra attīstās un katrā laikmetā ir 

savas pērles, kam lemts kļūt par klasiku, tāpēc bieži iestudēja latvie-

šu laikmetīgo oriģināldramaturģiju —  Olgas Andžānes-Zvirgzdiņas 

“Dārgais prieks”,  Harija Gulbja “Cīrulīši”,  Gunāra Priedes “Žagatas 

dziesma”,  Mārtiņa Zīverta “Ķīnas vāze”,  Anšlava Eglīša “Pēc kaut kā 

cēla, nezināma…”. Režijas meistaru saistījuši ziemeļnieku spēcīgie 

raksturi, zemes mīlestība, ētiskie konflikti. Pēteris Lūcis daudz 

lasījis somu, zviedru un norvēģu literatūru, labprāt iestudēja šo 

autoru darbus, kas pārtapa par populārām un iemīļotām izrādēm. 

Nevar neminēt somu dramaturģes H. Vuolijoki reālistisko drāmu 

ciklu “Akmens ligzda”, “Niskavuori maize”, “Ardievu, Niskavuori!”, 

“Niskavuori saimnieces jaunība”, “Niskavuori Heta” (1958—1974). 

Divas lomas paša meistara izpildījumā palikušas latviešu teāt-

ra mākslas zelta fondā — 1977. gadā iestudētā Matiasa Klauzena 

loma  G. Hauptmaņa lugā “Pirms saules rieta” un Indrānu tēva 

loma R. Blaumaņa “Indrānos” (1978). 

Pēteris Lūcis no 1974. līdz 1978. gadam bija Latvijas Valsts kon-

servatorijas Valmieras Drāmas teātra aktieru kursa vadītājs.

Pēteris Lūcis lasīja dzeju. Lasīja tā kā neviens cits — klusi, 

mierīgi, ar mīlestību un izpratni. Dzeju viņš lasīja visā Latvijā un 

izvēlējās visdažādākos dzejniekus — gan populārus, gan mazāk 

zināmus. P. Lūcim balss skanēja pilnskanīgi, dikcija bija nevaino-

jama, žests ar jēgu, tā bija izcilas personības organiska dzīvošana 

tēlā. P. Lūcis uzskatīja, ka viņš līdzīgi Indrānu tēvam var teikt: “Es 

dzīvošu caur to labu, ko es esmu tev mācījis…”

Pēterim Lūcim piešķirts LPSR Tautas skatuves mākslinieka 

goda nosaukums (1967) un LPSR Valsts prēmija (1982). Pēteris Lūcis 

miris 1991. gada 22. jūlijā Valmierā, apbedīts Rīgas Meža kapos.

Oskars filmā “Zvejnieka 

dēls” 1940. gadā

Pēteris Lūcis Valmierā pie 

“Valmieras puikām”. 

Valmiera ir Pētera Lūča 

liktenīgā pilsēta — viņš no 

1957. līdz 1991. gadam 

bija šās pilsētas Drāmas 

teātra galvenais režisors

Kopā ar savu biogrāfi  Austru Skudru. Austra Skudra uzrakstīja grāmatu 

par Pēteri Lūci un pirmo eksemplāru dāvināja savas grāmatas varonim

Filmā “Tauriņdeja” 1971. gadā. 

Pēteris Lūcis un  Bruno Oja 

Pēteris Lūcis ar saviem audzēkņiem — jaunajiem 

aktieriem — uz Valmieras teātra kāpnēm 

Latviešu dzejas interprets. 

Pēteris Lūcis lasīja dzeju tā kā 

neviens cits — klusi, mierīgi, 

ar mīlestību un izpratni

Valmieras Drāmas teātris uz 

brīvdabas skatuves. 

Pētera Lūča vadītais Valmieras Drāmas 

teātris bija ceļojošais teātris — trupa 

uzstājās uz Latvijas lauku kultūras 

namu un brīvdabas skatuvēm. Lūcis bija 

tautas režisors, kas iestudēja lugas, 

kuras lauku iedzīvotāji gaidīja un mīlēja

“Mana dziļākā pārliecība 

ir tā, ka laime — tā ir 

cilvēku savstarpēja cieņa 

un uzticība. Laime ir to 

iemantot, bet šo cieņu un 

uzticību saglabāt — tā ir 

divkārša laime.” (P. Lūcis)

“Zvejnieka dēls”. Pētera Lūča un  Mildas 

Zīlavas fotoattēli pastkartēs vai citā veidā 

tika tiražēti simtos tūkstošu eksemplāru
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Andrejs

EGLĪTIS
1912—2006
Dzejnieks, publicists, esejists

“Visa mana dzeja veltīta 

tikai Tēvzemei. Visas manas 

uzrakstītās grāmatas ir 

manas dzimtās zemes 

cildinājums. Dzeja ir manī 

ierakstīta. Visi dzejoļi ir no 

zemapziņas. Bieži vien tie 

ir uzplaiksnījumi, kad vajag 

tikai pierakstīt.” (A. Eglītis)

Andrejs Eglītis kara gados sarakstījis dzeju kantātei “Dievs, 

Tava zeme deg!”— šedevru literatūrā (šedevrs arī Lūcijas Garūtas 

mūzikā), jo spēja izteikt to, kas tolaik satrauca sabiedrību. 

1943. gada pavasarī Kuldīgas draudzes mācītājs prāvests 

 O. Sakārnis izsludināja konkursu par tēmu “Latvju lūgsna Dievam”. 

Konkursam iesniedza 47 darbus, no kuriem divi bija Eglīša sacerē-

ti. Žūrija atzina par labākajiem A. Eglīša darbus, ierosinot no abiem 

iesniegtajiem variantiem veidot trešo — galīgo. Par mūzikas auto-

ri kļuva  Lūcija Garūta. Kantātes pirmatskaņojums notika 1944. ga-

da 15. martā Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā. Pirmatskaņojuma 

brīdī kantāte bija kļuvusi vēl aktuālāka nekā sacerēšanas laikā, jo 

Otrā pasaules kara fronte atkal tuvojās Latvijas robežām. Vēlāk 

bēgļu gaitās rakstnieks un literatūras pētnieks  Pēteris Ērmanis 

atzīmēja, ka šim darbam radniecīga ir Raiņa “Daugava”, “kas tautai 

kļuva atdota arī tādā tautas likteņu laikā”. Interesanti, ka pēc kara, 

1946. gadā, trimdā Eglītis variēja dzejojuma saturu, to aktualizējot: 

“Skujas un mirušas cerības māmuļa varoņiem kaisa,/Pasaule, gavi-

lēm dimdinot, Latvijai kapenes taisa.” Parasti pieņemts uzskatīt, 

ka mūziku A. Eglīša dzejojumam komponējusi tikai Lūcija Garūta, 

taču 1945. gadā to skaņās licis arī  Bruno Skulte, bet 1951. gadā — 

 Tālivaldis Ķeniņš.

Andrejs Eglītis dzimis 1912. gada 21. oktobrī Madonas apriņķa 

Ļaudonas pagasta “Siliešos”. Mācījies Ļaudonas pamatskolā, Rīgas 

pilsētas tehnikumā. Iesaukts obligātajā karadienestā, beidzis 

instruktoru skolu, neilgi mācījies karaskolā. 

Andreja Eglīša pirmie dzejoļu krājumi rakstīti  K. Skalbes poē-

tikai un  J. Akuratera estētismam tuvā manierē, paužot ticības 

apliecinājumu personībai un tautas vitalitātei. Dzejoļi ir lakoniski 

un melodiski, dažkārt tiem raksturīgas misticisma noskaņas. 

Pirmais A. Eglīša (paša izdotais) dzejoļu krājums “Kristus un mīla” 

iznāca 1934. gadā. Tajā dominē romantisks pasaules skatījums, 

jūtamas dažādas literāras ietekmes. 1939. gadā iznāca divi dzejoļu 

krājumi “Zelta vālodze” un “Varavīksna”. Šajos krājumos iezīmē-

jas visai A. Eglīša dzejai raksturīgās pamatlīnijas — dabiskums, 

patiesīgums, emocionalitāte, muzikalitāte, spēcīga dzīvības un 

mīlestības skaistuma izjūta, tēvzemes mīlestība, savas latviskās 

identitātes apzināšanās un ticība tautas vitalitātei. A. Eglīša poētis-

kajā skatījumā daba un cilvēks ir veselums, ko harmoniskā saskaņā 

apvieno dzīvības spēks. 

Andreja Eglīša reliģijas izpratne cieši saistīta ar viņa ētiskajiem 

uzskatiem, pēc kuriem kalpošana Visaugstākajam nav vienīgi 

Baznīcas rituāls, bet vispirms patiesa mīlestība pret Dieva radību. 

Dzīvība, skaistums, mīlestība visdažādākajās izpausmēs A. Eglīša 

dzejā ir spēki, kas harmonizē pasauli. 

1940. gadā — pirmajā padomju okupācijas gadā — Andrejs 

Eglītis, tāpat kā daudzi citi latviešu dzejnieki, apklusa. A. Eglīša 

liriķa iekšējo pasauli stipri satricināja 1941. gada 14. jūnija mas-

veida deportācija. Kara pirmajās dienās viņš strādāja Latvijas 

radio. 1. jūlijā, vāciešiem tuvojoties Rīgai, radiofons, pie kura pults 

atradās A. Eglītis, atskaņoja Latvijas himnu “Dievs, svētī Latviju!”. 

A. Eglītis vāciešus uztvēra kā atbrīvotājus un veltīja tiem cildi-

nošas vārsmas. Taču dzejnieks ātri aptvēra, ka arī vācieši nebūt 

nealkst Latvijas brīvestību. 1942. gadā iznāca viņa dzejoļu krājums 

“Nīcība”, kurā dominē visu lietu īslaicīguma un iznīcības izjūta, 

bet kā pamatproblēma — cilvēka un laika attiecības. Kara gados 

A. Eglītis strādājis laikrakstā “Laikmets” un kara ziņotāja formā 

pabijis Ukrainā. 1943. gadā viņš mobilizēts latviešu leģionā, nonā-

cis latviešu kara ziņotāju rotā, kuras būtiskais uzdevums bija aprak-

stīt leģionāru cīņas un ikdienu frontē. Protams, vislabāk to varēja 

veikt cilvēki ar rakstniecībā ievingrinātu roku, un šajā rotā dienēja 

arī  Vilis Ešots,  Paulis Kalva,  Aleksandrs Pelēcis,  Dzintars Sodums. 

Dzejnieku pēc apmācības kursiem Berlīnē piekomandēja 19. lat-

viešu divīzijai, ar ko kopā viņš nostaigāja ceļu no Cesvaines līdz 

Kurzemei. 1945.  gada naktī no 7. uz 8. maiju A. Eglītis no Liepājas 

ostas devās bēgļu gaitās pāri Baltijas jūrai uz Zviedriju. 

1947. gadā Stokholmā tika nodibināts Andreja Eglīša veidotais 

un ilgus gadus (1948—2000) vadītais Latviešu Nacionālais fonds. 

Fonda darbības mērķis ir cīnīties par latviešu tautas un neat-

karīgas Latvijas tiesībām un rūpēties par tautas dzīvā spēka un 

latviskās kultūras saglabāšanu. 

Krājumā “Audiet mani karogā sarkanbaltisarkanā” (1972) tau-

tas likteņtēma ievīta plašā filozofiskā kontekstā un sasaistīta ar 

mūžības jautājumiem — dzīvību, nāvi, mīlestību. Rodas jauni 

dzejas formas meklējumi — pāreja no klasiskām, regulāri veido-

tām panta formām uz liriskai prozai tuvām konstrukcijām. Trimdā 

iznākušo krājumu “Caur daudzām zemju zemēm, caur daudzām 

debesīm” (1982), “Svešais cirvis cērt un cērt” (1986) pamatnoskaņu 

veido tautas traģiskā likteņa tēma, kā arī redzēto tālo zemju motī-

vi, kam cauri vijas tēvzemes nebrīves pārdzīvojums. Vairākums 

šo dzejoļu rakstīti garās, Bībeles patētikai radniecīgās melodiskās 

rindās. Pēc ilgas piespiedu noklusēšanas padomju Latvijā A. Eglīša 

vārds dzimtenē vispirms plaši izskanēja latviešu tautas atmodas 

gados ar kantātes “Dievs, Tava zeme deg!” atskaņojumu.  

1998. gadā, pēc 53 trimdā pavadītiem gadiem, Andrejs Eglītis 

atgriezās Latvijā. 2001. gadā iznāca paša autora sakārtotais dze-

joļu krājums “Sila priede”. 2002.—2006. gadā Rīgā izdoti A. Eglīša 

kopoti raksti septiņos sējumos. 1994. gadā Andrejam Eglītim pie-

šķirts Triju Zvaigžņu ordenis. 1992. gadā viņš ievēlēts par Latvijas 

Zinātņu akadēmijas (LZA) goda locekli. Apbalvots ar Latvijas 

Ministru kabineta balvu par nacionālās apziņas uzturēšanu un 

Gada balvu par mūža ieguldījumu latviešu literatūrā (2003), LZA 

Raiņa balvu (2006). A. Eglīša dzejoļi atdzejoti zviedru, vācu, angļu, 

igauņu un citās valodās.  Andrejs Eglītis miris 2006. gada 23. feb-

ruārī Rīgā, apbedīts Ļaudonas kapos. 

Jauns talantīgs dzejnieks un publicists 30. gados 

Latvijā. Zemgalē, Svētes krastā, 1939. gadā 

Mājās pārnākot. Savu dzīvi veltījis Latvijai, visus trimdas gadus palicis 

uzticīgs savai brīvas dzimtenes idejai, 1992. gada 8. jūnijā Andrejs 

Eglītis pirmoreiz ieradās Latvijā, bet 1998. gadā atgriezās Latvijā uz 

palikšanu. Latvijā 1993. gadā izdotajā krājumā “Tauta manas mājas” 

atspoguļota dzejnieka emocionālā atgriešanās dzimtenē un savā 

tautā. Vienlaikus skan aicinājums sargāt savas zemes brīvību

Trimdas latviešu Dziesmu svētki — 

tautas pašapziņas cēlēji un latviešu 

vienotāji 50 gadus. Andrejs Eglītis visus 

trimdas gadus bijis viens no latviskuma 

kopējiem un latviešu kopā saucējiem

Andrejs Eglītis un  Juris 

Soikans. J. Soikans bija 

trimdas latviešu gleznotājs, 

grafiķis un mākslas zinātnieks, 

izstrādājis kibernētiskās 

estētikas teoriju kā modernās 

mākslas pedagoģijas modeli

Andrejs Eglītis un viņa trimdas 

gadu draugs un domubiedre 

dzejniece Elza Ķezbere. 

E. Ķezberes dzīvesstāsts ir latviešu 

likteņstāsts. Viņas vīru — Latvijas 

armijas virsnieku Osvaldu Ķezberi 

padomju okupanti 1941. gadā apcietināja 

Litenē, bet pēc tam izsūtīja uz Sibīriju. 

E. Ķezbere 1944. gadā devās bēgļu 

gaitās, līdzi paņemot vīra zobenu un 

Latvijas karogu. Ar Osvaldu Ķezberi viņa 

satikās pēc 51 gada — 1992. gadā 

Dzejnieks. Gandrīz visa Andreja 

Eglīša dzeja rakstīta ar roku, 

vairākkārt pārrakstīta

Trimdas laiks — rūpēs par 

Latvijas — neatkarīgas, brīvas, 

demokrātiskas republikas 

tiesībām un tautas dzīvā 

spēka un latviskās kultūras 

saglabāšanu. Andrejs Eglītis 

uzrunā Pasaules brīvo 

latviešu kongresa delegātus 

Zviedrijā 1979. gadā

Ļaudonas pamatskola. Šajā skolā savu zinību ceļu sāka Andrejs Eglītis

Bērnība Ļaudonā. Andrejs Eglītis savu skolasbiedru vidū 

Ļaudonas pamatskolas trešajā klasē 1924. gadā

“Dievs, Tava zeme deg!”. 

Lūcijas Garūtas un Andreja 

Eglīša kantāte pirmoreiz skanēja 

1944. gada 15. martā  Rīgas 

Vecajā Svētās Ģertrūdes 

baznīcā. Dziedāja to Reitera 

koris maestro  Teodora Reitera 

vadībā. Solisti bija  Mariss 

Vētra un  Ādolfs Kaktiņš
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Margarita Stāraste parakstās uz bērnu darbiem. 1982. gada 10. aprīlis

Liktenis lēmis palikt Latvijā. 

1940. gadā Margarita Stāraste 

neizmantoja Nīderlandes 

vēstniecības piedāvāto 

iespēju izbraukt no okupētās 

Latvijas un palika dzimtenē

Margarita Stāraste kopā ar savu draudzeni  Zentu Ērgli. Tikšanās ar 

rakstniecēm pionieru interešu kluba tematiskajā pasākumā, kas veltīts bērnu 

grāmatu nedēļai. 1982. gada 10. aprīlī Valmieras rajona kultūras namā

Bērni tālu aizklīduši,

Lielu lietu dabūjuši.

Ko nu darīt? Slikti būs:

Mājās saņems žagarus…

Sēne saka: “Iet ja spētu,

Es gan visus aizstāvētu!”

Margarita Stāraste joprojām 

zīmē un raksta. 

2001. gadā Rīgā: 

“Ne pasaku, stāstu, romānu vai dzejas 

parindeni, neko un nekad man nav 

gribējies uzrakstīt pieaugušajiem. Var 

būt, ka vēlmes trūkumu uzturējušas 

radītās sāpes, nozilinot ceļgalus, 

kad skrēju iekšā lielā cilvēka dzīvē, 

var būt — un sliecos atbalstīt šo 

aksiomu — iedzimtā garīgā anomālija: 

nezaudēt bērnišķīgumu. Bērnā 

visskaistākā ir spēja nenotrulināties, 

visu uzņemt ar pirmreizīgu jūsmu”

Margarita Stāraste kopā 

ar savu ilggadējo redaktoru 

un izdevēju  Jāzepu Osmani. 

2005. gadā Rīgā

Ziemassvētki Nīderlandē 1999. gadā. Latvijai atgūstot 

neatkarību,  Margarita Stāraste atguva savu jaunības mīlestību, apprecējās 

ar  Geritu Bordeviku un no 1993. līdz 2000. gadam dzīvoja Ēldē Nīderlandē

90 gadu jubilejā.

2004. gadā jubilejas reizē 

Margaritu Stārasti sveic Valsts 

prezidente  Vaira Vīķe-Freiberga

Māksliniece. Margaritas Stārastes 

ilustrācija viņas grāmatai 

“Četri gadalaiki” (1943)

 Margarita

STĀRASTE
Margarita Bordevika, dzimusi Barvika
1914
Māksliniece, bērnu rakstniece

Katrs latviešu bērns audzis ar Margaritas Stārastes pasaku 

grāmatu rokās un aizmidzis ar viņas grāmatu pagalvī. Pasakas 

viņa rakstījusi un pati arī ilustrējusi, radot tēlus, kas bērniem 

iespiedušies atmiņā uz mūžu. Pasaka ir arī mākslinieces dzīves-

stāsts. Tajā kā latviešu rakstos ieausts mūsu tautai sarežģītais 

liktenis 20. gadsimtā ar atgriešanos Latvijā no Krievijas pēc Pirmā 

pasau les kara, ar Latvijas brīvvalsts dotajām iespējām, mīlestību, 

kas nezina robežu, ar abu lielvaru — padomju un vācu okupāciju, 

kur māksliniece tikusi aizvesta darbos Vācijā, tad caur čekas filtrā-

cijas nometnēm atgriezusies Latvijā, ar padomju laiku rupjiem 

redakcionāliem labojumiem viņas darbos, Latvijas atmodu, atkal-

redzēšanos ar mīļoto cilvēku un otrām kāzām, dzīvi Nīderlandē 

un atgriešanos Latvijā.

Margarita Stāraste dzimusi 1914. gada 2. februārī Vladimirā 

Krievijā. Mācījusies vairākās Rīgas skolās, absolvējusi Rīgas 3. ģim-

nāziju. “Manu profesijas izvēli visvairāk veicināja tēvs. Viņš kopā 

ar mani apmeklēja izstādes. Tēvs pirka man grāmatas, krāsas un 

papīru. Tieši tēva ietekmē es vēlāk iestājos Latvijas Mākslas aka-

dēmijā,” stāsta Margarita Stāraste. Studējusi  V. Purvīša dabasskatu 

glezniecības meistardarbnīcā (1933—1941). Šeit vietā lielā meis-

tara Purvīša vārdi, ko māksliniece savā kautrīgumā attiecina uz 

sevi: “Cilvēkam nepieciešami tikai pieci procenti talanta, pārējiem 

deviņdesmit pieciem procentiem jābūt darba mīlestībai, spītībai, 

neatlaidībai, pacietībai.” Studijas turpinājusi arī  Kārļa Miesnieka 

meistardarbnīcā. 1937. gadā devusies uz Zviedriju, kur mācīju-

sies vasaras koledžā, šeit iepazinusi holandiešu jaunekli  Geritu 

Bordeviku un viņu iemīlējusi. Taču sākās karš, un jau 1939. gadā 

nokļūt no Latvijas Nīderlandē (vai otrādi) bija visai sarežģīti. 

Māksliniece beigusi Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Grafikas 

nodaļu tikai pēc kara (1952), taču izstādēs piedalījusies kopš 

1937. gada. Jau bērnībā  rakstījusi dzejoļus, pirmais dzejolītis pub-

licēts žurnālā “Zeltene”, kad autorei bija tikai deviņi gadi. 30. ga-

du sākusi rakstīt pasakas, par ko saņēmusi bargu tēva drauga, 

dzejnieka  Plūdoņa kritiku: “Pasaka ir par garu, pilna ar daudzām 

nevajadzīgām lietām. Ja nevar labi rakstīt, tad vajag kaut ko 

citu mācīties, par šuvēju, vai.” Likteņa ironijas dēļ kritizētā pasa-

ka izdota simtiem tūkstošu eksemplāru metienā. Mākslinieces 

pirmās ilustrētās bērnu grāmatas ar pašas tekstu iznāca kara 

gados — viņa tās bija iesniegusi  Helmāram Rudzītim “Grāmatu 

draugā” un  Miķelim Goperam “Zelta ābelē”. Konkurējošās izdev-

niecības metās cīņā par jauno rakstnieci — 1942. gadā vienlaikus 

iznāca “Balti tīri sniega vīri” un “Ziemas grāmata”. Nabadzīgajos 

kara gados Margarita Stāraste radīja mīļus un gaišus pasaku tēlus: 

“Četri gadalaiki”, “Ej pie rūķa skoloties!”, “Pintiķu ciems”, “Viena 

maza pilsētiņa”, “Ziemassvētku pasakas”, “Lieldienas! Lieldienas!”. 

Kara beigas rakstniecei nācās sagaidīt Rīgenes salā Vācijā, kur 

viņa ar vīru un mazo meitiņu bija izsūtīta spaidu darbos. Pāri 

nāca krievu armijas marodierisms, panika, filtrācijas nometnes, 

atgriešanās Latvijā.  

Tomēr pēckara gadi atnāca ne tikai ar studiju atsākšanu, bet 

arī ar grāmatiņu “Rūķa Labrenča skola”, kas iznāca 1947. gadā un 

atjaunoja izdevniecību interesi par rakstnieci un mākslinieci. 

Mākslinieces radītie tēli — Zīļuks, Lāčuks — it visi nākuši no 

bērnības. Burtu meitene piedzimusi laikā, kad Margarita Stāraste 

centusies iepazīt burtus, māksliniece katram burtam izveidojusi 

savu stāstu. Vārds un zīmējums veido nedalāmu vienību ar lielu 

mīļumu un labestīgumu piepildītajā Margaritas Stārastes pasa-

ku pasaulē. M. Stāraste sarakstījusi brīnišķīgas pasaku grāmatas 

“Pelēkais namiņš” (1957), “Zīļuks” (1961), “Saulīte” (1964), “Pasaku 

ābece”, “Tince grib mācīties” (abas 1969), “Ziemas pasaka” (1972), 

“Lācīša Rūcīša raibā diena” (1977), “Kas notiek Dižmežā?” (1987). 

Grāmatas tika izdotas mūsdienām visai nepierastā tirāžā — 

50 000, 70 000, 100 000 — un izpirktas. Tikai lasītāju mīlestības 

dēļ, „apolitiskā Stāraste” spēja noturēties izdevniecībā. Zināmu 

lomu šajā nosacītajā apolitismā spēlēja sarakste ar G. Bordeviku 

Nīderlandē, viņa braucieni uz Latviju, aicinājumi braukt līdz. Uz 

Nīderlandi pat ekskursijā mākslinieci nelaida, toties kopā ar  Zentu 

Ērgli izkārtoja ceļazīmi uz Āfriku. Ceļojumu iespaidā radušās 

grāmatas “Ieviņa Āfrikā” un “Auto un brīnumpērle”. Ierosmi pašas 

grāmatām māksliniecei sniegusi daba, bērnu iemīļotās rotaļlietas, 

tradicionāli brīnumpasaku tēli. M. Stārastes grāmatas tulkotas 

vairākās valodās. Viņa sakārtojusi un vizuāli ietērpusi vairākas 

tautasdziesmu izlases “Runci, runci, vāri putru!” (1971), “Nāc mežā 

ciemoties!” (1979), “Dūc kukainīši” (1989), ko māksliniece veltījusi 

vecmāmiņas piemiņai. 

Margarita Stāraste tikpat ražīgi strādā arī neatkarīgajā Latvijā. 

Iznākusi virkne grāmatu: “Laimes zeme” (1993), “Zili brīnumi 

zaļā dārzā” (1998), “Sārtuļa brīnišķīgais ceļojums” (1999), “Pasaka 

par miedziņu” (2001), “Apaļais gadiņš”, “Krāsosim miedziņu”, 

“Laimes sēkliņa” (visas 2002), “Rūķu dēls Knīpucis” (2003), “Saulīte”, 

“Krāsosim gadalaikus” (abas 2004), “Krāsainie gadalaiki”, “Pasakaini 

sniegi snieg”, “Krāsainā saulīte” (visas 2005). 

No 50. gadu otrās puses Margarita Stāraste ļoti ražīgi strādāja 

grāmatu grafikā, ilustrējot  Dz. Rinkules-Zemzares,  Ē. Ādamsona, 

 P. Bauģa,  Ž. Grīvas un citu tolaik populāru rakstnieku darbus bēr-

niem (galvenokārt literārās pasakas un dzejoļus). 

Margarita Stāraste daudzus gadus veidojusi leļļu skices un 

dekorācijas Leļļu teātra izrādēm “Pelēkais namiņš” (1959), “Meža 

bērni” (1961), kā arī populārajam Jaunatnes teātra iestudējumam 

“Pauks un Šmauks” (1957). Māksliniece veidojusi arī apsveikumu 

kartītes, pasaku kalendārus un pastmarkas. Latvijai atgūstot neat-

karību, M. Stāraste atguva savu jaunības mīlestību, apprecējās 

ar Geritu Bordeviku un no 1993. līdz 2000. gadam dzīvoja Ēldē 

Nīderlandē. 1999. gadā apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni.

“Man šķiet, ka bieži vien 

mākslinieki, strādājot pie 

bērnu grāmatu ilustrēšanas, 

iet nepareizu ceļu, par varu 

gribēdami parādīt īpatnēju 

stilu, grūti izprotamu 

izteiksmes veidu, simboliku 

vai ko citu sarežģītu, 

pavisam aizmirstot 

adresātu — mazo skatītāju. 

Ko mazais nesaprot, tas 

viņā nerada ne interesi, 

ne emocijas. Un tā šīs 

dzirnavas maļ tukšā un 

veltīgi.” (M. Stāraste)
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 Kārlis

SEBRIS
1914
Aktieris

Aktieris ar varenu auru. Uz Nacionālā teātra skatuves vai tālā 

lauku kultūras namā, Tautas frontes vai kādas partijas kongresā, 

Mākslas vai Teātra dienās, visur, kur parādās Kārlis Sebris, zālē 

iestājas klusums. Diža auguma, varenu balsi, apveltīts ar izcilu 

humora izjūtu un lielisku reakciju — prot viegli atbildēt uz jebku-

ru āķīgu jautājumu. Kārlis Sebris ir izcils orators, viņš spēj vienot 

kontrastus un dažādus emocionālos stāvokļus. Jau agrā bērnībā, 

puikas gados, sapņojis izlasīt visas pasaulē sarakstītās grāmatas. 

Viņš dzird un vērīgi uztver sarunas, izlokšņu īpatnības, salīdzinā-

jumu krāšņumu. Mākslinieks sajūsmina, aizrauj klausītājus ar savu 

runu un talantu. 

Kārļa Sebra biogrāfe teātra zinātniece  Lilija Dzene mākslinieka 

un cilvēka būtības raksturojumam atradusi trāpīgus vārdus: “Vīrs, 

uz kuru var paļauties.” Pieredzes bagātā aktiera atziņās, kas ir ne 

tikai garā, vērtīgā mūža pieredzē sakņotas, bet vistiešākā veidā 

viņa senču, viņu latviskās mentalitātes, pasaules izjūtas, darba 

tikuma un skaistā izpratnes mantojums, ieklausās gan kolēģi, gan 

līdzcilvēki. Tautai izšķirīgajos brīžos savu nostāju izteikt viņu lūguši 

arī valstsvīri, ar gadiem ieguvis autoritāti. 

Kārlis Sebris dzimis 1914. gada 18. februārī Valkas apriņķa 

Sinoles pagastā. Mācījies Lizuma pamatskolā, Tirzas pagasta 

pamatskolā, Cesvaines valsts vidusskolā, ko absolvējis 1932. gadā. 

Mācījies Zeltmata dramatiskajos kursos, līdztekus mācībām strā-

dājis Valsts elektrotehniskajā fabrikā (VEF) par kantora darbinie-

ku. Dienējis 4. Valmieras kājnieku pulkā. 1938. gadā K. Sebrim 

kā Zeltmata dramatisko kursu audzēknim tika piedāvāts darbs 

Nacionālajā teātrī, kaut gan pilns kurss vēl nebija pabeigts. Par 

darbā pieņemšanas interviju līdz šai dienai klīst leģenda, ka  Jānis 

Grīns iespējamo aktieri nolēmis intelektuāli pārbaudīt un jautājis: 

“Kas ir Brāļu kapu autors?” K. Sebris atbildējis: “Brāļu kapu autors ir 

karš.” Šāda veida atjautība esot pavadījusi ievērojamo aktieri vēlāk 

uz skatuves, kur viņš labprāt improvizējis, radot patiesu mulsumu 

savos kolēģos.

Kārlis Sebris ir sava veida Nacionālā teātra simbols, premjers, 

patriarhs. Ar K. Sebra vārdu Latvijas teātra vēsturē saistās vesels 

laikmets. Personības spēks, nozīmība un maģiskais starojums, 

aktiera meistarības augstākā raudze un artistiskums, radoša 

dvēsele, bez kuras aktieris nemaz nav iedomājams, atbildība 

savas tautas, savas mākslas, sava teātra priekšā — tā varētu rak-

sturot mākslinieka raženo ceļu dzīvē un mākslā. No K. Sebra 

Nacionālajā teātrī nospēlētajām vairāk nekā 200 lomām skatītāju 

sirdīs un atmiņā īpaši palicis Vīskrelis  R. Blaumaņa “Ugunī” (1948), 

Džordžs Bernards Šovs  Dž. Kiltija lugā “Mīļais melis” (1962), sers 

Tobijs  V. Šekspīra “Divpadsmitajā naktī” (1964), Kihnu Jens  J. Smūla 

“Mežonīgajā kapteinī Kihnu Jenā” (1967), Kolā Briņons  R. Rolāna 

tāda paša nosau kuma romāna dramatizējumā (1974), Indrānu 

tēvs R. Blaumaņa lugā “Indrāni” (1988). K. Sebris bijis sulainis, kalps, 

karalis, grāfs, garīdznieks, drošības komitejas darbinieks, krodzi-

nieks, prokurors un arī izpildkomitejas priekšsēdētājs. Taču dažas 

lomas aktierim ir īpaši tuvas — Porfirijs Petrovičs F. Dostojevska 

romāna “Noziegums un sods” dramatizējumā, Džordžs Bernards 

Šovs Dž. Kiltija lugā “Mīļais melis”. 

Ar savām kinolomām Kārlis Sebris palicis ne tikai Latvijas, bet 

arī PSRS skatītāju atmiņā. Nozīmīgākās lomas no tām ir Frīdis “Pie 

bagātās kundzes” (1969), Samsons “Vella kalpos” (1970) un “Vella 

kalpos Vella dzirnavās” (1972), Zaļga “Nāves ēnā” (1971).  Kopumā 

Sebris nospēlējis apmēram 50 kinolomu. 

Kārlim Sebrim piemīt apbrīnojams optimisms, viņš nekad nav 

zaudējis gaišu skatu uz dzīvi. Mūža gaitā pierakstījis un uzkrājis 

dažādas atziņas, kas veido Kārļa Sebra personību un ir viņa dzīves 

filozofijas pamatā. Aktieris uzskata, ka, spēlējot lomu, jāpieņem 

tēla domāšana un pārliecība un ikvienā lomā vajag atrast kodolu.

Savulaik meistars daudzus gadus mācījis skatuves spēles 

māku pašdarbības kolektīvā, neskaitāmas reizes ciemojies darba 

kolektīvos Latvijas pilsētās un laukos, piedalījies citos pasākumos, 

visur vienmēr radīdams patīkamu, omulīgu atmosfēru, dalīda-

mies savā dzīves pieredzē un gūtajās atziņās, citēdams klasiķus, 

izšķērdīgi šķiezdams humora dzirkstis.

Dažkārt dzirdēts viedoklis, ka gadu desmitiem Nacionālā teāt-

ra attīstību noteikusi Kārļa Sebra izpratne par organizatoriskiem 

jautājumiem. Tas saistīts ar to, ka K. Sebrim bija teātra audžu-

dēls — Drāmas (tagadējā Nacionālā) teātra direktora vietnieks, 

galvenais rīkotājs teātrī  Zigfrīds Kalniņš. Savulaik kāds paziņa bija 

lūdzis K. Sebra pagraba dzīvoklītī naktsmāju jauneklim, kura ģime-

ne izsūtīta uz Sibīriju. K. Sebris zēnu paņēmis pie sevis un iekārtojis 

darbā teātrī. Z. Kalniņš no skatuves strādnieka “pakāpās” skatuves 

brigadiera, nedaudz vēlāk teātra direktora vietnieka postenī. Savās 

iecerēs Zigfrīds allaž dalījies ar audžutēvu — Kārli Sebri. 

Stāstot par Kārli Sebri, nevar nepieminēt vēl vienu dzīvu 

Nacionālā teātra leģendu — Alfrēdu Jaunušanu, aktieri, režisoru 

un ilggadēju Drāmas teātra māksliniecisko vadītāju (1966—1987). 

K. Sebri un A. Jaunušanu kopā latviešu skatītāji vislabāk atceras kā 

Pāvulu un Ķenci 1968. gadā uzņemtajā Rīgas kinostudijas mākslas 

filmā “Mērnieku laiki”, bet šeit vietā piebilst, ka savas izcilākās 

lomas uz Drāmas teātra skatuves K. Sebris nospēlējis Ž. Katlapa un 

A. Jaunušana režisētās izrādēs.

1974. gadā Kārlim Sebrim piešķirts PSRS Tautas skatuves māk-

slinieka goda nosaukums, bet 1995. gadā viņš apbalvots ar Triju 

Zvaigžņu ordeni. Māksliniekam piešķirta Kultūrkapitāla fonda 

mūža stipendija (2003). Savukārt aktieris pats iedibinājis Ceļojošo 

Zelta gredzenu saviem līdzgaitniekiem teātrī par radošiem sasnie-

gumiem. “Tikai tad vari būt apmierināts, ja zini, ka esi saskaņā ar 

sevi. Vissvarīgākie man šķiet tikai vārdi “godīgs darbs” un “tīra 

sirdsapziņa”,” tā teicis latviešu teātra vecmeistars Kārlis Sebris.

Bērnība Sinoles pagastā.  Kārlis 

Sebris kopā ar māsu Birutu 

Nāves ēnā. Kārlis Sebris  Zaļgas 

lomā  Rūdolfa Blaumaņa noveles “Nāves 

ēnā” ekranizējumā 1971. gadā 

(režisors  Gunārs Piesis)

Lords Gorings.  Zeltmata dramatisko kursu otrā gada audzēknis 

Kārlis Sebris un  Elvīra Berķe (Leimane)  Oskara Vailda lugas 

“Ideāls vīrs” iestudējumā. Nospēlējis šo lomu, K. Sebris 

saņēma piedāvājumu palikt teātrī pastāvīgā darbā 

Vairāk nekā pusgadsimts uz Nacionālā teātra skatuves. 

Kārlis Sebris, Elza Radziņa un  Alfrēds Jaunušans Nacionālajā 

teātrī pirms tā slēgšanas rekonstrukcijai. Uz Nacionālā teātra 

skatuves K. Sebris nospēlējis vairāk nekā 200 lomu 

Rūdolfa Blaumaņa lugas “Indrāni” 

ekranizējumā 1991. gadā ( režisors 

Gunārs Cilinskis). Attēlā: Velta 

Līne — Indrānu māte, Juris Kaminskis 

— Edvarts, Kārlis Sebris — Indrānu tēvs 

Samsons. Kārlis Sebris Samsona lomā 

un  Elza Radziņa Ģertrūdes lomā 

 Aleksandra Leimaņa filmā pēc  Rutku Tēva 

romāniem “Vella kalpi” 1970. gadā

90. dzimšanas dienā. 

Kārļa Sebra jubilejā Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 

par godu jubilāram rīkoja pieņemšanu Maikapara namā

Ķencis un Pāvuls “Mērnieku laikos”. Alfrēds Jaunušans — 

Ķenča un Kārlis Sebris — Pāvula lomā   brāļu Kaudzīšu 

romāna “Mērnieku laiki” ekranizējumā 1968. gadā

Traļmeistars Juhans. Kārlis Sebris 

režisora  Leonīda Leimaņa filmā 

“Kapteinis Nulle” 1964. gadā

“Tikai tad vari būt 

apmierināts, ja zini, ka 

esi saskaņā ar sevi. 

Vissvarīgākie man šķiet 

tikai vārdi — “godīgs darbs” 

un “tīra sirdsapziņa”.” 

(K. Sebris)
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 Eduards

BERKLAVS
1914—2004
Politisks, valsts un sabiedrisks darbinieks 

Pretrunīgi vērtēts politisks darbinieks. Savā pārliecībā un 

politiskajā darbībā izgājis ceļu no pārliecināta komunista līdz 

pretpadomju cīnītājam un Latvijas neatkarības sludinātājam, no 

komunista līdz cilvēkam, kas Augstākajā padomē balsoja par 

Latvijas neatkarību. 

Eduards Berklavs dzimis 1914. gada 15. jūnijā Kuldīgas apriņķa 

Īvandes pagasta “Birzniekos”. Mācījies Īvandes un Ķimāles pamat-

skolā. Viņa bērnība pagājusi grūtajos pēckara laikos, kad Latvija 

bija ieguvusi neatkarību līdz ar postu, nabadzību un politisku 

nestabilitāti. Eduards Berklavs jau no agras bērnības bija spiests 

pats sev pelnīt maizi. Sākumā viņš iestājās darbā par mācekli 

Nikolaja Jevlampjeva litotipogrāfijā Kuldīgā, bet vakaros mācījās. 

Jau Ķimāles skolas laikā iestājies atturībnieku organizācijā “Cerību 

pulciņš” un “Strādnieku sports un sargs”. Kad 1934. gada 15. maijā 

notika apvērsums un tika slēgtas gandrīz visas politiskās organizāci-

jas un partijas, Eduards Berklavs iesaistījās nelegālajā komunistiskās 

jaunatnes organizācijā. Šajā laikā viņš jau strādāja elektromehānis-

kajā darbnīcā, bet vakaros mācījās Rīgas pilsētas amatniecības skolā 

un reizē arī inženiera Krūzes kursos Latvijas Universitātē. Bija arī burt-

licis komjaunatnes nelegālajā tipogrāfijā “Spartaks”, par ko 1936. ga-

dā arestēts. Apcietinājumā atradies līdz 1939. gada 15. maijam.

Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā strādājis komjaunatnes 

centrālkomitejā un komunistiskās partijas Rīgas Proletāriešu rajo-

na komitejā. 1941. gadā, sākoties karam, nokļuvis 201. latviešu 

strēlnieku divīzijā. Piedalījies Otrā pasaules kara kaujās sākumā kā 

ierindas kareivis, vēlāk kā virsnieks. Pēc kara demobilizējies, strā-

dājis dažādās komjaunatnes, komunistiskās partijas un padomju 

varas iestādēs. Beidzis partijas skolu Maskavā, Eduards Berklavs 

strauji kāpa augšup pa karjeras kāpnēm un 50. gados divkārt bija 

LPSR Ministru padomes priekšsēdētāja vietnieks, pie kam šajā 

laikā Ministru padomes priekšsēdētājs bija rakstnieks  Vilis Lācis. 

Rakstnieks bija aizņemts ar literāro jaunradi, tādēļ republikas 

ekonomiskie groži nonāca E. Berklava rokās. Bet 50. gadu vidū, 

sapratis, ka “komunistiskās partijas nostāja ir prettautiska un īste-

no pārkrievošanas politiku” un “partijas praktiskajai rīcībai nebija 

nekā kopīga ar tām teorijām, uz kurām balstījās”, E. Berklavs jau 

bija mainījis savu pārliecību. 1956. gadā E. Berklava vadībā sākās 

“politiskais atkusnis” Latvijā. Par tā nozīmīgākajiem darbiniekiem 

līdz ar E. Berklavu kļuva Ekonomikas institūta direktors  Pauls 

Dzērve. Viņi lika pamatus latviskai videi, apturēja iedzīvotāju skaita 

bezjēdzīgo mehānisko pieaugumu, lika ieceļojušajiem lielkrievu 

šovinistiem — vadošajiem darbiniekiem — divos gados apgūt 

latviešu valodu.  1959. gadā E. Berklavs publicēja rakstu “Saruna no 

sirds”, kurā aicināja latviešus stāties komunistiskajā partijā. 

Tādējādi tika apdraudēta Latvijas kolonizācijas un pār-

krievošanas plāna realizācija. Satrauktie iebraucēji lūdza palī-

dzību Maskavai. 1959. gadā toreizējais Padomju Savienības 

“Jāatzīst, biju dedzīgs 

komunists, ticēju, ka daru 

Latvijai labu. Vispār pēc 

būtības biju naivs cilvēks, 

kas it kā redzēja gaišu 

mērķi.

[..] es, padomju varas 

fanātiķis, kļuvu par 

padomju varas ienaidnieku.” 

(E. Berklavs)

 līderis  Ņikita Hruščovs ieradās Rīgā. Reformu pretiniekiem izdevās 

viņu noskaņot pret Eduardu Berklavu. Ņ. Hruščovs asi uzrunāja 

viņu: “Kas jūs esat — ienaidnieks vai godīgs cilvēks? Pielūkojiet! 

Ja esat ienaidnieks — mēs jūs noslaucīsim no zemes virsas, bet, 

ja esat godīgs cilvēks, to jums vajadzēs pierādīt!” Savukārt Latvijas 

komunistiskās partijas centrālkomitejas (LKP CK) sekretārs A. Pelše 

visdziļākajā sašutumā konstatēja: “[..] jūsu līnija ved uz to pašu, uz 

ko aicināja  Ulmaņa lozungs “Latvija — latviešiem!”.  Lai kādi bijuši 

jūsu nodomi, jūs esat nacionālisma karogs.”

1959. gada 7.—8. jūlija LKP CK plēnumā Eduardu Berklavu 

atcēla no visiem amatiem, bet pēc tam viņš tika izraidīts no 

Latvijas. Līdz 1968. gadam viņš izsūtījumā Vladimirā bija spiests 

strādāt par kinonomas priekšnieku. Neilgi pēc tam amatus zau-

dēja Pauls Dzērve, Indriķis Pinksis, Vilis Krūmiņš,  Pāvels Pizāns. Kā 

latviešu nacionālists amatu zaudēja arī krievs, vēlākais akadēmiķis 

Aleksandrs Ņikonovs.

Pēc gandrīz deviņu gadu piespiedu prombūtnes atgriezies 

Latvijā, Eduards Berklavs ar viņam raksturīgo enerģiju atsā-

ka cīņu par Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanu. Viņš tika 

izslēgts no komunistiskās partijas “par  Ļeņina nacionālās politikas 

izkropļošanu un partijas augstāko instanču lēmumu ignorēšanu”. 

Eduardam Berklavam bija aizliegts publicēties, viņa vārdu nedrīk-

stēja pieminēt presē, radio, televīzijā. Līdz aiziešanai pensijā viņš 

strādāja Rīgas elektromašīnu rūpnīcā.

Eduards Berklavs bija arī sensacionālā 1971. gada vēstīju-

ma — 17 latviešu komunistu vēstules ārzemju kompartijām — 

organizētājs un viens no autoriem. Vēstules būtība — Latvijas 

rusifikācijas politikas detalizēts atmaskojums. Vēstuli pāri robežai 

nogādāja Artūrs Pormals, bet daudzās valodās tulkoja Uldis 

Ģērmanis. 14 pasaules valstu 100 preses izdevumos publicētā 

un radio nolasītā vēstule bija pirmais dokuments, kas atmaskoja 

Padomju Savienības īstenoto genocīda politiku Latvijā.

1988. gadā Eduards Berklavs kļuva par vienu no nacionāli 

patriotiskās organizācijas “Latvijas Nacionālās neatkarības kustī-

ba” (LNNK) dibinātājiem un tās pirmo priekšsēdētāju. LNNK bija 

pirmā politiskā organizācija ar lielu dalībnieku skaitu, kas savā 

programmā deklarēja prasību atdalīties no Padomju Savienības, 

panākt tūlītēju Padomju Savienības bruņoto spēku izvešanu no 

Latvijas un okupācijas laikā iepludināto sveštautiešu repatriā-

ciju. Kā LNNK deputāts Eduards Berklavs darbojās pēdējā LPSR 

Augstākajā padomē un Latvijas Republikas 5. Saeimā.

No 1988. gada publicējis dažādos preses izdevumos Latvijā 

un latviešu izdevumos ārzemēs ap 200 rakstu par politisko, eko-

nomisko un sociālo stāvokli Latvijā, sarakstījis grāmatu “Zināt un 

neaizmirst” (1998). Apbalvots ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni 

(1995), III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (2000). Eduards Berklavs 

miris 2004. gada 25. novembrī Rīgā, apbedīts Raiņa kapos.

80 gadu jubilejā kopā ar domubiedru 

Einaru Repši. Eduards Berklavs 

un  Einars Repše bija aktīvi un 

pašaizliedzīgi Latvijas neatkarības 

ideju paudēji 80. gadu beigās, abi 

kopā 1988. gadā dibināja Latvijas 

Nacionālās neatkarības kustību. 

1990. gadā E. Repši ievēlēja 

Augstākajā padomē, 1991. gadā 

iecēla par Latvijas Bankas 

prezidentu, bet 2002. gadā — 

par Ministru prezidentu

Vēsturnieka Ulda Ģērmaņa piemiņas konference Rīgā, Latvijas 

Akadēmiskajā bibliotēkā. No kreisās: Latvijas Zinātņu akadēmijas 

prezidents  Jānis Stradiņš, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktore  Venta 

Kocere,  Eduards Berklavs. Uldis Ģērmanis bija rakstnieks, vēsturnieks 

un publicists, kurš no 1945. gada dzīvoja trimdā Zviedrijā, sarakstījis 

grāmatu par pulkvedi J. Vācieti un latviešu strēlniekiem, populāru Latvijas 

vēstures tēlojumu “Latviešu tautas piedzīvojumi” un romānu “Pakāpies 

tornī” par leģionāru gaitām, rakstījis arī pamfletus par “sovjetizēto” Latviju

Jubilejā kopā ar  Daini Staltu. 

Savā darbīgajā, raženajā mūžā Eduards 

Berklavs izpelnījās daudzu Latvijas 

iedzīvotāju mīlestību un labvēlību, ko 

simbolizē Lielvārdes josta ap Berklava 

pleciem viņa 80 gadu jubilejā. To 

pasniedz folklorists, Etnogrāfiskā 

brīvdabas muzeja speciālists, 

7. Saeimas deputāts, lībiešu 

dzīvesziņu apkopotājs Dainis Stalts  

Latvijas Tautas frontes 2. kongresā 

kopā ar  Sandru Kalnieti. 

Eduards Berklavs bija viens no Latvijas 

Tautas frontes dibinātājiem, viens 

no aktīvākajiem tās valdes locekļiem. 

Lielajā politikā ar viņa atbalstu nonāca 

jaunu talantīgu cilvēku paaudze, arī 

Sandra Kalniete — vēlāk Latvijas 

diplomāte, ārlietu ministre  

Latvijas Nacionālās neatkarības 

kustības konferencē 1989. gadā. 

Prezidijā (no kreisās) LNNK 

vadītāji  Andrejs Krastiņš,  Aleksandrs 

Kiršteins,  Eduards Berklavs,  Odisejs 

Kostanda,  Juris Dobelis 

Izsūtījumā Vladimirā. 

No 1959. līdz 1968. gadam Eduards 

Berklavs bija izsūtīts no Latvijas

Lestenes brāļu kapos, kur apbedīti 

galvenokārt latviešu leģionāri. 

Eduards Berklavs Otrajā pasaules 

karā bija sarkanarmietis. Vēlāk 

viņš aktīvi piedalījās strēlnieku 

apvienības atjaunošanā, kura 

apvieno latviešu karavīrus, kas 

karojuši abās frontes pusēs

50. gadi — LPSR Ministru 

padomes priekšsēdētāja vietnieks. 

Eduards Berklavs 50. gados 

kļuva par nozīmīgu latviešu 

valstsvīru, kas aktīvi darbojās pret 

rusifikāciju Latvijā. Attēlā: Eduards 

Berklavs kopā ar sievu Margu

Latviešu strēlnieku divīzijas virsnieks atpūtā starp kaujām frontē. 

Karam sākoties, Eduards Berklavs (pirmais no kreisās) nokļuva 

sarkanajā armijā, kurā sākumā bija kareivis, bet vēlāk virsnieks

50. gadu sākums. Eduards Berklavs (vidū ar kinokameru) pēc kara 

aktīvi iesaistījās atjaunotnes darbā, strādāja dažādos vadošos 

amatos, bija viens no Rīgas kinostudijas izveidotājiem
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RADZIŅA
Elza Šalkone 
1917—2005
Aktrise

Teātra karaliene. Stalta, cēla, stipra, dzīvi apliecinoša sieviete, 

kas izstaroja garaspēku, inteliģenci, gaumi un savaldību.  

Elza Radziņa dzimusi 1917. gada 10. februārī Harkovā. Mācīju-

sies Jelgavā, 1936. gadā pabeigusi Hercoga Pētera ģimnāziju. 

Jau skolas gados aktīvi piedalījusies masu skatos teātrī. Strādājusi 

grāmatnīcā un bibliotēkā, bet līdztekus darbam bijusi Jelgavas 

latviešu teātra koriste un dejotāja. Skolas abitūrijas gadā piedalīju-

sies izrādē “Skroderdienas Silmačos”. Jelgavas latviešu teātrī tēlo-

jusi Gusti Rūdolfa Blaumaņa “Indrānos”. Mācījusies Jelgavas teātra 

studijā. No 1945. līdz 1954. gadam bijusi Jelgavas un Valmieras 

Drāmas teātra aktrise. Tad  Alfreds Amtmanis-Briedītis aicinājis 

aktrisi uz Rīgu, un no 1954. gada decembra E. Radziņa bija Drāmas 

teātra (kopš 1988. gada Latvijas Nacionālais teātris) aktrise.

Jau 1949. gadā populārā Jelgavas teātra aktrise piedalījās  Jūlija 

Raizmaņa filmā “Rainis”, kur tēloja  Doru Pliekšāni-Stučku —  Raiņa 

māsu un  Pētera Stučkas sievu. Filma ir patētiski stīva un atbilst tālai-

ka padomju biogrāfisko filmu tradīcijām. Vājības ekrānā cilvēkiem ir 

svešas. Aktieri tēloja idejas, nevis cilvēkus. J. Raizmanis no Maskavas 

bija ieradies, lai latviešiem demonstrētu, kā taisa kino, mainītu tautā 

priekšstatu par Raini — parādītu viņu kā cīnītāju par komunismu. 

Neizdevās ne viens, ne otrs. Filmu aizmirsa, Raini — ne. Diemžēl 

Elzai Radziņai kinolomu piedāvājumu nebija turpmākos 15 gadus, 

jo daži režisori uzskatīja — Elza Radziņa nederot ekrānam. 

Savukārt 1964. gadā uzņemtā režisora  Grigorija Kozinceva 

filma “Hamlets” ir padomju kino leģenda. Krievi Šekspīra lugu uz 

ekrāna interpretēja tā, ka izcilais angļu režisors Pīters Bruks žurnālā 

“Sight and Sound” 1965. gadā rakstīja, ka uzskata šo “Hamletu” 

par pirmo veiksmīgo Šekspīra darbu ekranizāciju, jo tajā izdevies 

iemiesot lugas patieso jēgu. Hamleta māte, karaliene, bija latvie-

šu aktrise Elza Radziņa. Vēlāk par vienu no filmas panākumiem 

uzskatīja karalienes un viņas dēla Hamleta gandrīz fatālo nespēju 

saprasties. “Hamletam” bija tālaika noslēgtajā padomju kino sistē-

mā negaidīti plaša un veiksmīga starptautiskā aprite. Elza Radziņa 

kopā ar uzņemšanas grupu piedalījās filmas pirm izrādes svinībās 

daudzviet pasaulē.

1970. gadā Grigorijs Kozincevs filmēja Elzu Radziņu karaļ-

meitas Gonerilas lomā “Karaļa Līra” ekranizējumā. Elzas Radziņas 

karaļmeita bija salta aprēķinātāja ar gandrīz marmorā cirstu seju, 

viņas kaislība bija iznīcinošs spēks.

Šajā laikā Elza Radziņa bija kļuvusi par Drāmas teātra prima-

donnu. Teātrī E. Radziņa bija  Blaumaņa lugu aktrise. A. Amtmaņa-

Briedīša iestudētajā lugā “Skroderdienas Silmačos” viņa tēlojusi 

gan Elīnu, gan Antoniju, gan vēlākajos iestudējumos Tomuļu māti. 

Indrānu mātes lomā E. Radziņa “ielēca” Mirdzas Šmithenes vietā 

un izskaidrojās ar vecāko partneri no Jelgavas teātra laikiem  Emmu 

Ezeriņu, kas tēloja viņas vedeklu. Vēl var teikt, ka E. Radziņa 

bija  Andreja Upīša lugu aktrise. Teātrī viņa ienāca, lai tēlotu Osieni 

“Zaļajā zemē”. Osienes meitu Ošu Annu 1961. gadā viņai nācās 

spēlēt “Plaisā mākoņos” — turklāt vienu vakaru viņa, būdama Ošu 

Anna, ienīda un nicināja tādas vējagrābsles kā Flora, bet otrā kā 

Flora uzskatīja Annu par mītiņu runātāju un gaisa jaucēju. 

Par Elzas Radziņas zelta lomām teātrī kļuva titulloma  E. de 

Filipo lugas “Filumēna Marturāno” 1958. gada iestudējumā  Alfrēda 

Jaunušana režijā, bet jo īpaši Stella Kempbela  Dž. Kiltija lugas 

“Mīļais melis” iestudējumā (režisors  Žanis Katlaps, 1962). Bernarda 

Šova lomu spēlēja  Kārlis Sebris. “Mīļo meli” E. Radziņa un K. Sebris 

spēlēja 20 gadus, bet vēl 20 gadus — šās lugas fragmentus. Arī 

daudzos citos iestudējumos viņi bija partneri — visvairāk aplau-

su abi aktieri nopelnījuši Jena un Mannes lomās  J. Smūla lugas 

“Mežonīgais kapteinis Kihnu Jens” iestudējumā (režisors  M. Kub-

linskis, 1967). 

Saņēmusi pasaules atzinību 60. gados, Elza Radziņa kļuva par 

ļoti pieprasītu aktrisi Rīgas kinostudijā. Latviešu kinoskatītājam 

viņa palikusi atmiņā tieši raksturlomās latviešu literatūras ekra-

nizējumos: Asta madāma (“Purva bridējs”), Oļiņiete (“Mērnieku 

laiki”), Māte (“Pūt, vējiņi!”), Jaunskalderu saimniece (“Liktenim 

spītējot”). 

Ar koķetu prieku aktrise tēloja Pirmo galma dāmu “Sprīdītī” un 

Laimu “Maijā un Paijā”. Par izcilu aktrises veiksmi kritiķi atzīst viņas 

mīļāko kinolomu — Anci “Klāvā — Mārtiņa dēlā” (1970). Trīs bērnu 

mātei, lopkopei Ancei ir kaitinoši lepna stāja, par spīti kolhoza 

sievu nievājošajiem skatieniem. Loma, kaut arī ir fragmentāra, 

atstāj ļoti pilnasinīgu iespaidu. Ļoti populāra ir Elzas Radziņas 

tēlotā Ģertrūde filmās “Vella kalpi” (1970) un “Vella kalpi Vella dzir-

navās” (1972).  Jāņa Streiča meistardarbā — filmā “Teātris” — Elzas  

Radziņas Dollija bija slīpēta intrigante, viņu tēlojot, E. Radziņa 

radīja sievu, kas iedomājusies sevi aristokrāti esam.

Kritiķi vienmēr bijuši Elzai Radziņai labvēlīgi. 

Izcils Elzas Radziņas veikums ir dzejas un prozas lasījumi. 

Latviešiem viņa parādīja  Rabindranatu Tagori un  Omāru Haijamu 

viņu diženumā. Neaizmirstama ir viņas lasītā Ārijas Elksnes 

dzeja. Elza Radziņa interpretējusi arī  Lūciju Zamaiču,  Selmu 

Lāgerlēvu,  Vili Lāci,  Andreju Balodi,  Dainu Avotiņu.

1976. gadā aktrisei piešķirts PSRS Tautas skatuves mākslinie-

ces goda nosaukums, 1995. gadā Elza Radziņa apbalvota ar Triju 

Zvaigžņu ordeni, 2003. gadā viņai piešķirta “Lielā Kristapa” balva 

par mūža ieguldījumu latviešu kinomākslā. 1997. gadā E. Radziņa 

ievēlēta par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekli un saņēma 

Gada balvu par mūža ieguldījumu teātra mākslā. Bija Jelgavas 

goda pilsone. 

Spītējot slimībām un gadiem, E. Radziņa uz Drāmas (tagad 

Nacionālā) teātra skatuves tēlojusi līdz pat savai 85. dzimšanas 

dienai. Elza Radziņa mirusi 2005. gada 18. augustā, apbedīta Meža 

kapos Rīgā.

“Mīļais melis”.  Elza Radziņa — 

Stella Kempbela un  Kārlis 

Sebris — Bernards Šovs 

Dž. Kiltija lugas “Mīļais melis” 

iestudējumā 1962. gadā 

(režisors  Žanis Katlaps). Ne 

dzīvē, ne lugā Kempbelas un 

Šova attiecības nebija gludas, 

taču viņi viens otru dievināja

Latvijas valsts svētku reizē 18. novembrī Nacionālajā teātrī. Elza 

Radziņa pieņem viesus — politiķi ministru  Gunāru Meierovicu ar kundzi 

Ingrīdu un tenoru  Kārli Zariņu ar kundzi Regīnu. Deviņdesmito gadu 

sākumā, viesojoties ASV, Elza Radziņa apmetās Meierovicu mājās

1955. gadā princeses Ebolijas 

lomā  F. Šillera “Donā Karlosā”. 

Uz Drāmas teātri Elzu Radziņu 

 Alfreds Amtmanis-Briedītis aicināja konkrētai 

lomai — Osienei  Andreja Upīša “Zaļās zemes” 

atjaunotajā iestudējumā. Aktrise lūdza atļauju 

piedalīties “Skroderdienu Silmačos” masu skatos. 

A. Amtmanis-Briedītis mēģinājumos lika viņai 

darboties Elīnas lomā, kamēr  Lidija Freimane bija 

aizņemta. Jaunā aktrise to darīja ļoti pārliecinoši, 

un kļuva par L. Freimanes dublieri — saņēma 

savu pirmo lomu Drāmas teātrī — Elīnu

Mīlēta un atzīta. Elza Radziņa savā 

85. dzimšanas dienā uz Nacionālā 

teātra skatuves Žoržas Sandas lomā

Sabiedrības dāma. Elza Radziņa savā 80. dzimšanas dienā kopā 

ar profesoru  Nikolaju Skuju, vecāko praktizējošo latviešu ārstu 

Kopā ar vīru  Oļģertu Šalkoni un 

rakstnieci  Margaritu Stārasti. 

Elza Radziņa, savulaik Drāmas teātrī 

ienākot, sastapās ar aktieri un režisoru 

Oļģertu Šalkoni. Viņu skaistākā saspēle 

uz teātra skatuves bija mūža novakarē, 

kad E. Radziņa tēloja  Žoržu Sandu, 

bet  O. Šalkonis Gistavu Flobēru  P. Ēra 

vēstuļlugā “Mīļo skolotāj!” 

1985. gadā Maskavā, uz Kremļa Kongresu pils skatuves, ar tautasdziesmu 

iestudējumu  Krišjāņa Barona simtgades pasākumā. Elza Radziņa zināja 

ap 800 tautasdziesmu. No 1980. līdz 1985. gadam kopā ar vadošo 

lauksaimniecības darbinieku ansambli “Arājs” diriģentes  Māras Skrides 

vadībā viņa veica koncertturneju “Senā daina, kļūsti spīva” pa visu Latvija 

Latvijas kultūras dzīves leģendas. Elza Radziņa un tēlniece  Valentīna 

Zeile, kas kopš 1982. gada dzīvo un strādā Parīzē 

“Teātris ir mans darbs. 

Mēs visi teātrī strādājam, 

viens spēlējam lielākas, otrs 

varbūt mazākas lomas.”

(E. Radziņa)

1978. gadā  Jāņa Streiča filmā “Teātris” pēc  Somerseta Moema romāna 

motīviem. Pirmajā rindā no kreisās:  Baiba Indriksone,  Olga Krūmiņa,  Katrīna 

Pasternaka,  Brigita Krūmiņa,  Vija Artmane,  Elza Radziņa,  Anda Zaice,  Ilga 

Hincenberga. Otrajā rindā:  Rūdolfs Rībens,  Herberts Zommers,  Hermanis 

Paukšs,  Boļeslavs Ružs,  Valentīns Skulme,  Pēteris Vasaraudzis   
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Imants 

KOKARS
1921
Kordiriģents, mūzikas pedagogs 

“Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu  nodzīvoju…” — 

ar šiem pazīstamās tautasdziesmas vārdiem vienkārši un saprotami 

pasakāms Imanta Kokara un viņa dvīņu brāļa Gido Kokara mūžs. 

Imants Kokars bijis virsdiriģents deviņos Latvijas Dziesmu svētkos 

pēc kārtas kopš 1965. gada, arī Baltijas un Ziemeļvalstu Dziesmu 

svētku iniciators, organizators un virs diriģents. 

Imants Kokars dzimis Gulbenē. Liktenim labpatikās, ka dvī-

ņubrāļi Kokari piedzima ap pusnakti, tādēļ Imantam Kokaram 

dzimšanas diena ir 1921. gada 16. augustā, bet Gido — 17. au-

gustā. Mācījies Blomes pamatskolā, kur dziedājis korī un spēlējis 

pūtēju orķestrī, kā arī salona orķestrī. Mācības turpinājis Cēsu, 

Jelgavas un Rēzeknes skolotāju institūtā. Paralēli studijām Cēsu 

Tautas konservatorijā apguva trompetes spēli, bet Rēzeknes 

mūzikas skolā — vijoļspēli. 1944. un 1945. gadā I. Kokars strādāja 

par skolotāju Gulbenes vidusskolā, tad dienēja armijā, atgriezies 

no tās, turpināja studijas un vienlaikus vadīja Cēsu skolotāju insti-

tūta jaukto kori, ko turpināja diriģēt, arī strādājot Cēsu skolotāju 

institūtā par pedagogu. Pēc Teodora Kalniņa aicinājuma I. Kokars 

strādāja par kormeistaru Latvijas Radio korī (1951—1953 un 

1957—1963). Darbs kopā ar Teodoru Kalniņu bagātināja nākamo 

diriģentu. Teodora Kalniņa virzīts un aicināts, Imants Kokars no 

1951. līdz 1956. gadam studēja konservatorijā Mendeļa Baša kor-

diriģēšanas klasē. 1963. gadā I. Kokars sāka pedagoga darbu kon-

servatorijā (tagadējā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā), 

kuras profesors ir kopš 1975. gada, bet no 1975. līdz 1990. gadam 

bija tās rektors.

No 1969. gada Imants Kokars bija paša nodibinātā kamerkora 

“Ave sol” mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents. Dibinot 

kamerkori “Ave sol”, Imants Kokars izvirzīja jaunus, latviešu kora 

kultūrai nozīmīgus mērķus — rosināt latviešu komponistus strā-

dāt laikmetīgās kora mūzikas virzienā un stilistiski dažādot Latvijas 

koru repertuāru. Rīgas kamerkoris “Ave sol” ir lielas mākslinieciskas 

prasmes un fantāzijas spārnota muzikāla vienība, katrs tā dalīb-

nieks ir ieguvis muzikālu izglītību. Tas ir jaunradoši elastīgs koris, 

gatavs jebkurā laikā uzņemties vispārdrošākos uzdevumus un uz 

tādu izvirzīšanu rosināt komponistus. Būtisks “Ave sol” darbības 

virziens ir kora sadarbība ar dažādiem kamerorķestriem — “The 

Israel Camerata Jerusalem”, Lietuvas kamerorķestri, “Maskavas 

kamermūziķiem”, Olborgas simfonisko orķestri. 

“Ave sol” popularizējis latviešu kora mākslu neskaitāmos kon-

certceļojumos un festivālos, kā arī daudzkārt ieņēmis godalgotas 

vietas starptautiskos kora mūzikas konkursos. No nozīmīgāka-

jām uzvarām būtu minamas šādas: 1974. gadā Areco (Itālijā) 

Starptautiskajā polifonās mūzikas konkursā pirmā vieta tautas 

mūzikā; 1982. gadā Debrecenā (Ungārijā) trīs pirmās vietas un 

Grand Prix; 1983. gadā Špitālē pie Dravas (Austrijā) divas pirmās 

vietas un Grand Prix; 1990. gadā Tolosā (Spānijā) divas pirmās vie-

tas un Grand Prix; 1991. gadā Marktoberdorfā (Vācijā) pirmā vieta. 

Kopš kora dibināšanas izdotas 18 skaņuplates un audiokasetes, 

27 kompaktdiski. Tagad kamerkori “Ave sol” vada Imanta Kokara 

dēls Uldis Kokars. 

Imants Kokars bijis arī vīru kora “Dziedonis” mākslinieciskais 

vadītājs un galvenais diriģents (1955—1990). Dziesmu svētku 

dziesmu karos koris kļuva par laureātu 1960., 1965., 1970., 1973., 

1977., 1980., 1985., 1990. gadā. Bijis Cēsu skolotāju kora “Beverīna” 

mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents (1965—1980), 

koris kļuva par dziesmu karu laureātu 1977. un 1980. gadā. 

Imants Kokars ir starptautiskā kamerkoru festivāla “Rīga dimd” 

iniciators. Bijis daudzu starptautisku koru konkursu žūrijas loceklis, 

dalībnieks un vadītājs starptautiskajās diriģentu meistarklasēs 

Kanādā, Vācijā, Nīderlandē, Beļģijā, Norvēģijā un Izraēlā.

Imants Kokars ir fundamentālā projekta “Latviešu kordziesmas 

antoloģija” (12 sējumos un kompaktdiskos) vadītājs. 

Imants Kokars ir LPSR Valsts prēmijas (1975) un PSRS Valsts 

prēmijas laureāts (1986). Kopš 1994. gada ir Latvijas Zinātņu 

akadēmijas goda loceklis, 1995. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu 

ordeni, 1996. gadā saņēmis Lielo mūzikas balvu. Mākslinieciskais 

un sabiedriskais temperaments, iniciatīva un plašais vēriens dau-

dzu mūzikas projektu īstenošanā dara Imantu Kokaru par vienu 

no centrālajām figūrām Latvijas mūzikas kultūrā.

Un tomēr atgriezīsimies arī pie Gido Kokara, izcila kordiriģen-

ta, kas dziedāja korī “Ave sol”, bija tā direktors, uzvedumu daļas 

vadītājs, kā arī diriģents. Gido Kokars Dziesmu svētku kopkori 

kā virsdiriģents kopš 1965. gada vadījis deviņas reizes, Latvijas 

Skolu jaunatnes dziesmu svētku virsdiriģents bijis četras reizes, 

skolotāju koru salidojumu virs diriģents piecas reizes. Tautas 

kora “Daile” mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents no 

1951. līdz 1990. gadam. Koris “Daile” Latvijas Dziesmu svētku koru 

konkursos (karos) no 1955. līdz 1990. gadam kļuva par uzvarētāju 

astoņas reizes un bija ceļojošā Dziesmu svētku karoga glabātājs 

visu šo laiku. Ar “Daili” meistars bijis dažādās pasaules valstīs 

gan koncertturnejās, gan koru skatēs, saņemdams dižas balvas. 

1996. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. 

Imants Kokars vienojis latviešu tautu, izkaisītu pa visu plašo 

pasauli. Tā latviešu tautas daļa, kas, nevēlēdamās nonākt okupāci-

jas varā, 1944. gadā atstāja Latviju kā kara bēgļi, izvērsa savās mīt-

nes zemēs nacionālu kultūras dzīvi. Pusgadsimta laikā bija saza-

rojusies koru kustība ārzemēs, gadu no gada notikušas Dziesmu 

dienas vai Dziesmu svētki Amerikā, Lielbritānijā, Austrālijā, Kanādā. 

Imants Kokars 1989. gadā bija ASV Rietumkrasta XI dziesmu svēt-

ku virsdiriģents, bet 1990. gadā aicināja uz Latviju Dziesmu svētku 

kopkori diriģēt Viktoru Bendrupu, Andreju Jansonu, Liliju Zobens, 

Robertu Zuiku un citus ārpus Latvijas dzīvojošus ievērojamus 

latviešu mūziķus.

Cēsu skolotāju institūta kora diriģents. 

1948. gadā Imants Kokars Cēsu skolotāju 

institūta kora priekšgalā ieradās Rīgā uz 

Dziesmu svētkiem. Kora meistarība un 

izjustā dziedāšana atnesa korim pelnītas 

godalgas dziesmu karā, bet diriģentam 

I. Kokaram slavu, kas pēc tam nav 

mazinājusies vairāk nekā pusgadsimtu

Dziesmu svētku simtgade 1973. gadā. 

Dziesmu svētku gājiena priekšgalā virsdiriģenti Imants Kokars (otrais 

no kreisās), Leonīds Vīgners, Jānis Ozoliņš, Haralds Mednis

“Dziedonis”. Imants Kokars kopā ar vīru kori “Dziedonis” 

daudz koncertējis Latvijā un tālu aiz tās robežām. Vīru kora 

dziedājums rosinājis latviešu komponistu jaunradi

Izcils kordiriģents. 

Mirkli tvēris fotomeistars Juris Krieviņš

Pedagogs un vadītājs. Daudzus gadus vadot Latvijas izcilākos vīru un 

jauktos korus, kā arī kamerkori “Ave sol”, diriģējot kopkorus Dziesmu 

svētkos, Imants Kokars kļuvis par pedagogu, kura teiktajā ieklausās 

katrs dziedātājs un kura diriģenta žests katram koristam ir likums

“Ave sol”. Kamerkoris “Ave sol” 

Imanta Kokara vadībā uzvarējis 

vairākos nozīmīgos pasaules koru 

konkursos. Tagad kamerkori vada 

Imanta Kokara dēls Uldis Kokars

Dvīņubrāļi — domubiedri un diriģenti, 

draugi un konkurenti. Dvīņubrāļi Imants 

un Gido Kokari Berlīnē pēc koncerta

”Dziesmu svētki nav tikai 

un vienīgi Dziesmu svētki. 

Tie ir mūsu latvietības 

saglabāšanas, izdzīvošanas 

svētki. Ja Dziesmu svētku 

kustība nebūtu saglabājusies 

visus piecdesmit padomju 

gadus, es domāju, mēs vēl 

šobaltdien nebūtu brīvi. Un 

vai Mežaparka “Dziesmotā 

revolūcija” 1989. gadā 

nebija Dziesmu svētku 

turpinājums?” (I. Kokars)

Cēsīs veidots “Koru dārzs”. Cēsu rajona skolotāju koris “Beverīna” Imanta 

Kokara vadībā 1973. gadā Cēsīs, Lenču ielā, ieliekot akmeni kā pamatu 

topošajam “Koru dārzam”. Šobrīd šo vietu sauc par Dziesmu kalnu
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 Velta

LĪNE
1923
Aktrise

Velta Līne uz Nacionālā teātra skatuves nodzīvojusi krietni vai-

rāk par pusi gadsimta un šajā laikā spēlējusi skaistas meitenes, lep-

nas dāmas un dzīves sagrauztas māmuļas. Viss Veltas Līnes mūžs 

pagājis Nacionālajā teātrī, arī teātris nav iedomājams bez viņas.

Velta Līne dzimusi 1923. gada 28. augustā Rīgā. 1941. gadā 

absolvējusi Rīgas 3. ģimnāziju. Iestājusies Tautas teātra studijā. 

1943. gadā spēlējusi Mijuki lomu  P. Apela lugas “Zelta duncis” 

iestudējumā Tautas teātrī (režisors J. Jurovskis).

No Latvijas Otrā pasaules kara beigās bija devušies trimdā vai 

karā pazuduši daudzi jo daudzi aktieri un režisori. Drāmas (taga-

dējā Nacionālā) teātra galvenais režisors  A. Amtmanis-Briedītis jau 

1945. gada maijā uz teātri aicināja Veltu Līni.  Alfrēds Jaunušans 

V. Līnes atnākšanu atceras šādi: “Viņa mani pilnīgi satrieca ar savu 

atbilstību skatuvei, ar savu jaunības skaistumu un dabiskumu, bija 

sportiska, harmoniska. Kad viņa gāja, likās, ka lidotu. Un bija apli-

dota.” Uz Drāmas teātra skatuves V. Līne debitēja Skaidrītes lomā 

 A. Griguļa lugā “Uz kuru ostu?” (1945). Sākot aktrises gaitas, V. Līne  

spoži demonstrēja savu izcilo talantu, tēlojot koķeti Alisi ( A. Upīša 

“Peldētāja Zuzanna”, 1946), Mašu ( N. Pogodina “Kremļa kuranti”, 

1947) un Kaivu Atvasari ( A. Griguļa “Māls un porcelāns”, 1947; 

PSRS Valsts prēmija 1948). Drāmas teātrī Veltas Līnes skolotāja un 

aizbildne bija režisore  Vera Baļuna, skatuves krustmāte —  Mirdza 

Šmithene. Antu Klinti Velta Līne sauca par savu otro māti.  

Velta Līne uz skatuves uznāca strauji, spilgti, uzvaroši, viņa 

teātrī bija nostrādājusi tikai pāris sezonu, kad citu pēc citas saņē-

ma lomas, par kurām daudzas aktrises var tikai sapņot. Jūtu poē-

zija, harmonijas un skaistuma ideāls dominēja 1948. gadā iestu-

dēto  A. Ostrovska lugu varonēs (Aleksandra Ņegina “Talantos 

un pielūdzējos”, Larisa “Līgavā bez pūra”). Izmisuma diktēts spējš 

rakstura lūzums iezīmējas Noras tēlā 1950. gadā iestudētajā  H. Ib-

sena lugā “Leļlu nams”.  

20 gadus Velta Līne tēloja gandrīz visus skaistākos sieviešu 

tēlus — Kristīni  R. Blaumaņa lugā “Ugunī” (1948), Lienu  A. Upīša 

romāna “Zaļā zeme” dramatizējumā (1950; PSRS Valsts prēmija 

1951), Natāliju Petrovnu  I. Turgeņeva “Mēnesī uz laukiem” (1951), 

Ņinu Zarečnaju  A. Čehova “Kaijā” (1960). No pasaules klasikas īpaši 

veiksmīgas bija Margarita Gotjē ( A. Dimā romāna dramatizējums 

“Kamēliju dāma”, 1957), Ofēlija ( V. Šekspīra “Hamlets, dāņu princis”, 

1959), Adele ( F. Garsijas Lorkas “Bernardas Albas māja”, 1963).

1957. gada rudenī Velta Līne apprecējās ar vēlāko izcilo lat-

viešu aktieri un režisoru  Gunāru Cilinski. Viņu draudzības sākum-

posmā V. Līne bija teātra primadonna, bet G. Cilinskis — jauns, 

glīts aktieris, kam uz teātra skatuves atbrīvoties traucēja milzīgā 

atbildības izjūta. Tikai 1958. gada rudenī  A. Līvesa lugā “Jaungada 

naktī”, kurā G. Cilinskis spēlēja ārstu Ērihu Metusu kopā ar savu 

sievu V. Līni, viņš pa īstam atraisījās, bet vēlāk kļuva par vienu no 

spilgtākajiem sava laika latviešu kinoaktieriem.

Brieduma gadi Drāmas teātrī Veltai Līnei atnāca ar viņai spe-

ciāli veltīto Rozes lomu  P. Pētersona lugas “Man trīsdesmit gadu” 

iestudējumā (1962). Šo lomu aktrise spēlēja vēl savā 50. dzimšanas 

dienā. Bet ar īpaši iedvesmojošu spēku viņa 1956. gadā tēloja 

Dinu  Raiņa lugā “Jāzeps un viņa brāļi” (1962). Leģendāra ir V. Līnes 

titulloma A. Upīša traģēdijā “Žanna d’Arka” (1962). Teātrī bijušas 

nedēļas, kad katru dienu izrādē vai pat divās allaž galvenajās lomās 

bija V. Līne. Spēku dramatiskajām lomām viņa smēlusies tajos brī-

žos, kad ar azartisku spēles prieku tēlojusi komēdijās  — Amarantu 

( Dž. Flečera “Spāniešu priesteris”, 1949), Katarinu (V. Šekspīra 

“Spītnieces savaldīšana”, 1951), Helenu (V. Šekspīra “Sapnis vasaras 

naktī”, 1954) un Violu (V. Šekspīra “Divpadsmitā nakts”, 1964). 

Nacionālā teātra vizītkartē — R. Blaumaņa lugā “Skro der dienas 

Silmačos” — Velta Līne spēlēju si Zāru,  Antoniju un  Pindacīšu.

1966. gadā aizsaulē aizgāja Drāmas teātra ilggadējais galvenais 

režisors Alfreds Amtmanis-Briedītis, par ko Velta Līne saka: “Katrs 

aktieris mūsu teātrī, liels vai mazs, jauns vai vecs, ir lielā Briedīša 

skolnieks. Savā bagātajā mūžā viņš apvienojis visu to labāko, kas 

bijis latviešu skatuves mākslā — ir režijā, ir aktiera meistarībā, un 

tad to nemitīgi ar lielu enerģiju un mīlestību mācījis mums.”

Aktrises temperaments, sievišķīgais šarms un humora izjū-

ta īpaši spilgti izpaudusies Nadeždas Ševeļovas ( E. Braginska 

un  E. Rjazanova luga “Reiz Jaungada naktī”, 1970), Veltas Raudiņas 

( H. Gulbja “Silta, jauka ausainīte”, 1973), Paulas ( I. Erkēņa “Kaķu 

spēle”, 1973), Zuzannas ( A. Eglīša “Bezkaunīgie veči”, 1989), Trīniņas 

lomā ( A. Brigaderes “Lielais loms”, 1994). Nozīmīgs bijis Veltas Līnes 

radītais mātes tēls — ārējās izpaus mēs atturīgs, dziļa dramatisma 

un nostalģijas piesātināts — Zelma (H. Gulbja “Cīrulīši”, 1975), Marta 

( J. Jurkāna “Pulkstenis ar dzeguzi”, 1977), Indrānu māte (R. Blaumaņa 

“Indrāni”, 1988). Māksliniece spēja atveidot pārdzīvojumiem bagā-

tus, psiholoģiski smalki niansētus tēlus, apvienojot konkrētību un 

vispārinājumu. Aktrise runājusi M. Ķempes dzeju un miniatūras. 

Kino Velta Līne debitēja 1947. gadā ar Birutas lomu filmā “Mājup 

ar uzvaru”. Nozīmīgākās no aktrises kinolomām ir Anna (“Ceļa 

zīmes”, 1969), Ilze (“Klāvs — Mārtiņa dēls”, 1971), Zelma (“Cīrulīši”, 

1980), Indrānu māte (“Indrāni”, 1991). Aktrise filmējusies arī Krievijā. 

Tēlojusi Elzu Langi (“Vēstures mācības”, 1957), Latvieti (“Gaitu sākot”, 

1963), carieni Aleksandru Fjodorovnu (“Agonija”, 1975).  

Veltai Līnei ir piešķirts PSRS Tautas skatuves mākslinieces goda 

nosaukums (1973). Aktrise 1985. gadā ieguvusi Bertas Rūmnieces 

balvu, bet 2001. gadā apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni. 

Nacionālais teātris V. Līni atzinis par labāko 2002./2003. gada 

sezonas aktrisi. Unikāli, ka savas 80. jubilejas gadā V. Līne atzīta 

par gada labāko dramatisko aktrisi Latvijā (Fainas Raņevskas 

lomā  A. Obrazcova lugas “Divas sirdis” iestudējumā). Saņēmusi 

Latvijas Republikas teātra skates “Spēlmaņu nakts” balvu par mūža 

ieguldījumu teātra mākslā, ir KKF mūža stipendiāte.

 Rūdolfa Blaumaņa lugas “Indrāni” iestudējums 

Nacionālajā teātrī 1988. gadā. 

Velta Līne — Indrānu māte,  Kārlis Sebris — 

Indrānu tēvs (režisors Mihails Kublinskis) 

Velta Līne Drāmas teātrī ienāca 

1945. gada maijā — tūlīt pēc kara. 

Aktrise jau skolas gados izcēlusies 

ar labu dikciju, skanīgu balsi, tāpēc 

arī iestājusies Tautas teātra studijā. 

Mācījusies pie Jurija Jurovska,  

Ernesta Feldmaņa, Kristapa Lindes,  

Zeltmata, Noras Katlapes. Uz skatuves 

uznāca strauji, spilgti, uzvaroši, jau 

pirmajās darba sezonās citu pēc 

citas saņēma lomas, par kurām 

daudzas aktrises var tikai sapņot

 Harija Gulbja lugā “Cīrulīši” 

Drāmas teātrī 1978. gadā. 

Aktieri pēc izrādes, kurā Zelmas 

lomā viesojās Šauļu teātra aktrise 

Vanda Venckute. No kreisās:  Helēna 

Romanova,  Harijs Gulbis,  Vanda 

Venckute, Velta Līne,  Alfrēds 

Jaunušans,  Jānis Ruža 

(režisors Jūlijs Bebrišs)

Mirandolīna  Karlo Goldoni lugas 

“Viesnīcniece” iestudējumā Drāmas 

teātrī 1953. gadā. No kreisās:  Edgars 

Zīle — kavalieris di Ripafrata, Velta 

Līne — Mirandolīna,  Herberts 

Zommers — marķīzs di Forlipopoli,

 Pēteris Cepurnieks — grāfs 

d’Albafjorita (režisore Vera Baļuna)

 Aleksandra Ostrovska “Talanti un 

pielūdzēji” 1948. gadā. Velta Līne — 

Ņegina, Edgars Zīle — Veļikatovs, 

Karps Klētnieks — Narokovs 

(režisore  Vera Baļuna)
Velta Līne un  Vaironis Jakāns 

“Zvejnieka dēlā” 1949. gadā. 

Velta Līne Zentas lomā  Viļa 

Lāča romāna “Zvejnieka dēls” 

dramatizējumā (režisors  Alfreds 

Amtmanis-Briedītis)

Rūdolfa Blaumaņa komēdija “Skroderdienas Silmačos” 

nekad nenoiet no Nacionālā teātra skatuves. No kreisās: 

Velta Līne — Zāra, Karps Klētnieks — Ābrams, Jānis 

Kubilis — Joske. Iestudējums Drāmas teātrī 1955. gadā 

(režisori Alfreds Amtmanis-Briedītis un Žanis Katlaps). 

Velta Līne 1955. gada iestudējumā spēlēja Zāru, 

1969. gadā — Antoniju, bet 1975. gadā — Pindacīšu

Velta Līne — Eiženija 

Grandē.  Onorē de 

Balzaka romāna “Eiženija 

Grandē” dramatizējumā 

1951. gadā kopā ar Alfrēdu 

Videnieku — Šarlu Grandē 

(režisore Vera Baļuna)

Nacionālais teātris nav iedomājams 

bez  Veltas Līnes. Veltai Līnei piemita 

neprātīga artistiska atraisītība, izcilas 

vokālas dotības, sportisks vingrums, 

plastiska izteiksmība dejā, spēja 

spontāni iejusties tēla emocionālajā 

noskaņā. Attēlā: Velta Līne fotografēta 

Venēcijas kinofestivāla laikā 1955. gadā, 

tur viņa iepazinās ar  Sofiju Lorēnu  

“Mēs, aktieri, esam līdzīgi 

Austrumu verdzenēm. 

Kamēr savu vārdu neesi 

ieraudzījis tēlotāju sarakstā 

pie ziņojumu dēļa, tu spried 

objektīvi un saproti, ka 

literārais tēls rīkojas nežēlīgi 

un ir slikts cilvēks. Bet, 

kad tev iedala lomu, tu 

tūliņ pārvērties par savas 

lomas advokātu un sāc viņu 

attaisnot. Mēs cenšamies 

iemīlēties lomā un lugā, 

un parasti tas izdodas.” 

(V. Līne)

Velta Līne un Žanis 

Katlaps  Arvīda Griguļa lugas 

“Māls un porcelāns” iestudējumā 

1947. gadā. Velta Līne — Kaiva 

Atvasara (režisore Vera Baļuna)
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 Gunārs

BIRKERTS
1925
Arhitekts 

“Es vienmēr esmu palicis 

latvietis. Tā ir mana 

piederība, uz ko esmu 

lepns. Vienalga, ko es 

esmu sasniedzis, es esmu 

latvietis.” (G. Birkerts)

Gunāru Birkertu mēdz dēvēt par gaismas arhitektūras 

meistaru. Pasaulē visplašāk pazīstamais latviešu arhitekts, kura 

projektētās ēkas celtas galvenokārt Amerikas Savienotajās Valstīs. 

Latviešiem  Gunāra Birkerta vārds saistās ar viņa “Gaismas pils” — 

Nacionālās bibliotēkas — projektu Rīgā. 

Akadēmiķis  Jānis Krastiņš par  viņu saka: “Kā vispārsteidzošā-

kais gaismas efektu meistars arhitekts atklājas gandrīz vai jebkurā 

savā celtnē. Prasme katrā konkrētā gadījumā panākt visatbilstošā-

ko telpas noskaņu un funkcionālo kvalitāti ar izkliedēti atstarotas, 

retāk ar tiešas dabiskas dienasgaismas palīdzību ļauj meistaram 

visai brīvi un nepiespiesti veidot savu celtņu apjomus.”

Dzimis 1925. gada 17. janvārī Rīgā. Viņa tēvs ir folklorists, 

filozofs un literatūrzinātnieks  Pēteris Birkerts, kas kopā ar savu 

brāli  Antonu Birkertu bija ļoti nozīmīgi latviešu garamantu kopēji 

un apkopotāji pirmskara Latvijā. Birkertu ģimene Latvijas brīv-

valsts laikā bijusi ļoti ietekmīga un brāļu Birkertu rakstītais vārds 

uzskatīts gandrīz vai par neapstrīdamu vērtību. Gunāra Birkerta 

māte  Mērija Saule-Sleine bija pedagoģe, valodniece, folkloriste. 

Savu vecāku ietekmē G. Birkerts ieguvis ļoti labu izglītību, sagla-

bājis latvietību un latvisku domāšanas veidu. Bet galvenais — no 

saviem vecākiem G. Birkerts mantojis dziļu izpratni par gadsimtos 

krātajām latviešu tautas ētiskajām un estētiskajām atziņām. Pats 

meistars par to teicis: “Mana latviskā izcelsme, pamatizglītība un 

agrais latviskais kulturālais devums ir veidojis manu profesionālo 

sniegumu. Tātad — es uzskatu, esmu daļa no Latvijas kultūras 

pasaules kultūras kontekstā.” G. Birkerts konkursos mērojoties 

spēkiem ar visas pasaules arhitektūras korifejiem, allaž palicis 

latvietis. Viņa darbi, arī līdz šim projektētās 12 bibliotēku ēkas, nav 

tapuši Latvijā un Latvijai, taču nav noliedzams, ka tādējādi latvie-

ša veidotā jaunu formu un gaismas arhitektūra ir izgājusi plašā 

pa saulē, nepaliekot mūsu mazajā zemē vien. 

Gunārs Birkerts mācījies Rīgas pilsētas 1. (angļu) ģimnāzijā. 

1943. gadā viņš tika iesaukts darba dienestā, 1944. gadā nonāca 

Vācijā, kur G. Birkerts pabeidza Štutgartes Tehnisko augstskolu ar 

arhitekta-inženiera grādu (1949). Izceļojis uz ASV,  strādājis izcilā 

20. gadsimta arhitekta  Ēro Sārinena birojā (1951—1955), pēc tam 

bijis galvenais projektētājs  Minoru Jamasaki firmā (1956—1959). 

Jau no 60. gadu sākuma G. Birkerts bija ne tikai praktiķis, bet arī 

pedagogs. Viņš ir goda profesors Mičiganas, Oklahomas, Ilinoisas 

universitātēs un Amerikas akadēmijā Romā. 1959. gadā G. Birkerts 

sāka privātpraksi. 

ASV Gunārs Birkerts izstrādājis vairāk nekā 160 projektu, no 

kuriem īstenotas apmēram trīs ceturtdaļas. Tās lielākoties ir sabied-

riskas ēkas — muzeji, skolas, baznīcas, bibliotēkas, biroju nami. 

Nozīmīgākie Gunāra Birkerta darbi pa saulē ir Modernās mākslas 

muzejs Hjūstonā, Federālo rezervju banka Mineapolisā (1973), 

Mičiganas universitātes Juridiskās bibliotēkas piebūve (1974), 

Korningas Stikla muzejs (1976), Aiovas universitātes Tieslietu kole-

dža, Domino firmas galvenā mītne Anārborā, Ohaio universitātes 

Tieslietu koledža, Modernās mākslas muzejs Kanzassitijā, ASV 

vēstniecība Venecuēlā. 

Jautāts, kādu arhitektūras virzienu pārstāv, Gunārs Birkerts 

atbildējis: “Pārstāvu zināmu virzienu, teiksim — organisko jeb 

ekspresīvo arhitektūru. Katra ēka kaut ko nozīmē, tai  ir kaut kāda 

programma un filozofija, kas tai jāizsaka, un to es mēģinu atrast 

un arī izteikt arhitektoniskā formā. Liela nozīme manā dzīves 

uztverē ir dabai. Arī mana arhitektūra ir iejūtīga pret dabu, ekolo-

ģiju, novietni, materiāliem.” 

Savu ilggadējo pieredzi un zināšanas, latviešu tautas estē-

tiku un nacionālo domāšanu Gunārs Birkerts ietvēris Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas — “Gaismas pils” neparastajā veidolā. 

Celtnes projekts tapis jau 20. gadsimtā, trešās atmodas gados, tas 

ir arī šās atmodas piemineklis un simboliska garantija apziņai, ka 

Latvijai jākļūst brīvai — politiski un garīgi. Akmenī un stiklā izteik-

ta nacionālromantiskā “gaismas pils” ideja, kas virmo gaisā jau 

kopš pirmajiem 19. gadsimta tautas atmodas laikiem. Bibliotēka 

varētu kļūt par izcilāko celtni Baltijas valstīs. “Šo ēku dziļi ietek-

mējusi Latvijas etnogrāfija, mūsu folklora, Latvijas literatūra un 

mūsu senču arhitektūra. Es varu minēt “zelta zirgu”, varu minēt 

“karaļmeitu” un “gaismas pili” — jums kaut kas no tā te noteikti 

jāsaredz,” rādot projektu, skaidroja arhitekts. “Gaismas pils” ēkai 

būs 12 stāvi, tajā apdzīvos deviņus stāvus, bet trijos augšējos stā-

vos izvietos ēkas ekspluatācijai nepieciešamās tehniskās iekārtas. 

Savukārt pirmajā stāvā atradīsies kafejnīcas un citas plašai publi-

kai pieejamas telpas. Ēkā būs vietas 1200 lasītājiem un konferenču 

zāle ar 400 vietām. Grāmatu glabātava atradīsies ēkas centrālās 

daļas deviņos stāvos.

Gunārs Birkerts ir ASV Arhitektu savienības biedrs un Latvijas 

Arhitektu savienības godabiedrs, Latvijas Zinātņu akadēmijas 

ārzemju loceklis, Rīgas Tehniskās universitātes goda doktors un 

Greiama (Graham) fonda loceklis. G. Birkerts par savu radošo 

darbu saņēmis vairākas godalgas: Arnolda V. Brunnera piemiņas 

balvu, Mičiganas mākslas balvu, Mičiganas Arhitektu savienības, 

Amerikas Arhitektu savienības Detroitā un studentu organizācijas 

Tau Sigma Delta zelta medaļu. 1995. gadā G. Birkerts apbalvots ar 

Triju zvaigžņu ordeni.

2000. gadā Gunāra Birkerta izstrādātajam Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas projektam piešķirta Čikāgas Arhitektūras un dizaina 

muzeja dibinātā Amerikas arhitektūras balva, bet pats arhitekts 

saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu par ieguldīju-

mu 20. gadsimta pasaules arhitektūrā.

“Arhitektūra ir kā ļoti garš tilts. Viens tā gals balstās uz ļoti sta-

bila pamata, kura saknes tiecas dziļi vēsturē. Otrs tā gals nebalstās 

nekur, taču tiecas nākotnē,” teicis Gunārs Birkerts.

Vecāki 1922. gadā. 

Skolotāja folkloriste, 

valodniece  Mērija Saule-Sleine 

un filozofs psihologs, 

literatūrzinātnieks, 

folklorists  Pēteris Birkerts  

“Gaismas pils” meti. 

 Gunāra Birkerta 20. gadsimta 80. gados zīmētie meti Nacionālās 

bibliotēkas ēkai Daugavas kreisajā krastā, iepretim Vecrīgai

“Gaismas pilij” ir lemts kļūt par izcilāko celtni Baltijas valstīs. Gunārs 

Birkerts par Nacionālās bibliotēkas ēkas idejisko pamatu ņēmis jaunlatviešu 

darbus, kur tautas mošanās un jauncelsme alegorizēta ar “gaismas pils” 

augšāmcelšanos, kā arī Raiņa darbiem, kur Antiņam jāuzjāj stikla kalnā

Gunārs Birkerts kopā ar dzīvesbiedri 

Silviju Rīgā 1995. gadā. 

Gunārs Birkerts ar Silviju Zvirbuli 

apprecējies 1950. gadā. Viņiem 

ir trīs bērni — dēls Svens Pēteris 

(1951), meita Andra Silvija (1954) 

un dēls Eriks Gunārs (1967)

Ohaio universitātes Tieslietu 

koledža Kolumbusā (Ohio 

State University College 

of Law, 1988—1993)

Dulūtas pilsētas publiskā bibliotēka 

(Duluth Public Library, 1979).

Gunāram Birkertam ir liela 

pieredze bibliotēku celtniecībā

Korningas Stikla muzejs Ņujorkā (Corning Museum of Glass)

Federālo rezervju banka Mineapolisā (Federal Reserve Bank, Minneapolis, 

1971—1973). Attiecībā uz  Gunāru Birkertu un viņa darbiem spēkā ir 

atziņa, ka laba arhitektūra nenoveco. Viņa projektētajai ASV Federālo 

rezervju bankai jau pieprasīts piešķirt ASV Nacionālā arhitektūras 

pieminekļa statusu, pirms vēl pagājuši likumos noteiktie 50 gadi 

Bibliotēka tiks uzcelta. 

Bibliotēkas celtniecību virza un organizē diplomāte  Aina Nagobads-Ābola, 

Nacionālās bibliotēkas direktors  Andris Vilks un arhitekts Gunārs Birkerts
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 Džemma

SKULME
 Džemma Lija Skulme
1925
Gleznotāja, sabiedriska darbiniece

“Glezniecība ir viena 

mīlestības izpausme. 

Tā ir saistīta ar to pašu 

dvēseles teritoriju, kurā 

mīt mīlestība. Un mākslā 

tā “liekas ārā”. Es dzīvoju 

mīlestībā.” (Dž. Skulme)

Ja vēlies tuvoties patiesībai — iepazīsti sievieti. Džemmai 

Skulmei sieviete ir pasaules centrs, pavēlniece, kas savieno pasau-

les atsevišķās daļas, mātišķā siltuma glabātāja, glābēja, triumfējošs 

skaistums — sievietes uz saviem pleciem tur visu pasauli. 

Džemma Skulme dzimusi 1925. gada 20. septembrī Rīgā. 

Mācījusies Rīgas 8. pamatskolā, beigusi Rīgas 1. valsts ģimnāziju 

(1944), LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Monumentālās gleznie-

cības no daļu ar diplomdarbu “Dziesmu svētki” (1949). Studējusi 

aspirantūrā I. Repina Ļeņingradas Glez niecības, tēlniecības un 

arhitektūras institūtā, 1956. gadā ieguvusi mākslas zinātņu kan-

didāta grādu par gleznu “Mūsu svētki”. Stāstīt par Dž. Skulmi, 

nestāstot par Skulmju dzimtu, nav iespējams. Dž. Skulmes tēvs 

gleznotājs  Oto Skulme bija Mākslas akadēmijas rektors un 

Monumentālās glezniecības meistardarbnīcas vadītājs. Latviešu 

atmiņā viņš palicis kā Dailes teātra scenogrāfs, kas strādājis rokro-

kā ar  E. Smiļģi, kopā viņi par  Raiņa “Uguns un nakts” iestudējumu 

Dailes teātrī saņēmuši Staļina prēmiju (1947). Dž. Skulmes māte — 

pirmā latviešu tēlniece  Marta Skulme — Latvijas brīvvalsts laikā 

uzskatīta par vienu no skaistākajām un vienlaikus ietekmīgākajām 

sabiedrības dāmām. Viņi abi bija Rīgas mākslinieku grupas biedri. 

Vēlāk padomju vara Rīgas mākslinieku grupas biedrus vajāja un 

salauza, uzskatot tos par formālistiem. Visvairāk cieta Oto Skulmes 

brālis — mākslinieks un mākslas kritiķis  Uga Skulme, jo viņam 

piederēja rakstīts vārds un tādējādi izsacītas domas. Viņam lika 

atteikties no viņa mākslas koncepcijām. Ugas dēlam gleznotā-

jam, reālistiskajam ekspresionistam  Jurģim Skulmem attiecības 

ar lielinieku varu bija vēl sarežģītākas. Skulmju dzimtai raksturīga 

saistība ar teātri. Džemma Skulme studiju laikā strādājusi par 

dekoratora palīdzi Dailes un Leļļu teātrī. Viņas dēls Juris Dimiters 

sākotnēji bija scenogrāfs, vēlāk kļuva par sociālpolitisku plakātistu 

un metaforisku sižetu gleznotāju. Džemmas meita Marta arī ir 

scenogrāfe. Šajā plejādē nevar nepieminēt Džemmas Skulmes 

vīru mākslas teorētiķi un gleznotāju  Ojāru Ābolu. 

Džemmas Skulmes gleznām raksturīga asociatīva tēlainība 

un filozofisks vispārinājums, kas mātes, kariatīžu, strēlnieku tēlus 

tuvina simboliem. Gan glezniecībā, gan sabiedriskajā darbībā 

mākslinieci virzošais spēks allaž bijusi nacionālās kultūras sagla-

bāšana un pārmantošana. 

50. gados Džemma Skulme popularitāti ieguva ar grāmatu 

grafiku, kurā izmantojusi tušas, sangīnas un akvareļa tehni-

ku — populārākās viņas ilustrētās grāmatas ir  E. Birznieka-Upīša 

“Pelēkā akmens stāsti”,  Č. Dikensa “Dāvids Koperfīlds”, “Olivers 

Tvists”,  J. Akuratera “Kalpa zēna vasara”,  K. Skalbes “Kaķīša dzir-

navas”, kā arī  A. Brigaderes,  V. Plūdoņa,  J. Poruka,  M. Birzes darbi. 

60. gados Dž. Skulme arvien vairāk pievērsās glezniecībai, viņas 

liriskais pasaules skatījums kļuva dramatiskāks, darbi ekspresīvā-

ki, parādījās plašs otas, arī paletes naža triepiens, daudzveidīgi 

pagleznojumi, faktūras, spēcīgi krāsu akcenti. Māksliniece strādā-

jusi eļļas, akrila, akvareļa tehnikā, izkopusi à la prima gleznošanas 

veidu. Kopš 20. gadsimta 70. gadiem attīstījusi kariatīdes tēmu. 

Gleznojot strēlniekus, Džemma Skulme uzsvērusi dzimtenes 

mīlestību —  “Ceļa maize” (1967), “Avots” (1972), “Tuvais un tālais” 

(1979). Vispārcilvēciskas idejas paudusi, gleznojot sev ģimeniski un 

garīgi tuvu cilvēku  portretus — “Mākslinieka O. Ābola portrets” 

(1969), “Marta spāņu tērpā” (1973), “Aktieris V. Skulme Ričarda III 

lomā” (1974). 60. un 70. gados Džemma Skulme darbojusies arī 

monumentāli dekoratīvajā glezniecībā, viņas darbi savulaik atra-

dušies sanatorijā “Jaunķemeri”, viesnīcās “Latvija” un “Rīga”.

Māksliniece regulāri piedalījusies izstādēs Latvijā, Zviedrijā, 

Itālijā, ASV, Vācijā u.c. Viņai bijušas personālizstādes Rīgā, 

Maskavā, Ženēvā, Viļņā, Pitsburgā, Fredrikstādē. Darbi atrodas 

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Tretjakova galerijas (Maskava), 

Zimmerlijas mākslas muzeja (ASV), Pētera Ludviga Modernās 

mākslas muzeja (Vācija) kolekcijās. Dž. Skulmes gleznas ir Dānijas 

karalienes, Krievijas prezidenta un citās privātkolekcijās. 

Ilgus gadus bijusi Latvijas Mākslinieku savienības valdes 

locekle, valdes priekšsēdētāja. Viens no lielākajiem Mākslinieku 

savienības veikumiem Džemmas Skulmes vadībā 70. un 80. ga-

dos bija Mākslas dienas aprīlī, kad mākslas darbus skatīja tūksto-

šiem cilvēku, kad māksla ienāca katra latvieša sirdī. 

Džemma Skulme bija viena no ietekmīgākajām personī-

bām padomju kultūras dzīvē, veicinājusi trešās atmodas kustību 

Latvijā. “Ja nerunāju par savu laimi un saskaņu mīlestībā un ģime-

nē, tad dzīves laimīgākie brīži ir tomēr saistīti ar atmodu. Sākot ar 

Radošo savienību plēnumu un beidzot ar pilnīgu Latvijas neat-

karības atgūšanu 1991. gadā. Patiesībā līdzīgas azartiskas laimes 

sajūtas mani pārņēmušas arī glezniecības izdošanās reizēs — tad, 

kad ir patiess apmierinājums, darot savu īsto darbu,” tā savas izjū-

tas pauž Dž. Skulme. Visas pasaules uzmanības lokā māksliniece 

nonāca pārbūves gados, kad 1987. gadā balsojumā par reformu 

atbalstītāja Borisa Jeļcina izslēgšanu no prezidija, Dž. Skulme 

atturējās kā vienīgā no 1500 PSRS Augstākās padomes deputā-

tiem. Tā bija pirmā reize PSRS Augstākās padomes vēsturē, kad 

kāds iedrošinājās novirzīties no tradicionālā vienbalsīgā lēmuma. 

Pēc gada Dž. Skulme vienīgā uzdrošinājās atklāti uzstāties par 

republiku suverenitāti un pret Padomju Savienības kompartijas 

centrālkomitejas politbiroja ierosināto likumprojektu, kas dotu 

īpašas pilnvaras PSRS iekšējam karaspēkam.

Džemma Skulme ievēlēta par Latvijas Zinātņu akadēmijas 

goda locekli (1992), viņai piešķirts Mākslas akadēmijas goda dok-

tores grāds (1998), LPSR Tautas mākslinieces goda nosaukums 

(1976), viņa ir PSRS Valsts prēmijas laureāte (1984), Pitsburgas 

goda pilsone (1986), Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece (1995), 

Kultūrkapitāla fonda mūža stipendiāte (1999). 

Džemma Skulme. “Kara kariatīdes”. 

1976. Audekls, eļļa. Latvijas 

Nacionālā mākslas muzeja īpašums

Džemma Skulme. “Maķedonijas motīvs”. 

1974. Kartons, eļļa, guaša, Latvijas 

Nacionālā mākslas muzeja īpašums

No 1982. līdz 1992. gadam Džemma 

Skulme bija Mākslinieku savienības 

priekšsēdētāja. Padomju Savienības 

dzīvesveida propagandas arsenālā īpaši 

nozīmīgas bija Mākslas dienas, ko rīkoja 

aprīlī, atzīmējot  Ļeņina 1918. gada 

12. aprīlī parakstīto padomju mākslas 

propagandas dekrētu. Džemmas 

Skulmes vadībā Latvijā tās pārtapa par 

gaidītiem latviešu tautas svētkiem

Tēvabrālis Uga Skulme un  Ģederts 

Eliass. U. Skulme (no kreisās) — 

gleznotājs, grafiķis, mākslas zinātnieks, 

kritiķis. Rīgas mākslinieku grupas 

biedrs, aktīvs modernisma centienu 

popularizētājs. Gleznojis klusās dabas, 

portretus, ainavas, figurālas kompozīcijas. 

Ģ. Eliass — viens no vairāk pazīstamajiem 

reālisma meistariem latviešu glezniecībā, 

pirmskara periodā — viens no 

spožākajiem fovisma un neoklasicisma 

pārstāvjiem latviešu tēlotājā mākslā

Džemma Skulme un  Boriss 

Bērziņš. B. Bērziņš, gleznotājs, 

viena no spilgtākajām personībām 

latviešu glezniecībā 20. gadsimta 

60.—90. gados, strādājis visos 

glezniecības žanros, izmantojot 

visus glezniecības līdzekļus. 

Latvijas Mākslas akadēmijas 

profesors, Krievijas Mākslas 

akadēmijas korespondētājloceklis

 Marta Skulme, dzimusi Liepiņa, 

20. gadsimta 30. gados. Džemmas 

Skulmes māte M. Skulme bija pirmā 

latviešu profesionālā tēlniece

Oto Skulme un  Teodors Zaļkalns. Džemmas Skulmes tēvs  Oto Skulme — 

scenogrāfs un gleznotājs, veidojis skatuvisko ietērpu vairāk nekā 250 

izrādēm Nacionālajā teātrī, Nacionālajā operā un Dailes teātrī, gleznojis 

portretus, klusās dabas, ainavas, vēstures un sadzīves žanra darbus

Džemma Skulme un Ojārs Ābols. 

Dž. Skulmes vīrs O. Ābols bija 

gleznotājs, mākslas zinātnieks. 

Darbojies stājglezniecībā, pievērsies 

monumentāli dekoratīvajai glezniecībai. 

Līdzās glezniecībai nodevies teorētiskai 

kultūras procesu apcerei

Džemma Skulme Latvijas deputātu vidū PSRS Tautas deputātu kongresā. 

No kreisās pirmajā rindā sēž  J. Peters,  V. Avotiņš,  J. Bojārs, otrajā rindā — 

Dž. Skulme,  A. Cīrulis,  N. Samohins,  A. Eizāns, trešajā rindā —  I. Ķezbers 

Džemma Skulme tautas manifestācijā 

1989. gada 7. oktobrī Mežaparkā. 

Dž. Skulme kopā ar LPSR Augstākās 

padomes priekšsēdētāju  Anatoliju 

Gorbunovu (otrais no kreisās) un 

Jāni Peteru (trešais no kreisās 

priekšā). Dž. Skulme ir viena no 

Latvijas Tautas frontes dibinātājām
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Kalnbērza vārds saistās ar viņa oriģinālo ārējās fiksācijas aparātu. 

Šis aparāts izrādījās piemērots karalaika apstākļiem, tādēļ tika 

plaši lietots Angolā, Afganistānā un citās zemeslodes daļās, kur 

kaujās nācās piedalīties padomju karavīriem. Vēl vairāk — profe-

sors Viktors Kalnbērzs 1987. gadā, pats būdams atbildīgais ķirurgs, 

veica neskaitāmas operācijas Kabulas kara hospitālī Afganistānā, 

par ko saņēma Afganistānas revolucionārās armijas medicīnas 

dienesta ģenerālmajora pakāpi un augstus apbalvojumus.

Profesors Viktors Kalnbērzs kā viesprofesors ar savām lekci-

jām un paraugoperācijām uzstājies aptuveni trīsdesmit pa saules 

valstīs, savus ārējās fiksācijas aparātus viņš licis pacientiem 

Lielbritānijā, Zviedrijā, Itālijā, Venecuēlā, nemaz nerunājot par visa 

bijušā sociālisma bloka valstīm. Atsevišķos ļoti sarežģītos gadīju-

mos profesoru Kalnbērzu par konsultantu aicinājuši Bulgārijas, 

Vācijas Demokrātiskās Republikas, Krievijas speciālisti. 

Otra profesora mīlestība ir plastiskās operācijas. Viens no 

pirmajiem viņš sāka lietot aloplastiskus materiālus kā ortopē-

dijā, tā plastiskajā ķirurģijā. Viņš veicis vairāk nekā 30 operāciju, 

uz ko attiecināts vārds “pirmoreiz”. Gandrīz visas — pirmo reiz 

Padomju Savienībā. Viena no tām tiek atzīmēta īpaši — profe-

sors 1972. gadā pirmais veica dzimummaiņas operāciju. Šādas 

operācijas pasaulē toreiz bija tikai četras, taču Kalnbērza metode 

izrādījās pilnīgākā un šādu operāciju veikšanai kalpo par pamatu 

vēl tagad. 

Aktīvā dzīves pozīcija un aizrautīgais raksturs profesoru 

noveda veselības aprūpes organizēšanas darbā un politikā. 

Sākotnēji tā bija veselības politika padomju Latvijā — būdams 

LPSR Augstākās padomes 9., 10. un 11. sasaukuma deputāts, viņš 

vadījis Veselības aizsardzības komisiju. 1990. gadā tika atkārtoti 

ievēlēts LPSR Augstākajā padomē un 4. maijā balsoja par Latvijas 

neatkarību. Ievēlēts arī Latvijas Republikas 6. Saeimā.

Saņēmis augstus dažādu pasaules valstu profesionālos apbal-

vojumus. 1978. un 1988. gadā apbalvots ar Latvijas Traumatologu 

un ortopēdu zinātniskās biedrības Sudraba un Zelta skalpeli. 

Saņēmis arī Vašingtonā (ASV) notikušā III pasaules plastiskās 

ķirurģijas  kongresa medaļu (1963), kā arī dažādas medaļas Krievijā 

(1974; 1983),  Čehoslovākijā (1979), Vācijā (1985), Itālijā (1988) u.c. 

1988. gadā profesoram Viktoram Kalnbērzam piešķirts 

Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukums, bet 2000. gadā viņš 

apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.  

Visu mūžu daudz fotografējis un filmējis, apkopojot milzīgu 

zinātnisko materiālu no savām klīnicista gaitām un laikmeta liecī-

bas no savas politiķa darbības.

Profesors Kalnbērzs operē jau vairāk nekā 55 gadus. Tas bijis 

viņa laikmets — laiks, kad pasaule bija sadalīta divās daļās, kad 

valdīja aukstais karš, tomēr medicīna attīstījās vienlīdz draudzīgi 

abpus dzelzs priekškaram.

 Viktors 

KALNBĒRZS
1928
Ārsts ķirurgs, zinātnieks, sabiedrisks darbinieks 

Viktors Kalnbērzs ir 20. gadsimta otrās puses ievērojamā-

kais latviešu ārsts traumatologs ortopēds. Dzimis 1928. gada 

2. jūlijā Maskavā ārstu ģimenē. Viņa vecāki bija aizbraukuši no 

Latvijas Pirmā pasaules kara gados, vēlāk izmācījušies Maskavā 

par ārstiem, viņi tika nosūtīti strādāt uz Tuvas Tautas Republiku, 

iespējams, tādēļ necieta pret latviešiem vērstajās represijās 

1937.—1938. gadā. 1940. gadā, kad Padomju Savienība okupēja 

Baltijas valstis, V. Kalnbērza tēvs  Konstantīns Kalnbērzs tika nosū-

tīts strādāt uz Latviju, kur ieņēma veselības tautas komisāra (mūs-

dienu izpratnē — veselības ministra) vietnieka amatu. Karam 

sākoties, ģimene evakuējās ar pēdējo vilcienu, un tēvs vadīja 

māsu skolu Tirļanā (Tirleānā) Baškīrijā, kur gatavoja medicīnas 

māsas Latviešu strēlnieku divīzijai. Karā bojā gāja V. Kalnbērza vie-

nīgais brālis Konstantīns. 1945. gadā V. Kalnbērzs iestājās Latvijas 

Valsts universitātes Medicīnas fakultātē, bet 1951. gadā ar izcilību 

pabeidza jau uz tās bāzes izveidotā Rīgas Medicīnas institūta 

(RMI) Ārstniecības fakultāti. 

Studiju gados asistējis un veicis pirmās operācijas profesora 

 Aleksandra Liepukalna un ķirurga  Jāņa Jēgermaņa vadībā, tika 

atstāts darbā Rīgā, Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskās 

pētniecības institūtā. Jau 50. gadu vidū Viktors Kalnbērzs veicis 

sarežģītas barības vada, kuņģa un zarnu operācijas, taču arvien 

vairāk pievērsies traumatoloģijai un ortopēdijai. Izšķirošs brīdis 

V. Kalnbērza dzīvē bija 1956. gadā, kad viņu aicināja uz Maskavu 

strādāt Kardioķirurģijas institūtā, taču V. Kalnbērzs palika uzticīgs 

Latvijai un traumatoloģijai. 

No 1951. līdz 1994. gadam Viktora Kalnbērza darba mūžs 

saistījās ar Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskās pētniecības 

institūtu, kura direktors un ķirurgs viņš bija. Vienlaikus V. Kalnbērzs 

bija RMI Traumatoloģijas, ortopēdijas un karalauka ķirurģijas 

katedras vadītājs, no 1962. gada — docents, no 1969. gada — 

profesors, 1968. gadā viņš aizstāvēja doktora disertāciju par kaulu 

ārējo fiksāciju. 

No 1969. gada Viktors Kalnbērzs bija PSRS Medicīnas zinātņu 

akadēmijas korespondētājloceklis, no 1988. gada — akadēmiķis. 

1992. gadā ievēlēts par Krievijas Medicīnas zinātņu akadēmi-

jas akadēmiķi un Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi. LPSR 

Nopelniem bagātais ārsts (1966) un LPSR Nopelniem bagātais 

zinātnes darbinieks (1976), LPSR Valsts prēmijas laureāts (1970), 

PSRS Valsts prēmijas laureāts (1986). Bijis LPSR Veselības aiz-

sardzības ministrijas un Latvijas Labklājības ministrijas Veselības 

departamenta galvenais traumatologs ortopēds (1962—1994) un 

Latvijas Traumatologu un ortopēdu zinātniskās biedrības priekš-

sēdētājs (1969—1994). 

Publicējis vairāk nekā 260 zinātnisku darbu, ir 90 izgudrojumu 

autors, viņam pieder 25 patenti par izgudrojumiem dažādās 

valstīs. Tomēr visvairāk Latvijā un pasaulē profesora Viktora 

“Mani veidojis mans 

laiks, es uzskatu sevi 

par sava laika cilvēku. 

Esmu bijis oktobrēns, 

pionieris, komjaunietis un 

komunistiskās partijas 

biedrs. Esmu pateicīgs 

apstākļiem, kas man ļāva 

iegūt labu izglītību. [..] Savu 

ķirurga darba novērtējumu 

esmu izjutis gan kā slavu 

un cieņu, gan kā skaudru 

noliegumu, pelšanu un 

skaudību.” (V. Kalnbērzs)

Četras paaudzes. No kreisās: Viktors Kalnbērzs, viņa 

vectēvs, Alūksnes puses zemnieks Otto Kalnbērzs, dēls, 

tagad ortopēdijas profesors Konstantīns Kalnbērzs,  tēvs 

terapijas profesors Konstantīns Kalnbērzs. 1958. gads

Kaulu ārējās fiksācijas 

aparāta autors. Aparātu uz 

apakšstilba liek akadēmiķis 

Viktors Kalnbērzs un viņa 

dēls profesors  Konstantīns 

Kalnbērzs

Politisks darbinieks. 

 Viktors Kalnbērzs kopā ar PSRS 

prezidentu  Mihailu Gorbačovu

Akadēmiķu ģimene. Profesora Viktora Kalnbērza dzīvesbiedre ir 

akadēmiķe, Mikro bioloģijas institūta ilggadējā direktore  Rita Kukaine 

Pasaules latviešu ārstu kongresa 

iniciators un organizators.  Kongress 

notika Rīgā 1989. gada jūnijā. Attēlā: 

1989. gada 18. jūnijā, kongresa 

at klāšanas dienā, ārsti dodas nolikt 

ziedus pie Brīvības pie minekļa. Pirmajā 

rindā profesori no ASV  Kristaps 

Zariņš,  Bertrams Zariņš un  Kristaps 

Kegi un profesors Viktors Kalnbērzs 

Mākslas cienītājs.  

Profesors Viktors Kalnbērzs 

kopā ar latviešu estrādes 

dziedātāju  Laimu Vaikuli

Institūta vadītājs. 

Viktors Kalnbērzs bija Traumatoloģijas 

un ortopēdijas zinātniskās pētniecības 

institūta (tagad Traumatoloģijas 

un ortopēdijas slimnīca) direktors 

no 1959. līdz 1994. gadam. 

Attēlā: 80. gados uzbūvētais 

jaunais institūta korpuss

Ilggadējs PSRS olimpiskās 

vienības ārsts. Tokijas 

olimpiskajās spēlēs kopā 

ar izcilo Latvijas sportistu 

olimpisko čempionu 

šķēpmetēju  Jāni Lūsi

Ģenerālis. Kabulas kara 

hospitāļa atbildīgais ķirurgs 

Afganistānas kara laikā
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 Edgars

LIEPIŅŠ
1928—1995
Aktieris

Karalienes galma āksts. Karaliene ir Latvija. Karaļu ākstiem ir 

īpaša loma, āksti nekad nav bijuši galmā. Ākstiem ir atļauts gandrīz 

viss, āksti allaž varējuši teikt vairāk nekā jebkurš no galminiekiem, 

protams, ja vien āksts ir sapratis to nosacīto lielumu — gandrīz. 

Tiesa, ripojušas arī ākstu galvas, toties daudz retāk nekā galmi-

niekiem. Latvijas galma ākstu vadījusi misija — viņa vārds, viņa 

dziesma, viņa joks bija šai zemei un šai tautai veltīts. 

Latviešu āksts un traģiķis, smaidošais un vienlaikus raudošais, 

baltais un vienlaikus rudais klauns. Izņemot talantu un neparastas 

darbaspējas, Edgaram Liepiņam nebija nekā īstāka par vientulības 

sajūtu. Cilvēks, kurš aizgāja no Latvijas kā vientulis, kura bēres bija 

viņa skatuves uznāciens ar viņa dziesmām un jokiem un kurš vēl 

daudzus gadus pēc savas nāves spēj latviešus smīdināt, — uz 

E. Liepiņa kapavietu atnāk tikpat daudz viņa pielūdzēju, cik savu-

laik uz viņa koncertiem. Katra gada maija pēdējā svētdienā uz 

E. Liepiņam veltīto sarīkojumu Saulkrastu estrādē joprojām nāk 

skatītāju tūkstoši.

Viņš pirmais skaļi no tribīnes stāstīja par Latvijas brīvību un 

ticēja tās iespējamībai — solīja bārdu nedzīt, līdz pēdējais krievu 

okupants nebūs atstājis Latviju. Par Latvijas okupāciju Edgars 

Liepiņš no estrādes runāja 1987. gada Mākslas dienās, bet  Mavriks 

Vulfsons — 1988. gada Radošo savienību plēnumā. Bet Liepiņš 

bija karalienes āksts, nevis karalienes galminieks, tādēļ oficiālie 

pirmie vārdi par brīvību tika pierakstīti galminiekam. E. Liepiņš 

spēja tā interpretēt Raimonda Paula dziesmas, ka cenzūra aiz-

liedza Paulu, viņu kopdarba plati konfiscēja, bet dziesmu ieraksti 

klīda no mājas uz māju, klusībā tās dziedāja visi latvieši, bet dažs 

labs par šo dziesmu tiražēšanu tika tiesāts.

Edgara Liepiņa dzīvē šķērssvītras ievilka divas viņa gadskār-

tas — 1966. gadā Tils Pūcesspieģelis  Š. de Kostēra “Leģendā 

par Pūcesspieģeli”, tas bija viņa kā aktiera augstākais lidojums; 

1988. gada 17. decembrī Mežaparka lielajā estrādē, kad Edgars 

Liepiņš svinēja savu 60. dzimšanas dienu ar grupu “Ārprāc”, bija 

viņa kā estrādes mākslinieka augstākais lidojums. 

Edgars Liepiņš bija Dieva dots aktieris dzīvē, mākslā, visur, kur 

viņa īpatnais humors izpaudās. Viņš iemiesoja Hugo Diegu vai, kā 

pats teica — Hugo de Djego, un šis viņa varonis asprātīgi, caur 

puķēm komentēja visu padomju valstī notiekošo. E. Liepiņš ielika 

savā tēlā to, kas piemita pašam aktierim: pašironiju un ironiju, 

dzīvesprieku un aizrautību. Bet vēlāk — 1980. gadā —  Mārtiņa 

Brauna un Edgara Liepiņa kopdarbu “KGB (Kultūras glābšanas 

biedrība)” ieraksta formā vispār neļāva tiražēt, tādēļ disku izdeva 

Vācijā un Kanādā, bet dziedāja tepat Latvijā. Patiesībā E. Liepiņš 

bija parasts pilsonis, ne velti dienasgrāmatas apakšvirs raksts ir 

“Parasta pilsoņa piezīmes”.

Edgars Liepiņš dzimis 1928. gada 17. decembrī Valkas apriņķa 

Zeltiņu pagastā. Par viņa agrīnajiem gadiem oficiālās iestādes 

un biogrāfi pauž atšķirīgu viedokli. Vienu reizi bijis sodīts — par 

nelegālu šaujamieroča turēšanu, un par šo noziegumu saņēmis 

piecu gadu nosacītu sodu jau 16 gadu vecumā. Ideju kļūt par 

aktieri viņam pasviedis novadnieks  Haralds Topsis. Pēc Teātra 

institūta beigšanas E. Liepiņš tika norīkots darbā Jaunatnes teātrī, 

kur uzcītīgi kalpoja līdz 1989. gadam. E. Liepiņš ātri kļuva populārs, 

tēlodams  romantiskus varoņus, jauniešus, aktīvus pozitīvos tēlus. 

Visai ātri spoži uzdzirkstīja aktiera komiķa talants: Spricis Uztups 

 Z. Skujiņa “Kolumba mazdēlos” (1962), Trufaldīno  K. Goci “Zaļajā 

putniņā” (1970), Bukstiņš  A. Upīša “Sūna ciema zēnos” (1978), 

Riņķis  M. Zālītes “Pilnā Māras istabiņā” (1983). 

Tomēr latviešu teātra vēsturē Edgars Liepiņš palicis kā traģiko-

miķis: Tils Pūcesspieģelis Š. de Kostēra “Leģendā par Pūces spieģeli”, 

ākstīgais, līdz izmisumam vientuļais grāfs Šabeļskis  A. Čehova 

“Ivanovā” (1975), groteskais komediants Sčastļivcevs  A. Ostrovska 

“Mežā” (1984). 

Edgars Liepiņš izkopa traģikomisko tēlu latviešu teātrī. Viņš 

spēja vienlīdz spoži izgaismot teātri simbolizējošās maskas abas 

puses — gan smejošo, gan raudošo. Viņš bija tautas aktieris, 

viņš varēja lēkāt pa skatuvi kā gumijas bumbiņa vai kustēties kā 

ūdenszāle. Aktieris spēlēja ar visu ķermeni, viņš bija lomā līdz 

matu galiem un komiskais efekts, ko viņš spēja radīt, bija nepār-

spējams. Edgars Liepiņš saprata, ka, tautu smīdinot vai sajūsmi-

not, viņš tolaik ļāva apzināties tautas vienotības un cīņas garu.

Sadarbībā ar komponistiem  R. Paulu, M. Braunu un  J. Kulakovu 

Edgars Liepiņš veidoja individuālās programmas: “Cilvēciņi putna 

sirdī” (1978), “Senās un jaunās ziņģes” (1979), “Pasmaidi, sirds gai-

šāka kļūs!” (1985). Edgars Liepiņš bija organizators un dramaturgs. 

Visus materiālus saviem koncertiem vāca un tekstus rakstīja pats, 

sēdēja bibliotēkās, neatlaidīgi strādāja kopā ar dzejniekiem, kom-

ponistiem, taču visi viņa izcilākie darbi ir komandas veikums. Šķiet, 

vislielākais kuriozs bija varasiestāžu mēģinājums aizliegt R.  Paula 

un E. Liepiņa albumu “Raimonds Pauls un Edgars Liepiņš — kon-

certā” iznākšanu. Šā albuma pērles “Tāpēc jau, ka nevar zināt 

kāpēc”, “Lācītis”, “Ķiļķens un Klimpa” vienā mirklī folklorizējās.

Kā kinoloma no daudzām citām būtu atzīmējams Klibā Jurka 

atveidojums izcilajā ekranizējumā “Puika” 1973. gadā. 

Zināmā mērā Edgars Liepiņš ir leģenda. Grāmatu ar lakonisko 

nosaukumu “Edgars Liepiņš” 40 000 eksemplāru tirāžā 1990. ga-

dā izpirka vienā mirklī. 2002. gadā tika publicēta Edgara Liepiņa 

dienasgrāmata “…man sāp klusi un vientuļi…”, un izrādījās, ka 

leģenda bijusi pamesta un vientuļa. 

Edgars Liepiņš uz citām skatuvēm devies 1995. gada 13. sep-

tembrī, apbedīts Skultes kapos, kur 1998. gadā viņam uzstādīts 

tēlnieka  Ulda Kurzemnieka veidots kapa piemineklis — jokdaris 

galma tronī. Ventspils mērs  Aivars Lembergs 1999. gadā iedibinā-

ja Edgara Liepiņa balvu, ko ik gadu saņem kāds humorists.

“Vajag tik rakt!”  

 (E. Liepiņš)

Edgars Liepiņš — leģendārs latviešu estrādes mākslinieks, dēkainis un 

tautas mīlulis. 70. gados Edgars Liepiņš sāka uzstāties kopā ar dažādām 

grupām, tomēr vislielāko atzinību guva viņa sadarbība ar Raimondu 

Paulu, kas vainagojās ar aizliegtā albuma “ Raimonds Pauls un Edgars 

Liepiņš — koncertā” iznākšanu. Šā albuma pērles “Tāpēc jau, ka nevar 

zināt kāpēc”, “Lācītis”, “Ķiļķens un Klimpa” vienā mirklī folklorizējās

Edgars Liepiņš: “Es dzīvošu 250 

gadus.” 1987. gadā E. Liepiņš 

no estrādes skaļi solīja nedzīt 

bārdu, kamēr pēdējais krievu 

okupants nebūs atstājis Latviju

Nesaraujami saistīts ar Vidzemes jūrmalu. Edgars 

Liepiņš kopā ar savu vecāko dēlu Tilu 60. gados

Dienasgrāmata. Latviešu estrādes leģenda Edgars Liepiņš 

patiesībā bija vientuļš un dziļi nelaimīgs cilvēks. Par to var 

spriest pēc dienasgrāmatas, kas publicēta 2002. gadā. 

Attēlā redzamais dienasgrāmatas fragments rakstīts 

1988. gada 4. februārī

“Lai jums izdodas draugi!” 

70. gadu beigas. Edgars 

Liepiņš uz skatuves kāpa panka 

ģērbā. Bet viņam tobrīd jau 

bija piecdesmit. Sirdī jauns 

E. Liepiņš palika visu savu mūžu

Tila Pūcesspieģeļa lomā  Šarla 

de Kostēra “Leģendā par 

Pūcesspieģeli” Jaunatnes 

teātrī 1966. gadā. Šādā pašā 

pozā, tikai tērpies smalkā 

uzvalkā, Edgars Liepiņš teica 

pateicības runu sveicējiem 

savā 50 gadu jubilejā 

1978. gadā. Tas bija laiks, kad 

pateicībā nedrīkstēja neminēt 

partiju un valdību. E. Liepiņš 

padomju kanonus ignorēja

Leģenda mūža novakarē. 

Edgars Liepiņš mūža novakari 

pavadīja Mārsnēnos pie latviešu 

medicīnas dēkaiņa  Šmita, 

no Mārsnēnu mājas viņš 

1995. gadā arī aizgāja spēlēt 

uz aizsaules skatuvēm

“Sūnu ciema zēni”. Edgars Liepiņš brīvdabas izrādē Jaunatnes 

teātra pagalmā 1978. gadā. Šajā gadā Edgars Liepiņš 

kļuva par LPSR Tautas skatuves mākslinieku

Ģimene, 30. gadi.  Edgara Liepiņa 

māte Ella un tēvs Jānis kopā ar 

dēliem Osvaldu un Edgaru

Pirmās lomas teātrī. 

Edgars Liepiņš — Švanda 

J. K. Tila lugas “Strakoņicu 

dūdinieks” iestudējumā 

(1953) Jaunatnes teātrī
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 Eduards

PĀVULS
1929
Aktieris

Viens no skatītāju visvairāk mīlētajiem aktieriem. “Varens, 

vētrains, pēc dabas vadonis. Svārstīgs noskaņojums ar jūtu uzplū-

diem un sevis savaldīšanu. [..] Pateiks nepatīkamo taisnības labad. 

Vājiem un nelaimīgiem uzsitīs uz pleca; daudz neskatīsies, ja pretī 

stāvēs autoritāte.” Tas ir citāts no  I. Punkas un  A. Plauža “Slavenību 

rokrakstiem”. Gauži precīzi. 

Eduards Pāvuls dzimis 1929. gada 7. jūlijā Asaros. Mācījies 

Pumpuru skolā. Apgalvo, ka par aktieri kļuvis pret savu gribu. 

1949. gadā beidzis Dailes teātra 2. studiju. Dailes teātra aktieris 

(1946—1984). 

Eduards Pāvuls Dailes teātrī nospēlējis vairāk nekā 90 lomu, 

no kurām nozīmīgākās: Romeo (“Romeo un Džuljeta”, 1953), Uģis 

(“Jaunākā brāļa vasara”, 1955), Pjērs Bezuhovs (“Karš un miers”, 

1960), Pērs Gints (“Pērs Gints”, 1964), Jēkabs (“Jāzeps un viņa 

brāļi”), Jedigejs Žangeldins (“Un garāka par mūžu diena ilgst”, 

1984). Pirmajos septiņos gados E. Pāvuls spēlēja kalpa, kareivja, 

sulaiņa, kučiera un šofera lomas — līdz 1953. gadam, kad  Eduards 

Smiļģis uzticēja jaunajam māksliniekam Romeo lomu  Šekspīra 

“Romeo un Džuljetā”. Šajā mirklī E. Pāvuls pārvērtās par latviešu 

Romeo. Pirmajā sastāvā tēloja  Harijs Liepiņš un  Milda Klētniece. 

Otrajā — Eduards Pāvuls un  Vija Artmane. Tie bija divi pilnīgi 

atšķirīgi mīlētāju pāri. E. Pāvuls kļuva par gaismas un cerības staru 

vismaz divām paaudzēm, jo viņš radīja mīlestības ideālu, ko sargā 

un audzē savā sirdī vai katra sieviete. Pāvuls mīlestību izdzīvoja 

uz skatuves tik bezgalīgi, cik bezgalīgs var būt apgalvojums, ka 

mīlestība līdzinās nāvei. Vijas Artmanes un Eduarda Pāvula jūtas 

bija kvēlas un straujas, mīlestība balta un svēta. Uz jautājumu: 

“Kāda ir laba izrāde?” — Eduards Smiļģis esot atbildējis, ka tāda, 

kurā esot ilgas. Šim priekšstatam E. Pāvula Romeo atbilda tādā 

mērā, ka gadu desmitiem meitenes zaga viņa Romeo bildi no 

Dailes teātra foajē (kopā nozaga vairākus simtus), sūtīja viņam 

bezgalgaras un sirdi plosošas vēstules. E. Pāvuls bija sava laika 

sieviešu elks.  

Izrāde ieguva ļoti plašu atzinību, aktieris skatītājus iekaroja ar 

savu šarmu, spēju iedzīvoties tēlā, pārsteigdams ar patiesīgumu 

un īstumu. 1953. gadā ar šo iestudējumu Dailes teātris viesojās 

Maskavā, kur skatuves priekškars pēc izrādes Pāvula Romeo un 

Artmanes Džuljetai vērās 36 (!) reizes.

Daudzās lomās Eduards Pāvuls sasniedzis tādas virsotnes, kas 

teātra mākslā vēl ilgi tiks apbrīnotas un pētītas. Viņš izdzīvojis 

gandrīz 100 dzīves uz skatuves. E. Pāvuls mēdza teikt, ka katra 

liela loma viņu “izspiežot kā citronu”. Atveidojot Oli Hansenu 

(“Bišu Ole”), Ļeņinu (“Zili zirgi sarkanā pļavā”), Jedigeju (“Un garāka 

par mūžu dienu ilgst”), viņš vēl ilgi pēc izrādes sēdēja ģērbtuvē, 

sviedriem noplūdis, bezspēcīgs. To atsvērt varēja tikai skatītāju 

mīlestība. “Teātris ir kā narkotika. Es ar’ biju sarijies šīs narkotikas 

un četrdesmit gadu staigāju galīgi dulls,” saka E. Pāvuls.

Eduards Pāvuls filmējies vairāk nekā 80 filmās un ir viens 

no ievērojamākajiem latviešu kinoaktieriem. Dažkārt gadā tika 

nospēlētas divas vai trīs lomas kino, līdztekus ritēja darbs teātrī — 

to izturēt varēja ne tikai garīgi, bet arī fiziski ļoti stiprs cilvēks. 

Kino Eduards Pāvuls ienāca kā Oskars “Zvejnieka dēlā”. Viļa 

Lāča romānu 1939. gadā jau bija ekranizējis Vilis Lapenieks, taču 

viņš dzīvoja trimdā ASV, tādēļ bija nozīmīgi pārspēt “buržuāziskās” 

Latvijas filmu. Kinovēsturnieki par labām sauc abas filmas, bet 

Eduarda Pāvula atveidotais zvejnieka dēls nodrošināja aktierim 

lielu pieprasījumu filmēties Rīgas un citās kinostudijās.

Aktiera nozīmīgākās kinolomas: Meteļskis (“Sarkanās lapas”, 

1958), Janka Pipars (“Latviešu strēlnieka stāsts”, 1958), Ričards 

(“Akmens un šķembas”, 1966), Sutka (“Purva bridējs”, 1966), 

Ērmanis (“Vella kalpi”, 1970; “Vella kalpi vella dzirnavās”, 1972), 

Ceplis (“Ceplis”, 1972), Džims Longtons (“Teātris”, 1978), Ozols 

(“Ilgais ceļš kāpās”, 1981), Zītars (“Vecā jūrnieku ligzda”, 198), Vecais 

Pacers (“Izpostītā ligzda”, 1988) u.c. 

Īpašs stāsts ir par divām 1970. un 1972. gadā režisora  Aleksandra 

Leimaņa pēc  Rutku Tēva romānu motīviem uzņemtām filmām — 

“Vella kalpi” un “Vella kalpi Vella dzirnavās”, kurās trīs varonīgus lat-

viešu karakalpus spēlē  Haralds Ritenbergs,  Artūrs Ēķis un Eduards 

Pāvuls. Tiesa, Pāvuls pats sev nolicis filmēties basām kājām, un no 

viņa tēlojuma visvairāk atmiņā palicis izēšanās skats ar saucienu: 

“Vēl vien maz cūciņ!” — bet filma ieguva fantastisku popularitāti, 

vēl līdz šai dienai ir visvairāk Latvijā un PSRS skatītā spēlfilma. 

Tikai 21. gadsimta sākumā, kad atgriezusies tirgus ekonomika 

ne tikai ar savām gaišajām, bet arī ēnas pusēm, īsteni novērtēts 

Eduarda Pāvula tēlojums 1972. gadā uzņemtajā filmā ”Ceplis”. 

Cepļa tēls ir Eduarda Pāvula aktiermākslas augstākā virsotne.  

Visi režisori, kas uzņemšanas laukumā strādājuši ar Eduardu 

Pāvulu, novērtējuši aktiera spēju iedzīvoties tēla domāšanā, atklāt 

sava varoņa iekšējo pasauli patiesā pārdzīvojumā.

Eduards Pāvuls ir LPSR Valsts prēmijas (1959, 1985) un PSRS 

Valsts prēmijas laureāts (1983), LPSR Tautas skatuves mākslinieks 

(1965), Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (1994). Saņēmis “Lielo 

Kristapu” par mūža ieguldījumu latviešu kinomākslā (1998). 

 Helga Dancberga par Eduardu Pāvulu saka: “Es par Eidi varu 

teikt pilnīgi noteikti: viņš ir latviešu  Žans Gabēns. Viņš ir darījis tik 

milzīgi daudz Latvijai un tās cilvēkiem, ka viņam jau sen vajadzēja 

dzīvot jūras krastā baltā villā.” ( E. Veidemane “Latvietis vējā”.)

Vislabāk Eduarda Pāvula būtību izteicis Dainis Īvāns grāmatā 

“Eida pirtiņā”, kas, autora vārdiem runājot, tapusi mēneša laikā 

pēc garām, vaļsirdīgām un palaikam filozofiskām sarunām ar visu 

paaudžu tik ļoti mīlēto aktieri E. Pāvulu. Grāmatā mēs sastopa-

mies ar Eidi, kad aktieris jau aizgājis no sava Dailes teātra. Sarunās 

ir gan daudz rūgtuma, gan daudz mīlestības, vilšanās un prieka, 

jo arī pati dzīve Latvijā bijusi pilna šo emociju.

Hamlets. Eduards Pāvuls 

Hamleta lomā  Viljama 

Šekspīra lugā “Hamlets” 

Dailes teātrī 1959. gadā

Pjērs Bezuhovs.  Eduards Pāvuls Pjēra 

Bezuhova lomā  Ļeva Tolstoja romāna 

“Karš un miers” dramatizējumā Dailes 

teātrī 1960. gadā (inscenētājs  Eduards 

Smiļģis, režisore  Felicita Ertnere) 

Vīrietis labākajos gados. Eduards Pāvuls un  Akvelīna Līvmane 

režisora  Oļģerta Dunkera filmā “Vīrietis labākajos gados” 1977. gadā

Oļģerts Kurmis. Eduards Pāvuls un  Līga Liepiņa 

režisora  Leonīda Leimaņa filmā “Pie bagātās kundzes” 1969. gadā

Ļeņins. 

Eduards Pāvuls un  Valentīns Skulme 

izrādē “Zili zirgi sarkanā pļavā” 

Dailes teātrī 1980. gadā (režisori 

Arnolds Liniņš un  Kārlis Auškāps)

Vella kalps Ērmanis.

Eduards Pāvuls Ērmaņa 

lomā  Aleksandra Leimaņa 

filmā “Vella kalpi” 1970. gadā

Latviešu kino zelta fonds. 

Eduards Pāvuls Cepļa lomā 

filmā “Ceplis” 1972. gadā

Ceplis. Eduards Pāvuls 

un Helga Dancberga 

režisora  Rolanda Kalniņa 

filmā “Ceplis” 1972. gadā

Jūrmalas patriots. 

Eduards Pāvuls un Jūrmalas 

domes priekšsēdētāja 

Inese Aizstrauta

 Slokas 750 gadu jubilejā

Jedigejs. Eduards Pāvuls Jedigeja 

Žangeldina lomā  Čingiza Aitmatova 

lugas “Un garāka par mūžu diena 

ilgst” iestudējumā Dailes teātrī 

(režisors  Arnolds Liniņš, 1984)

Eduards Pāvuls un Milda Klētniece  Gunāra Priedes lugas “Lai arī 

rudens” iestudējumā Dailes teātrī.  Milda Klētniece — Kornēlija un 

Eduards Pāvuls — Valters (režisors  Pēteris Pētersons, 1956)

“Teātris ir kā narkotika. 

Es ar’ biju sarijies šīs 

narkotikas un četrdesmit 

gadu staigāju galīgi dulls.” 

(E. Pāvuls)
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Vija 

ARTMANE
Vija Alīda Artmane
1929
Aktrise

Latviešu sieviete.  Rūdolfs Blaumanis 

savā lugā “Ugunī” un novelē “Purva 

bridējs” radīja latviešu sievietes tēlu — 

Kristīni, kura ir čakla, gudra, pacietīga, 

mātišķa. Vija Artmane Kristīnes 

lomā  Leonīda Leimaņa 1966. gadā 

uzņemtajā filmā “Purva bridējs” 

Kopā ar lietuviešu aktieri. 

Anna — Vija Artmane, Antans —  Aļģirds Paulavičs filmā 

“Svešās kaislības” 1983. gadā (režisors Jānis Streičs)

 Jāņa Streiča filmā “Teātris” 1978. gadā. 

Vija Artmane — Džūlija Lamberte,  Ivars Kalniņš — Toms Fenels 

Uz skatuves kopā ar 

savu dzīvesbiedru — 

aktieri  Artūru Dimiteru. 

Vija Artmane — Elizabete, Artūrs 

Dimiters — Sesils  Ferdinanda 

Bruknera lugas “Elizabete, 

Anglijas karaliene” iestudējumā 

1980. gadā Dailes teātrī 

(režisors  Arnolds Liniņš)

Pasaules dramaturģijas 

klasikas interprete. 

Vija Artmane Maksinas Foukas 

lomā  Tenesija Viljamsa lugas 

“Leguānas nakts” iestudējumā 

Dailes teātrī 1973. gadā 

(režisors Arnolds Liniņš)

Džuljeta. Latviešu teātrī nepārspēti  Viljama Šekspīra Romeo un Džuljeta 

ir  Eduards Pāvuls un  Vija Artmane. 1953. gads (režisors Eduards Smiļģis)

Pasaules dramaturģijas 

klasikas interprete. 

 Klēras Būzas lugas “Sievietes, 

sievietes…”  iestudējums Dailes 

teātrī 1986. gadā. Grāfienes 

Lāžas lomā — Vija Artmane 

(režisore Aina Matīsa)

Čehova “Kaija”. 

Irina Arkadina  Antona 

Čehova lugas “Kaija” 

iestudējumā Dailes teātrī 

1976. gadā (režisori  Kārlis 

Auškāps un Arnolds Liniņš)

Pusgadsimtu uz skatuves. 

Vija Artmane — Zenta 

Mauriņa pēc Z. Mauriņas 

tekstiem un dzīves faktiem 

veidotajā iestudējumā 

“Sirdij ir spārni” 1997. gadā 

(režisors  Ģirts Nagainis)

Viena no spožākajām latviešu teātra un kino aktrisēm. 

Neapšaubāmi populāra un atpazīstama bijušajā sociālisma nomet-

nes telpā, Rietumu pasaulē pazīstama kā Džūlija Lamberte Jāņa 

Streiča filmā “Teātris” pēc  Somerseta Moema darba motīviem. 

 Vija Artmane dzimusi 1929. gada 21. augustā Tukuma apriņķa 

Sēmes pagastā. Mācījusies Rīgas 6. vidusskolā, 1948. gadā absol-

vējusi Rīgas 3. vidusskolu. 1949. gadā pabeigusi Dailes teātra 

2. studiju, kļuva par šā teātra aktrisi. Jau pašā skatuves gaitu sāku-

mā ar jaunavīgo skaistumu, graciozajām kustībām un izteiksmīgo 

balsi uzmanību piesaistījusi Abigailas lomā  E. Skriba lugā “Glāze 

ūdens” un Elīzas lomā  Dž. B. Šova lugā “Pigmalions”. Kļuvusi par 

teātra pirmo lomu aktrisi, Vija Artmane tēloja daiļas, mīlestības 

apgarotas varones — Ņinu ( M. Ļermontova “Maskarāde”, 1952), 

Džuljetu ( V. Šekspīra “Romeo un Džuljeta”, 1953), Ilzi ( R. Blaumaņa 

“Pazudušais dēls”, 1954), Baibu ( Raiņa “Pūt, vējiņi!”, 1955). 

Vija Artmane bija talantīga Dailes teātra estētikas un  E. Smiļģa 

režijas principu īstenotāja. Aktrise emocionāli pacilāti atveido-

jusi klasikas varoņtēlus. Mākslinieces darbaspējas, intelekts un 

radošais temperaments atklājies formu daudzveidībā un iekšējā 

pārdzīvojumā. Aktrise ar ekspresīvu dramatismu tēlojusi Mirdzu 

( Aspazijas “Vaidelote”, 1958), viņa iejūtīgu sievišķību un aristo-

krātismu apvienojusi Jakobīnes tēlā ( M. Zīverta “Minhauzena 

precības”, 1958), ar cēlu atturību un maigumu attēlojusi grāfieni 

Donu ( S. Lāgerlēvas “Gesta Berlings”, 1958). Sāpju aizlauzta bija 

Ofēlija (V. Šekspīra “Hamlets”, 1959), valšķīga un divkosīga — 

Elena Bezuhova ( Ļ. Tolstoja “Karš un miers”, 1960), dzīvesgudra un 

cēla — Latigora (Raiņa “Ilja Muromietis”, 1962), valdzinoša un stip-

ra — donna Anna ( L. Ukrainkas “Dons Žuans”, 1963). Azartiskas 

mīlestības spēlmani aktrise atveidoja Beatričes lomā (V. Šekspīra 

“Liela brēka, maza vilna”, 1968). Mākslinieces profesionalitāte 

izpau dās precīzā, iestudējuma žanram un režisora iecerei atbil-

stošā tēlojumā. Ne mazāk veiksmīgi V. Artmane iekļāvās vēlākajos 

Dailes teātra režisoru  Pētera Pētersona un  Arnolda Liniņa ska-

tuves darbos. No izcilākajiem V. Artmanes tēlojumiem režisora 

P. Pētersona iestudējumos jāmin Redžīna Habarde ( L. Helmanes 

“Meža noslēpums”, 1961), Eva ( B. Brehta “Lielkungs Puntila un 

viņa kalps Mati”, 1962), Laimdota (Raiņa “Uguns un nakts”, 1965), 

Nastasja Fiļipovna ( F. Dostojevska “Idiots”, 1969). Aktrises ievē-

rojamākās lomas režisora A. Liniņa iestudējumos ir Maksina 

Fouka ( T. Viljamsa “Leguānas nakts”, 1973), Arkadina ( A. Čehova 

“Kaija”, 1976), Rasma ( G. Priedes “Zilā”, 1982). Psiholoģiski smalki 

V. Artmane izstrādāja karalienes Elizabetes tēlu, atklājot pretru-

nu plosītu personību, sievieti, kas ziedojusies valdnieces misijai 

( F. Bruknera “Elizabete, Anglijas karaliene”, 1980). 

Vija Artmane lomu traktējumā nevairījās arī no ekscentriskiem, 

nepievilcīgu īpašību akcentētiem tēliem — Ieva (R. Blaumaņa 

“Indrāni”, 1970), Nadežda Monahova ( M. Gorkija “Barbari”, 1974), 

Anne-Maija ( E. Vetemā “Svētā Zuzanna jeb Meistaru skola”, 

1975), Frīda Simsone ( E. Štritmatera “Bišu Ole”, 1975), Roplainiete 

(R. Blaumaņa “Pazudušais dēls”, 1983). V. Artmane savas pēdē-

jās lomas Dailes teātrī tēloja ar dziļu traģisku pārdzīvojumu — 

Aukle (V. Šekspīra “Romeo un Džuljeta”, 1994), Rakēna kundze 

( E. Zolā “Terēza Rakēna”, 1996),  Zenta Mauriņa izrādē “Sirdij ir 

spārni” (1997). 1998. gadā V. Artmane Jaunajā Rīgas teātrī tēloja 

Grāfieni  A. Puškina stāsta “Pīķa dāma” skatuves variantā. 

Māksliniece piedalījusies daudzveidīgās lomās Rīgas kino-

studijas filmās. Vija Artmane kino debitējusi ar Rutas lomu filmā 

“Pēc vētras” (1956). Viņa atveidojusi gan dramatisma piesātinātus 

tēlus — Dace (“Kā gulbji balti padebeši iet”, 1956), Māra Vilde 

(“Vētra”, 1960), Kristīne (“Purva bridējs”, 1966), Liene (“Mērnieku 

laiki”, 1968), Anna (“Svešās kaislības”, 1983), gan raksturlomas — 

Velta Mežmale (“Kārkli pelēkie zied”, 1961), Nino (“Tauriņdeja”, 1971), 

leitnante Gita — Kņopiene (“Dāvana vientuļai sievietei”, 1973), 

Džūlija Lamberte (“Teātris”, 1978) u.c.  Plašu popularitāti un atzinību 

Vija Artmane iemantojusi ar lomām citu valstu filmās. Īpaša vieta 

aktrises kinobiogrāfijā ir Soņas lomai filmā “Dzimtas asinis” (1964, 

Krievijā). Izcilu sniegumu māksliniece apliecinājusi Onas lomā filmā 

“Neviens negribēja mirt” (1966, Lietuvā). Vija Artmane strādājusi 

ar daudziem krievu režisoriem daudzās Krievijas kinostudijās un 

Krievijā aptaujā atzīta par 20. gadsimta populārāko aktrisi.

Par kinolomām Vija Artmane saņēmusi apbalvojumus 

Vissavienības kinofestivālos, viņai piešķirts PSRS Tautas skatuves 

mākslinieces goda nosaukums (1969), LPSR Tautas skatuves māk-

slinieces goda nosaukums (1965). Vija Artmane ieguvusi LPSR 

Valsts prēmiju (1980), L. Bērziņas balvu (1987) un B. Rūmnieces 

balvu (1996). 

Pretrunīgi vērtēta Vijas Artmanes sabiedriskā darbība — viņa 

bijusi LPSR un PSRS Augstākās padomes deputāte, Padomju Miera 

aizstāvēšanas komitejas locekle. No 1983. līdz 1985. gadam bijusi 

LPSR Teātra biedrības valdes priekšsēdētāja. Pabijusi 45 ārvalstīs, 

galvenokārt, lai filmētos vai veiktu sabiedriskos pienākumus, kas 

bieži nozīmēja padomju iekārtas propagandu.

Vijas Artmanes vārds ilgus gadus žilbināja skatītājus un mirdz 

joprojām. Viņas spilgtākās rakstura īpašības — centība, ārkārtīgi 

lielas darbaspējas, pacietība un neatlaidība, ar kādu viņa veidoja 

lomas. 2004. gadā iznāca aktrises grāmata “Ziemcieši. Mirkļi no 

manas dzīves”. Intriģējošajā atmiņu stāstījumā māksliniece vēsta 

par savas dzīves priecīgajiem un traģiskajiem brīžiem, par sastap-

tajiem cilvēkiem, kuros atpazīstam mums tuvos skatuves elkus, kā 

arī Krievijā un citviet populārus kinoaktierus un vienkārši grāma-

tas autorei tuvus cilvēkus. Uzdrīkstēšanās, pat drosme atklāt plašai 

sabiedrībai parasti noklusēto vai izskaistināto, mijas ar stāstījumu, 

ko iekrāso aktrises temperamentīgā un pat ekspansīvā rakstura 

intonācijas.

“Šai profesijai piemīt skaista 

īpašība, teātra burvība 

slēpjas klātbūtnē, aktieris ir 

kopā ar saviem skatītājiem. 

Skatītāju priekšā viņš 

dzīvo, un ar to šī māksla ir 

nepārvērtējama. Tā 

ir brīnišķīga!” (V. Artmane)
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 Regīna 

EZERA
Regīna Kindzule, dzimusi Šamreto
1930—2002
Rakstniece

Rakstniece Regīna Ezera pieder pie latviešu padomju lite-

rātu paaudzes. Pavisam tapuši trīs desmiti grāmatu. Bet tikai sev 

raksturīgo literāte pateikusi ar trim grāmatām — romānu “Aka” 

(1972), īsprozas krājumu “Cilvēkam vajag suni” (1975) un romānu 

“Zemdegas” (1977). 

Latviešu literatūrā ūdensšķirtni iezīmēja 1944. gads. No lat-

viešu nācijas uz Vāciju vai Zviedriju bēgļu gaitās devās desmitā 

daļa tās dzīvā spēka, bet no rakstniekiem, dzejniekiem, literā-

tiem — četras piektdaļas. Pāri palikušie nogaidīja vai kolaborē-

ja — rakstīja pasūtījuma darbus par izaugsmi sociālisma lielvalstī, 

padomju karavīru varonīgo cīņu Otrā pasaules kara laikā utt. 

Pēc kara izveidojās situācija, kad latviešu literatūras smaguma 

centrs atradās ārpus Latvijas, tur gadu no gada radās vairāki jauni 

romāni un stāstu krājumi, bet Latvijā — tikai daži. Vajadzēja paiet 

gandrīz desmit gadiem, lai literatūrā ienāktu jauna paaudze. 

Kopā ar to latviešu literatūrā ienāca Regīna Ezera un tur palika kā 

latviešu lasītājam saprotamas, visai vienkāršas literatūras radītāja. 

1944. gadam arī ir liela nozīme R. Ezeras dzīvē — viņa kopā ar 

vecākiem devās uz Vāciju, dzīvoja dažādās bēgļu nometnēs pie 

Elbas, kur blakus atradās krievu un amerikāņu karaspēks. Bet tad 

mātes iegribu dēļ 1945. gadā atgriezās Latvijā. Cilvēks dzīvo savā 

laikmetā, bet rakstnieks jo īpaši — izceļošana un atgriešanās bija 

nozīmīgs virzītājspēks visā R. Ezeras dzīvē.

Regīna Ezera (dzimusi  Šamreto, precējusies Lasenberga, vēlāk 

Kindzule) dzimusi 1930. gada 20. decembrī Rīgā. Viņas dzīslās 

plūda dažādu tautu asinis, katrā ziņā latvietības tur nebija vairāk 

par ceturtdaļu, un pati rakstniece atzinusi, ka tāpēc viņas pasau-

les redzējums ir tik daudzšķautņains. Ar sudraba medaļu beigusi 

Natālijas Draudziņas 7. vidusskolu, Latvijas Valsts universitātes 

Vēstures un filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļu. Rakstniece 

līdztekus mācībām strādājusi žurnālā “Bērnība” un laikrakstā 

“Pionieris”. Žurnāla galvenais redaktors bijis  Vladislavs Kaupužs. 

Viņš ieteicis jaunajai žurnālistei rakstīt. Viņa rakstījusi aprakstus 

un kritiskus apcerējumus, daļa no tiem parakstīti ar Regīnas 

Lasenbergas vārdu. 

Rakstnieces pirmā publikācija ir stāsts “Pat īkšķis nelīdzēja” žur-

nālā “Bērnība” (1955), pirmā īsprozas grāmata — “Un ceļš vēl kūp” 

(1961). Tajā lasāmi karalaika stāsti ar autobiogrāfiskām epizodēm. 

Jau kā Regīnu Ezeru rakstnieci 1961. gadā uzņēma Rakstnieku 

savienībā. Tajā pašā gadā tika izdots arī viņas romāns “Zem pava-

sara debesīm”. 1963. gadā iznāca Regīnas Ezeras romāns “Viņas 

bija trīs”, kurā rakstniece atklāj cilvēku savstarpējās attiecības, 

attēlo spēcīgas emocijas.  

Cilvēka un dabas mijiedarbība, dzīvības skaistums un daudz-

veidība, cilvēka, īpaši sievietes sūtība, viņas iekšējās dzīves sarež-

ģītība ir galvenā tēma romānā “Dzilnas sila balāde” (1968), kurā 

tēlots karš kādas jaunas sievietes dzīvē. Romānā “Aka” rakstniece 

tēlo sarežģīto sievietes jūtu pasauli. Šis romāns ir viens no 

populārākajiem rakstnieces darbiem, kuru 1976. gadā ekranizēja 

  G. Cilinskis. Romāns “Zemdegas” tiek uzskatīts par vienu no izcilā-

kajiem mūslaiku latviešu romāniem, kurā tēlotas smalkas dvēseles 

vibrācijas, atklājot cilvēcisko traģēdiju slēptos cēloņus. Šeit vietā 

piebilst, ka padomju gados oriģinālliteratūra tika izdota milzīgos 

metienos. Tā arī Regīnas Ezeras darbi iznākuši desmitos tūkstošu 

eksemplāru metienos un tikuši izpārdoti. 

Regīnas Ezeras īsprozas krājumi “Daugavas stāsti” (1965), 

“Aiztek Gaujas ūdeņi, aiztek” (1968), “Pavasara pērkons” (1973) ir 

pēc žanra un stila ļoti atšķirīgi veidoti. Īsprozas krājumā “Pūķa ola” 

(1995) apkopotas sešas noveles, kas sarakstītas laikā no 1992. līdz 

1995. gadam, pēc šā krājuma noveles “Pūķa ola” 1996. gadā tika 

uzņemta televīzijas filma, kurai Regīna Ezera uzrakstīja scenāriju 

un kurā piedalījās kā aktrise. Viņas pēdējā grāmatā “Odas skum-

jām” (2003) ietverti īsi sacerējumi, ko autore nosaukusi par odām.

Regīna Ezera rakstījusi arī esejas, intervijas un recenzijas. 

Vairāk nekā 20 gadu autore rakstīja iekšējās recenzijas izdev-

niecībai “Liesma”, šajā laikā apcerēdama aptuveni 100 prozas 

manuskriptu. 49 no šīm recenzijām, kas sarakstītas no 1966. līdz 

1985. gadam, apkopotas R. Ezeras grāmatā “Virtuvē bez pavār-

grāmatas” (1989).

Regīnas Ezeras daiļradē liela nozīme ir sapņiem, vīzijām, 

nojautām, fantastiskā un reālistiskā sapludinājumam. Daudzkārt 

rakstniece savā daiļradē vienu notikumu aplūko no dažādiem 

viedokļiem, ievērojot katras personas pasaules uztveri un valo-

das īpatnības. Visnoteiktāk tas īstenots stāstu ciklā “Pie klusiem 

ūdeņiem” (1987).

Regīna Ezera bija izcila tulkotāja. Sākotnēji piedalījusies tul-

kotāju konkursā, kur vajadzējis tulkot fragmentu no  Mihaila 

Ļermontova “Mūsdienu varoņa”, ļoti sarežģīta ritmizēta, dzejiska 

sacerējuma. Tā R. Ezera apguvusi ne tikai atdzejošanu un tulkoša-

nu, bet nereti prozā pati lietojusi dzejiskas un ritmizētas formas. 

Vienkārša un sirsnīga, tāda palikusi tautas atmiņā. “Tikai 

neuzdodiet man jautājumus, uz kuriem es nevaru atbildēt,” viņa 

sacīja uz literārajiem lasījumiem sanākušajai publikai. Aiz šķietamā 

šerpuma un asā tiešuma Regīnā Ezerā slēpās mudinājums katram 

pašam sevī meklēt atbildes uz dzīves uzdotajiem jautājumiem. Tā 

to visu mūžu pie baltas papīra lapas darīja rakstniece.

Regīna Ezera apbalvota ar LPSR Valsts prēmiju (1972), viņai 

piešķirts LPSR Nopelniem bagātas kultūras darbinieces (1974) un  

LPSR Tautas rakstnieces goda nosaukums (1981). Lai arī padomju 

laikā nokļuvusi toreizējās varas labvēlībā, saņēmusi prēmijas, 

godalgas, tomēr nav veltījusi savu daiļradi partijai vai režīmam. 

Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni (1995). 

Regīna Ezera mirusi 2002. gada 11. jūnijā savās mājās —

Ķeguma novada “Briežos”, apbedīta Tomes kapos.  

Žurnāliste  Vladislava Kaupuža 

vadītajā redakcijā. V. Kaupužs 

mudināja jauno žurnālisti 

pievērsties romānu rakstīšanai. 

Tiesa, sākumā, 1961. gadā, 

Regīnai Ezerai iznāca stāstu 

krājums “Un ceļš vēl kūp”

Psiholoģiskās prozas meistare.  Regīna 

Ezera kļuva par spilgtu psiholoģiskās 

prozas parādību latviešu literatūrā. 

Cilvēka un dabas mijattiecības, 

dzīvības skaistums un daudzveidība, 

cilvēka, īpaši sievietes sūtība, viņas 

iekšējās dzīves daudzšķautņainība 

un sarežģītība bija galvenās tēmas 

Regīnas Ezeras prozas darbos

Saņēma gan tautas mīlestību, gan varas iestāžu atzinību.  

LPSR Nopelniem bagātā kultūras darbiniece (1974). LPSR Tautas 

rakstniece (1981). Apbalvota ar Eduarda Veidenbauma prēmiju 

(1968), LPSR Valsts prēmiju (1972), Triju Zvaigžņu ordeni (1995)

Fragments no prozas krājuma “Odas skumjām”.

Tu — kalna smaile. Tu — virsotne, aiz kuras iesākas nokāpšana.

Tu — sieviete.

Tu novītīsi kopā ar meijām un jāņu zālēm. Un tas būs jau rīt. Tevi mičos rīta vējš. Bet tas būs tikai rīt. Vēl viņš guļ. Viņš vēl 

klusi čuč ozola dobumā vāveres migā kopā ar vāverēniem. Vēl nav viņa laiks. Vēl ir tavs laiks. Vēl kāzinieki sauc skurbām 

balsīm: “Rūgts! Rūgts!”, vēl gavilē Tavu vārdu: “Līga! Līga!” Tu smiedamās atkrīti ziedošās papardēs, pēc skūpstiem 

tvīkstošām, no skūpstiem kaistošām lūpām. Un piepeši iztrūksties — vai neiekūkojās dzeguze? Vai neiegaismojās rīts?

LPSR Rakstnieku savienības valdes locekle. Regīna Ezera kopā ar  Jāni 

Peteru LPSR Rakstnieku savienības 9. kongresa prezidijā 1986. gada 3. aprīlī

Regīna Ezera mīlēja dzīvniekus, īpaši savu 

suni, rakstīja par dzīvniekiem. R. Ezera 

asociatīvi saistīja dzīvnieku un cilvēku pasauli, 

visspilgtāk tas redzams “Zooloģiskajās novelēs”, 

īsprozas krājumā “Cilvēkam vajag suni”

Skaistu latviešu kinofilmu scenāriju 

autore. Pēc Regīnas Ezeras romāna 

“Aka” motīviem uzņemta mākslas 

filma “Ezera sonāte” (režisori  Gunārs 

Cilinskis un  Varis Brasla, 1976). 

Filmā pēc noveles “Pūķa ola” 

(režisors  Tālivaldis Margēvičs, 

1976) R. Ezera spēlēja Autori

Sirsnīgu memuāru autore. 

2003. gada decembrī 

klajā nāca rakstnieces 

meitas  Aijas Vālodzes 

sakārtotais Regīnas Ezeras 

nenosūtīto vēstuļu izdevums 

“…pār izdegušiem laukiem 

skrien mans sapnis”. Viņas 

mājās “Briežos” 2003. gadā 

atklāta memoriālā istaba

“Uzlieciet man uz krēsla 

savu kreisās kājas kurpi, un 

es, vēlākais, pēc stundas 

ceturkšņa būšu izdomājusi 

sižetu nelielam stāstam par 

jūsu kreisās kājas kurpi!” 

(R. Ezera)
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 Gunārs

CILINSKIS
1931—1992
Aktieris, kinorežisors

 Jāņa Streiča filmā “Teātris”, ko nopietni kinomīļi atzinuši par 

vienu no labākajām latviešu filmām,  Vijas Artmanes tēlotā Džūlija 

Lamberte par savu vīru Maiklu Goslinu, ko tēloja Gunārs Cilinskis, 

saka: “Viņš ir Anglijas skaistākais vīrietis.” Šī frāze kā magnēts 

pielipa izcilajam latviešu kinoaktierim, ko vēl ilgi pēc viņa nāves 

dievina, mīl un atceras. G. Cilinskis uz skatuves un kinoekrānā 

iemiesoja vīrišķības ideālu, viņa varoņi deva ticību, spēku un 

iedvesmu, radīja priekšstatu par pārliecinošu, neatvairāmu vīrie-

tisko pamatkodolu, ko raksturoja tēlojuma lakonisms, precizitāte 

un mērķtiecība, kā arī laba humora izjūta. No citiem sava laika 

aktieriem viņš atšķīrās ar īpašu, smagnēju izteiksmīgumu. “Ar 

vislakoniskākajiem līdzekļiem visdramatiskajā situācijā viņš pār-

liecināja skatītājus,” par G. Cilinski rakstīja viņa kolēģis  Luijs Šmits. 

“Darbībā uz skatuves vai ekrānā viņš aiz atsevišķa žesta vai vārda 

nianses var uzminēt iekšējo norišu perspektīvā līnijas, kas triec 

skatītāju iztēli dziļumā.”  

Gunārs Cilinskis dzimis 1931. gada 23. maijā Rīgā. Beidzis 

Ogres mežsaimniecības tehnikumu, kļuvis par meža tehniķi, ne 

tikai mīlējis mežu, bet bijis arī labs strādnieks un meža darbu 

organizators. Priekšstatu par aktiera profesiju guvis, piedaloties 

Ogres kultūras nama dramatiskajā pašdarbībā. G. Cilinskis nepa-

visam nav gribējis iet uz dramatiskā pulciņa nodarbībām, taču 

pēc veiksmīgas pirmizrādes, kad jaunais aktieris izjutis skatītāju 

līdzpārdzīvojumu, radusies vēlme tēlot vēl. Tiesa, kādu laiku 

G. Cilinskis nav pat domājis mainīt savu mīļoto mežinieka darbu, 

tomēr, apkārtējo ļaužu mudināts pakļāvies skatuves vilinājumam, 

1951. gada vasarā nokārtojis iestājpārbaudījumus Latvijas Valsts 

konservatorijas Teātra fakultātē, ko beidzis 1955. gadā un kļuvis 

par Drāmas teātra aktieri. Gunāra Cilinska skatuves krusttēvs 

bija  Kārlis Sebris. Drāmas teātrī G. Cilinskis nostrādāja 20 gadu. 

Nozīmīgākās lomas: Oskars ( V. Lāča “Zvejnieka dēls”, 1956), Viljams 

Herberts ( M. Zīverta “Āksts”, 1957), Artūrs de Varvils ( A. Dimā 

“Kamēliju dāma”, 1957), brālis Antonijs ( P. Merimē “Sieviete — 

debess un elle”, 1964), Pelegrīns ( M. Friša “Santakrusa”, 1971). 

Raksturlomās atraisītais talants, vīrišķīgais šarms un enerģija, tēla 

iekšējās dzīves lakoniskais zīmīgums un psiholoģiskā ticamība 

izvirzīja aktieri par galveno lomu tēlotāju. Lepnums un saudzīgs 

maigums, skaudra patiesības izjūta un spīts, temperaments un 

romantika valdzinājusi Ļeoņidika ( A. Arbuzova “Mans nabaga 

Marats”, 1965), Ulda ( Raiņa “Pūt, vējiņi!”, 1968), Stenlija Kovaļska 

( T. Viljamsa “Ilgu tramvajs”, 1969) un citās lomās. Mākslinieka spē-

les stilam piemītošā izteiksmes līdzekļu precizitāte un lakonisms 

piešķīruši vieglu ironijas nokrāsu Alesandro Mediči ( A. de Misē 

“Lorencačo”, 1973) un citiem viņa atveidotajiem skatuves tēliem. 

1975. gadā Gunārs Cilinskis atstāja teātri, lai pilnīgi nodo-

tos kino gan kā aktieris, gan kā režisors. 1985. gadā viņš uz 

Drāmas teātra skatuves nospēlēja savu pēdējo lomu teātrī — 

Arbeņinu  M. Ļermontova “Maskarādē”. Gunārs Cilinskis daudz 

tēlojis gan Rīgas kinostudijas, gan citu padomju republiku un 

ārzemju valstu režisoru filmās. G. Cilinska debija kino notika 

1958. gadā Jāņa lomā filmā “Svešiniece ciemā”. Pēc tam biju-

šas daudzas citas lomas dažādās filmās: Platais (“Cielaviņas 

armija”, 1964), Nikolajs Kuzņecovs (“Garā stiprie”, 1967), Kaspars 

(“Mērnieku laiki”, 1968), Birkenbaums (“Nāves ēnā”, 1971), Nagainis 

(“Ceplis”, 1972), Arvīds (“Zem apgāztā mēness”, 1977), Brengulis 

(“Vecā jūrnieku ligzda”, 1990). 1966. gadā G. Cilinskis kopā ar poļu 

aktrisi  Polu Raksu tēloja  Rostislava Gorjajeva filmā “Noktirne”. 

Filma veltīta Spānijas pilsoņu karam un filmēta Armēnijā un 

Tjanšanā. Cilinskis tēlojis nelielu lomu arī kopā ar  Sofiju Lorēnu 

filmā “Saulespuķes” (1970).  

lzlasījis R. Ezeras romānu “Aka”, G. Cilinskis nolēma to izmantot 

par pamatu filmai un tēlot arī galvenā varoņa ārsta Rūdolfa lomu. 

Scenāriju rakstīja G. Cilinskis un R. Ezera. Padomju laikos nebija 

pieņemts uzņemt sentimentālas filmas. Gunārs Cilinskis pārlie-

cināja kinostudijas māksliniecisko padomi, izvēlējās savus aktie-

rus  Astrīdu Kairišu,  Lilitu Ozoliņu,  Ēvaldu Valteru,  Ģirtu Jakovļevu, 

mājas Kuldīgas pusē, kur filmēt. Tapa filma “Ezera sonāte” (1976), 

kas pārstaigājusi visas Padomju Savienības, kā arī daudzu citu val-

stu ekrānus. 1977. gadā filmai “Ezera sonāte” tika piešķirta galvenā 

balva Vissavienības kinofestivālā un LPSR Valsts prēmija. 

“Ezera sonāte” man bija kā pirmā mīlestība,” vēlāk atzinās 

Gunārs Cilinskis. Gan viņam, gan  Varim Braslam tā bija pirmā 

patstāvīgi režisētā pilnmetrāžas filma. Lilita Ozoliņa atceras: “Ar 

Cilinski bija viegli strādāt, jo viņš pats bija aktieris un stāvējis 

kameras priekšā. Jo gudrāks režisors, jo vairāk viņš uzticas aktie-

riem un rada viņos pārliecību, ka aktieris par šo lomu zina vairāk 

par visiem, izjūt vispareizāk.”

Ar Māra tēlotāja  Egila Vesera veiksmi Gunārs Cilinskis lika 

pamatus vēlākajam latviešu kino principam, ka lielākos panāku-

mus var gūt ar mazu, žiperīgu puišeļu tēliem nedaudz komiskās 

lomās. Pēc veiksmīgās debijas G. Cilinskis turpināja strādāt kino-

režijā. Viņa filmām “Nakts bez putniem” (1979), “Bailes” (1986), 

“Dīvainā mēnessgaisma” (1987), “Vilkaču mantiniece” (1990), 

“Indrāni” (1991) raksturīgas sulīgas krāsas, latviska gaisotne, spilg-

ta laikmeta izjūta. Viņš bieži mēdza filmēties pats savās filmās, tā 

filmā “Agrā rūsa” (1979), kas uzņemta pēc  Elīnas Zālītes romāna 

motīviem, G. Cilinskis tēloja prokuroru Straujumu (šajā filmā gal-

venā varoņa Ķikuļa lomā filmējās kinorežisors Oļģerts Dunkers). 

Filmā “Tarāns” (1982) G. Cilinskis nozīmīgu lomu uzticēja arī savam 

dēlam  Aigaram Cilinskim. G. Cilinskim piešķirts PSRS Tautas skatu-

ves mākslinieka goda nosaukums (1979). 1991. gadā viņš publicē-

jis apcerējumu “Režisora pārdomas filmu starplaikā”. 

1992. gada 25. jūlijā Baltezerā Gunārs Cilinskis ar ūdensslēpēm 

iebrauca debesīs. Apbedīts Meža kapos Rīgā.

“Skaistas cilvēku 

attiecības — tas ir ļoti 

daudz, taču ne viss. Ir vēl 

koks, kuram mēs ejam 

garām un kurš katru reizi ir 

citāds, bet vienmēr skaists. 

Avota ūdens, ko mēs ar 

plaukstu pasmeļam un kas 

kādreiz palīdzēja mums 

slāpes remdēt. Daba ap 

mums savās daudzveidīgajās 

un mūžu mainīgajās 

izpausmēs. Viss pārējais ir 

pakārtots tai. Visas lielās 

mākslas un filozofijas. Mūsu 

augstie mērķi un ikdienas 

sīkā rosīšanās.” (G. Cilinskis)

Kaspars “Velnakaula dvīņos”. 

Kaspars Velnakauls  E. Līva romāna 

“Velnakaula dvīņi” dramatizējumā 

1967. gadā (režisors  Arnolds Liniņš)

“Ezera sonāte” 1976. gadā. Eidis —  Ēvalds Valters, Rūdofs — 

 Gunārs Cilinskis (režisori  Varis Brasla, Gunārs Cilinskis)

Drāmas teātra vadošais aktieris. 

 Baiba Indriksone un Gunārs 

Cilinskis  J. Ļutovska lugas “Ģimenes 

lieta” iestudējumā 1955. gadā 

(režisors  Alfrēds Jaunušans)

Pēdējā loma uz 

skatuves dēļiem. 

Gunārs Cilinskis — Arbeņins 

 M. Ļermontova “Maskarādē” 

1985. gadā (režisors 

Alfrēds Jaunušans)

Centra uzbrucējs.  Kārlis 

Sebris — Lupuss, Gunārs 

Cilinskis — Kačo A. Kusani 

lugā “Centra uzbrucējs 

mirs rītausmā” 1962. gadā 

(režisors Žanis  Katlaps)

“Pūt, vējiņi!”.  Astrīda Kairiša — Zane, 

Gunārs Cilinskis — Uldis  Raiņa “Pūt, 

vējiņi!” iestudējumā 1968. gadā 

(režisors Alfrēds Jaunušans)

“Esi sveicināta, mīlestība!” 

Gunārs Cilinskis un  Antra 

Liedskalniņa  A. Arbuzova lugas “Esi 

sveicināta, mīlestība!” iestudējumā 

1960. gadā (režisors Alfrēds Jaunušans)

Zvejnieka dēls. Gunārs Cilinskis — Oskars,  Karps 

Klētnieks — Vecais Kļava  V. Lāča 

“Zvejnieka dēla” iestudējumā 1956. gadā 

(režisors  Alfreds Amtmanis-Briedītis)

“Ezera sonāte”. Gunāra Cilinska 

pirmā režisētā filma (kopā ar 

Vari Braslu) bija “Ezera sonāte” 

1976. gadā. G. Cilinskis pats 

tēloja Rūdolfu (attēlā). Filma 

viņam atnesa Vissavienības 

kinofestivāla laurus
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 Vizma

BELŠEVICA
Vizma Elsberga 
1931—2005
Dzejniece, rakstniece, tulkotāja, atdzejotāja

“Es mīlu Tevi tā, kā priede aug, — 

Tik neatturami, tik mierīgi un klusi, 

Pār meža smalksni galvu pacēlusi,

Uz pašu sauli jauna priede aug.  

Tu vari brūces viņas miesās cirst, 

Un karstām lāsēm koka asins strāvos, 

Bet drīz pār rētu sveķu bruņas blāvos, 

Jo velti priedes mizā brūces cirst.  

Viss sīko sāpju mēmais rūgtums gaist 

Pret dzīvības un augsmes skaudro prieku. 

Kad priedes galotne ar sauli rītos tiekas,  

Viss sīko sāpju mēmais rūgtums gaist.

Tu sakies mani nesaprotam, draugs!  

Kļauj vaigu priedei augošai, līdz dzirdi,

Un uzklausi līdz galam viņas sirdi!

Es mīlu Tevi tā, kā priede aug.”  

( V. Belševica)

Vizma Belševica ir viena no tām latviešu valodas vārda 

nesējām, kam bija lemts uzturēt latviskumu garajos padomju 

okupācijas gados. Viņas dzeja bija tautā mīļota un daudz lasīta, 

V. Belševicas dzejoļu krājumi 60. gados iznāca desmitiem tūksto-

šu eksemplāru metienā. Netīkamu okupācijas režīmam, padomju 

literatūrkritiķi V. Belševicas dzeju noliedza un pat aizliedza publi-

cēt. Viena no visvairāk pasaules tautu valodās tulkotajām latviešu 

dzejniecēm. Savukārt pati tulkojusi dažādu pasaules autoru prozu 

un liriku. Vairākas latviešu paaudzes uzaugušas ar viņas tulkoto 

“Vinniju Pūku” un citām bērnu grāmatām. Viņa bija tik pazīstama 

visās zemēs abpus Baltijas jūras, ka tika izvirzīta Nobela prēmijai 

literatūrā un guva lielu skandināvu rakstnieku un literatūrkritiķu 

atbalstu.  

Vizma Belševica dzimusi 1931. gada 30. maijā Rīgā. Absolvējusi 

2. poligrāfijas arodskolu Rīgā (1948), neklātienē beigusi Rīgas 

Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu (1955) un M. Gorkija 

Literatūras institūtu Maskavā (1960). Divus gadus strādājusi laik-

rakstā “Pionieris”. Rakstnieku savienības biedre (no 1958).

Vizmas Belševicas pirmie mēģinājumi literatūrā sākušies jau 

drīz pēc kara, pirmais dzejolis publicēts 1947. gadā, taču tikai 

1955. gadā iznāca viņas pir mais dzejoļu krājums “Visu ziemu 

šogad pavasaris”. 

Dzejniece nereti saukta par “sava laika un tautas sirds apziņu”. 

Ne velti pēc dzejoļu krājuma “Gadu gredzeni” (1969) nākšanas 

klajā dzejniecei ilgu laiku tika liegta iespēja publicēt savus dar-

bus. V. Belševica no padomju dzīvi apliecinošas komjaunietes, 

arodskolnieces, kas naivi un paļāvīgi ticēja komunisma ideāliem, 

kļuva par tikpat dedzīgu protestētāju, kad pārliecinājās par ideālu 

nesaskaņu ar dzīvi un saprata komunisma sludinātāju melīgumu 

un divkosību. Savu protestējošo nostāju V. Belševica izteica sav-

dabīgā veidā — ignorējot tālaika dzejniekam obligāto “padomju 

dzīves augšupejas” apdziedāšanu un par tautas likteni runājot 

uz vēsturisku līdzību pamata. Dzejniece iedziļinājās cilvēka jūtu 

dzīvē, pārdzīvojumu pa saules daudzveidīgajās niansēs, atainoja 

ikdienas notikumus. 

Vizmas Belševicas dzejai piemīt augsta dzejas un domas 

kultūra, dzejoļi ir kontrastaini, ekspresīvi,  tajos atskabargains 

spīvums savijas ar trauslu maigumu. Tie ir dramatiski vai lirodra-

matiski, veidoti monologa vai dialoga formā, tā panākot tiešāku 

kontaktu ar lasītāju. Stils ir noslīpēts līdz pilnībai, V. Belševicas 

darbiem raksturīga bagāta valoda, precizitāte, lakonisms, daudz-

veidīgs ritms. 

Kā Vizmas Belševicas literārais mantojums vispirms jāmin 

dzejoļu krājumi “Zemes siltums” (1959), “Jūra deg” (1966), “Gadu 

gredzeni”, “Madarās” (1976), “Dzeltu laiks” (1987). Ar šiem darbiem 

Vizma Belševica kļuva plaši pazīstama pasaulē. Viņas darbus tul-

koja un izdeva Zviedrijā, Vācijā, Krievijā un citās valstīs.

Tiesa, Vizma Belševica rakstījusi arī prozu. Viņas pirmais stāstu 

un noveļu krājums ir “Ķikuraga stāsti” (1965), kur ar savdabīgu 

humoru tiek rādīta zvejnieku dzīve, atklājot rakstnieces izcilās 

novērotājas un raksturotājas spējas. Nākamais noveļu un īso stās-

tu krājums “Nelaime mājās” izdots 1979. gadā.

Daudz lielāku ievērību un atzinību Vizmai Belševicai nesa 

20. gadsimta 90. gados sarakstītā triloģija par meiteni Billi. 

Triloģijas pirmā daļa “Bille” izdota 1992. gadā ASV un 1995. gadā 

Latvijā, saņēmusi Kārļa Gopera fonda balvu (1993). Otrā daļa 

“Bille un karš” (sākotnēji ar nosaukumu “Bille dzīvo tālāk”) iznā-

kusi 1996. gadā. Par triloģijas pirmo un otro daļu autorei piešķirta 

Latvijas Kultūras fonda Spīdolas balva (1997). Trešā daļa “Billes 

skaistā jaunība” iznākusi 1999. gadā. Triloģija “Bille” izdota arī 

zviedru (1999, 2001) un krievu valodā (2000, 2002).

““Bille” ir daļēji autobiogrāfisks stāstījums par mazo meiteni 

Billi, no kuras skatpunkta grāmatā atveidota pasaule. Darbība 

noris 30. gados — laikā, kas mūsu dienās kārtējo reizi pārtapis 

zaudētajā paradīzē. Taču “Bille” nebūt nepieder pie salkani jūs-

mīgajām bērnības atmiņu grāmatām, ar kādām pārpilna latviešu 

literatūra. “Billē” netrūkst ne gaišuma, ne sirsnīgas ironijas, jo auto-

rei piemīt reti sastopamā prasme arī pelēcību aprakstīt koši un 

iespaidīgi.” ( Guntis Berelis, “Latviešu literatūras vēsture”.) 

Vizma Belševica sarakstījusi lugu “Sofijas nolaupīšana” 

(pēc  H. Loftinga darbu motīviem, teātrī 1980). Pēc stāsta “Tās 

dullās Paulīnes dēļ” uzņemta mākslas filma (1979), stāsta dramati-

zējums iestudēts Valmieras Drāmas teātrī (1998).

Savdabīga literārā mantojuma daļa, ko latviešu lasītājam atstā-

jusi Vizma Belševica, ir viņas rakstītās pasakas bērniem “Zem zilās 

debesu bļodas” (1987), “Ceļreiz ceļš uz pasaciņu” (1985). 

2005. gada pavasarī Vizma Belševica saņēma Gada balvu 

literatūrā (atdzejā) par krājumu “Atdzeja”, kur apkopotas acteku 

un uičolu tautasdziesmas un  Dantes Aligjēri,  Viljama  Šekspīra, 

 Viljama Bleika,  Aleksandra Puškina,  Artura Rembo,  Marinas 

Cvetajevas,  Vladimira Majakovska u.c. dzejnieku darbi. Jau ar 

saviem pir majiem tulkojumiem —  K. Paustovska “Zelta rozi” 

(1958) un  E. A. Po “Stāstu izlasi” (1960) — V. Belševica iekļuva 

prozas tulkotāju elitē, pēc tam arī atdzeja kļuva par vienu no 

būtiskām viņas darba jomām  — V. Belševica ar savu devumu 

piedalījās ukraiņu dzejas izlasē “Vētrā iesākta dziesma” (1963). 

No pasaules klasikas veiksmīgiem tulkojumiem jāmin Viljama 

Šekspīra “Makbets” (1977). 1990. gadā Vizma Belševica ievēlēta 

par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekli. Viņas darbs vairāk-

kārt novērtēts ar dažādām balvām, to vidū ar prestižo Tomasa 

Transtremera balvu dzejā (Zviedrijā, 1998) un Gada balvu par 

mūža ieguldījumu literatūrā (Latvijā, 2003). Apbalvota ar Triju 

Zvaigžņu ordeni (1995).

Mirusi 2005. gada 6. augustā Rīgā, apbedīta Raiņa kapos. 

Tautas cieņa un mīlestība. Pateicības vārdus par ieguldījumu 

latviešu literatūrā pauž Latvijas prezidents  Guntis Ulmanis

Izvirzīta Nobela prēmijai literatūrā. 

Vizma Belševica ir svešvalodās visvairāk 

tulkotā latviešu autore, pati ļoti daudz 

tulkojusi un atdzejojusi. Viņa bija Latvijas 

Zinātņu akadēmijas goda locekle

Kopā ar vīru Zigurdu un dēliem — Klāvu un Jāni. Zigurds Elsbergs, 

altists un vijoļmeistars.  Klāvs Elsbergs, dzejnieks un tulkotājs, strādājis 

izdevniecībā “Liesma” un žurnālā “Avots”, tulkojis  G. Apolinēra dzeju 

un  K. Vonnegūta “Lopkautuve Nr. 5”. Gājis bojā nenoskaidrotos apstākļos. 

Dzejnieks  Jānis Elsbergs strādājis žurnālos “Karogs” un “Luna”,

Tulkojis  G. Korso,  G. Snaidera,  V. Vitmena, K. Vonnegūta, 

 Č. Bukovska,  A. Millera,  V. Šekspīra darbus

Zviedrijā. Gotlandē kopā ar vīru 

Z. Elsbergu un Juri Kronbergu — latviešu 

dzejnieku un tulkotāju, kas zviedru valodā 

tulkojis Vizmas Belševicas dzejoļus 

un latviešu tautasdziesmas, kā arī 

V. Strēlertes, I. Ziedoņa, K. Skujenieka 

u.c. dzejnieku darbus. Latvijā izdota 

zviedru dzejas izlase “Mani zviedri” 

(2000) J. Kronberga atdzejojumā 

Godīga un drosmīga.  

“Vizma bija disidente šī vārda 

visīstākajā nozīmē: viņa 

domāja savu domu, dzīvoja 

savu dzīvi. Kopš tā laika, kad 

Vizma bija sapratusi, ka gaišais 

padomju apvārsnis ir melīga 

butaforija, viņa kļuva par 

garīgās pretestības cīnītāju.” 

(Knuts Skujenieks)

Dzejas dienās. 

Kopā ar  Uldi Bērziņu Dzejas 

dienās 1995. gadā pie Raiņa 

pieminekļa. Dzejnieks Uldis 

Bērziņš arī atdzejo un tulko 

no slāvu, semītu, turku, irāņu, 

ģermāņu un citām valodām, 

uzskatāms par vienu no 

nozīmīgākajiem mūsdienu 

atdzejotājiem. Tulkojis 

Veco Derību un Korānu

Bille. 

Ievērojamākais Vizmas 

Belševicas prozas darbs 

ir triloģija par meiteni Billi, 

tas ir daļēji autobiogrāfisks 

darbs. Skatoties Vizmas 

Belševicas bērnu dienu 

fotogrāfijā, mēs redzam Billi 

Kopā ar māti Ievu 

Belševicu 1954. gadā
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 Gunārs

ASTRA
1931—1988
Latvijas brīvības cīnītājs

“Es esmu dzimis tai laikā, kad bērnība bija grūta, taču 

liktenīgu notikumu piesātināta. Tajā laikā es augu un pieradinājos 

analizēt, pretstatīt, salīdzināt un izdarīt attiecīgus secinājumus.

Esmu dzimis pietiekami agri, lai šos notikumus spētu saskatīt, 

un pietiekami vēlu, lai man personīgi paietu secen iespaidi un 

notikumi, kas daudzus cilvēkus uz mūžu sastindzināja, jo viņu 

domāšanu un jūtas nomāca dzīvnieciskas bailes.” (No G. Astras 

aizstāvības runas tiesā 1983. gadā.)

Gunārs Astra dzimis 1931. gada 22. oktobrī Rīgā. Pēc skolas 

beigšanas viņš iestājās Rīgas elektromehāniskajā tehnikumā 

un, to pabeidzis, sāka strādāt rūpnīcā VEF. Būdams erudīts un 

strādīgs, viņš kļuva par septītā radio ražošanas ceha priekšnieka 

vietnieku. G. Astra bija ražena auguma vīrs — divi metri četri cen-

timetri, tāpēc viņš paguva gan uzspēlēt basketbolu, gan gūt vērā 

ņemamus panākumus burāšanas sportā. 

G. Astru centās iesaistīt komunistiskajā partijā, taču viņu neap-

mierināja pastāvošā valsts kārtība, kurā latviešu valodai bija ierā-

dīta otršķirīga vieta, tas, ka Latvijā bija dislocēts milzīgs padomju 

armijas kontingents. 1958. gadā viņš iepazinās ar amerikāņu 

diplomātiem un šī satikšanās mainīja G. Astras dzīvi. Viņš uzzināja 

patiesību par Padomju Savienības mērķiem un nolēma iesaistīties 

cīņā pret okupācijas režīmu. 

Drīz sekoja arests. 1961. gada 26. oktobrī Baltijas kara apgabala 

kara tribunāls piesprieda Gunāram Astram 15 gadus ieslodzī-

jumā, pasludinot viņu par sevišķi bīstamu valsts noziedznieku. 

1963. gadā no cietuma viņu pārveda uz Mordviju. Brīvībā atgrie-

zās nobriedis politiķis, Saharova un citu viņam līdzīgu cilvēku 

domubiedrs un “…atsāka savu noziedzīgo darbību”. 

Gunāra Astras vārds latviešu tautai kļuva pazīstams pagājušā 

gadsimta 80. gadu otrajā pusē, kad Padomju Savienībā sākās pār-

būve, bet Latvijā — Atmoda. 1983. gadā G. Astra tika notiesāts kā 

sevišķi bīstams noziedznieks — recidīvists. Brīvības atņemšana 

uz septiņiem gadiem sevišķā režīmā, nometinājums uz pieciem 

gadiem. Sodu viņš izcieta KPFSR Permas apgabala Čusovajas 

rajonā, apmēram 3000 kilometru no mājām. 

Padomju režīmam Gunārs Astra bija sevišķi bīstams, jo bija 

lasījis  A. Baloža un  U. Ģērmaņa grāmatas par Latvijas vēsturi, tās 

un citas padomju varu atmaskojošas grāmatas pārfotografējis un 

devis lasīt vai atstāstījis to saturu draugiem, glabājis šādas grāma-

tas pie sevis mājās. Par līdzīgiem “noziegumiem” 1983. gadā tika 

notiesāti dzejnieks  G. Freimanis,  J. Rožkalns,  I. Cālītis u.c.

Līdz ar pārbūvi 80. gadu vidū sākās nevardarbīga cīņa par 

Gunāra Astras un citu politieslodzīto atbrīvošanu. Vienlaikus ar 

Gunāra Astras atbrīvošanu brīvā pasaule pieprasīja brīvību un 

neatkarību Latvijai, vienlaikus ar  Marta Niklusa un  Baļa Gajauska 

(politieslodzītie igaunis un lietuvietis) atbrīvošanu — brīvību 

Igaunijai un Lietuvai.  Brīvību Baltijai! 

“Informācijas bads cilvēku 

padara nespējīgu veidot 

pareizus spriedumus, nolemj 

viņa domāšanu atrofijai, ja 

domāšana vispār pagūst 

kaut cik attīstīties. Cilvēks 

ar atrofētu domāšanu ir 

nepilnvērtīgs, pazemots 

cilvēks, viņš ir manipulāciju 

objekts, rotaļlieta, vergs. 

Lai būtu par kaut ko 

pārliecināts, cilvēkam 

ir jāzina. Jāzina, ko par 

viņu, viņa sabiedrību saka 

ienaidnieks, viņam jāprot 

argumentēti apstrīdēt 

pretinieku, ja šādi argumenti 

ir.” (G. Astra)

Vēstules, memorandi, kongresi, konferences. 1986. gada sep-

tembrī Dzintaru koncertzālē notika ASV un PSRS sabiedrības pār-

stāvju tikšanās un konference, kuras norisi piecas dienas pārraidīja 

visas pasaules masu informācijas līdzekļi. Konferences iniciato-

ri — Amerikas Čatokvas institūts un D. Eizenhauera Starptautisko 

attiecību institūts. Tajā piedalījās 250 ASV pārstāvji, arī  Sūzana 

Eizenhauere un ievērojami ASV politiķi, diplomāti, žurnālisti. 

Žurnālisti, valstsvīri, sabiedriskās organizācijas skaidroja patie-

so stāvokli Baltijas valstīs, pieprasīja brīvību politieslodzītajiem 

un Latvijai, Lietuvai un Igaunijai. ASV prezidents  R. Reigans trīs 

reizes publiski aicināja atbrīvot Gunāru Astru,  Andreju Saharovu 

un citus politieslodzītos. Visā pasaulē veidojās jūtams sabiedrības 

spiediens uz PSRS valdību. Tā Gunāra Astras vārds 80. gadu vidū 

un beigās bija bieži dzirdams arī Latvijā — “Brīvās Eiropas” un 

“Amerikas Balss” raidījumos.

Gunāra Astras 1983. gadā LPSR Augstākajā tiesā teiktais 

pēdējais vārds pēc būtības bija manifests latviešu tautai. Tas 

pauda patiesību par latviešu tautas traģisko stāvokli. Gan par 

Ribentropa—Molotova paktu, gan par PSRS iebrukumu Latvijā 

1940. gada 17. jūnijā, gan par Latvijas pārkrievošanu, par sveš-

tautiešu virskundzību un okupācijas režīmu. Par sevišķi bīstamu 

noziedznieku atzītais Gunārs Astra tika sodīts par patiesību, ko visi 

it kā zina, tikai baidās teikt.

Nevardarbīgā cīņa turpinājās. Modās Latvija, modās Baltija. 

1987. gada 14. jūnijā mītiņā komunistiskā terora upuru piemiņai 

Rīgā pie Brīvības pieminekļa Gunārs Astra nebija viens. Baltijā 

sākās protesta mītiņi, konferences un vairāk vai mazāk atklāti sāka 

darboties drosmīgas sabiedriskās organizācijas — “Helsinki-86”, 

Vides aizsardzības klubs. Doma bija viena: brīvība Latvijai nav 

jālūdz, tā jāpieprasa!

1988. gadā G. Astra saslima un 1988. gada 6. aprīlī visai neskaidros 

apstākļos nomira kara hospitālī Ļeņingradā. 19. aprīlī Gunāru Astru 

apbedīja Meža kapos Rīgā. Pēdējā gaitā viņu pavadīja tūkstošiem 

cilvēku. Kapu aizbēra ar rokām. Pirmo reizi pēc Otrā pa saules kara 

publiski tika dziedāta Latvijas himna “Dievs, svētī Latviju!”. 

Gunārs Astra Latvijas brīvības cīņai atdeva “savu dzīvi, savu 

gribu” ( Rainis). Ieslodzījumā pavadīja gandrīz 20 gadus. G. Astra 

ir latviešu tautas sirdsapziņa. Savā cīņā viņš nekad nav bijis viens. 

Dažādos mūža periodos vienmēr jutis savas tautas patieso 

vēlmi — brīvību. “Vienotībā Latvijas tautas dzīvība,” — tas ir 

G. Astras novēlējums īsi pirms nāves 1988. gada 25. martā. 

1991. gada 22. novembrī Gunāra Astras atdusas vietā Meža 

kapos tika atklāts mākslinieka  R. Muzikanta veidots piemineklis pēc 

arhitekta  P. Štokmaņa meta. Latvijas valsts 75. gadadienā, 1993. ga-

da 18.  novembrī, Rīgā pie Rīgas apgabaltiesas nama Brīvības 

ielā 34 uzstādīta G. Astram veltīta piemiņas plāksne. G. Astras vārdā 

Rīgā nosaukta iela.

Daugavas krastā. Gunārs Astra (stāv 

aizmugurē) kopā ar domubiedriem — 

brīvības cīnītājiem no Latvijas, Lietuvas 

un Igaunijas Daugavas svētkos 

1982. gadā. Pirmais no labās sēž Arnis 

Pūpols, otrais — Knuts Skujenieks — 

dzejnieks un atdzejotājs no 

daudzām valodām, kuru par 

pretpadomju uzskatiem 1962. gadā 

notiesāja uz septiņiem gadiem 

soda nometnēs Mordvijā 

Ģimene. Gunārs Astra 

kopā ar sievu Līviju un dēlu 

Kristapu 1988. gadā

Atmodas sākumā. Tikšanās ar 

norvēģu žurnālistikas studentiem 

Jura Ziemeļa dzīvoklī 1988. gadā 

1988. gads — daudzi brīvībai vēl netic, bet Gunāra Astras 

mājās par to cīnās, gluži vai  Raiņa vārsmām skanot: “Tas jaunais 

laiks, kas šalkās trīs, tas nenāks, ja ļaudis to nenesīs.” 

Pirmajā rindā no kreisās:  Līvija Astra,  Ilga Pūpola,  Raits Valters,  Marta 

Astra, Gunāra Astras dēls  Kristaps,  Inga Liepiņa,  Valts Titavs. Otrajā 

rindā: Gunāra Astras brālis  Leons Astra, Rencis, Daina, Gunārs 

Astra,  Eduards Berklavs, Gunāra Astras brāļadēls  Ģirts Astra,  Diāna 

Repše, Gunāra Astras ieslodzījuma biedrs  Vitolds Baikovs,  Lelde 

Titava,  Gunārs Freimanis,  Dans Titavs,  Aleksandrs Kiršteins. Attēls 

uzņemts 1988. gadā pēc E. Berklava priekšlasījuma par 1959. gada 

notikumiem Latvijā Gunāra Astras sievasmāsas  Ingrīdas Titavas 

dzīvoklī Rīgā, Miera ielā 19

1988. gads — Padomju Savienība 

pasaulei demonstrē pārbūvi,  Mihails 

Gorbačovs runā par cilvēktiesībām, 

bet padomju cietumos joprojām 

smok brīvības cīnītāji. Gunārs 

Astra 1988. gada 25. janvārī, 

neilgi pirms atbrīvošanas, tiekoties 

ar  Līviju Astru (L. Astras foto)

Biedri dzīvē un cīņā. 

Līvija un Gunārs Astras 

1988. gadā

 Atmodu Padomju 

Savienībā iezvanīja Latvijas 

cilvēktiesību aizstāvēšanas 

grupa “Helsinki-86”. 

Viens no grupas “Helsinki-

86” vadītājiem  Juris 

Ziemelis un Gunārs Astra 

pēc Gunāra atgriešanās no 

ieslodzījuma 1988. gadā

Gunāra Astras bēres 1988. gada 

19. aprīlī. Gunāra Astras izvadīšana 

pēdējā gaitā izvērtās tautas 

manifestācijā, viņa kapu aizbēra ar rokām
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Atmodas laika tautas apvienotājs. 

Profesors Ilmārs Lazovskis 1989. 

gadā kļuva par Latvijas Tautas frontes 

valdes locekli, organizēja sadarbību ar  

latviešu ārstiem trimdā. Attēlā: Ilmārs 

Lazovskis (vidū) kopā ar ārstiem  Zigurdu 

Sūrīti un  Zigurdu Bērzupu no ASV

Docētājs. Ilmārs Lazovskis kopā profesoru  Nikolaju 

Skuju, savas katedras docētāju

Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) dibinātājs. 

Ilmārs Lazovskis sekmēja LĀB atjaunošanu 1988. gada 16. septembrī, 

kļuva par tās viceprezidentu. 1989. gada jūnijā profesors bija viens no 

Pasaules latviešu ārstu 1. kongresa  organizatoriem, ar viņa morālo atbalstu 

pēc daudzu gadu pārtraukuma Latvijā atkal sāka iznākt  ārstu žurnāls

Medicīnas vēsturnieks. 

 Ilmārs Lazovskis saņem 

Paula Stradiņa balvu no 

Paula Stradiņa Medicīnas 

muzeja direktora  Kārļa Ērika 

Arona (1998). Aizmugurē 

profesors  Kristaps Zariņš no 

ASV, kurš arī saņēma šo balvu

Terapijas skolas 

pārmantotājs. 

Ilmārs Lazovskis turpināja 

sava skolotāja profesora 

Kristapa Rudzīša iedibinātās 

skolas tradīcijas, turpināja 

attīstīt medicīnas filozofiju 

un terminoloģiju. Attēlā: 

Ilmārs Lazovskis pie sava 

skolotāja portreta

Izglītības un kultūras 

darbinieks. 

Profesors Ilmārs Lazovskis 

1987. gadā kļuva par Latvijas 

Kultūras fonda valdes locekli, 

no 1989. līdz 1992. gadam bija 

Spīdolas padomes priekšsēdis 

un izvērsa rosīgu darbību 

izglītības laukā. Attēlā: Ilmārs 

Lazovskis ar Spīdolas skolas 

direktoru  Andri Tomašūnu

Ģimene. Ilmāra Lazovska dzīvesbiedre 

Edīte ir ginekoloģe. Dēls Juris, 

sekodams tēva paraugam, par savu 

specialitāti internajā medicīnā izvēlējās 

reimatoloģiju un strādā Kanādā. Meita 

Māra Grudule ir Latvijas Universitātes 

Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras 

katedras asociētā profesore 

Sava laikmeta medicīnas sirdsapziņa. Latvijas medicīna kā 

zinātne, amats un māksla visvairāk saistāma ar internista Ilmāra 

Lazovska vārdu. Viņš turpināja un attīstīja Latvijas terapijas skolu. 

Tagad pamatoti pieņemts uzskatīt, ka nozīmīgākā un bagātākā 

Latvijas medicīnas zinātniskā skola ar raksturīgām un labi izkop-

tām pētniecības, domas un gara tradīcijām ir fakultātes terapijas 

jeb  Zīles—Rudzīša—Lazovska skola. Skolas pamatlicējs profesors 

Mārtiņš Zīle kopā ar Tērbatas gaisotni akumulējis sevī Krievijas un 

Vakareiropas 19. un 20. gadsimta mijas sasniegumus patoloģis-

kajā fizioloģijā, klīniskajā domāšanā un analīzē. Profesors Kristaps 

Rudzītis šo skolu bagātināja, interno medicīnu papildinot ar 

medicīnas filozofiju un medicīnas terminoloģiju. 

Fiziski un intelektuāli profesors Ilmārs Lazovskis pieder pie 

plašās medicīnas zinātnieku un mācībspēku paaudzes, kas nāca 

pasaulē 20. un 30. gadu mijā. Viņus tieši neskāra Otrais pasaules 

karš, taču viņi agri guva dzīves rūdījumu skarbos kara un pēckara 

apstākļos. Kara gadu zaudējumi Latvijai bija divas trešdaļas ārstu un 

mācībspēku, tādēļ šās paaudzes pārstāvji izvirzījās katrs savas noza-

res vai disciplīnas priekšgalā jau 20. gadsimta 60. gados, izveidoda-

mi skolas un nodrošinādami tām pēctecības saites ar iepriek šējās 

paaudzes Latvijas klīniskās medicīnas un zinātnes tradīcijām.  

Šajā paaudzē Ilmārs Lazovskis bija izcils internists, pētījis nieru 

slimību epidemioloģiju, izstrādājis intersticiālā nefrīta un mezan-

gioproliferatīvā glomerulonefrīta patoģenēzes (īpaši eritrocitū-

rijas) imunoloģiski bioķīmisko koncepciju. Izstrādājis un ieviesis 

nieru slimību diagnostikas metodes, nieru biopsiju ultraska-

ņas kontrolē, zinātniski pamatojis hematūriskā glomerulonefrīta 

ārstēšanas principus. 

Starptautiski atzīts nieru slimību docētājs — lasījis lekcijas 

Heidelbergā, Briselē, Losandželosā, Ņujorkā, Toronto, Vašingtonā, 

1994. gadā bijis Kalifornijas universitātes viesprofesors ASV, 

1996. gadā — Minhenes Tehniskās universitātes Medicīnas fakul-

tātes viesprofesors VFR, daudz lasījis lekcijas un docējis arī citās 

Rietumeiropas universitātēs.

Ilmārs Lazovskis dzimis 1931. gada 19. novembrī Rīgā. Pēc tei-

cami pabeigtas Rīgas 1. vidusskolas 1950. gada vasarā I. Lazovskis 

iestājās Latvijas Valsts universitātes Medicīnas fakultātē, bet stu-

dēja jau tieši togad dibinātajā Rīgas Medicīnas institūtā (RMI), ko 

pabeidza ar teicamnieka diplomu. Strādāja Gulbenē, 1958. gadā 

iestājās aspirantūrā pie profesora Kristapa Rudzīša. 1965. gadā viņš 

tika ievēlēts par Fakultātes terapijas katedras docentu. 60. gadu 

otrajā pusē I. Lazovskis, pasliktinoties profesora Rudzīša veselībai, 

daudz viņam palīdzēja monumentālās vārdnīcas “Terminologia 

medica” pabeigšanā. Pēc daudziem gadiem — 2003. gadā, kad 

sašķobījās paša veselība — I. Lazovskis sāka jauna, papildināta 

“Terminologia medica” izdevuma rediģēšanu, darbu pabeidza 

viņa skolnieki. 

Profesoram K. Rudzītim ilgstoši slimojot, 1972. gadā I. Lazovski 

ievēlēja Fakultātes terapijas katedras vadītāja amatā. 1977. gadā 

viņš pārņēma arī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA)  Terminoloģijas 

komisijas Medicīnas terminoloģijas apakškomisijas vadību.

Medicīnas zinātņu doktora disertāciju Ilmārs Lazovskis aizstā-

vēja tieši sava skolotāja Kristapa Rudzīša nāves dienā, 1978. gada 

27. februārī. 1979. gadā I. Lazovskis tika ievēlēts par profesoru. 

80. gados tapa vairākas plašas I. Lazovska mācību grāmatas 

internajā medicīnā: “Iekšķīgo slimību pamati” (1985), “Praktiskā 

reimatoloģija” (kopā ar  Ivaru Siliņu, 1988), “Praktiskā nefroloģija” 

(kopā ar  Uldi Brūveri un  Hariju Čerņevski, 1990). Pēc tam sekoja 

sešu autoru kopdarbs “Iekšķīgo slimību klīniskā farmakoterapija” 

(1994), bet kopā ar Aivaru Pētersonu un ASV profesoru  Egilu 

Vēverbrantu grāmata “Kā atklāt un ārstēt nieru slimības” (1998).

1990. gadā profesors Lazovskis tika ievēlēts par LZA kore s-

pondētājlocekli, bet 1992. gadā par LZA īsteno locekli — akadē-

miķi, no 1998. gada bija LZA Senāta loceklis. 1995. gadā iecelts 

par Latvijas Medicīnas akadēmijas P. Stradiņa klīniskās slimnīcas 

Iekšķīgo slimību klīnikas vadītāju. “Ar šo slimnīcu saistīts viss mans 

darba mūžs. Te arī es pats esot nācis pasaulē. Turklāt gandrīz bla-

kus manam tagadējam darba kabinetam.” 

Trešās atmodas sākumā Ilmārs Lazovskis bija Latvijas Tautas 

frontes pirmās domes loceklis, piedalījās Latvijas Ārstu biedrības 

dibināšanā, bija tās pirmais viceprezidents. Profesors intere-

sējies par haosa teoriju medicīnā un fenomenoloģisko pie-

eju pacientam. Par nopelniem Latvijas neatkarības atjaunošanā 

I. Lazovskis 1995. gadā tika apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. 

No 1995. līdz 1999. gadam profesors Lazovskis bija Triju Zvaigžņu 

ordeņa domes loceklis. 1998. gadā I. Lazovskim piešķīra Paula 

Stradiņa balvu, bet 1999. gadā Kristapa Rudzīša balvu. 2001. gadā 

I. Lazovskis tika ievēlēts par Latvijas Ārstu biedrības godabiedru. 

Profesors Ilmārs Lazovskis uzsvēra labas izglītības nozīmi 

cilvēka personiskajā, nācijas un valsts dzīvē. Ar savu plašo skatu 

uz norisēm Latvijā un pasaulē, ar savu valodu prasmi (latviešu, 

krievu, vācu, angļu, latīņu, kā arī spāņu un franču valoda), ar savu 

analītisko prātu un intuīciju profesors centās aizkavēt vidējās 

izglītības pārmaiņas degradācijas virzienā, stiprināt augstākās 

izglītības kvalitāti, uzsvēra mūžizglītības nozīmi. Ilmārs Lazovskis 

bija savas tautas skolotājs — viņš publicējis simtiem rakstu par 

cilvēka veselību, veselīgu dzīvesveidu, skaidrojis slimību būtību, 

rakstījis par ārsta ētiku, ārsta attiecībām ar pacientu. 

Miris 2003. gada 19. oktobrī Rīgā, apbedīts Meža kapos. Kā 

kopsaucējs radošajam mūžam kalpo I. Lazovska vārdi par savu sko-

lotāju Kristapu Rudzīti, ko pilnā mērā varam attiecināt arī uz pašu 

Ilmāru Lazovski: “Profesors bija ieradies šajā pasaulē, lai izpildītu 

savu pienākumu, un to veica godam, iespējams, sev radot vismaz 

laimes ilūziju, bet citiem pārbagāti dodot rosinātāju gaismu.”

“Viņš bija meklētājs un 

domātājs, kurš nevairījās 

iet arī neiestaigātus ceļus, 

paust pārdrošas, daudziem 

dažkārt grūti saprotamas 

vai pieņemamas atziņas. Ja 

cilvēks uzdrīkstas iet šādu 

ceļu, tad viņš kļūst nevis par 

vienas konkrētas profesijas 

pārstāvi, bet par cilvēku, 

kurš, līdzdalot savā dzīvē 

iegūtās atziņas un pieredzi, 

var palīdzēt mācīties citiem.” 

(J. Rubenis)

 Ilmārs 

LAZOVSKIS
1931—2003
Ārsts, publicists, sabiedrisks darbinieks 

Nozīmīgākā medicīnas grāmata 

Latvijā. 1971. gadā tika izdota Ilmāra 

Lazovska grāmata “Klīniskie simptomi 

un sindromi” ar skaidrojumiem latviešu 

un krievu valodā. Maskavā krievu 

valodā šī grāmata izdota 1981. gadā 

un Prāgā čehu valodā — 1986. un 

1990. gadā. Būtiski pārstrādāta, 

tā no jauna izdota Rīgā 2001. gadā 

latviešu, angļu un krievu valodā 

Ārsts un docētājs. 

Ilmārs Lazovskis bija izcils 

diagnosts un savas zināšanas 

labprāt nodeva studentiem

Terapijas pulciņš — izcilu ārstu kalve. Studējot propedeitiku, 

Ilmārs Lazovskis iekļāvās studentu terapijas pulciņa darbā. Pulciņu 

vadīja profesors  Kristaps Rudzītis (vidū), kas I. Lazovskim radīja 

paliekošu interesi par iekšķīgo slimību diagnostiku un ārstniecību
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 Inese

JAUNZEME
1932
Olimpiskā čempione šķēpa mešanā, ārste ortopēde

Ģimenes lokā. 

Pirmajā rindā: mazdēls Kristaps un meita 

Inguna. Otrajā rindā no kreisās: meita 

Vita, mazmeitas Līna un Daiga, mazmeita 

Evija ar vīru Raimondu un dēlu Oskaru

Latvijas sporta lepnums. No kreisās: Elvīra Ozoliņa (olimpiskā čempione 

šķēpa mešanā 1960. gadā), Jānis Lūsis (olimpiskais čempions šķēpa 

mešanā 1968. gadā, olimpisko bronzas un sudraba medaļu ieguvējs, 

attiecīgi 1964. un 1972. gadā), Inese Jaunzeme, Uljana Semjonova 

(olimpiskā čempione basketbolā 1976. un 1980. gadā), Dainis Kūla 

(olimpiskais čempions šķēpa mešanā 1980. gadā), Ivans Klementjevs 

(olimpiskais čempions kanoe airēšanā 1988. gadā, divu olimpisko 

sudraba medaļu ieguvējs 1992. un 1996. gadā), Žoržs Tikmers 

(Latvijas Olimpiskās komitejas viceprezidents, olimpiskās sudraba 

medaļas ieguvējs akadēmiskajā airēšanā 1980. gadā). Škēpa mešana 

ir vieglatlētikas disciplīna, kurā latvieši guvuši visvairāk medaļu  — 

2004. gadā olimpisko sudraba medaļu ieguvis arī Vadims Vasiļevskis

Rīgas Medicīnas institūta beidzēja. 

Aktīvi sportojot, Inese Jaunzeme nepameta studijas RMI un kļuva 

par ārsti. Attēlā: izlaidumā RMI direktors  Ernests Burtnieks 

ir gandarīts, pasniedzot diplomu olimpiskajai čempionei

Ārste. Beigusi sportistes gaitas, 

Inese Jaunzeme kļuva par ārsti 

ortopēdi, aizstāvēja disertāciju

Rīgas Medicīnas institūta 

Ortopēdijas un kara medicīnas 

katedras docente. 

Inese Jaunzeme operē 

kopā ar katedras vadītāju 

un Traumatoloģijas un 

ortopēdijas zinātniskās 

pētniecības institūta direktoru 

profesoru  Viktoru Kalnbērzu

PSRS izlases līdere. 

Lai padomju okupācijas gados 

latvieši tiktu PSRS izlasē, viņiem 

bija jābūt galvas tiesu pārākiem 

par Krievijas sportistiem. PSRS 

izlasē sportisti bieži tika iekļauti, 

ņemot vērā arī dzīvesvietu. 

 Inese Jaunzeme pārstāvēja 

Latviju un aktīvās sportistes 

gaitas savienoja ar mācībām 

Rīgas Medicīnas institūtā

“Latviešu nama” saimniece. 44 gadus pēc Ineses Jaunzemes uzvaras 

Melburnas olimpiskajās spēlēs viņa atkal nonāca olimpiskajās spēlēs 

Austrālijā, Sidnejā, šoreiz kā simboliskās “Latviešu nama” saimniece. Attēlā: 

Inese Jaunzeme Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā pirms došanās uz Sidneju

Pirmā olimpiskā čempione no Latvijas. Savās pirmajās un 

vienīgajās olimpiskajās spēlēs Melburnā 1956. gadā Inese 

Jaunzeme kļuva par olimpisko čempioni šķēpa mešanā

“Lielais sports pielīdzināms 

ceļojumam nezināmajā, 

kur galvenais arguments 

ir nevis veselība, bet 

pašapliecināšanās, rekordi 

un uzvaras kaifs — kas gan 

var būt vēl brīnišķīgāks!” 

(I. Jaunzeme, 2002)

Pirmā latviešu olimpiskā čempione. Pirmā sieviete — zelta 

medaļas ieguvēja vasaras olimpiskajās spēlēs no Latvijas. Ievadīja 

latviešu škēpmetēju panākumu sēriju desmitiem gadu garumā.

Inese Jaunzeme dzimusi 1932. gada 21. maijā Pļaviņās. Jau 

skolas gados viņa no sporta veidiem nodarbojās galvenokārt ar 

basketbolu, bet trenējās arī vieglatlētikā, kas palīdzēja uzturēt 

labu sportisko formu. Šķēpu viņa sāka mest tikai 1949. gadā. 

1952. gadā Inese Jaunzeme iestājās Rīgas Medicīnas institūtā 

(RMI), taču turpināja cītīgi trenēties. Ineses treneris bija  Alberts 

Putāns, kas 40. gadu beigās un 50. gadu sākumā bija Latvijas 

labākais vesera metējs. Ar viņa palīdzību un pašas neatlaidību 

I. Jaunzemes rezultāti strauji uzlabojās. 

1956. gada pavasarī, viesojoties Tallinā, Inese Jaunzeme pirmo-

reiz kļuva par Latvijas rekordisti, tad PSRS 1. tautu spartakiādē 

ierindojās trešajā vietā. Šis rezultāts bija pietiekams, lai I. Jaunzeme 

tiktu ieskaitīta PSRS izlases kandidātos un dotos uz treniņnometni 

Taškentā, kur Ineses darbaspējas un talants izpaudās jo spilgti. 

Braucot uz treniņnometni, Inesei pat prātā nenāca, ka viņa varētu 

tikt uz olimpisko Melburnu, bet jau pēc dažiem mēnešiem viņa 

uz olimpiskajām spēlēm brauca kā PSRS izlases līdere. 

Melburnas olimpisko spēļu laikā Inese Jaunzeme bija RMI  

ceturtā kursa studente. Sagadīšanās pēc RMI direktors  Ernests 

Burtnieks nebūt nebija sporta fanātiķis un uz studentu sportot-

kāri raudzījās ar neslēptu nepatiku. Tiesa, viņa viedoklis kardināli 

mainījās pēc tam, kad RMI studente saņēma olimpisko zeltu.

Olimpiskajās spēlēs Ineses Jaunzemes rezultāts bija 53,86 met-

ri. Savas konkurentes viņa pieveica ļoti pārliecinoši — otrās vietas 

ieguvēju pārspējot par apmēram trim metriem. 

Tolaik informācija izplatījās lēni. Kāds no lietuviešu treneriem 

piezvanīja no Viļņas un ziņoja, ka Inese Jaunzeme Melburnā esot 

izcīnījusi olimpisko zeltu. Tas likās neticami, taču jau pēc dažām 

stundām Rīgā visi runāja tikai un vienīgi par šo uzvaru. Visu Rīgas 

sporta draugu sarunu degpunktā bija Inese, jo viņa taču bija 

pirmā latviete, kas ieguvusi olimpiskās čempiones nosau kumu. 

1957. gada 11. janvārī Inese Jaunzeme atgriezās Latvijā — 

olimpieši mājup brauca ar kuģi “Gruzija”. Viņu sveica toreizējā 

Latvijas komunistiskā valdība  Viļa Lāča un  Jāņa Kalnbērziņa per-

sonā. Inese teica runu, kurā pateicās mātei, trenerim un visiem, 

kas palīdzējuši gūt uzvaru, bet nepaslavēja komunistisko partiju, 

kā tolaik bija pieņemts. RMI direktora pavēle par izslēgšanu no 

augstskolas kavējumu dēļ bija pārvērtusies par pateicību. 

Zināms kuriozs bija tas, ka pirms olimpiskajām spēlēm Inese 

Jaunzeme bija izpildījusi PSRS sporta meistara normatīvu, bet 

padomju sporta funkcionāri šo nosaukumu viņai nebija pie-

šķīruši. Pēc olimpiskajām spēlēm Inese Jaunzeme saņēma PSRS 

Nopelniem bagātā sporta meistara nozīmīti un diplomu, tā arī 

nekļūstot par sporta meistari.

Inese Jaunzeme turpināja sportistes gaitas. Vēl 1960. gada 

jūnijā sacensībās Tartu viņa sasniedza savu visu laiku labāko rezul-

tātu — 55,73 metrus, kas tai brīdī bija piektais labākais pasaulē. 

Tomēr uz Romas olimpiskajām spēlēm viņa vairs netika. 

Inese Jaunzeme uzskata: “Kas galu galā ir čempions?! Tu vari 

lepoties ar šo titulu, kad esi spēka pilns un, ja pat vairs neuzvari, 

tomēr joprojām esi drauds saviem konkurentiem. Bet, ja esi no 

sporta aizgājis, nekonkurē, tad, manuprāt, titulam zūd jēga.” 

Inese Jaunzeme 1958. gadā pabeidza RMI un atbilstoši spor-

tiskajam garam par savu specialitāti izvēlējās traumatoloģiju un 

ortopēdiju. Viņa nonāca Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas 

zinātniskās pētniecības institūtā un šajā iestādē, lai kā laika gaitā 

mainījies tās nosaukums, strādā vēl šobaltdien. I. Jaunzeme, 

sākot ārstes gaitas, esot daudz operējusi, asistējusi, savu sportā 

gūto izturību pilnīgi atdodot profesionālai izaugsmei. Viņa ātri 

pierādīja savas darba spējas, akadēmisko domāšanas veidu un 

plašo redzesloku, tādēļ profesors  Viktors Kalnbērzs viņu aicināja 

strādāt RMI Ortopēdijas un kara medicīnas katedrā. Medicīnas 

zinātņu kandidāta (mūsdienu medicīnas doktora) disertāciju viņa 

aizstāvēja 1970. gadā par nedzīstošu kaulu lūzumu konsolidēša-

nu — stimulāciju. Viņas pieredzi ortopēdijā vairāk nekā 40 gadus 

pārņēmuši Rīgas Stradiņa universitātes studenti. I. Jaunzeme ilgus 

gadus lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības ortopēdijā. 

Apbalvota ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (2000).

Pašlaik Inese Jaunzeme ir Latvijas Olimpiešu kluba prezidente. 

Šis klubs ir Starptautiskās olimpiešu asociācijas atzīta sabiedriska 

organizācija, kas apvieno olimpiskajās spēlēs piedalījušos Latvijas 

sportistus. Klubs popularizē veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un 

olimpiskās idejas jaunatnes vidū, vides aizsardzību un vides izglī-

tību, apzina Olimpiešu kluba biedrus un informē sabiedrību par 

izcilākajiem Latvijas sportistiem. 

Sidnejas olimpisko spēļu laikā 2000. gadā Inese Jaunzeme 

bija “Latviešu nama” saimniece. Austrālijā ir ļoti plaša latviešu 

kopiena, un Sidnejā tā bija speciāli uzbūvējusi savu namu. Šajās 

telpās olimpisko spēļu laikā latviešiem bija dota iespēja parādīt 

savu viesmīlību, ienest tajā ne tikai latvisko, bet arī sportisko 

garu. Cilvēki tur satikās, veidoja jaunas saites. Ieradās arī tie, kas 

Inesi Jaunzemi atcerējās kā olimpisko čempioni, rādīja viņas 

Melburnas olimpisko spēļu laikā rakstītos autogrāfus. Tur viņa arī 

pirmoreiz redzēja toreiz filmēto startu no sākuma līdz galam un 

arī apbalvošanu. 

Ineses Jaunzemes jaunā aizraušanās ir vides, meža sakopšana, 

uz ko viņa aicina domubiedrus. Tīra vieta ir vieta, kur augt un zaļot 

kokiem. Ja bērni un jaunieši stāda kokus, viņi būs saudzīgi pret 

dabu. Inese Jaunzeme saka: “Cik ilgi var operēt? Ir taču vecuma 

limits! Tāpat kā sportā. Taču meža sakopšana ir sava veida plas-

tiskā ķirurģija!”
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1933
Dzejnieks, esejists, publicists

Tautā iemīļotu dziesmu vārdu 

autors Imants Ziedonis 

un komponists  Raimonds 

Pauls. Ar I. Ziedoņa vārsmām 

komponētas daudzas kora 

dziesmas un solodziesmas 

“Mīlestība ir vislielākā 

vērtība pāri atomzinātnēm 

un astronomijai, un to 

visgrūtāk pierādīt un 

iešifrēt. Tai nav savas 

zīmes. Tā ir par lielu 

jebkurai zīmei un visām 

zīmēm.” (I. Ziedonis)

Izcili talantīgs dzejnieks, publicists, kultūras un sabiedrisks 

darbinieks. Jau kopš 20. gadsimta 60. gadiem baudījis tautas, 

it īpaši — jaunatnes cieņu un mīlestību. Viņš ienāca kā jaunas 

paaudzes dzejnieks un domātājs ar saviem stiprajiem vārdiem 

sagurušajā latviešu tautā, kas klusēja vai runāja pusbalsī nepil-

niem vārdiem un teikumiem. Imants Ziedonis saprata, ka visu 

pateikt nav lemts un ļauts, tādēļ meklēja izteiksmes formas, kas 

bija nesaprotamas vai pārlieku sarežģītas padomju cenzūrai. 60., 

70. un 80. gadi ir Ziedoņa laiks.

“Katrs laiks prasās tikt piepildīts. Mans laiks, varētu teikt, iekrita 

nelaikā — mans laiks nebija no gaišākajiem, tas bija retināts laiks. 

Tajā nebija blīvuma, tajā grūti bija panākt piepildītības sajūtu. Jo, 

raugi, domas, vārdi un darbi, šie radītāji spēki — domas, vārdi 

un darbi šajā laikā nebija saskaņā, tie neatbilda cits citam. Starp 

domām un vārdiem bija izveidojušies lieli retinājumi, pauzes, pie-

sardzīgi noklusējumi. Daudz skaistu domu tika domāts, bet tās 

apsīka, pirms tika pateiktas,” tā par savu laiku pats Imants Ziedonis 

rakstīja 2002. gadā.

Imants Ziedonis dzimis 1933. gada 3. maijā Rīgas apriņķa 

Slokas pagasta Ragaciema “Birutās” zvejnieka ģimenē, beidzis 

Tukuma 1. vidusskolu un Latvijas Valsts universitātes Vēstures 

un filoloģijas fakultāti, kā arī Augstākos literāros kursus Maskavā. 

Viņa pirmās publikācijas datētas ar 1956. gadu, bet tikai 1961. ga-

dā iznācis pirmais dzejoļu krājums “Zemes un sapņu smilts”. 

Ar 1965. gada dzejoļu krājumu “Motocikls” I. Ziedoņa daiļradē 

iezīmējas filozofiskums, aicinājums izrauties no pelēcīgās ierastī-

bas, celt savu un savas nācijas pašapziņu. “Motocikls” tūlīt kļuva 

populārs. Ar dzejas kompozīciju “Motocikls” (1967) Dailes teātrī 

 P. Pētersons iedibināja Latvijā dzejas teātri. Saskatīt brīnumu 

parastajā — tā dažos vārdos var raksturot I. Ziedoņa daiļradi. 

1968. gadā iznāca krājums “Es ieeju sevī”, tam sekoja par vishar-

moniskāko atzītais krājums “Kā svece deg” (1971), tad “Caurvējš” 

(1975) un meditatīvām pārdomām cauraustie krājumi “Man lab-

vēlīgā tumsā” (1979) un “Re, kā” (1981). I. Ziedoņa dzejoļu krājumi 

iznāca simtos tūkstošu eksemplāru un tika izpirkti. Viņa dzejoļus 

izmantojuši latviešu komponisti, un daudzi no tiem tā ieskanēju-

šies mūzikā, ka latvietis šo dzejoli zina tikai melodijā. 

Pie 70. un 80. gadu latviešu lirikas augstākajām virsotnēm 

jāmin Imanta Ziedoņa poēmas “Poēma par pienu” (1977) un 

“Viddivvārpa” (1982). 

Imants Ziedonis sakārtojis tautasdziesmu izlases “Kas jāzina 

meitiņām” (1981) un “Puisīts augu” (1984), sarakstījis apceri par 

folkloru “Tu dzīvoji dižu darbu” (1985). Dzejas eksperimentatora 

gars licis Imantam Ziedonim radīt dzejoļus prozā — epifānijas 

(“Epifānijas”, 1—2, 1971—1974; 3, 1994). Tās tulkotas lietuviešu, 

angļu, vācu, zviedru, ukraiņu valodā. Sengrieķu “epiphaneia” 

nozīmē parādīšanos, atspīdēšanu, atklāsmi. Tās ir mazi impulsi, 

uzliesmojumi, kuru gaismā daži dzīves brīži izgaismojas īpaši 

spilgti. Līdzīgi epifānijām ar savu krāsainību, lirisko valodu un 

atklāsmēm skanīgas ir Imanta Ziedoņa pasakas — “Krāsainas 

pasakas” (1973), “Lāču pasaka” (1976), “Blēņas un pasakas” (1980), 

“Pasaka par bizi” (1997). Bērniem I. Ziedonis sarakstījis arī divas 

enciklopēdiskas grāmatas — “Kas tas ir — kolhozs” (1984) un “Es, 

cilvēks, pasaule” (1993). 

No Imanta Ziedoņa prozas īpaši atzīmējama aprakstu grāma-

ta “Kurzemīte” (1—2, 1970—1974; E. Veidenbauma prēmija, 1974). 

Tajā apkopoti apraksti par latviešu cilvēkiem, viņa paražām, sadzī-

vi un kultūru. I. Ziedonis rakstījis ceļojumu piezīmes, kurās citzem-

ju dabas un tautu dzīves atainojums savijas ar Latvijas un latviešu 

tautas sāpīgāko problēmu izvirzījumu — par Altaju — “Dzejnieka 

dienasgrāmata” (1965), Karēliju — “Pa putnu ceļu” (1967), par 

Tadžikiju — “Perpendikulārā karote” (1972, kopā ar  V. Korotiču 

un  G. Janaiti). Arī ceļojumu aprakstos dominē netradicionāla, 

liriska izteiksmes forma. I. Ziedoņa spalvai pieder kinoscenāri-

ji  G. Pieša filmai “Pūt, vējiņi!” (kopā ar G. Piesi),  A. Freimaņa filmai 

“Puika” (kopā ar  A. Freimani), A. Freimaņa dokumentālajai filmai 

“Gada reportāža” (kopā ar  H. Franku),  I. Selecka dokumentālajai 

filmai “Gājiens ar krokodilu”, librets I. Kalniņa operai pēc  Raiņa 

lugas “Spēlēju, dancoju”, teksts  I. Kalniņa oratorijai “Dzejnieks un 

nāra”,  A. Čaka dzejas dramatizējums teātrim “Spēlē, spēlmani!”. 

Atdzejojis no krievu valodas  A. Puškina,  A. Bloka,  E. Bagricka un 

citu autoru darbus.

Pirmā atklātā publikācija latviešu presē, kurā tika kritizēta 

padomju iekārta, demonstrēta pilsoniska stāja un nacionālās 

atbrīvošanās centieni, bija  Ainara Meiera intervija ar Imantu 

Ziedoni 1986. gadā laikrakstā “Literatūra un Māksla”. No 1987. līdz 

1992. gadam, būdams Latvijas Kultūras fonda priekšsēdētāja 

amatā, I. Ziedonis iedibinājis Spīdolas dienas, Spīdolas stipendi-

ju, Daugavas krastu sakopšanas programmu. Divdesmit gadus 

Imants Ziedonis vadīja dažādu profesiju inteliģences grupu, kas 

atbrīvoja Latvijas dižkokus, bet deviņdesmitajos gados kopā 

ar  Ēriku Hānbergu un  Aivaru Berķi organizēja konkursu par sakār-

totību Latvijas lauku sētās. 80. gados I. Ziedonis sāka dibināt kon-

taktus ar trimdas latviešu rakstniekiem, dzejniekiem un kultūras 

darbiniekiem.

Stāstot par Imantu Ziedoni, jāmin viņa lielā sabiedriskā aktivi-

tāte Atmodas laikā, pilsoniskā stāja. Viņš tika ievēlēts un darbojās 

LPSR Augstākajā padomē, pēc tam Latvijas Republikas Augstākajā 

padomē. Latvijas Republikas laikā Imants Ziedonis dzejā pievēr-

sies augstākām vērtībām, publicējis krājumus “Viegli” (1993), 

“Ceļa sentiments” (2000), “Gaismas parāds”, “Trioletas” (abi 2003). 

No 1995. līdz 2002. gadam iznākuši I. Ziedoņa raksti 12 sējumos. 

I. Ziedonis apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1995, 2000). Ir LZA 

goda loceklis (1990) un LZA Raiņa balvas laureāts (2001). 

Latviešu dzejnieki Imants Ziedonis, 

 Jānis Rokpelnis, Jānis Peters 

astoņdesmitajos gados

 Ojārs Vācietis,  Imants Ziedonis. Sagadīšanās pēc divi izcilie latviešu dzejnieki 

dzimuši vienā — 1933. gadā. 70. gadu beigās un 80. sākumā viņi noteica toni 

ne vien latviešu dzejā, bet arī tautas intelektuālajā attīstībā kopumā. I. Ziedoņa un 

O. Vācieša dzejas sarīkojumi pulcēja visu gadagājumu ļaudis. Dzejnieku klātbūtne 

vien, viņu netradicionālais domu gājiens un ideju bagātība uzjundīja cilvēkos 

tieksmi ne vien diskutēt, bet arī darboties. Popularitāte dzejniekus neapstādināja, 

viņi tiecās arvien dziļākos lietu, parādību būtības meklējumos, un to atsegums 

pārsteidzošā tvērumā un dzejnieku asajā skatījumā nebeidza izbrīnīt lasītājus

Divu prozaiķu saruna. Imants Ziedonis kopā ar  Zigmundu Skujiņu (1926) — 

vienu no spilgtākajiem 20. gadsimta latviešu prozas meistariem, kura darbiem 

raksturīgs lakonisms, izkopts asprātīgs stils, spilgtas detaļas, redzes gleznas, 

personu portreti, spraigi dialogi, paradoksi, neparasti salīdzinājumi 

Balsoja par Latvijas neatkarību. 80. gadu beigās Imanta Ziedoņa aktīvā dzīves pozīcija atvēra slūžas preses brīvībai. Tauta 

I. Ziedoni ievēlēja Augstākajā padomē, kas 1990. gada 4. maijā balsoja par Neatkarības deklarāciju. Attēlā: deputāti, kas 

balsojuši par neatkarību ar gavilēm un ziediem tiek sumināti pie Saeimas nama

Paskaties, kā vecis met tīklus,

Cik nesteidzīgi viņš to dara.

It kā nebūtu bijis ne pirmā, ne otrā

Pasaules kara.

Paskaties, kā vecis kopj bites,

Noņem bišu spietu no zara.

Paskaties, cik nesteidzīgi 

Viņš to dara.

Paskaties, cik mierīgi vecis

Alu dara,

It kā viņš nezinātu,

Ko alus dara.

 

Un cik mierīgi, nesteidzīgi

Vecis to visu dara!

It kā priekšā viņam vēl būtu 

Mūžība gara.

Bet, ja nu vecis zina, ka viņš

Ir daļa no kāda stara,

Var būt, ka viņam priekšā arī ir

Mūžība gara?

Un varbūt tad mūžībai

Un pašam ir ļoti no svara,

Lai visu tā — 

Svētā mierā dara?

Imants Ziedonis kopā ar 

dzīvesbiedri.  Ausma Kantāne ir Dailes 

teātra aktrise, Saeimas deputāte, 

Izglītības, kultūras un zinātnes 

komisijas priekšsēdētāja biedre

Tautas kopāsaucējs. Imants Ziedonis visai plaši izmantoja savu popularitāti 

un atpazīstamību, lai padomju laikos sāktu bruģēt ceļu uz latviešu tautas 

konsolidāciju. Viņš izmantoja savu iespēju doties uz ASV, kur tikās ar 

trimdas latviešiem. Savas saites ar latviešiem Amerikā I. Ziedonis vēl 

vairāk pastiprināja pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā 

Ministru prezidenta padomnieks. Ministru prezidenta  Guntara Krasta birojs. 

Sēž:  Inese Vaidere,  Guntars Krasts,  Iveta Sers. Stāv:  Aivis Freidenfelds,  Didzis 

Nīmands,  Eižens Cepurnieks,  Juris Viņķelis,  Roberts Remess,  Imants Ziedonis. 

Savulaik Imants Ziedonis atteicies no Saeimas deputāta pilnvarām, nesaskatot 

iespēji reāli ietekmēt politisko procesu sakārtošanu valstī
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 Ojārs

VĀCIETIS
1933—1983
Dzejnieks

Pretrunīgākais latviešu dzejnieks, jo pretrunīga bija viņa vieta 

sabiedrībā, viņa misija un viņa laiks. Ojāram Vācietim nācās savu 

mūžu nodzīvot padomju laikā, viņam bija lemts būt aktīvam kom-

jaunietim un drīz vien saprast komunistu noziegumus Ungārijā. 

Viņam bija lemts ideālistiski ticēt komunistu idejām un ciest no 

komunistu cenzūras. Viņam bija paredzēta ventiļa loma, dodot 

tautai iespēju savas apspiestības izjūtas nedaudz gaisināt, un viņš 

to prasmīgi veica. O. Vācietim pat nomirt bija lemts dažus gadus 

pirms tam, kad gaisā parādījās pirmā brīvā elpa un pirmās cerības 

uz Latvijas brīvību. Viņa dzeja kalpoja režīmam, jo to dzeju, kas tam 

nekalpoja, režīms vienkārši nepublicēja. Dzejnieka darbus padomju 

sistēma izdeva simtiem tūkstošu eksemplāru lielā tirāžā. Tai pašā 

laikā režīma ieceltie cenzori nebija ne tik talantīgi, ne tik tālredzīgi, 

tādēļ nereti nepamanīja dzejas rindas, kas aizkustināja vai iedarbo-

jās uz latvieša zemapziņu. Katrā ziņā O. Vācieša dzejas rindām bijis 

lemts saglabāt latvietību latviešu prātos un sirdī. Viņš tika saukts par 

sava laikmeta sirdsapziņu, jo arī sirdsapziņa bija pretrunīga. Dzeja, 

ko piecdesmitajos varēja uzskatīt par revolucionāru, 21. gadsimta 

acīm raugoties, ir konformistiska, bet citāda jau tā nevarēja būt. 

Iespējams, laikmetisko pretrunu dēļ Ojāra Vācieša biogrāfijas 

un kritikas par viņa darbiem rakstītas cildinošiem tukšvārdiem vai 

tik sarežģītiem terminiem, ka nevienam nav saprotamas. Tomēr 

neviens nevar noliegt, ka O. Vācietis ir izcils dzejnieks, kura rindu 

ritms, paradoksi, izjūtas lasītāju saviļņo vēl daudzus gadus pēc 

autora nāves. Tikpat pretrunīgas ir arī tenkas un atmiņas par 

dzejnieku — vēl līdz šai dienai klīst stāsti par bohēmu O. Vācieša 

un  Ludmilas Azarovas dzīvoklī Māras dīķa krastā un apgalvojumi 

par dzejnieka dzeršanas kāri. Patiesībā O. Vācietis strādāja katru 

agru rītu un paveica ļoti daudz — 10 sējumus ļoti izstrādātas, pār-

dzīvotas un izjustas dzejas. Cilvēks, kas nedēļā pierakstīja burt nīcu 

ar dzejoļiem, pie tam vēl strādāja maizes darbu redakcijā, nu nekā-

di nebija dzērājs. Oficiālā padomju kritika 1962. gadā O. Vācietim 

asi uzbruka, viņš nebija pozitīvā gaismā rādījis padomju ikdienu. 

O. Vācietis noslēdzās sevī un lielāko daļu sava turpmākā mūža 

dzīvoja kā vientulis vai vismaz nesabiedrisks cilvēks, viņa dzeja 

ieguva jaunas filozofiskas aprises. 

Dzimis 1933. gada 13. novembrī Trapenes pagasta “Dumpjos”. 

Mācījies Trapenes pamatskolā, Gaujienas vidusskolā (1948—1952). 

Studējis Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātē Latviešu 

valodas un literatūras nodaļā (1952—1957), strādājis laikrakstā 

“Literatūra un Māksla”, žurnālā “Liesma”, žurnālā “Bērnība” un 

žurnālā “Draugs”, kā arī Rīgas kinostudijā par redaktoru. Dzejnieka 

pirmais dzejolis “Miera balss” 1950. gadā publicēts Apes rajona 

laikrakstā “Sarkanā Ausma” (1950). Dzejnieka emocionālajā un 

vērīgajā dvēselē blīvējās daudz dramatisku un traģisku notikumu, 

kurus viņš jau sešpadsmit gadu vecumā atveidoja dzejā. 1956. ga-

dā iznākušajā Ojāra Vācieša dzejoļu krājumā “Tālu ceļu vējš”, autors 

tiecas jaunās gaitās, runā par jūtu tiešumu. Nākamajos krājumos 

“Ugunīs” (1958) un “Krāces apiet nav laika” (1960) Vācietis protestē 

pret cilvēku vienaldzību, egoismu un divkosību. Viņa dzejā orga-

niski vienojas personiskais un tautai vitāli svarīgais, nacionālais 

un internacionālais. Vispersoniskākā un mākslinieciski spožākā 

O. Vācieša poēma “Balsij bez pavadījuma” sarakstīta 60. gadu 

sākumā. Tā ir viņa lielākā harmonijas avota — dzimtenes dabas 

himna — un reizē tās apdraudētības elēģija. O. Vācietim dzimtā 

puse, dzimtā zeme dzejā apzināta kā dziļākais, stabilākais harmo-

nijas avots. Tas caurauž katru dzejnieka grāmatu.

Ojārs Vācietis Latvijai ir spilgts un neparasts bērnu dzejnieks, 

kas spēja tvert lietas un situācijas paradoksāli, komiski, ačgārni, 

bērna pasaules skatījumam piemēroti. Viņa bērnu dzeju kompo-

nēja, iestudēja, skaitīja pie eglītes: “Viens pa ceļu gāja,/ Iekšā kādu 

rāja,/ Jo tas nezināja,/ Kur ir labā kāja,/ Kur ir kreisā kāja”. 

Dzejnieka būtību un pasaules skatījumu rāda arī Ojāra 

Vācieša tulkojumi. Viņš tulkojis  M. Bulgakova romānu “Meistars 

un Margarita” (1979) un atdzejojis  A. Jožefa,  M. Isakovska u.c. 

autoru darbus.

Ojāra Vācieša dzejā mīlestība pielīdzināta ideāla stiprumam. 

60. gados O. Vācieša dzejas nozīmīgākais sasniegums ir krājums 

“Elpa” (1966, LPSR Valsts prēmija 1967). Ar šo krājumu rakstnieka 

dzejā iezīmējās universāls pasau les skatījums, cilvēka cerības 

un prieks, sāpju un traģisma vienlaicība. Nākamajos O. Vācieša 

krājumos “Dzegužlaiks” (1968), “Aiz simtās slāpes” (1969), “Melnās 

ogles” (1971) tiek uzsvērts tautas vitālais spēks un mūsdienu 

pasaules pretrunīgums, īpaši akcentējot cilvēka pārtapšanu un 

laikmeta agresivitāti. 1971. gadā poēmā “Klavierkoncerts” autors 

nostata pretī īstenību un ideālus, ļaunumu un labestību. Savā 

70. un 80. gadu dzejā O. Vācietis pievēršas cilvēka jaunradei, dabai 

un tās nesaudzīgai izmantošanai, dzīves nepārtrauktībai un iznī-

cības draudiem. Šādi motīvi spilgti atspoguļoti krājumos “Visāda 

garuma stundas” (1974), “Gamma”, (1976)  “Zibens pareizrakstība” 

(1980), “Si minors” (1982). Rakstnieka pēdējo gadu dzejoļu krājumā 

“Nolemtība” (1985)  dominē saasināta traģiskuma izjūta. Jau pēc 

dzejnieka nāves tautas atmodas priekšnojautās iznāk izlase “Ex 

libris” (1988), tajā iekļauti 60.—80. gados rakstītie, cenzūras dēļ 

nepublicētie dzejoļi, kuros autors iezīmē sarkastisku un katego-

risku totalitārisma varmācības un divkosības noliegumu. Jāmin arī 

1959. gadā izdotais garais stāsts “Tās dienas acīm” par vidusskolēnu 

dzīvi 40. gadu nogalē. O. Vācieša publicistika, apceres un recenzi-

jas apkopotas krājumā “Ar pūces spalvu” (1983). 1993. gadā izdota 

O. Vācieša zīmējumu mape “Starp dzejoli un dzejoli”. Ojārs Vācietis 

bija LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks (1977), LPSR 

Tautas dzejnieks (1977), PSRS Valsts prēmijas laureāts (1982).

Ojārs Vācietis miris 1983. gada 28. novembrī Rīgā, apbedīts 

Carnikavas kapos. 

Tikšanās ar pionieriem. 

Ojārs Vācietis,  Mirdza Ķempe 

(vidū),  Andris Vējāns Bauskas 

astoņgadīgajā skolā 1954. gadā  

Ģimenes lokā. 

Ojāra Vācieša vedekla Iveta, dēls Žanis ar mazdēlu 

Mārtiņu, Ojārs Vācietis,  Ludmila Azarova. 

1983. gada 29. septembris

Darbistabā.  Ojārs Vācietis mēdza celties agri un rakstīt, kamēr modās 

mājinieki. Viņš bija neparasti ražīgs dzejnieks. Viņa mājā Rīgā, Altonavas 

ielā (tagad Ojāra Vācieša ielā) 19 atvērts dzejnieka memoriālais muzejs

Studiju gados. 

Ojārs Vācietis Filoloģijas fakultātē 

krāso 1. maija svētku lozungu

Studentu kopmītnē. Ojārs Vācietis 

studentu kopmītnē 1954. gada 20. aprīlī

Trapenē. 1955. gads

Skolas gados. 

Ojārs Vācietis — Gaujienas 

vidusskolas 10. klases skolnieks

“Dzeja — tā ir kategorija, 

kurā Ojārs bija laimīgs. 

Viņš ar savu dzeju bija 

laimīgs. Man kā pozitīvistam 

gribētos redzēt viņu laimīgu, 

savā kvintesencē.

Ojārs bija ļoti bikls cilvēks. 

Ļoti nobijies no cilvēkiem. 

Viņš baidījās no bara. No 

liela pūļa. Cik man gadījās 

viņu izvest kaut kur laukā, 

viņš nekur nespēja ilgi 

uzturēties, viņš prasījās 

mājās. Ojāram bija sava 

hierarhijas izjūta, talanta 

izjūta. Viņš bija ļoti ass 

un nesaudzīgs pret 

diletantismu.

Viņš bija stiprs cilvēks. 

Stiprs pret visu laikmetu. 

Varēja ar savu individualitāti 

pastāvēt, viņš pastāvēja 

ļoti stipri sevī. Tu paskaties 

uz viņu un redzi, ka tā 

ir jāpastāv. Bez kādas 

mācīšanas, viņš to parāda 

ar savu stāju.” (I. Ziedonis)

Tik tālu Pliekšāns, tālāk — Rainis,

un tālāk ies, kas vēlēsies.

Cits izdzers riekšavu, cits — spaini,

bet vai! Vai! tam, kas spēlēsies.

Nav ričuračs neviena tauta,

bet tautu piesaukt katrs māk —

viens asiņo, kad tā ir kauta,

cits sen jau krāc, kad tā vēl sāk.

Var saukt par tautas balsi ņergu,

bet laiku laikos spēja mīt —

no saviem dēliem savus vergus

ikvienai tautai atdalīt.

Var lops par tautu sevi uzdot

un ābeļzarā brāli kārt,

bet paliek tautas sirdī gruzdot

nemūžam nepakarams vārds.

Kad tārpam lāgā nav ko norīt

no tiesnešiem un bendēm vairs,

kad sapuvuši prokurori,

tad ceļas augšā tiesātais.

Un stāv viņš balts, un nav viņš vainīgs

un dara baltus visus mūs.

Mirs pliekšāni, un paliks raiņi,

un tā līdz pastardienai būs.
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 Jānis

STRADIŅŠ
1933
Ķīmiķis, zinātnes vēsturnieks, sabiedrisks darbinieks 

Trešā atmoda Latvijā ienākusi un saistās ar akadēmiķa 

Jāņa Stradiņa vārdu. 1988. gada 23. martā Rakstnieku savienība 

izveidoja Staļinisma ļaundarību apzināšanas komisiju, ko vadīt 

uzticēja J. Stradiņam. Apzīmējumu “trešā atmoda” pirmo reizi 

lietoja J. Stradiņš savā runā Radošo savienību plēnumā 1988. ga-

da 1.—2. jūnijā. Stipra tā tauta, kurā mostas ne tikai cīnītāji, bet 

arī teorētiķi un laika zīmju tulki. 1991. gadā J. Stradiņš rakstīja: 

“Atmoda allaž ir skaista un romantiska — tā paliek atmiņās uz 

mūžu kā dzīves vainagojums, kā kaut kas cēls, nesasniedzams 

un diemžēl — neatkārtojams. Darba cēliens ir prozaisks un pelē-

cīgs, monotons un smags, ne katram un ne vienmēr tas sniedz 

gandarījumu. Un tomēr, un tomēr: atmoda ir beigusies, jādara 

ikdienas darbs un jānes tas, ko tauta ir izvēlējusies, — Brīvestības 

krusts. Viegls tas nebūs, bet tikai tas mūsu tautai spēj dot mūžīgo 

dzīvošanu. “Trešā atmoda” paliks mūsu sirdīs un dos spēkus maz-

dūšības, bezcerības, vilšanās brīžos.”  

Kopš atmodas gadiem Jānis Stradiņš ir latviešu intelektuālās 

domas nesējs, allaž skatīdams ikdienu un tagadni kā jaunlaiku 

vēstures, tā ilglaicīga laika rituma kontekstā. Jānis Stradiņš vadīja 

komisiju, kas LPSR Augstākajā padomē pamatoja nacionālās sim-

bolikas — sarkanbaltsarkanā karoga, Latvijas Republikas ģerboņa 

un himnas atjaunošanas nepieciešamību. 

Jau vismaz 20 gadu Jānis Stradiņš personificē Latvijas zinātni. 

Gan tādēļ, ka pats ir izcils ķīmiķis ar ļoti nozīmīgiem pētījumiem 

elektroķīmijā, gan tādēļ, ka ir daudz referējis un publicējis rakstus 

par zinātnes vēsturi, daudz laika veltījis zinātnes popularizēšanai, 

skaidrojis zinātnisko atklājumu nozīmi un jēgu. Izmantojis savu 

autoritāti un atpazīstamību, lai celtu Latvijas zinātnes prestižu un 

rastu tai finansējumu, sakārtotu zinātniskās struktūras un virzītu 

akadēmiskās izglītības procesu. 

Jānis Stradiņš dzimis 1933. gada 10. decembrī Rīgā. Viņš ir 

ārsta  Paula Stradiņa dēls. Mācījies Rīgas 35. pamatskolā, 1951. ga-

dā ar zelta medaļu absolvējis Rīgas pilsētas 5. vidusskolu (tagadējo 

Āgenskalna ģimnāziju). Jau agrā bērnībā sācis apgūt svešvalodas 

un iepazinies ar kultūras un zinātnes vispārīgajām problēmām. 

Kopš 1956. gada, kad Jānis Stradiņš ar izcilību beidza Latvijas 

Valsts universitāti, visa viņa dzīve bijusi saistīta ar zinātni — 

Organiskās sintēzes institūtā kā pētniekam, Zinātņu akadēmijā kā 

zinātnes organizatoram un zinātnes vēsturniekam. Jānis Stradiņš 

veicis starp tautiski atzītus pētījumus molekulārajā elektroķīmijā: 

noskaidrojis organisko molekulu struktūras un elektroķīmisko 

pārvērtību pamatlikumības, izstrādājis brīvo radikāļu elektro-

ķīmiskās ģenerēšanas un šo aktīvo īsmūža daļiņu struktūras 

noskaidrošanas metodi. Pētījis daudzus medicīnas preparātus, 

izmantojot polarogrāfiju. 

No 1957. gada strādājis LPSR Zinātņu akadēmijas Organiskās 

sintēzes institūtā akadēmiķa  Solomona Hillera vadībā. Institūtā 

organizējis un vairāk nekā 40 gadu vadījis Fizikāli organiskās ķīmi-

jas laboratoriju. 1960. gadā Maskavas universitātē aizstāvējis ķīmi-

jas zinātņu kandidāta disertāciju par organisko nitrosavienojumu 

polarogrāfiju, bet 1968. gadā aizstāvējis doktora disertāciju par 

nitro- un karbonilsavienojumu polarogrāfiju un elektronstruktū-

ru. Kopš 1974. gada ir fizikālās ķīmijas profesors.

Jānis Stradiņš ir 560 zinātnisku publikāciju autors vai līdzau-

tors (323 publikācijas fizikāli organiskajā un analītiskajā ķīmijā un 

237 raksti par zinātņu vēsturi), publicējis 27 grāmatas, no kurām 

lielākā daļa veltīta elektroķīmijas pētījumiem, bet latviešu vēsturē 

nozīmīgu vietu ieņem grāmatas “Lielā zinātnes pasaule un mēs” 

(1980), “Etīdes par Latvijas zinātņu pagātni” (1982), “Trešā atmoda” 

(1992), “Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības” 

(1998). Profesora bibliogrāfijā ir arī daudzi simti populārzinātnisku 

un zinātniski informatīvu rakstu.

Jānis Stradiņš ir Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenais 

loceklis (akadēmiķis, kopš 1973), bijis tās viceprezidents (1992—

1998) un prezidents (1998—2004), ir LZA Senāta priekšsēdētājs 

(kopš 1998). Jānis Stradiņš ievēlēts par ārzemju locekli vairākās 

dažādu valstu zinātņu akadēmijās (Vācu dabaspētnieku akadē-

mijā “Leopoldina”, Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijā, Lietuvas, 

Igaunijas, Gruzijas, Saksijas Zinātņu akadēmijā), saņēmis augstas 

zinātniskas balvas. 

Jau kopš studiju gadiem Jānis Stradiņš veicis sistemātiskus 

pētījumus par dabaszinātņu un Baltijas zinātņu centru vēsturi. 

Pirmais traktējis Latvijas zinātņu vēsturi kā vienotu procesu kopš 

16. gadsimta, cēlis gaismā vismaz 50 agrāk nenovērtētus vai 

mazāk pazīstamus zinātniekus (to vidū  T. Grothusu,  D. H. Grindeli, 

 R. Ūdri), analizējis kultūrvēsturiskos procesus. Īpaši jāizceļ darbs 

tēva Paula Stradiņa zinātniskā mantojuma saglabāšanā, sakār-

tošanā un izdošanā, kā arī  P. Valdena,  V. Ostvalda, T. Grothusa 

fundamentālā veikuma izpētē. 

Jānis Stradiņš daudz darījis, lai veicinātu zinātnes vēstures 

pētījumus Latvijā. Kopš 1958. gada organizējis 21 Baltijas zinātņu 

vēstures konferenci, vairākkārt (no 1990) bijis Baltijas valstu zināt-

ņu vēstures un filozofijas asociācijas prezidents. Kopš 1990. gada 

ir arī Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks, Baltijas vēstures 

komisijas korespondētājloceklis (Getingenē).

1987. gadā Jānis Stradiņš nodibināja Latvijas Kultūras fonda 

Vēsturisko vietvārdu komisiju. 1995. gadā organizēja Sēlijas aso-

ciāciju, ir tās goda prezidents. Latvijas Universitātes un Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes goda doktors, Rīgas Tehniskās 

universitātes godabiedrs. LPSR Valsts prēmijas laureāts (1980). 

1993. gadā apbalvots ar LZA Lielo medaļu, bet 1995. gadā — 

ar II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. Jānis Stradiņš ir V. Ostvalda, 

P. Valdena, D. H. Grindeļa, N. Kopernika, L. Pastēra un citu starp-

tautisku medaļu ieguvējs. 

Tautas atmodas akadēmiskais līderis. Tieši Jānis Stradiņš radīja nosaukumu 

“trešā atmoda”. J. Stradiņš ar vēstures skaitļiem un faktiem pamatoja latviešu 

tautas tiesības uz savu valsti un valstiskiem atribūtiem. Attēlā: J. Stradiņš 

uzstājas tautas manifestācijā Mežaparkā 1988. gada 7. oktobrī, dienu pirms 

Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa

Zinātnieks ar starptautisku skanējumu. 

1959. gadā Maskavā  Jānis Stradiņš lasa 

referātu 8. Mendeļejeva ķīmiķu kongresā

Latvijas Zinātņu akadēmijas 

vadība. No kreisās:  Raimonds 

Valters,  Juris Ekmanis,  Jānis 

Stradiņš,  Tālis Millers,  Andrejs 

Siliņš Viļņā, 2003. gads  

Starptautisku attiecību 

veicinātājs zinātnē. Nozīmīgs 

profesora veikums ir pētījumi 

par vācbaltiešu zinātniekiem 

Latvijā un vācbaltiešu zinātnieku 

atgriešana Latvijas zinātnes 

telpā. Attēlā: LZA prezidents 

Jānis Stradiņš sveic tiesību 

zinātnieku LZA ārzemju 

locekli  Dītrihu Andreju Lēberu 

Viesītes sēlis, Sēlijas 

asociācijas dibinātājs. 

Stradiņu dzimta nāk no “Stradu” 

(“Strazdu”) mājām netālu no 

Viesītes, kur viņu senči savulaik 

klausījušies  Vecā Stendera sprediķus 

un bijuši draudzes locekļi. Vietā, 

kur savulaik atradusies vecā (koka) 

baznīca, Viesītes pašvaldība un Sēlijas 

asociācija uzstādījusi piemiņas zīmi. 

Attēlā: profesors Jānis Stradiņš, viņa 

dēls  Pēteris Stradiņš un mazdēls  Kārlis 

Stradiņš pie piemiņas zīmes

Ķīmiķis LPSR Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūtā 1961. gadā. 

Jānis Stradiņš noskaidrojis organisko molekulu struktūras un elektroķīmisko 

pārvērtību pamatlikumības, veicis daudz starptautiski atzītu pētījumu

Medicīnas vēsturnieks. 

Medicīnas vēstures speciālistu un 

zinātnieku vidū 1984. gadā. No kreisās: 

 L. Reiziņš,  T. Vilciņš,  K. Ē. Arons, 

 J. Jākobsons,  A. Vīksna,  J. Stradiņš

Savas ģimenes vidū 1986. gadā. 

Dēls Pēteris Stradiņš (pirmais no 

labās) tagad ir Stradiņa slimnīcas 

21. kardioķirurģijas nodaļas vadītājs, 

dēls Pauls Stradiņš — pētnieks 

Amerikas atjaunojamo enerģijas avotu 

laboratorijā Denverā. Sieva Laima — 

Rīgas Stradiņa universitātes docētāja

Pasaules latviešu zinātnieku 

kongresa rosinātājs. Pasaules 

latviešu zinātnieku 1. kongresā 

1991. gadā kopā ar  Kristapu Kegi 

(pirmais no kreisās),  Jāni Peteru 

(trešais no kreisās),  Vairu 

Vīķi- Freibergu (pirmā no labās)

“Tomēr visugalvenā 

problēma ir zinātņu prestiža 

reāla paaugstināšana 

Latvijā, jauno cilvēku 

piesaistīšana zinātnei — ja 

Latvijā nebūs inteliģences, 

zinātniskās inteliģences, 

nebūs smadzeņu, nebūs arī 

pārveides. Tad visi skaistie 

vārdi, visas programmas 

paliks tikai un vienīgi vārdi.” 

(J. Stradiņš)
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 Kristaps 

KEGI
Kristaps Juris Keggi 
1934
Ārsts ortopēds, traumatologs

“Es ticu brīnumiem, 

un Dr. Kristaps Kegi ir 

brīnums. Viņš ir kļuvis par 

izcilu ķirurgu, kas, nomainot 

gūžu un ceļu locītavas, ir 

devis jaunu dzīvi simtiem 

cilvēku ne tikai Amerikā, bet 

arī Latvijā, Igaunijā, Lietuvā 

un citās bijušajās Padomju 

Savienības republikās. Tie 

bija ievērojami un grūti 

izskaidrojami notikumi viņa 

dzīvē, kas deva iespēju 

Kristapam kļūt par vienu 

no lielākajiem mūsu laika 

ķirurgiem, ortopēdijas 

pionieriem, labdariem un 

skolotājiem.” 

(Veins O. Sautviks)

Ārsts ortopēds, viens no pasaulē izcilākajiem endoprote-

zēšanas speciālistiem. Jeila universitātes profesors. Konektikutas 

pavalsts Voterberijas slimnīcas nodaļas vadītājs. Pētījis lielo locī-

tavu endoprotezēšanu un biomehāniku, mugurkaulāja slimības. 

Izstrādājis oriģinālas konstrukcijas endoprotēzes un jaunu ķirur-

ģisko tehnoloģiju.

Dzimis 1934. gada 9. augustā Rīgā. Kristapa Kegi dzīve ir 

stāsts par inteliģentas latviešu ģimenes atvasi, kas pēdējā kara 

gadā devās svešumā, kopā ar latviešu bēgļiem nonāca svešā 

kontinentā, tur ar centību, darbaprieku un atjautību ieguva labu 

izglītību. K. Kegi vecaistēvs ir ievērojamais latviešu kultūras darbi-

nieks, teologs, pedagogs, folklorists un dzejnieks  Ludis Bērziņš, 

bet tēvs — ārsts ķirurgs, profesora Paula Stradiņa students un 

asistents, vēlāk Alūksnes slimnīcas direktors un ķirurgs  Jānis Kegi. 

1944. gada 1. oktobrī Kegi ģimene — Jānis, viņa dzīvesbiedre 

Ruta un četri dēli — Jānis, Kristaps, Andrejs un Ludis — aizbrauca 

no Latvijas uz Vāciju, vēlāk nonāca franču zonā, kur tēvs drīz vien 

sāka strādāt par ārstu. Jau 1949. gadā ģimene pārcēlās uz ASV, kur 

viņus uzņēma latviešu mācītājs  Rihards Zariņš, ķirurgu  Bertrama 

un  Kristapa Zariņu tēvs. K. Kegi sekmīgi beidza skolu, vienlaikus 

strādājot visdažādākos darbus, tad Jeila universitātē no 1951. līdz 

1959. gadam studēja medicīnu, iegūstot doktora grādu.

Sākotnēji Kristapu Kegi interesēja sirds ķirurģija un ortopēdija. 

Studēdams pēdējā kursā, K. Kegi iepazinās ar Jeila universitā-

tes ortopēdijas profesoru  Veinu O. Sautviku, kura ietekmē sāka 

specializēties ortopēdijā — 1964. gadā K. Kegi ieguva ortopēda 

traumatologa sertifikātu. 

Medicīnas fakultātes otrajā kursā Kristaps Kegi kļuva par ASV 

Bruņoto spēku rezerves leitnantu, bet 1964. gadā atradās aktīvajā 

karadienestā un tika nosūtīts uz Rietumteksasas pilsētu Elpaso. 

Tolaik K. Kegi jau patstāvīgi veica lielas ortopēdiskas operācijas. 

Kad sākās karadarbība Vjetnamā, K. Kegi saņēma pavēli doties uz 

turieni. Kā atceras pats ārsts, “visšausmīgākais bija operēt pavisam 

jaunus zēnus — sakropļotus, sašautus, saspridzinātus, apdegu-

šus.” Vjetnamā K. Kegi dienēja 3. mobilajā ķirurģiskajā hospitālī, 

daudz operēja, dažreiz pat dienu vai divas pēc kārtas. Profesionālā 

ziņā tā bijusi lieliska skola. Pēc kara K. Kegi sagatavoja mācību 

kursu par kara brūču ķirurģisko ārstēšanu Amerikas akadēmijas 

ortopēdijas ķirurgiem. Tas tika publicēts akadēmijas lekciju kursā, 

K. Kegi par šo tēmu uzņēmis arī mācību filmu. 

Voterberijas slimnīcā Kristaps Kegi izveidojās par vienu no 

izcilākajiem ASV ortopēdiem, kas specializējies locītavu aizstāšanā, 

operēdams galvenokārt ceļa un gūžas locītavas. Viņš daudz veicis 

revīzijas operācijas, labojot citu ķirurgu ieliktās endoprotēzes. 

Profesors Kegi izgudrojis jaunas ortopēdijas un ķirurģijas metodes, 

no kurām plašāk pazīstams saudzējošais grieziens gūžas muskuļos, 

kurš nodrošina tūlītēju muskuļu stabilitāti pēc operācijas. 

1987. gadā Kristaps Kegi atbrauca uz Latviju kā viesis, taču 

jau operēja gūžas locītavas. 1988. gadā K. Kegi nodibināja Kegi 

Ortopēdijas fondu, ar kura atbalstu speciālistiem no Latvijas ir 

iespēja papildināt zināšanas ASV. Kegi Ortopēdijas fonds iespēju 

mācīties ASV nodrošinājis turpat 200 Latvijas ārstiem — ortopē-

diem, anesteziologiem, sporta ārstiem un citiem speciālistiem. 

Gluži tāpat Kegi fonds organizējis Krievijas, Ukrainas un Lietuvas 

ārstu stažēšanos ASV. Kegi fondu uztur galvenokārt pats K. Kegi, 

viņam personiski tas izmaksā vismaz 600 000 dolāru gadā, pārējo 

naudu ziedo profesora draugi, pacienti, ASV uzņēmumi. Katru 

gadu vairākas reizes K. Kegi brauc uz Latviju, lasa lekcijas, konsultē 

pacientus, operē. Profesors operējis ne tikai Rīgā, bet arī Alūksnē, 

Cēsīs, Liepājā, Tukumā, Talsos un citās pilsētās, kopumā Latvijā vei-

cot vairākus simtus operāciju. Ārsts apceļojis arī Igauniju, Krieviju, 

Gruziju, Uzbekistānu, Ukrainu un citas postsociālistiskās valstis, 

lasot lekcijas un veicot locītavu aizstāšanas paraugoperācijas. 

1990. gadā Kristaps Kegi Jūrmalā, ēkā, kurā no 1934. līdz 

1944. gadam dzīvojis Ludvigs Ernests (Ludis) Bērziņš, nodibināja 

sava vectēva memoriālo muzeju. 

Profesors Kegi daudz darījis, lai tuvinātu trimdas un Latvijas 

latviešu tautības zinātniekus un medicīnas darbiniekus. Kristapa 

Kegi vārds ir nesaraujami saistīts ar latviešu tautas atmodu,  1989. 

gada vasarā viņš kopā ar brāļiem Bertramu un Kristapu Zariņiem 

bija viens no Pasaules latviešu ārstu 1. kongresa iniciatoriem un 

organizatoriem. 1990. gadā viņš daudz tikās ar Latvijas iedzīvotā-

jiem, īpaši mediķiem, un aktīvi aģitēja balsot par Latvijas Tautas 

frontes idejām. 1991. gadā Kristaps Kegi bija viens no Pasaules 

latviešu zinātnieku 1. kongresa rīkotājiem, finansiālajiem atbalstī-

tājiem un ziņotājiem.

Būdams sportiskas dabas cilvēks, Kristaps Kegi organizējis 

un gādājis balvu ikgadējām Latvijas riteņbraukšanas sacensībām 

“Kegi Velo”, bijis Latvijas Riteņbraukšanas federācijas vadītājs. Bez 

tam profesors finansējis un atbalstījis veterānu sacensības akadē-

miskajā airēšanā. 

Profesors veic ne mazāk kā 350 operāciju gadā, tas ir ļoti liels 

skaits, vērtējot to, ka viņa veiktās operācijas ir apjomīgas un ilgas. 

Tādēļ viņš katru dienu daudz trenējas, uztur sevi labā sportiskā 

formā un ir daudz centies savus veselīga dzīvesveida principus 

ieviest arī Latvijas ārstu ikdienā. 

Kristaps Kegi ir Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis 

(1990), Krievijas Medicīnas zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, 

apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1995). No daudzajiem citu 

valstu apbalvojumiem un goda doktora nosau kumiem dažādu 

pasaules valstu zinātņu akadēmijās un universitātēs, visaugstāk 

pats Kristaps Kegi vērtē Jeila universitātes Ortopēdijas fakultātes 

labākā docētāja nosaukumu, ko viņam jau astoto reizi pēc kārtas 

piešķīruši universitātes studenti.

Dienējis Vjetnamā.  Kristaps Kegi 

dienēja 3. mobilajā ķirurģiskajā 

hospitālī, kur daudz operēja 

un veica pētījumus par kara 

brūču ķirurģisko ārstēšanu

Gādājis palīdzību Latvijas slimnīcām. 

Kristaps Kegi, kopš 1987. gada 

regulāri apmeklēdams Latviju, 

atvedis jaunus instrumentus, 

ieviesis jaunas metodes, veicis 

vairāk nekā 500 operāciju

Aktīvi organizējis Latvijas un ASV 

latviešu ārstu sadarbību. Kristaps 

Kegi, profesors Viktors Kalnbērzs un 

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības 

priekšsēdis Ansis Muižnieks Rīgā

Kopā ar meitu Māru. Kristaps Kegi 

1986. gadā nonāca Maskavā, kur 

viņa meita Māra piedalījās Labas 

gribas spēlēs akadēmiskajā airēšanā. 

Tur viņam bija iespēja iepazīties ar 

dažiem Latvijas latviešu ārstiem un 

sākt veidot kontaktus ar dzimteni

Konsultants. Kristaps Kegi regulāri Rīgā konsultē pašus 

smagākos pacientus. Attēlā kopā ar profesoru  Konstantīnu 

Kalnbērzu, apspriežot pacienta ārstniecības taktiku

Medicīnas zinātnes veicinātājs postsociālistiskajās valstīs. Kristaps 

Kegi kopā ar Krievijas Medicīnas zinātņu akadēmijas prezidentu  Valentīnu 

Pokrovski un Krievijas Medicīnas zinātņu akadēmijas akadēmiķi Viktoru 

Kalnbērzu. Kegi fonds organizējis Krievijas, Ukrainas un Lietuvas ārstu 

stažēšanos ASV. Ārsts apceļojis arī Krieviju, Armēniju, Gruziju un citas 

postsociālistiskās valstis, lasot lekcijas un veicot locītavu aizstāšanas 

paraugoperācijas. Profesoram nācies veikt gūžas locītavas aizstāšanas 

operācijas arī vairākām ļoti prominentām Krievijas valdības amatpersonām

Pasaules zinātnes un prakses 

atziņu ieviesējs Latvijā. Kristaps 

Kegi ir viens no Pasaules latviešu 

ārstu 1. kongresa organizatoriem. 

Attēlā kongresā kopā ar Stenforda 

universitātes profesoru, asinsvadu 

ķirurgu Kristapu Zariņu un Hārvarda 

universitātes profesoru, ortopēdu 

un sporta ārstu Bertramu Zariņu

Izaudzinājis jaunu traumatologu un 

ortopēdu paaudzi Latvijā. Kristaps 

Kegi organizējis turpat 200 latviešu 

ārstu apmācību ASV. Attēlā kopā ar 

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas 

valdes priekšsēdētāju  Valdi Zatleru

Aktīvs Tautas frontes atbalstītājs. 1990. gadā Alūksnē kopā 

ar Alūksnes slimnīcas ārstu kolektīvu un profesoru  Viktoru 

Kalnbērzu, aģitējot par Latvijas Tautas frontes idejām

Ģimene. Tēvs — Alūksnes slimnīcas 

direktors ķirurgs  Jānis Kegi, viņa 

dzīvesbiedre Ruta un četri dēli — Jānis, 

Kristaps, Andrejs un Ludis
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Liriskais tenors ar neparasti skaistu tembru, spožs latviešu, 

itāļu un krievu operu varoņu atveidotājs, arī kamerdziedonis, lielisks 

kamermūzikas interprets. Ieguvis augstu kritikas novērtējumu kā 

savā zemē, tā arī ārvalstīs. Viens no tautā vismīlētākajiem dziedātā-

jiem.  Jānis Zābers dzimis 1935. gada 11. augustā Madonas apriņķa 

Meirānu pagasta “Vecajā ceplī” Oskara un Emmas Zāberu ģimenē 

kā otrais dēls. Mācījies Meirānu pamatskolā, Lubānas vidusskolā. 

1954. gadā sāka mācīties Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā Rīgā, 

1957. gadā iestājās J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijā un nonā-

ca profesora  A. Viļumaņa klasē. 1960. gada 14. janvārī Narabota 

lomā  R. Štrausa operā “Salome” J. Zābers pirmo reizi uzstājās uz 

Operas un baleta teātra (tagadējās Nacionālās operas) skatuves. 

Sekoja Anatolijs  I. Dzeržinska operā “Cilvēka liktenis”, bet trešajā 

studiju gadā viņam uzticēja titullomu  Š. Guno operā “Fausts”. Pēc 

konservatorijas beigšanas J. Zābers devās uz Itāliju, savu sapņu 

zemi, lai papildinātu vokālo meistarību. Sākumā — Romā, Svētās 

Cecīlijas konservatorijā. Romas periodā uzstājies vairākos koncer-

tos. Konservatorijas mācību slodze dziedātājam šķita pārāk maza, 

žēl bija zaudētā laika. Uzzinājis, ka slavenais “La Scala” teātris rīko 

jauno solistu konkursu, viņš devās uz Milānu. Konkursu sekmīgi 

izturējis, J. Zābers sāka studijas pie  Dženāro Barras, kas pats savā 

laikā bijis slavens tenors. Operteātrī “La Scala” viņš apguva ne vien 

vokālo tehniku, bet iestudēja arī operu lomas, mācījās deklamā-

cijas mākslu un klausījās lekcijas par operas vēsturi. Pēc atgrie-

šanās Latvijā 1964. gada 19. jūnijā dziedātājs sniedza koncertu 

Universitātes aulā Rīgā — kā pārskatu par Itālijā pavadīto mācību 

laiku. Kritika atzinīgi novērtēja jauno, talantīgo mākslinieku.

Uz Operas un baleta teātra skatuves Jānis Zābers atgriezās ar 

Milānā apgūto un itāļu opermākslas tradīcijās veidoto Rūdolfa 

lomu  Dž. Pučīni operā “Bohēma”, gūdams nedalītu atzinību. 

Tikpat veiksmīgi izskanēja arī otra Milānā sagatavotā loma — 

Kavaradosi Dž. Pučīni operā “Toska”, ar kuru viņš viesojās arī Baku 

teātrī. Prese Jāni Zāberu atzina par “īstu dramatisko tenoru”. Tā bija 

liecība Jāņa Zābera plašajam diapazonam.

1965. gads nesa dziedātājam vairākas atšķirīgas lomas latviešu 

komponistu oriģināloperās. Viņš iestudēja komponista  A. Žilinska 

speciāli viņam rakstīto Antiņa lomu operā “Zelta zirgs”, Alekša 

lomu  O. Grāvīša operā “Audriņi” un Ali Babiba lomu  M. Zariņa 

“Nabagu operā”. Piepildījās arī Jāņa Zābera sapnis atveidot traģisku 

raksturu — tas ir Hermanis  P. Čaikovska “Pīķa dāmā”, kurš kļuva par 

viņa mīļāko lomu. 1968. gadā — Manriko loma  Dž. Verdi operā 

“Trubadūrs”, bet līdztekus darbam Operas un baleta teātrī norisēja 

arī aktīva koncertdarbība visā Latvijā. Klausītāji sajūsminājās par 

dziedātāja itāliski operisko vērienu neapoliešu dziesmu izpildīju-

mā, viņa artistiskajām dotībām un dziļi izjusto dziedājumu. Bija 

arī izbraucieni uz kaimiņrepublikām un ārzemēm, kur J. Zābera 

dziedājums allaž tika uzņemts ar ovācijām. 1965. gadā J. Zāberam 

piešķirts LPSR Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka goda   

nosaukums. “Grūti atrast otru dziedātāju ar tik savdabīgu tembru, 

tik samtainām modulācijām, glāsmainu izpildījuma stilu. [..] viņš 

tenora partijās ienesa baritonālu spēku,” tā vēlāk rakstīs J. Zābera 

draugs azerbaidžāņu operdziedātājs  Muslims Magomajevs. Taču 

pirms tam bija neatlaidīgs darbs. Neatlaidības pirmais pārbau-

dījums — mēģinājums iestāties J. Mediņa mūzikas vidusskolā. 

Pirmajā reizē (1953) jauniņajam tenoram ieteikts nostiprināt balsi 

un ierasties pēc gada atkal. Viņš arī ieradies, bet jau ar plašu bari-

tona repertuāru. Dziedātājs vēlāk stāstījis, ka baritona repertuāru 

iemācījies, lai būtu lielākas cerības tikt uzņemtam. Tā arī visā mūzi-

kas vidusskolas laikā viņš dziedājis liriskā baritona, bet dažreiz arī 

basa partijas. Tikai konservatorijā, mācoties profesora A. Viļumaņa 

klasē, balsij attīstoties, viņa liriskais baritons pārgāja tenorā. Jau 

studiju gados konservatorijā J. Zābers uzstājies apmēram 400 kon-

certos Rīgā un lauku rajonos. Dziedājis A. Žilinska,  J. Ozoliņa un citu 

latviešu komponistu dziesmas, turklāt daudzas rakstītas tieši viņa 

balsij. Par viņa izpildījumu priecājās, apbrīnoja vieglumu, ar kādu 

viņš dzied. “Klausoties Jāni Zāberu, likās, ka dziedāt nav nekāda lielā 

māksla, vajag tikai pareizi nostāties uz skatuves, zināt dziesmu vai 

arī savu partiju operas izrādē,” vēlāk rakstīja A. Žilinskis.

Tautas atmiņā tomēr Jānis Zābers palicis ar latviešu solo-

dziesmu — klasiķu pērlēm no mūsu dzejas un mūzikas jaunro-

mantisma laikmeta sākuma. Tajās viņa talants izpaudās vispilnī-

gāk — izjūtu bagātība saskarē ar dabu, pārdzīvojuma dziļums 

un reizē vienkāršība, emocionālās izteikšanās mēra sajūta un 

poētiskums. Opermūzikā J. Zābers izpaudās kā pirmklasīgs bel 

canto dziedātājs. J. Zāberam ļoti patika dziedāt, viņš dziedāja 

pazīstamākos  Franča Šūberta,  Edvarda Grīga,  Johannesa Brāmsa 

šedevrus, neapoliešu dziesmas, operetes vai deju mūzikas opu-

sus. Arī šāda veida mūzikā viņš izpaudās ar sev raksturīgo cēlo 

vienkāršību, neviltotību un liego sirsnību.  

Taču 1969. gada rudenī pirmo reizi par Jāni Zāberu tika pub-

licēts raksts, kurā izskanēja negatīvs vērtējums. Dziedātājs smagi 

pārdzīvoja šo, viņaprāt, netaisnīgo kritiku. Taču 1971. gadā arvien 

biežāk viņa izpildījumā bija pamanāmas kļūdas, ko dziedātājs 

pats nejuta. Slikto pašsajūtu, redzes pavājināšanos, mirklīgu 

atmiņas zudumu viņš izskaidroja ar pārslodzi. Dziedātāja pēdējie 

vokālie tēli veidojās smagās ciešanās, visu sevi ieliekot darbā, cerī-

bā, ka tā spēs uzveikt neizprotamo nespēku. Taču uzveikt slimību 

viņš nespēja. Nelīdzēja arī operācija. 

Jānis Zābers miris 1973. gada 25. martā Rīgā, apbedīts Meža 

kapos. J. Zābers klausītājus joprojām uzrunā no skaņu platēm, kas 

tagad ierakstītas kompaktdiskos. Viņš palicis savas paaudzes pie-

miņā. 1973. gadā J. Zābera dzimtajās mājās izveidots viņa memo-

riālais muzejs “Vecais ceplis”, kurā katru gadu notiek piemiņas 

sarīkojumi. 1980. gadā izdots atmiņu krājums “Jānis Zābers”. 

“Kādreiz klausījos itāļu 

tenorus platēs. Man viņi 

likās tik tāli, neaizsniedzami. 

Liekas tā savādi, ka tagad 

arī mani gatavo “La Scala” 

skatuvei.” (J. Zābers)

 Jānis 

ZĀBERS
Jānis Uldis Zābers
1935—1973
Dziedātājs

Laikmeta liecības. Kā padomju laikos 

bija pieņemts, izcilākos kultūras un 

mākslas darbiniekus sveica un apbalvoja 

komunistiskās partijas un valsts 

darbinieki, kas savukārt izlikās par 

lieliem mūzikas un mākslas sapratējiem. 

Attēlā: Jāni Zāberu pēc operas izrādes 

sveic  Arvīds Pelše, Latvijas kompartijas 

centrālās komitejas pirmais sekretārs no 

1959. līdz 1966. gadam. Viņa vārdā bija 

nosaukts Rīgas Politehniskais institūts. 

Aiz Pelšes kompartijas darbinieku svīta

Studiju gados Romā.

Itālijā Jānis Zābers mācījās Svētās 

Cecīlijas konservatorijā Romā, kā arī “La 

Scala” teātrī Milānā pie  Dženāro Barras

“Zelta zirgs” uz Operas un baleta teātra skatuves 1965. gadā. 

 Auguste Klinka — Saulcerīte, Jānis Zābers — Antiņš

 Arvīds Žilinskis un Jānis Zābers. A. Žilinskis sarakstījis ap pusotra tūkstoša 

lielu un mazu sacerējumu, kuru vidū ir patiesas mūzikas pērles — sirsnīgas 

un dziļi izjustas solodziesmas, spilgtas bērnu dziesmiņas un glezniņas 

mazajiem klavierspēlētājiem, balets “Sprīdītis” un pasaku opera “Zelta 

zirgs”, latviešu operetes šedevri “Zilo ezeru zemē” un “Dzintarkrasta 

puiši”. Kad 1965. gadā tika iestudēta A. Žilinska opera “Zelta zirgs”, 

starp komponistu un solistu J. Zāberu izveidojās cieša draudzība

Džakomo Pučīni opera “Bohēma” uz 

Operas un baleta teātra skatuves. 

Jānis Zābers — Rūdolfs,  Žermēna Heine-

Vāgnere — Mimi. Ž. Heine-Vāgnere ir 

viena no visu laiku izcilākajām latviešu 

dziedātājām, liriski dramatiskais soprāns, 

bija Latvijas Operas un baleta teātra 

soliste no 1950. līdz 1975. gadam, 

atveidoja daudzas operu titullomas

 Marģera Zariņa “Nabagu opera”. 

Jānis Zābers un  Gurijs Antipovs. 

M. Zariņš komponējis piecas operas, 

no kurām četras iestudētas Latvijas 

operā, divas muzikālās komēdijas, sešus 

instrumentālos koncertus, mūziku 

lugām un filmām, 100 kora dziesmu

Vēstule vecākiem. 

 Jānis Zābers vecākiem rakstīja 

vēstules un novēlēja lustīgu 

līgošanu dzimtajā pusē

 Džakomo Pučīni “Toska” 1956. gadā. 

Jānis Zābers — Mario Kavaradosi, 

Florija Toska —  Regīna Frinberga
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 Raimonds

PAULS
1936
Komponists, pianists, sabiedrisks darbinieks

Komponists, pianists, cilvēks, kas vienmēr ir bijis un būs 

populārs. Cilvēks, kura viedoklī ieklausās un ar kura viedokli 

rēķinās. Cilvēks, ko pazīst arī Austrumeiropā. Komponists, kura 

mūzika ir kalpojusi un kalpos par tiltu diplomātijā ar Krieviju. 

Vislabāk Raimonda Paula daiļradi raksturo  Jāņa Petera vārdi: 

“Vaļā matiem, basām kājām/ Dziesma nāk no lauku mājām,/ 

Ienāk Rīgā, stāv un skatās,/ Uzzied brīnums acīs platās… Bet, kad 

apgriežas uz riņķi,/ Ir jau kļuvusi par ziņģi.” R. Paula mūzikā ienāk 

latviešu tautasdziesma, tautisks meldiņš un tautiski saprotamas 

intonācijas, bet viņa nošu rakstos šī dziesma vai meldiņš pārtop 

21. gadsimta skaņdarbā. Cauri it kā “neitrālajai” melodijai neuzbā-

zīgi, bet neatlaidīgi vīd latviešu dziesmai raksturīgās intonācijas. 

Komponists gan neizmanto folkloras materiālus un arī necenšas 

tos atdarināt, tomēr viņa sacerētās mūzikas nacionālais sakņo-

jums jūtams skaidri un nepārprotami. Šai mūzikai piemīt kas tāds, 

kas pielīp, aiziet līdz ar klausītāju, dzīvo klausītāja domās, kustībās 

un brīvības izjūtā, vārdu sakot, R. Paula dziesmas dzīvo viņa klau-

sītājos — viņa skaņdarbi “Mežrozīte”, “Dziesma nenosalst”, “Teic, 

kur zeme tā”, “Viss nāk un aiziet tālumā”, “Laternu stundā”, “Mēmā 

dziesma”, “Kurzemei” un daudzas citas dziesmas ir ieguvušas 

nemirstību un pastāvēs tik ilgi, kamēr pastāvēs latvieši. Nešķirami 

jēdzieni ir “Raimonds Pauls” un “Mikrofona dziesmu aptauja”. 

Raimonds Pauls dzimis 1936. gada 12. janvārī Rīgā, Iļģuciemā. 

Nākamā komponista tēvs  Voldemārs Pauls bijis gauži muzikāls, 

pats spēlējis ansambļos, arī dēlam muzicēt mācījis no agras bēr-

nības. Jau četru gadu vecumā Raimonds spēlējis vijoli, bet visai 

drīz arī klavieres. Mācījās E. Dārziņa mūzikas vidusskolā. 13 gadu 

vecumā sācis spēlēt ballītēs, dažādos ansambļos. Absolvējis 

Latvijas Valsts konservatorijas profesora  Hermaņa Brauna klavieru 

klasi, studējis kompozīciju pie profesora  Jāņa Ivanova. Jau studiju 

laikā R. Pauls virtuozi muzicēja gan koncertzālēs, gan restorānos, 

apguva džeza klasiku, arī sava laika sadzīves dziesmu repertuāru. 

Jau no 60. gadu beigām Latvijā klīst leģendas — kas būtu iznācis 

no R. Paula, ja viņš būtu nopietni pievērsies tikai klavierspēlei — 

šāda līmeņa pianisti dzimstot gadu simtā reizi. Tiesa, R. Pauls 

sevi parādījis kā izcilu taustiņinstrumentālistu, izdevis vairākus 

soloalbumus. 

No 1964. līdz 1971. gadam Raimonds Pauls bija Rīgas estrādes 

orķestra mākslinieciskais vadītājs, pianists un diriģents. 1972. ga-

dā izveidoja Latvijas radio estrādes ansambli “Studija” ar solis-

tiem  Noru Bumbieri un  Viktoru Lapčenoku. Pēc vairākkārtējas 

sastāva maiņas tas 1973. gadā pārtapa par ansambli “Modo”, 

kas guva vērienīgus panākumus ne tikai Latvijā, bet visā bijušajā 

PSRS un arī ārvalstīs. No 1978. līdz 1982. gadam R. Pauls vadīja 

Televīzijas un radio estrādes un vieglās mūzikas orķestri. 

Raimonda Paula organizatora dotības pārauga ansambļu 

vadīšanu — viņš strādājis par LPSR Valsts televīzijas un radiorai-

dījumu komitejas Mūzikas raidījumu galvenās redakcijas galveno 

redaktoru (1982—1988), bijis Latvijas kultūras ministrs (1988—

1993). No 1993. līdz 1998. gadam viņš bija Valsts prezidenta 

padomnieks kultūras un mākslas jautājumos. Kopš 1998. gada ir 

Saeimas deputāts.

Komponists ir vairāk nekā 400 populāru dziesmu, četru vien-

cēliena baletu, džeza mūzikas autors. Vairākus gadus Raimonds 

Pauls strādāja ar bērnu ansambli “Dzeguzīte”, ar ko kopā uzstā-

jies Maskavā, Sanktpēterburgā un Ņujorkā. Komponistam radās 

sadarbības projekti ar labākajiem Latvijas estrādes ansam-

bļiem — “Remix”, “Inversija”, “Credo”, “Dālderi”, kuri tiem atnesa 

popularitāti un panākumus. R. Pauls gadu no gada atrod jaunus 

dziedātājus un izpildītājus — viņa dziesmas tautas atzinību 

atnesušas Margaritai Vilcānei, Ojāram Grinbergam, Aijai Kukulei, 

Mirdzai Zīverei, Laimai Vaikulei, Igo, Ancei Krauzei un daudziem 

citiem tagad atzītiem Latvijas estrādes māksliniekiem. Populārs 

kļuvis festivāls “Ziņģe”, kas notiek katru vasaru citā Latvijas vietā. 

Raimonds Pauls sacerējis mūziku sešiem mūzikliem, no 

kuriem īpašu popularitāti guvis mūzikls “Māsa Kerija”, kas vairāk-

kārt iestudēts gan uz latviešu, gan krievu teātru skatuves. Krievu 

drāmas teātra iestudējumā katrā izrādē pie klavierēm sēdēja 

pats maestro. Populāri kļuvuši arī iestudējumi “Nāc pie puikām!” 

(1982), “Meža gulbji” (1995) un “Leģenda par Zaļo jumpravu” 

(2004). R. Pauls sacerējis mūziku vairāk nekā 50 filmām un teātra 

izrādēm. 2005. un 2006. gadā R. Pauls ar improvizācijām piedalī-

jās  Dž. Dž. Džilindžera iestudētajā koncertstāstā “Melanholiskais 

valsis”, kura pamatā ir  Emīla Dārziņa dzīvesstāsts un viņa lieliskā 

mūzika. Izdots kompaktdisks, kurā sastopas abu izcilo latviešu 

komponistu mūzika.

Arī citos projektos Raimonds Pauls pievēršas klasikai. Albumā, 

ko viņš ierakstījis kopā ar Liepājas simfonisko orķestri, džeza 

bundzinieku  Māri Briežkalnu un igauņu basģitāras virtuozu  Toivo 

Untu, iekļautas  L. van Bēthovena,  P. Čaikovska,  F. Šopēna un citu 

izcilu klasiķu pazīstamākās muzikālās tēmas, kas Raimonda Paula 

izpildījumā un  Jēkaba Ozoliņa aranžējumos apvieno klasikas pla-

šumu ar džeza intimitāti.

Raimonda Paula albumi izdoti arī Krievijā, Somijā un Japānā. 

Ilgstoša sadarbība R. Paulam bijusi arī ar Krievijas mūziķiem  Allu 

Pugačovu un  Valeriju Ļeontjevu. R. Paulam piešķirts PSRS Tautas 

skatuves mākslinieka (1985) goda nosaukums, viņš ir LPSR Valsts 

prēmijas laureāts (1977), Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis 

(1992), apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1995). Tomēr latviešu 

tautai R. Pauls ir komponists, kura dziesma “Manai dzimtenei” ar 

Jāņa Petera vārdiem skan Dziesmu svētku noslēgumā: “Lai balsti-

ņis vīdamās/ Pār novadu aizvijās,/ Dziesma savus svētkus svin,/ Ar 

bāliņu celdamās./ Tā dziedāja bāleliņš/ Ar Daugavu nemirstīgs,/ 

Viņa dziesmā gadusimts/ Kā mūžiņis krāsojās.”

Tautas diplomāts sadarbībā ar Krieviju. 

Raimonds Pauls ir ļoti populārs bijušās Padomju Savienības teritorijā. Viņš 

organizējis populāro jaunās mūzikas festivālu “Jaunais vilnis” Jūrmalā, kur 

uzstājas daudzu pasaules valstu jaunie, talantīgie dziedātāji. Šo festivālu 

raida daudzas pasaules telekompānijas. Attēlā: kopā ar otru organizatoru, 

Krievijas komponistu  Igoru Krutoju uz festivāla skatuves 2005. gadā 

Uz Dailes teātra skatuves 

kopā ar  Artūru Skrastiņu. 

Raimonds Pauls sarakstījis 

mūziku vairāk nekā 90 

filmām un teātra izrādēm.

2005. gadā Raimonds Pauls 

piedalījās Dž. Dž. Džilindžera 

iestudētajā koncertstāstā 

“Melanholiskais valsis”

Klaviervirtuozs. 

 Raimonds Pauls beidzis profesora 

 H. Brauna klavieru klasi, mācījies 

kompozīciju pie profesora  J. Ivanova. 

Jau studiju laikā R. Pauls bija 

virtuozs, muzicēja gan koncertzālēs, 

gan restorānos, apguva gan 

džeza klasiku, gan arī sava laika 

sadzīves dziesmu repertuāru

Jaunu talantu atklājējs. 

Raimonds Pauls atradis un uz 

lielās skatuves uzvedis daudzus 

jaunus māksliniekus. Pauls izveidoja 

koncertprogrammu ar  Mariju 

Naumovu, pēc kuras viņa kļuva ļoti 

populāra, tika izvirzīta “Eirovīzijas” 

konkursam no Latvijas un uzvarēja 

šajā konkursā 2002. gadā

“Eirovīzijas” konkurss Rīgā. 

2003. gadā Eirovīzijas konkurss 

notika Rīgā un to ievadīja 

Raimonda Paula benefice

Kopā ar bērnu ansambli “Dzeguzīte”. 

Vairāk nekā 35 gadus gan 

lielos, gan mazos priecē bērnu 

ansamblis “Dzeguzīte” (ansambļa 

vadītāja  Daila Martinsone), dziedot 

Raimonda Paula dziesmas 

Dziesmotās revolūcijas koncertmeistars. 

1988. gada 7. oktobrī Mežaparka estrādē notika Latvijas Tautas 

manifestācija “Par tiesisku valsti”. Piedalījās vairāk nekā 100 000 

cilvēku. Raimonds Pauls spēlēja pavadījumu nacionālām dziesmām, 

kas lika tautai vienoties kopējā cīņā par brīvu Latviju

Mūzikas raidījumu galvenās 

redakcijas galvenais redaktors. 

1982. gadā Raimonds 

Pauls uzņēmās atbildību par 

Latvijas radio un televīzijas 

muzikālo raidījumu kvalitāti 

Rīgas estrādes orķestris. 

No 1964. līdz 1971. gadam R. Pauls bija Rīgas estrādes orķestra 

mākslinieciskais vadītājs, pianists un diriģents. Orķestris ar 

milzīgiem panākumiem koncertēja visā Padomju Savienībā

Edgars Liepiņš un 

Raimonds Pauls. 

 Edgars Liepiņš spēja tā 

interpretēt Raimonda Paula 

dziesmas, ka cenzūra viņu 

kopdarba plati konfiscēja, bet 

dziesmu ieraksti klīda no mājas 

uz māju, tās dziedāja visi latvieši

“Tie cilvēki, kas saistīti 

ar skatuvi, atklāti sakot, 

normāli nav. To attiecinu 

arī uz sevi. Skatuve tevi 

sagrābj uz visu mūžu... 

Nezinu, vai tā ir publika vai 

teātra gaisotne. To sajūtu, 

kad atrodies aiz priekškara 

un kādas piecpadsmit 

minūtes pirms koncerta vai 

izrādes sākuma gaidi, kad 

tas vērsies vaļā, nevaru pat 

aprakstīt.” (R. Pauls)
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 Māris 

LIEPA
Māris Rūdolfs Liepa
1936—1989
Baletdejotājs, baletmeistars, kinoaktieris

Izcilākais latviešu baletdejotājs. Balets ir viens no 20. gadsim-

ta populārākajiem un pievilcīgākajiem skatuves mākslas žanriem. 

Rīgas baleta vārdu pasaulē nesuši daudzi baleta mākslinieki, bet 

tikai vienam latviešu baletdejotājam bija lemts kļūt par leģen-

du — tas bija Māris Liepa.

Māris Liepa bija fascinējoša personība, atvērts, strauji, dina-

miski dzīvojošs cilvēks. Tas saistāms ar latvieša sapni aiziet pāri 

savas zemes robežām un gūt pasaules slavu, pat ja tā pasaule ir 

sestā daļas zemeslodes (tolaik Padomju Savienība aizņēma sesto 

daļu sauszemes). Māris Liepa bija latvietis, kas padomju gados 

ar savu darbu spēja nojaukt robežas un braukt uz ASV, Franciju 

vai Austrāliju viesizrādēs un uz konkursiem, kas visur bija laipni 

gaidīts un sirsnīgi sveikts. 

Viņš nebija vienkāršs dejotājs, viņš bija arī baletmeistars, kurš 

pats radīja savus un citu dejotāju darbus. Viņš atjaunoja vienu no 

slavenākajām baleta miniatūrām, 1911. gadā radīto  Mihaila Fokina 

“Rozes garu” ( K. M. Vēbera mūzika; Lielā teātra repertuārā no 

1967). “Rozes gars” ir meitenes sapnis par īstu, reibinošu mīlestību. 

Šo miniatūru mākslinieks dejojis daudzās pilsētās, arī Rīgā. 

Tomēr visspilgtāk Māra Liepas radītāja ģēnijs izpaudies 

 A. Hačaturjana baleta “Spartaks” iestudējumā, kur M. Liepa dejo-

ja titullomu, bet negatīvais varonis Krass laiku pa laikam tikai 

pārstaigāja skatuvi. M. Liepas ietekmē  Arams Hačaturjans pār-

rakstīja mūziku,  Jurijs Grigorovičs libretu, un turpmāk “Spartaks” 

bija izrāde, kurā solopartijas dejoja abi galvenie ienaidnieki — 

Spartaks —  Vladimirs Vasiļjevs un Krass — Māris Liepa. 1970. ga-

dā par Krasa lomu baletā “Spartaks” M. Liepa saņēma Ļeņina 

prēmiju. Par šā baleta pārtapšanu sarakstīts vairāk literatūras nekā 

par jebkuru citu baletu pasaulē. 

Māris Liepa dzimis 1936. gada 27. jūlijā Rīgā. Mācījies Rīgas 

horeogrāfijas vidusskolā kopā ar  Haraldu Ritenbergu un  Artūru Ēķi, 

kas abi kļuva par Rīgas baleta premjeriem, ar  Uldi Žagatu un  Alfrēdu 

Spuru, kam vēlāk bija lemts vadīt latviešu Deju svētkus. Māris Liepa 

uz Operas un baleta teātra skatuves dejoja jau skolas gados, taču 

1953.—1955. gadā devās mācīties uz Maskavas baletskolu.

Tikai vienu sezonu Latvijas skatītājiem bija lemts skatīt Māri 

Liepu Rīgas Operas un baleta teātrī, kur viņš kļuva par baleta 

zvaigzni. Tota lomā izrādē “Spēlēju, dancoju” viņu ieraudzīja  Maija 

Pļisecka un uzaicināja piedalīties viesizrādēs Budapeštā. Pēc tam 

Rīgā  M. Liepa dejoja Zigfrīdu “Gulbju ezerā” kanoniskajā M. Petipā 

režijā. 1956. gadā M. Liepa pieņēma uzaicinājumu strādāt baleta 

trupā  V. Ņemiroviča-Dančenko Muzikālajā teātrī Maskavā un čet-

ras sezonas dejoja tur galvenās lomas. Par to, kā pēc viesizrādēm 

Polijā 1960. gadā viņu uzaicināja Lielā teātra galvenais baletmeis-

tars  Leonids Lavrovskis, ir saglabājusies leģenda. Bijušajā cara ložā 

L. Lavrovskim ar M. Liepu notikusi šāda saruna: “Iespējams, es jūs 

ņemšu Lielajā teātrī…” — “Un ko es, lūdzu, varēšu šeit dejot?” — 

“Vai zināt, ka esat jau trešais, kas šeit sēž pēdējo divu stundu 

laikā?… Pirmais bija slavenais premjers [..], viņu interesēja, cik lielu 

algu viņš saņems. Otrais bija Ļeņingradas Kirova baleta solists [..], 

viņu interesēja, kādu dzīvokli mēs viņam dosim Maskavā. Tagad 

nācāt jūs, es jūs ņemu.”  

Māris Liepa kļuva par Maskavas Lielā teātra premjeru, nodejo-

ja uz šā teātra skatuves visas lomas, par kādām var sapņot katrs 

baletdejotājs. 60. gadu vidus bija M. Liepas radošā brieduma 

laiks, kas sakrita ar jauna galvenā baletmeistara — J. Grigoroviča 

darba sākumu Lielajā teātrī. 1970. gadā mākslinieks dejoja jaunajā 

J. Grigoroviča “Gulbju ezera” iestudējumā. Notika triumfālas Lielā 

teātra viesizrādes Francijā, Lielbritānija, ASV. M. Liepu Parīzes 

Dejas akadēmija atzina par gada labāko dejotāju un apbalvoja 

ar  Vaclava Ņižinska prēmiju. M. Liepa dejojis daudzās pasaules val-

stīs — Ņujorkas “Metropolitan” teātrī Krasu A. Hačaturjana baletā 

“Spartaks”, Parīzes “Grand Opera” ar  Ivetu Šovirē “Žizeli”, Londonas 

“Covent Garden” ar  Margo Fonteinu “Romeo un Džuljetu”. Slavenā 

mākslinieka talants pārsteidza ikvienu, Londonā pēc izrādes kara-

liene  Elizabete II vēlējās ar M. Liepu iedzert glāzi šampanieša. Pēc 

viesizrādēm Francijā Parīzes Dejas akadēmija piešķīra M. Liepam 

Petipā balvu. 1976. gadā M. Liepam piešķirts PSRS Tautas skatuves 

mākslinieka goda nosaukums. 

Māris Liepa bija arī baleta idejas paudējs. Viņš bija žurnālists, 

kas profesionāli rakstīja par baletu, sēdēdams baleta izrādēs 

pirmajā rindā un pierakstīdams savas izjūtas un profesionālo 

vērtējumu ar gaismas pildspalvu. Ar Māra acīm baletu izprata 

visas Padomju Savienības baleta skatītāji. M. Liepas zināšanas 

baleta mākslā jau bija pārsniegušas viņa baletmeistaru zināšanas, 

tādēļ nereti laikrakstos paustajos viedokļos bija lasāmi skarbi un 

kritiski akcenti. Pēc laikrakstā “Pravda” publicētā raksta (1979) 

par J. Grigoroviča darba metodēm M. Liepu divus gadus (1980; 

1981) nelaida dejot uz Lielā teātra skatuves. Viņš darbojās  Borisa 

Eifmaņa trupā, mācīja horeogrāfiju, aktīvi sadarbojās ar drāmas 

teātri kustību un plastikas režijā. 1982. gada 28. martā viņš vēlreiz 

nodejoja Krasu un tika aizsūtīts pensijā. 

Māris Liepa sarakstījis grāmatas “Es gribu dejot simt gadu” 

(kopā ar  E. Tivumu 1981, krievu valodā 1996), “Вчера и сегодня в 

балете” (Maskavā 1982, 1986). 

Uz kinoekrāna Māris Liepa pazīstams kā dramatisks aktie-

ris — viņš tēlojis filmās “Tavs vārds” (1966), “Lauvas kaps” (1971), 

“Ceturtais” (1972), “Ļermontovs” (1986). 1984. un 1985. gada sezo-

nā M. Liepa strādāja par Sofijas Tautas operas galveno baletmeis-

taru. 1989. gadā tika pieņemts Maskavas padomes lēmums par 

M. Liepas Baleta teātra izveidi, kurš netika īstenots. 

Māris Liepa miris 1989. gada 26. martā Maskavā, apbedīts 

Vagaņkovas kapos. Viņa nokomplektētā baleta trupa tika pārvei-

dota par Festivāla baletu, tās vadību pārņēma  Sergejs Radčenko.

“Bet šai brīdī es zinu, 

ka es esmu viens pats, 

viens vienīgs, vientuļš, bez 

tituliem, slavas, bez smaida, 

ziediem un aplausiem. 

Es stāvu savu nākamo 

nezināmo gadu, partneru, 

lomu un izrāžu priekšā, visu 

pametis, gaidpilns. Gribu 

sasildīt šo nezināmo tumsu, 

gribu piepildīt to zvaigznēm, 

gribu… Es gribu dzīvot un 

dejot simt gadu.” (M. Liepa)

Kopā ar  Gaļinu Ulanovu un  Jekaterinu Maksimovu mēģinājumā. 

Māris Liepa dejojis kopā ar visām izcilākajām Padomju Savienības 

balerīnām, arī ar  Maiju Pļisecku un Gaļinu Ulanovu

Kopā ar  Litu Beiri “Gulbju 

ezerā”. Māris Liepa vienmēr 

bija gaidīts viesis Rīgas baletā

Bērni turpina tēva darbu. Māra Liepas 

dēls  Andris un meita  Ilze arī dejo baletā 

Saviem bērniem plastiskumu 

un kustību koordināciju Māris Liepa 

mācījis jau no mazotnes. 

Rīgā, filmēdamies kopā ar Maskavas 

aktrisi  Margaritu Žigunovu, Māris Liepa 

lūdza aktrises roku, un 1962. gadā 

viņiem piedzima dēls  Andris, bet 

1963. gadā — meita  Ilze. Attēlā: 

Māris Liepa ar dēlu Andri mājās 

Iestudējis un ar neredzētiem 

panākumiem dejojis “Rozes garu”. 

 Māris Liepa atjaunoja 

1911. gadā  Mihaila Fokina radīto 

“Rozes garu” ( Kārļa Marijas 

Vēbera mūzika,  Žana Luija Voduajē 

librets pēc  Teofila Gotjē dzejoļa) 

Baletfilmā “Spartaks”. 

Tikai Mārim Liepam 

komponists  Arams 

Hačaturjans un 

baletmeistars  Jurijs 

Grigorovičs radīja Krasa 

tēlu baletā “Spartaks”

Populārs kinoaktieris. Māris 

Liepa filmējies daudzās filmās. 

Attēlā: kadrs no 1972. gadā 

uzņemtās filmas “Ceturtais” 

Pasaules mēroga baleta zvaigzne. Māris Liepa — princis 

Dezirē baletā “Apburtā princese” (1974)
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 Jānis

STREIČS
1936 
Kinorežisors

“Esmu latviešu režisors. Un 

galvenais — filma man nav 

ne hobijs, ne maizes darbs. 

Tā ir pienākums. Pret 

tiem, kuri man tic. Smags 

pienākums.” (J. Streičs)

Kinorežisors, kas uzņēmis 20 spēlfilmas. Tā kā nav iespējams 

rakstīt par tām visām, tad sāksim ar savdabīgāko — filmu “Cilvēka 

bērns” par mazā latgaliešu puisēna Boņuka pasaules redzējumu. 

Filma ir Jāņa Streiča veltījums savai bērnības zemei Latgalei, ko 

kinokritiķe  Dita Rietuma nosaukusi par Ideālās bērnības zemi. 

Tā ir pirmā filma, kas pēc Jāņa Klīdzēja romāna uzņemta nevis 

latviešu, bet gan latgaliešu valodā un tāpēc iekļauta arī Ginesa 

rekordu grāmatā — kļūdas pēc tajā gan varam lasīt, ka “Cilvēka 

bērns” ir pirmā filma, kas uzņemta latviešu valodā. Filmā redzams 

arī pats Jānis Streičs — viņš pats atveido prāvestu. Par “Cilvēka 

bērnā” ietverto kristīgo ētiku un tās vienkāršo skaistumu Jānis 

Streičs pirmais Baltijas valstīs saņēmis Vatikāna prēmiju “Beato 

Angelico per l’Europa” (par humānismu kinomākslā), Grand Prix 

Sanremo autorfilmu festivālā 1992. gadā, filma ieguvusi arī otro 

vietu  Starptautiskajā Apvienoto Nāciju Organizācijas bērnu filmu 

festivālā Čikāgā 1993. gadā un daudzas citas balvas.

Jānis Streičs dzimis 1936. gada 26. septembrī Preiļu pagasta 

“Anspokos”. Agrā bērnībā dzīvojis Rīgā, tad ģimene pārcēlusies 

uz Sabili. Karam sākoties, atgriezies Latgalē. Mācījies Gailīšu skolā, 

beidzis Rēzeknes pedagoģisko skolu, dienējis padomju armijā. 

1959. gadā J. Streiču konservatorijas Teātra fakultātē režijas kursā 

uzņēma, kad mācības jau ritēja pilnā sparā. Viņš ieradies ar armijas 

drēbēm mugurā bez vecāku, bez turīgu radu atbalsta. Lai nopel-

nītu iztiku, J. Streičs zīmēja, noformēja, taisīja dekorācijas pašdar-

bības teātriem. Vienmēr jūtīgs, atsaucīgs cilvēkmīlis un jūsmotājs, 

veidoja uzvedumu režijas, pats tēloja citu iestudējumos, bija 

sabiedriski darbīgs. 1963. gadā kinorežisors  Aleksandrs Leimanis 

talantīgo audzēkni uzaicināja par savu asistentu Rīgas kinostudijā. 

Jānis Streičs piedalījies vairāk nekā 30 kinodarbu tapšanā, 

būdams asistents, otrais režisors, mākslinieciskais vadītājs, peda-

gogs, režisors inscenētājs, kā arī scenārists, aktieris. Vissavienības 

kinoražošanas sistēmā tikai diviem no Latvijas mākslas filmu 

režisoriem tika piešķirta augstākā kinorežisora inscenētāja profe-

sionālā kategorija — tie bija  Aloizs Brenčs un Jānis Streičs.

Jānis Streičs uzņēmis filmas “Kapteiņa Enriko pulkstenis” (1967), 

“Līv salas zēni” (1969), “Šauj manā vietā!” (1970), “Vālodzīte” (1972), 

“Uzticamais draugs Sančo” (1974), “Mans draugs — nenopietns 

cilvēks” (1975), “Meistars” (1976), “Teātris” (1978), “Nepabeigtās 

vakariņas” (1978), “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”  (1981), “Atcerēties 

vai aizmirst” (1981), “Svešās kaislības” (1983), “Tikšanās uz Piena 

ceļa” (1985), “Carmen Horrendum” (1989), “Cilvēka bērns” (1991), 

“Likteņdzirnas” (1997), “Vecās pagastmājas mistērija” (2000), “Ipolits” 

(2002), “Naktssargs un veļasmazgātāja” (2003), “Rudens rozes” 

(2004) u.c. 

Ir tāda sajūta, ka visu Jāņa Streiča filmu varoņi nāk tieši no 

dzīves.  Varbūt tāpēc gandrīz katra viņa filma bijusi notikums, par 

ko rakstot kritiķi ar sajūsmu vai bažām lietojuši vārdu “pirmoreiz”. 

Pirmoreiz meistars atļāvās pateikt vairāk nekā citi par padomju 

Latvijas dzīvi filmā “Mans draugs — nenopietns cilvēks”, kur Jānis 

Paukštello pārliecinoši tēlo cilvēku no tautas. Pirmoreiz latviešu 

režisors atļāvies pasaulē atzīta vārda meistara darbu traktēt brīvi, 

taču precīzi un atklāti, uzņemot filmu pēc  Viljama Somerseta 

Moema romāna “Teātris”.  Vija Artmane iegājusi latviešu kino 

vēsturē kā nepārspējama Džūlija Lamberte. Pirmoreiz ainas no 

latviskas lauku dzīves tika rādītas tik tieši un ar tādu dzirkstošu 

humoru filmā “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, turklāt šī ir visu laiku 

vislatviskākā filma, tā vismaz domā latviešu skatītāji. 

Strādāt ar Jāni Streiču aktieriem ir aizraujoši, taču nebūt ne 

viegli, jo darba procesā režisors rīkojas impulsīvi, pārsteidzot ar 

negaidītiem risinājumiem un idejām, bieži vien paradoksālām. 

Filmēšanas laukumā viņš ir absolūtais līderis un prasa pakļauša-

nos. J. Streičs, vērojot, kā aktieri izspēlē savu tēlu dzīves epizodes, 

reaģē ļoti emocionāli. Īpašu radošu baudu J. Streičam sagādā 

improvizācija, un viņš uz to aizrautīgi mudina un provocē arī 

aktierus. J. Streičs azartiski dzīvo līdzi aktieriem un ļoti spilgti 

izspēlē visas lomas arī pats, tā dzimst slavenās un tikai viņa reži-

sora rokrakstam piemītošās atraktīvās improvizācijas.

Par aktieru izvēli savās filmās Jānis Streičs saka: “Godīgi sakot, 

nav nekādu kritēriju, pēc kuriem izvēlos aktierus. Katram režiso-

ram, arī man, ir izveidojies savs aktieru loks, ar kuriem jau iepriekš 

strādāts, tāpēc zinu, kādi šie cilvēki ir.”

Apliecinājums augstai profesionalitātei un skatītāju mīlestībai 

ir piecas reizes iegūtā balva “Lielais Kristaps”, kā arī starptautiski 

apbalvojumi par filmām “Cilvēka bērns”, “Likteņdzirnas”. 2004. ga-

dā Jāņa Streiča filmas “Vecās pagastmājas mistērija” scenārijs iegu-

va Pirmā starptautiskā Eirāzijas filmu festivāla speciālo diplomu un 

balvu. J. Streičs nav apstājies, viņa portfelī vēl daži izcili scenāriji, 

kas noteikti tiks īstenoti. J. Streičs apbalvots  ar Triju Zvaigžņu orde-

ni (1998), viņš ir Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis (1999). 

Jānis Streičs bijis Latvijas Kinematogrāfistu savienības priekš-

sēdētājs (1994—1995), pedagogs Latvijas Kultūras akadēmijā.

Režisors pazīstams arī kā gleznotājs. 2004. gadā Jānis Streičs 

Melngalvju namā sarīkoja savu gleznu pirmo personālizstādi “Kur 

basām kājām...”. Apmeklētāju vērtējumam tika nodotas 36 pasteļ-

gleznas. Izstādes moto bija Jāņa Streiča rakstītās dzejas rindas:

”To vietu vairs nav,

tik vietu vārdi vēl skan,

bet aiz vārdiem ainas,

kas svešas man.

To vietu vairs nav,

kur bizoju basām kājām,

arī ļaužu nav…

tie deportēti uz

debesu mājām.”

Ar saknēm dzimtajā Latgalē. 

 Jānis Streičs dzimis 

Preiļu pusē un visu mūžu saglabājis 

mīlestību un cieņu pret savu 

Bērnības zemi 

Latviešu tautas 

mīlēts un cienīts.

 Ilgajos darba gados 

Jānis Streičs

 iemantojis tautas 

cieņu un atzinību. 

Bijis Rīgas Latviešu 

biedrības priekšsēdētājs 

(1999—2002)

Filmu “Vecās pagastmājas mistērija” 

uzņemot 2000. gadā. Jānis Streičs 

un  Eduards Pāvuls, kas tēlo vecu, 

sirdsapziņas moku sagrauztu čekistu 

Plakāts filmai “Likteņdzirnas” (1997). 

 Jānis Streičs pats veido savu filmu 

prezentācijas materiālus. Plakāti 

trāpīgi raksturo Jāņa Streiča filmas 

Filma “Likteņdzirnas” 1997. gadā. 

 Agnese Zeltiņa,  Ivars Kalniņš un  Artūrs Skrastiņš filmas kadrā 

Filma “Mans draugs — nenopietns cilvēks” 1975. gadā. 

 Gaļina Maculeviča un  Jānis Paukštello filmas kadrā 

Filma “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” 

1981. gadā. Jānis Streičs un Mirtas 

tantes lomas tēlotāja  Lilita Bērziņa

Filma “Cilvēka bērns” 1991. gadā. 

Galvenajā — Bonifācija Pāvulāna 

(Boņuka) lomā  Andris Rudzinskis 

Latviešu kino zelta fonds —  Viljama 

Somerseta Moema romāna “Teātris” 

ekranizējums 1978. gadā. Galvenajā — 

Džūlijas Lambertes lomā  Vija Artmane, 

stāstnieks — režisors Jānis Streičs 



182 183

100
LATVIJAS

PERSONĪBU

 Mihails

TĀLS
1936—1992
Šahists, astotais pasaules šaha čempions

Cilvēks, kas dzīvoja šaham, dzīvoja šahā un veltīja savu mūžu 

šai burvīgajai spēlei. Tāls spēlēja oriģināli un lika domai lidot.  

Mihails Tāls dzimis Rīgā 1936. gada 9. novembrī Rīgas 

ārsta  Nehemijas Tāla ģimenē, viņa māte Olga jaunību bija pava-

dījusi Parīzē, tikusies un draudzējusies ar izciliem gleznotājiem, arī 

ar  Pablo Pikaso. Viņa lieliski spēlēja klavieres un bija sabiedrības 

dvēsele. Par Mihaila Tāla bērnību vēl līdz šai dienai klīst leģen-

das — trīs gadu vecumā esot iemācījies lasīt, piecu gadu vecu-

mā — reizināt galvā trīsciparu skaitļus, skolā sācis mācīties tūlīt 

trešajā klasē, jo pirmajās divās viņam īsti nebijis, ko darīt. Šahu tēvs 

viņam iemācījis spēlēt septiņu gadu vecumā, Rīgas Pionieru pilī 

pirmais treneris bija  Jānis Krūzkops. Jau 12 gadu vecumā Mihails 

Tāls nolēmis, ka šahā ir neuzvarams. Uzzinājis, ka Jūrmalā atpūšas 

pasaules čempions Mihails Botviņņiks, M. Tāls pasita padusē 

šaha galdiņu un devās parādīt pasaules čempionam, kā jāspēlē. 

Sanatorijas sardzi viņam apmānīt izdevies, taču lielmeistars tieši 

tobrīd gulējis diendusu, bet viņa radi uzstājīgo puišeli nevēlē-

jušies pat uzklausīt. Ar Botviņņiku Tālam pirmoreiz spēlēt nācās, 

cīnoties par pasaules čempiona titulu.

Bet līdz tam vēl tālu. 1956. gadā, kad septiņpadsmitgadīgais 

Mihails Tāls kopā ar savu līdzaudzi  Aivaru Ģipsli dalīja 2.—3. vietu 

Latvijas čempionātā, viņš izpildīja sporta meistara normatīvu. 

1957. gadā  M. Tāls uzvarēja PSRS čempionātā, savācot 14 pun-

ktus 21 partijā, apspēlējot visus galvenos konkurentus un izpildot 

lielmeistara normatīvu. Šeit vietā pieminēt izcilo Rīgas šaha trene-

ri  Aleksandru Koblencu, kas jau bija kļuvis par M. Tāla treneri un 

tāds bija visos viņa nozīmīgākajos mačos. 

1958. gadā PSRS čempionāts notika Rīgā, un Mihails Tāls 

šajā čempionātā pārliecinoši uzvarēja. 1959. gada rudenī viņš 

Dienvidslāvijā uzvarēja pretendentu atlases turnīrā un izcīnīja tie-

sības cīnīties par pasaules šaha čempiona troni ar M. Botviņņiku. 

Tieši pirms šīm sacensībām viņš apprecējās ar Rīgas Jaunatnes 

teātra aktrisi  Salliju Landauu. Cīņa par pasaules šaha čempiona 

titulu notika Maskavā 1960. gadā, no 15. marta līdz 7. maijam. 

Mihails Tāls uzvarēja ar rezultātu 12,5 : 8,5 un kļuva par astoto 

pasaules šaha čempionu. Rīgā viņu jūsmīgi sagaidīja pielūdzēji.

Deviņus mēnešus būdams pasaules čempions, Mihails Tāls 

pierādīja savu spēku, savu spēles stilu un spēles azartu. Viņš 

izdeva grāmatu “Botviņņika—Tāla mačs”, spēlēja Pasaules šaha 

olimpiādē, sniedza neskaitāmas intervijas un atradās slavas zenītā. 

Viņš negaidīja, ka Mihails Botviņņiks viņu aicinās uz revanšmaču 

un tam rūpīgi gatavojas. Revanšmačs notika 1961. gadā, no 

15. marta līdz 12. maijam. Mihailam Tālam bija nieru slimības 

saasinājums, spēli atlikt neizdevās. M. Botviņņiks čempiona titulu 

atguva ar rezultātu 13 : 8. 

Tāls nebija tikai šahists, viņš bija unikāla personība ar fantastisku 

atmiņu un erudīciju. 1958. gadā viņš beidza Latvijas Valsts universi-

Mākslinieks un mūziķis pie šaha galdiņa. Mihails Tāls bija 

ļoti muzikāls un izcilām mākslinieka dotībām apveltīts. Viņa 

figūras uz šaha galdiņa radīja virpuļus, kas viņa līdzgaitniekiem 

un talanta cienītājiem asociējās ar mākslas darbiem

Izcils žurnālists, teicams 

vārda meistars.  Mihails Tāls 

varēja sniegt intervijas, ne 

reizi neatkārtojoties. Par 

notikumiem šaha turnīros viņš 

sniedza ziņojumus daudzām 

pasaules ziņu aģentūrām un 

šaha žurnāliem, turklāt darīja to 

asprātīgi, interesanti un kodolīgi

Simultānspēles meistars. Mihails Tāls 

bija apveltīts ar fenomenālu atmiņu. 

Viņš varēja spēlēt simultānspēles 

“uz aklo” — neredzot ne lauciņu, ne 

pretinieku — pie desmitiem galdiņu 

Divu šaha paaudžu nomaiņa. Brīdi, 

kad pie šaha galdiņa PSRS čempionātā 

piesēdās  Garijs Kasparovs, var uzskatīt 

par jaunu laiku sākumu šahā. Simboliski, 

ka šajā čempionātā G. Kasparovam 

nācās sīksti cīnīties ar Mihailu Tālu

Draugi un Latvijas šaha leģendas. Latvijā 60. un 70. gados bija tikai divi 

starptautiskie lielmeistari — Aivars Ģipslis un Mihails Tāls. Attēlā: Aivars Ģipslis 

spēlē ar nākamo pasaules čempionu Borisu Spaski, Mihails Tāls vēro partiju

Rīga sagaida savu pasaules čempionu.  Mihails Tāls pēc uzvaras pār 

Mihailu Botviņņiku cīņā par pasaules šaha troni Rīgā atgriezās 1960. gada 

10. maija rītā ar vilcienu. Viņu sagaidīja tūkstošiem talanta cienītāju 

“Upurē, lai pats nekļūtu par 

upuri!” (M. Tāls)

Gādīgs un mīlošs tēvs. Mihails Tāls bija 

jautrs, draudzīgs un labsirdīgs. Viņš 

rūpējās par saviem bērniem, taču labprāt 

komunicēja ar bērniem visā pasaulē, 

labprāt mācīja šaha spēles pamatus 

Ģimenes lokā. Mihails Tāls kopā ar savu 

sievu, Rīgas Jaunatnes teātra aktrisi Salliju 

Landauu savā dzīvoklī 1965. gadā

tātes Filoloģijas fakultāti. Asprātīgs žurnālists un komentētājs, spožo 

grāmatu “Uzbrukums ugunī” (1978) un “Kad atdzīvojas šaha figūras” 

(1983), kā arī daudzu rakstu autors, lielisks un allaž atsaucīgs lektors 

un simultānspēles seansu devējs, uzstājies visattālākajos pasaules 

nostūros — kultūras un sporta pilīs, ogļraktuvju šahtās, uz kuģa 

klāja, — maz atradīsies dižu šahistu, kas būtu tikpat daudz pavei-

kuši iemīļotās mākslas popularizēšanas labā kā viņš. Džentlmenis 

un bruņinieks spēles laikā, neapstrīdama autoritāte, kura viedoklī 

ieklausījās visas strīdīgās puses nemierīgajā, pretrunu raustītajā 

šaha karaļvalstī. No 1960. līdz 1970. gadam Mihails Tāls bija žurnāla 

“Šahs” galvenais redaktors Rīgā. Pateicoties viņam un Aivaram 

Ģipslim, žurnāls bija ļoti populārs visā pasaulē.  

Mihailu Tālu dēvēja par uzbrukuma un kombināciju ģēniju. 

Viņa spēles stilam bija raksturīgi, nerēķinoties ar upuriem, par 

katru cenu pārņemt iniciatīvu, bezbailīgi radīt neskaidras, abpu-

sēji asas pozīcijas, izsmalcināta uzbrukuma māka un improvizā-

cija, prasme harmoniski saliedēt figūru darbību. Mihails Tāls tiek 

uzskatīts par šaha romantiķi, kura talantu nevienam neizdosies 

aizēnot un kurš tiek pielīdzināts tādiem šaha meistariem kā 

Pols  Čārlzs Morfijs un  Hosē Rauls Kapablanka. 

Otrreiz tuvu pasaules šaha čempiona tronim Mihails Tāls 

nonāca 1965. gadā. Pasaules čempions tajā laikā bija  Tigrans 

Petrosjans. M. Tāls uzvarēja pretendentu turnīrā, tad apspēlē-

ja  Lajošu Portišu,  Bentu Larsenu un finālā par tiesībām spēlēt 

ar pasaules šaha čempionu tikās ar  Borisu Spaski. Spēle notika 

Tbilisi, kur tajā laikā Tāls dzīvoja. B. Spaskis pārspēja M. Tālu, pēc 

tam T. Petrosjanu un kļuva par čempionu. 

1978. gadā, PSRS čempionāta laikā, Mihails Tāls vēroja, kā 

spēlē  Garijs Kasparovs. Spēlē ar  Vladimiru Bagirovu jaunajam 

Kasparovam izveidojusies laba pozīcija, Karo—Kanna aizsardzībā 

vajadzējis tikai ziedot lauciņā e6. Kasparovs ilgi domājis, tad izdarījis 

citu gājienu, un spēle beigusies neizšķirti. Pēc spēles G. Kasparovs 

preses centrā ilgi un skaisti analizējis savu spēli un rādījis, kā tā 

attīstītos, ja viņš būtu figūru ziedojis. Viņš atzina, ka ilgi domājis 

par to. Tad piecēlies Tāls, pierādījis, ka, ziedojot figūru, Kasparovs 

būtu uzvarējis, un pamācījis nākamo šaha čempionu: “Garik, šādās 

situācijās vispirms vajag ziedot, bet pēc tam domāt.” 

1988. gadā Mihails Tāls vēlreiz kļuva par pasaules čempionu. 

Kanādas pilsētā Sentdžonsā pirmo reizi tika sarīkots neoficiāls 

pasaules čempionāts ātrspēlē, piedalījās visi pasaules labākie 

šahisti, Karpovu un Kasparovu ieskaitot. Finālā Tāls apspēlē-

ja  R. Vaganjanu ar 3,5 : 0,5. Savulaik Kijevas kinostudija uzņēma 

filmu par cilvēka smadzeņu iespējām “Septiņi soļi aiz horizonta”. 

Tālam bija jāspēlē aklā simultānspēle pie 10 galdiņiem. Mihails 

Tāls uzvarēja ar 7 : 3, viņa atmiņa bija fantastiska.

Mihails Tāls miris 1992. gada 28. jūnijā Maskavā, apbedīts Rīgā, 

Šmerļa kapos.
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 Vaira

VĪĶE-FREIBERGA
1937
Latvijas Valsts prezidente, literatūrzinātniece, psiholoģe   

Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga ir Latvijas 

populārākā politiķe, latviešu tautas cienīta un mīlēta valsts vadī-

tāja, pasaulē atzīta diplomāte un sabiedriska darbiniece. Nekad 

vēl pirms Vairas Vīķes-Freibergas neviens Latvijas politiķis nav pie-

saistījis tik plašu pasaules plašsaziņas līdzekļu uzmanību, nekad 

neviens Latvijas valsts darbinieks nav tik efektīvi nesis Latvijas 

vārdu pa saulē. Ar savām izcilajām svešvalodu zināšanām (prezi-

dente prot franču, angļu, vācu un spāņu valodu), sievišķīgo šarmu 

un diplomātijas izjūtu viņa kļuvusi par vienu no pašiem respektē-

tākajiem valstu vadītājiem Apvienoto Nāciju Organizācijā. 

Vairas Vīķes-Freibergas dzīvesstāsts ir simbolisks latviešu sap-

ņiem un likteņgaitām 20. un 21. gadsimtā. Viņa dzimusi 1937. gada 

1. decembrī Rīgā. Beidzoties Otrajam pasaules karam, viņas ģime-

ne devās bēgļu gaitās prom no Latvijas. Mācījās latviešu skolā 

bēgļu nometnē Lībekā Vācijā un franču skolā Kasablankā Marokā. 

1954. gadā kopā ar vecākiem — māti un audžutēvu — pārcēlusies 

uz Kanādu. Latviešu sabiedrībā darbojusies no 1957. gada kā jau-

natnes audzinātāja un folkloras speciāliste. Studenšu korporācijas 

“Spīdola” filistre. Studējusi Kanādā, 1958. gadā Toronto universitā-

tē ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā, 1960. gadā — maģistra 

grādu psiholoģijā, bet 1965. gadā Monreālas Makgila universitā-

tē — filozofijas doktora grādu eksperimentālajā psiholoģijā. 

No 1965. līdz 1998. gadam docējusi Monreālas universitātē 

psihofarmakoloģiju, psiholingvistiku, zinātnes teoriju. Pētījusi 

atmiņas, valodas un prāta procesus, kā arī narkotisko vielu ietekmi 

uz cilvēku. Plašāk pazīstami Vairas Vīķes-Freibergas pētījumi par 

latvju dainām, to poētiku un struktūru. Pētījumu laikā vairākkārt 

apmeklējusi Latviju, nodibinājusi labus sakarus ar Latvijas zināt-

niekiem un kultūras darbiniekiem. Būdama trimdas latviete, Vaira 

Vīķe-Freiberga ļoti labi pārzināja situāciju Latvijā.

Pētot latvju dainas, Vaira Vīķe-Freiberga īpaši uzmanību pie-

vērsusi Saules dainām. Pēc viņas iniciatīvas kopā ar savu dzī-

vesbiedru Imantu Freibergu izstrādājusi Bostonas—Monreālas 

dainu datu bāzi (71 000 dziesmu) un Saules dainu (4000) datu 

bāzi. V. Vīķe-Freiberga ir autore vai līdzautore virknei grāmatu 

par folkloristikas tematu: “Saules dainas” (1988), “Linguistics and 

Poetics of Latvian Folk Songs” (“Latviešu tautasdziesmu valoda 

un poētika”, 1989), “Dzintara kalnā” (1989), triloģija “Trejādas 

saules” (“Kosmoloģiskā saule”, 1997; “Hronoloģiskā saule”, 1999; 

“Meteoroloģiskā saule. Siltā saule”, 2002), “Saules balsī” (2005). 

Grāmatā “Pret straumi” (1993) apkopotas viņas runas un raksti 

par trimdas psiholoģiju un latvisko identitāti. Viņa ir ap 160 rakstu 

un 250 runu un referātu autore. Atsevišķi raksti tulkoti zviedru, 

poļu, krievu un lietuviešu valodā. Par latvju dainu pētīšanu 

un popularizēšanu V. Vīķe-Freiberga saņēmusi Latvijas Zinātņu 

akadēmijas Lielo medaļu (1997), kā arī Pasaules brīvo latviešu 

apvienības (PBLA) Kultūras fonda goda balvu (1989) un arī pro-

fesores A. Ābeles piemiņas balvu par darbiem latviešu filoloģijā 

(1979). 1991. gadā kļuvusi par Karalienes universitātes (Kingstona, 

Kanāda) tieslietu goda doktori, bet no 1993. līdz 1995. gadam 

bijusi Kilama pētniecības fonda stipendiāte.

Kā Monreālas universitātes profesore Vaira Vīķe-Freiberga 

bijusi ļoti aktīva nacionālu un starptautisku zinātnisku organi-

zāciju administratīvajos amatos: Kanādas Premjerministra biro-

ja iecelta par Kanādas Zinātnes padomes vicepriekšsēdētāju 

(1984—1989), NATO zinātniskās programmas “Cilvēka faktori” 

pārstāve no Kanādas un priekšsēdētāja Briselē (1980—1981), kā 

Kanādas pārstāve 1989. gadā bijusi konsultante Brazīlijas par-

lamenta Satversmes reformas komisijā. No 1998. gada 1. jūnija 

emeritētā profesore, bet no 1998. gada 19. oktobra, atgriezusies 

Latvijā, ieņēmusi Latvijas Institūta direktores amatu.

2000. gada 10. maijā kļuvusi par Toronto Viktorijas universitā-

tes goda doktori. 2000. gada 28. septembrī saņēmusi Latvijas 

Uni versitātes goda doktora grādu, 2002. gada 29. aprīlī — Kauņas 

Vītauta Dižā universitātes goda doktora grādu, 2002. gada 14. jū-

nijā — Monreālas Makgila universitātes goda doktora grādu. Vaira 

Vīķe-Freiberga ir  Baku Valsts universitātes, Tbilisi Valsts universitā-

tes, Erevānas Valsts universitātes, citu universitāšu goda doktore.

Zinātniskās darbības laikā ļoti aktīvi darbojusies dažādās 

zinātniskās asociācijās. Bijusi ievēlēta par Kanādas Psihologu 

apvienības, Kanādas Sabiedrisko zinātņu apvienību federācijas 

(1980—1982) un Baltijas studiju veicināšanas apvienības prezi-

denti (1984—1986). Kanādas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle 

(1990) un Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle (1999). 

Par Latvijas Republikas prezidenti ievēlēta 1999. gada 17. jūnijā 

un stājusies amatā 8. jūlijā uz četriem gadiem. 2003. gada 20. jū-

nijā Vaira Vīķe-Freiberga tika ievēlēta Valsts prezidenta amatā uz 

otro termiņu. Prezidenti raksturo ļoti aktīva ārpolitiskā un iekš-

politiskā darbība. Viņa sniedz neskaitāmas intervijas radio, tele-

vīzijā un presē, pie tam dara to dažādās valodās. Prezidente vada 

Valsts drošības padomi un kūrē Nacionālos bruņotos spēkus. Viņa 

piedalās visos lielākajos kultūras pasākumos un personiski nodar-

bojas ar Latvijas kultūras propagandēšanu ārvalstīs. Prezidente ar 

dzīvesbiedru — bijušo Kvebekas universitātes (Monreālā) infor-

mātikas profesoru Imantu Freibergu — vienmēr izmanto iespēju 

apmeklēt pirmizrādes operā un Latvijas teātros, jo klasiskā un 

operas mūzika ir viņas mīļākie mākslas žanri. .

Iecelta Hārvarda universitātes Sieviešu — valstu vadītāju 

padomē, saņēmusi Kanādas Zinātņu akadēmijas Pjēra Šovo 

medaļu par izciliem sasniegumiem humanitārajās zinātnēs (1995), 

Kanādas franču valodas zinātnes veicināšanas asociācijas Marsela 

Vensāna balvu (1992) sabiedriskajās zinātnēs. 1995. gadā Vaira 

Vīķe-Freiberga tika apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni, kopš 

1999. gada viņa ir Triju Zvaigžņu ordeņa lielkrusta komandiere. 

Rīgas astoņsimtgades Dziesmu 

svētkos. 2001. gada augustā 

Vaira Vīķe-Freiberga kopā ar Rīgas 

domes priekšsēdētāju  Gundaru 

Bojāru un Ministru prezidentu  Andri 

Bērziņu Dziesmu svētku gājienā 

pie Brīvības pieminekļa

Līgo svētkos. 

Valsts prezidente Vaira 

Vīķe- Freiberga ar dzīves biedru 

Imantu Freibergu 2000. gada 

Līgo vakarā Zosēnos

Pieņemts lēmums par Latvijas uzņemšanu NATO. NATO galotņu 

tikšanās reizē 2002. gada 22. novembrī Prāgā tika pieņemts 

vēsturiskais lēmums par Latvijas uzņemšanu Ziemeļatlantijas aliansē 

Vienotā Eiropā. 2002. gada decembrī Kopenhāgenā pieņemts 

vēsturiskais lēmums — ir pabeigtas sarunas, un 2004. gada 

maijā Baltijas valstis tiks uzņemtas Eiropas Savienībā

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās 

asamblejas sēde 2005. gada septembrī. 

ANO ģenerālsekretāra  Kofi Anana 

rīkotajās pusdienās par ANO turpmāko 

attīstību pārrunā ASV prezidents  Džordžs 

Bušs, ANO ģenerālsekretārs Kofi Annans, 

Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 

un Krievijas prezidents  Vladimirs Putins 

Savas tautas priekšā 2004. gada dziesmu svētkos: 

“Mēs esam stipri! Mēs esam vareni!” 

Latvijas Valsts prezidente. 

Par Latvijas Republikas 

prezidenti ievēlēta 1999. gada 

17. jūnijā, 2003. gada 

20. jūnijā  V. Vīķe- Freiberga tika 

ievēlēta Valsts prezidenta amatā 

uz otro termiņu. Prezidenti 

raksturo ļoti aktīva ārpolitiskā 

un iekšpolitiskā darbība

Vaira Vīķe-Freiberga kopā ar  

dzīvesbiedru Imantu Freibergu 

Latvija Eiropā 2004. gada 1. maijā. Valsts prezidente Vaira 

Vīķe-Freiberga saņem apsveikumus no augstā komisāra  Gintera 

Ferhoigena un Eiropas Savienības prezidenta  Romāno Prodi

“Man kā prezidentei ir liels 

lepnums par savu tautu, 

man ir dziļš lepnums par 

savu tautu, jo es redzu, 

uz ko tā ir spējīga, un es 

redzu, ka šī mazā tauta ir 

spējīga uz lielām un diženām 

lietām. Es redzu to talantu, 

es redzu to sirdsdegsmi, 

kas ir jūsu sirdīs un jūsu 

prātos, jūsu acīs. 

Nebaidieties! Nebaidieties 

no sevis, nebaidieties 

no saviem līdzcilvēkiem, 

nebaidieties no pasaules! 

Esiet droši, esiet lepni, esiet 

latvieši, mīliet savu tautu 

un savu zemi! Mums viņa ir 

viena vienīgā, mums viņa ir 

jāglabā, jākopj, mums viņa 

jāmīl. Mīlēsim savu Latviju!”  

(V. Vīķe-Freiberga)
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Dzejnieks. Jānis Peters lasa 

savu dzeju Dzejas dienās 

pie  Raiņa pieminekļa Esplanādē

Triju Zvaigžņu ordeņa 

komandieris. 

Pēc Triju Zvaigžņu ordeņa 

saņemšanas kopā ar leģendāro 

Latvijas diplomāti — Latvijas 

vēstnieci Francijā, Spānijā un 

Portugālē un Latvijas pārstāvi 

UNESCO  Ainu Nagobads-Ābolu

Rakstnieku savienības valdes pirmais sekretārs. Jānis Peters 

kopā ar citiem ievērojamiem latviešu dzejniekiem (no labās) —  Ojāru 

Vācieti,  Māru Zālīti,  Māru Misiņu,  Annu Rancāni,  Klāvu Elsbergu

Radošo savienību plēnuma organizators. Jānis Peters organizēja 

1988. gada 1.—2. jūnijā notikušo Radošo savienību plēnumu, 

kurā  Mavriks Vulfsons pirmoreiz skaidri un gaiši pateica, ka 

Padomju Savienība 1940. gadā ir okupējusi Latviju

Diplomāts. Jānis Peters bija Latvijas valdības pastāvīgais pārstāvis 

Maskavā (1990—1991), bet vēlāk kļuva par Latvijas Republikas 

ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Krievijas Federācijā (1992—

1997). Attēlā: Jānis Peters (ceturtais no labās) akreditācijas 

ceremonijā Kremlī pie Krievijas prezidenta  Borisa Jeļcina (vidū)

Padomju Savienības telpā 

plaši pazīstams dzejnieks. 

PSRS Rakstnieku 

savienībā kopā ar krievu 

dzejnieku  Andreju 

Vozņesenski

Jānis, latviska gara nesējs. 

Jāņi latviešiem allaž bijuši gada 

skaistākie svētki. Attēlā: Jānis 

Peters Līgo vakarā kopā ar sievu

Progresīvu ideju paudējs. 

Maskavā 1989. gadā kopā 

ar ievērojamo krievu fiziķi un 

cilvēktiesību cīnītāju 

Nobela Miera prēmijas 

laureātu  Andreju Saharovu 

 Jānis

PETERS
1939
Dzejnieks, valsts un sabiedrisks darbinieks 

Uz tautas brīvības altāra nolicis savu dzejnieka talantu, Jānis 

Peters no tautas mīlēta literāta kļuva par tautas atmodas tribūnu, 

politisku darbinieku, diplomātu. Viens no ietekmīgākajiem latvie-

šiem 20. gadsimta 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā. J. Petera 

vārds ir nedalāms no Latvijas Tautas frontes plašākā nozīmē. 

80. gadu beigās J. Peters kļuva par Latvijas neatkarības atjaunoša-

nas smadzenēm. Viņš bija Radošo savienību plēnuma, nevardar-

bīgās pretošanās un dziesmotās revolūcijas organizators, Latvijas 

nacionālā karoga un Latvijas himnas atzīšanas iniciators.  

Jānis Peters dzimis 1939. gada 30. jūnijā Priekulē. Mācījies 

Liepājas 6. vidusskolā, beidzis Rīgas 25. vidusskolu. Strādājis 

Liepājas teātrī par skatuves strādnieku un režisora palīgu. Bijis 

literārais līdzstrādnieks laikrakstos “Ļeņina Ceļš” (1963—1964), 

“Cīņa” (1964—1967) un žurnālā “Zvaigzne” (1967—1972). Bijis 

Rakstnieku savienības valdes sekretārs (1974—1976), dzejas kon-

sultants (1974), Rakstnieku savienības valdes pir mais sekretārs un 

valdes priekšsēdētājs (1985—1990). 

Jānis Peters dzejoļus sācis rakstīt jau bērnībā. 1961. gadā 

Liepājas laikrakstā “Komunists” publicēts J. Petera dzejolis “Kaist 

pīlādzis sniegā”. Pirmais dzejoļu krājums “Dzirnakmens” iznāca 

1968. gadā, tam sekoja “Asinszāle” (1970), “Mans bišu koks” (1974), 

“Ceturtā grāmata” (1975), kuras otrā daļā ir “Dziesmu grāmata” — 

populāru Raimonda Paula dziesmu teksti, kā arī dzejoļu krājumi 

“Priekšnojautas” (1979), “Tautas skaitīšana” (1984). Jāpiebilst, ka šie 

dzejoļu krājumi tika izdoti 30, 40 tūkstošu eksemplāru metienā 

un ne tikai tika izpirkti, bet kļuva par retumu un spekulantu tirdz-

niecības objektu dažādos “brīvdabas grāmatu tirgos”. 80. gados 

J. Petera kā dzejnieka popularitāte sasniedza visaugstāko pakāpi. 

Viņu dzirdēja, viņā ieklausījās. Viņa dzeja atradās uz atļautā un aiz-

liegtā robežas. Laiku pa laikam kompartijas centrālkomiteja centās 

aizliegt Petera dzejoļus vai dziesmas ar viņa vārdiem. Peters izvēlē-

jās savu ceļu — lika lietā savu iedzimto diplomāta talantu, iestājās 

komunistiskajā partijā un turpināja savu tautas izglītošanas un 

literatūrrevolucionāro darbību no komunistiskās partijas iekšienes. 

Kā partijas biedrs viņš līdera pozīcijās izrādījās iniciators latviešu 

tautas trešajai atmodai un cīņai pret komunistisko režīmu. 

Jānis Peters ir latvisks dzejnieks. Savā dzejā viņš rotaļājas 

ar dažādiem latviskas mentalitātes elementiem, mitoloģiskiem 

priekšstatiem, tautasdziesmu tonalitāti. J. Petera dzeja ir gan 

romantiska, gan teatrāla, bet ļoti reti vai gandrīz nemaz nav 

dramatiska. Tā ir muzikāla, un viņa tandēms ar  Raimondu Paulu 

kļuva gauži populārs — katrs latvietis vismaz divus gadu des-

mitus dungoja Paula melodijas ar Petera vārdiem. Interesanti, 

ka Peters labprāt rakstījis vārdus jau uzrakstītām melodijām, bet 

nereti gadījies otrādi — Pauls komponējis mūziku Petera dzejai. 

Ar J. Petera tekstiem tapušas vairākas R. Paula kora dziesmas, ko 

latvieši dziedājuši Dziesmu svētkos kā okupācijas, tā neatkarības 

gados. No šīm dziesmām neapšaubāmi populārākā bija dziesma 

“Manai dzimtenei”. Dzejnieka un komponista sadarbība turpi-

nās — 2005. gadā iznāca Raimonda Paula dziesmu krājumi “Vīna 

dvēsele” un ”Kabīrijas naktis”. 

1988. gadā tika izdots Jāņa Petera dzejoļu krājums bērniem 

“Kovārnis korī”. Arī J. Petera bērnu dzejai ir laimīgs liktenis. R. Paula 

bērniem domātās dziesmas ar J. Petera tekstiem dziedājusi gan 

populārā bērnu vokālā grupa “Dzeguzīte”, gan bērnu un jaunat-

nes kori visā Latvijā. Jānis Peters rakstījis arī stāstus: “Balta ziemeļu 

sūna” (1977), “Līdz durvīm septiņi soļi” (1980), sarakstījis grāmatu 

“Raimonds Pauls” (1982), kas sniedz uz dokumentiem balstītu 

retrospektīvu ieskatu latviešu estrādes mūzikas attīstībā. J. Peters 

ir  P. Dambja operas “Spārni” (1976) libreta, kā arī vairāku teātra 

izrāžu dziesmu tekstu autors. J. Petera esejas par pagātnes un 

mūsdienu latviešu kultūras, literatūras un mākslas darbiniekiem 

apkopotas krājumā “Kalējs kala debesīs…” (1981). 

1988. gada 23. martā Jāņa Petera vadītā Rakstnieku savienība 

izveidoja Staļinisma ļaundarību apzināšanas komisiju, bet 1. jūnijā 

organizēja Radošo savienību plēnumu, kas bija pirmais nopietnais 

trešās atmodas vēstnesis. Drīz pēc tam J. Petera autoritāte tautā 

ļāva viņam uzņemties iniciatīvu un pulcināt topošās Tautas fron-

tes iniciatīvas grupas uz kopsapulci Rakstnieku savienībā. Oktobrī 

J. Peters kopā ar R. Paulu laikrakstā “Literatūra un Māksla” publicē-

ja aicinājumu tautai pulcēties uz manifestāciju Mežaparkā, kura 

tiek uzskatīta par lielāko tautas saietu Latvijas vēsturē. Nākamā 

dienā pēc manifestācijas tika nodibināta Latvijas Tautas fronte un 

J. Peters  tika atzīts par  tās līderi, kaut arī atsauca savu kandidatū-

ru uz Tautas frontes priekšsēdētāja posteni. 

1991. gadā Jānis Peters no PSRS parlamenta tribīnes iesniedza 

pieprasījumu PSRS prezidentam atzīt Latvijas valsti. Viņš bija Latvijas 

Republikas valdības pastāvīgais pārstāvis Maskavā (1990—1991), 

bet vēlāk Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks 

Krievijas Federācijā (1992—1997). Jānis Peters bija Latvijas valsts 

delegācijas loceklis, kura bija izveidota sarunām ar Krieviju par 

armijas izvešanu no Latvijas teritorijas un citiem jautājumiem.

Interesanti, ka Maskavā Jānis Peters ieguva popularitāti kā 

ārvalsts vēstnieks, dažādos Krievijas valsts svētkos runāja visu 

Krievijā akreditēto diplomātu vārdā, jo kļuva par EDSO dalībval-

stu diplomātiskā korpusa vecāko. Viņam izveidojās draudzīgas 

attiecības ne tikai ar krievu diplomātiem, bet arī ar Krievijas valsts 

augstāko vadību. J. Petera darbs diplomātijas laukā atzīts par izci-

lu, un nevienam citam Latvijas diplomātam nav bijusi iespēja tik 

ietekmīgi aizstāvēt Latvijas intereses lielajā kaimiņvalstī. 

Jānis Peters ir Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis 

(1990), Latvijas Universitātes godabiedrs (1991), apbalvots ar Triju 

Zvaigžņu ordeni (1995), Venēcijas Svētā Marka ordeni (1992), 

Dānijas Karoga ordeni (2000).

“Man stāstīja Daugaviņ’,

Kā liktenis vīdamās,

Dziesma savus svētkus svin,

Ar bāliņu celdamās.

Tā dziedāja bāleliņš,

Pret likteni stāvēdams,

Viņa dziesmā gadusimts

Kā mūžiņis krāsojās.

Vēl nāks piektais gads, asins lietus līs

Un visaugstākās priedes nolauzīs,

Iesim strēlniekos, dziesma vētru sēs,

Mūžam gaismas pils kalnā gavilēs.”

Lai balstiņis vīdamās,

Pār novadu aizvijās,

Dziesma savus svētkus svin,

Ar bāliņu celdamās.

Tā dziedāja bāleliņš,

Ar Daugavu nemirstīgs,

Viņa dziesmā gadusimts

Kā mūžiņis krāsojās.

Cauri sirdīm mums

Lauztās priedes augs,

Jaunā gaitā mūs

Jauni rīti sauks.

Tālāk mūžībā

Dziedot iesim mēs,

Mūžam gaismas pils

Kalnā gavilēs.”

(J. Peters)
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 Imants

KALNIŅŠ
1941
Komponists, politisks darbinieks 

Latviešu dziesmas žanra kopējs. Latviskās muzikālās menta-

litātes veidotājs. Latviešu komponists.

Raibs ir komponista darbu pūrs. Viņa daudzpusīgā daiļra-

de ietver simfonijas, oratorijas, operas, kino un teātra mūziku, 

roku un vienkāršas tautiskas dziesmas. Tāpat raibs ir kompo-

nista radošais mūžs, ko raksturo tādas vērtības kā Imantdienas, 

Detroitas, Bostonas un Pēterburgas simfoniskie orķestri, kas atska-

ņo viņa darbus, “Menuets”, “Turaidas Roze”, “Autobuss debesīs” un 

Saeimas komisijas. 

Komponists, kultūras un valsts darbinieks dzimis 1941. gada 

26. maijā Rīgā. 1964. gadā pabeidzis profesora  Ā. Skultes kompo-

zīcijas klasi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā. Turpmāko 

Imanta Kalniņa dzīvi var iedalīt divās daļās — radošie 60.—80. ga-

di un “gudrie gadi” pēc trešās atmodas. Pirmo daļu raksturo viņa 

simfonijas, divas operas, divas oratorijas “Dzejnieks un nāra” 

(1973), “Rīta cēliens” (1977), kino un teātra mūzika, trīs koncert-

programmas grupai “Turaidas Roze”. Otro — Imanta Kalniņa dzīve 

mūzikā un politikā vienlaikus.

Imants Kalniņš pieskaitāms pie visu laiku savdabīgākajiem 

latviešu komponistiem. Viņa mūziku var pazīt uzreiz, lai ko arī 

klausītos — simfonijas, oratorijas, operas, teātra un kino mūziku, 

roku. Publikas atzinības pierādījums ir ikgadējie Imantdienu kon-

certi, kas pulcē daudzus tūkstošus klausītāju no visas Latvijas. 

Pirmā Imantdiena bija 1976. gadā toreizējā  Emīla Dārziņa un  Jāņa 

Sudrabkalna muzejā “Jāņaskola” pēc “Menueta” vadītāja  Jāņa 

Blūma iniciatīvas. Pēc koncerta klausītāji iznesa no muzeja Emīla 

Dārziņa klavieres un lika Imantam Kalniņam spēlēt. Koncertos 

piedalījās arī  Leonīds Vīgners un  Imants Kokars ar saviem koriem, 

uz Piebalgu devās tūkstošiem Imanta Kalniņa talanta pielūdzēju. 

Imantdienas kļuva par tradīciju, taču 1982. gadā padomju Latvijas 

kompartija tās aizliedza. Imantdienu atjaunoja tikai 1995. gadā. 

Kopš tā laika uz tām brauc klausītāji no visas Latvijas. Brauc arī uz 

Kalniņa koncertiem Liepājā. 

Simfoniķis pēc sava talanta būtības. Rakstot par komponis-

tu, nākas rakstīt par viņa simfonijām. 1964. gadā komponētajā 

Pirmajā simfonijā var redzēt iedīgli tam, kas tiek uzskatīts par 

Imanta Kalniņa mūzikas individualitātes pazīmi. Simfoniju radījis 

komponists, kas prot veidot izvērstu formu akadēmiski precīzi 

izsvērtā dramaturģijā, kas pārvalda klasisko kompozīcijas tehniku 

tās mūsdienu interpretācijā. Otrajā simfonijā (1965) komponista 

radošā doma pēta un iztausta dažādas 20. gadsimta piedāvātās 

kompozīcijas tehnikas. Trešā simfonija (1968) vainago I. Kalniņa 

60. gadu simfonismu. Instrumentācijas dzidrums un skaņuraksta 

vijīgums un episka pamatievirze, žanriskums un latviska into-

nācija. Ceturto simfoniju (1973) nācās pārrakstīt, jo amatvīriem 

nebija pieņemams fināla variants ar solista vokālista piedalīšanos. 

Vokālists dziedāja amerikāņu dzejnieces  Kellijas Čerijas tekstus. 

Tolaik šajā finālā izpaudās sajūta, ka aiz “dzelzs priekškara” ir laimī-

ga un brīva dzīve. Ar šo simfoniju 1997. gadā Nēme Jervi, diriģējot 

Detroitas simfonisko orķestri, pārsteidza Ameriku. Piektajai simfo-

nijai (1979) raksturīgs filozofisko pretmetu dziļums un harmonisks 

spēks tautasdziesmas “Caur sidraba birzi gāju” citējumā. Imanta 

Kalniņa Sestā simfonija sacerēta 2001. gadā, to pirmoreiz atskaņo-

ja Liepājas simfoniskais orķestris 2005. gadā. Simfonijas otrajā un 

ceturtajā daļā izmantoti psalmu teksti un  Rabindranata Tagores 

dzeja. Darbs veltīts I. Kalniņa sievai Agrai.

Latviešu apziņā lielākoties dzīvo 70. gadu Kalniņš — ar roka 

stila raksturiezīmi — jaunatnes domu izteicējs, tās alku manifes-

tētājs. Šī mūzika neatzīst robežu starp “vieglo” un “nopietno”. “Par 

vieglo es uzskatu tādu, kas operē ar pirmās pakāpes emocijām, 

elementārām emocijām,” saka Imants Kalniņš. “Ar roku turpre-

tim mūzikā nāk iekšā sava attieksme, savs pasaules skatījums.” 

I. Kalniņu pie roka saista viņa griba darboties viegli pieejamās un 

šai nozīmē demokrātiskās izteiksmes formās — gan simfonijā, 

gan operā, gan dziesmā. 

Imanta Kalniņa dziesmai allaž svarīgs bijis teksts, bet starp dau-

dzajiem tekstu autoriem —  Imantu Ziedoni,  Ojāru Vācieti,  Aigaru 

Jirgenu,  Juri Heldu — jāizceļ Imanta brālis Viktors Kalniņš, 

saukts par Viku. Dziesmas ar Vika vārdiem, kuras dziedāja  Austra 

Pumpure ar saviem audzēkņiem, kļuva par Latvijas sirdsapziņu. 

Imants savu mūziķa talantu mantojis no vecātēva, Viktors savu — 

no mātes. Pirmais izdotais I. Kalniņa dziesmu albums bija viens 

no visvairāk pārdotajiem Latvijā. 1997. gadā mūzikas ierakstu 

izdevniecībā “UPE” izdotais albums “Par lietām, kuras tā ar nekad 

nepāriet” to pārspēj. I. Kalniņam piešķirta Lielā mūzikas balva 

(1997) par Ceturtās simfonijas oriģinālversiju un dziesmu ciklu ar 

 A. Mielava vārdiem. 

Imants Kalniņš savas mūziķa gaitas sācis kā Liepājas teātra 

muzikālais vadītājs. Teātra mūzika ir viņa stihija, teātra mūzika 

plašākajā nozīmē. Te būtu vietā pieminēt “Četrus baltus kreklus”, 

“Liliomu”, “Krauklīti” ar  M. Čaklā dzeju, “Motociklu” ar I. Ziedoņa 

dzeju, “Spēlē, spēlmani” ar  A. Čaka dzeju. Vislielākos panāku-

mus guvusi rokopera “Ei, jūs tur!” (1971, Vika librets pēc  V. Sa-

rojana lugas), operete “No saldenās pudeles” (1975,  M. Teteres 

librets pēc  R. Blaumaņa lugas), operas “Spēlēju, dancoju” (1977, 

I. Ziedoņa librets pēc  Raiņa dzejas) un “Ifigēnija Aulidā” (1982, Vika 

librets pēc  Eiripīda traģēdijas).

Imants Kalniņš prot daudzas svešvalodas, arī ķīniešu valodu. 

Viņš ievēlēts un darbojies Latvijas Republikas Augstākajā pado-

mē, 5., 7. un 8. Saeimā. Mandātu komisijas sekretārs, bijis Budžeta 

un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs. Latvijas Zinātņu 

akadēmijas goda loceklis (1996), apbalvots ar Triju Zvaigžņu orde-

ni (1998). Mākslinieks politikā un politiķis mākslā, saviem ideāliem 

uzticīgs savas zemes un savas mūzikas kalps.

Savējo vidū Imantdienā Piebalgā. Aktieris  Artūrs Skrastiņš, Imanta 

Kalniņa meita aktrise  Rēzija Kalniņa, pats komponists Imants 

Kalniņš, Imanta Kalniņa dēls dziedātājs  Marts Kristiāns Kalniņš 

Laba dziesma ir tā, kas paliek tautas sirdī, jo klausītāja 

dvēseli skar kā mūzika, tā vārdi. Komponists Imants Kalniņš un 

dzejnieks  Imants Ziedonis vētras nolauztā Riņģu dižozola stumbrā

Vecpiebalgā. Imants Kalniņš kopā ar dēlu Džonatanu

8. Saeimas vēlēšanās. Imants Kalniņš 

balso par apvienību TB/LNNK

Austrumu kultūras cienītājs, mazu 

tautu neatkarības aizstāvis. Imants 

Kalniņš kopā ar Tibetas garīgo līderi 

dalailamu Rīgā 2001. gada 23. jūnijā

Saeimas deputāts un komponists 

vienlaikus. Imants Kalniņš savā darba 

kabinetā 2003. gadā. Datorā — Budžeta 

un finanšu (nodokļu) komisijā izskatāmie 

likumprojekti, noskaņā — dziesma

2005. gadā pēc 

Sestās simfonijas 

pirmatskaņojuma.  Imants 

Kalniņš kopā ar sievu Agru 

Imantdienā 1997. gadā 
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LANCMANIS
1941
Mākslas zinātnieks, mākslinieks

“Mana glezniecība nav 

nekādā saistībā ar pili. Tā 

ir cita mana iekšējā dzīve, 

ko nevaru vairs ilgāk sev 

aizliegt.” (I. Lancmanis)

Rundāles pils atjaunotājs, pētnieks un direktors vairāk nekā 

četrus gadu desmitus. 

Imants Lancmanis dzimis 1941. gada 29. jūlijā Rīgā. 1959. gadā 

absolvējis Rīgas Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolu, iestājies LPSR 

Valsts Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā, kur studējis no 

1960. līdz 1966. gadam. 1964. gadā kopā ar kādu kursa biedru, 

interesējoties par iespēju iegādāties dzirnavu torni Bauskas rajo-

nā, nokļuvis Rundālē. Tajā laikā Bauskas novadpētniecības un 

mākslas muzeja direktors bija izcila personība ar plašu redzeslo-

ku —  Laimonis Liepa, kas aizveda I. Lancmani uz tuvu sabruku-

mam nolaisto Rundāles pili. Kopš 1964. gada, kad I. Lancmanis 

saņēma piedāvājumu, nepametot studijas akadēmijā, kļūt par 

Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja Rundāles pils filiā-

les zinātnisko līdzstrādnieku, viņš aktīvi darbojas pilī. 1972. gadā, 

kad tika izveidots patstāvīgs Rundāles pils muzejs, I. Lancmanis 

kļuva par muzeja direktora vietnieku zinātniskajā darbā, bet 

1976. gadā — par direktoru. “Pēc akadēmijas beigšanas biju jau 

diezgan krietni ievilkts muzeja apritē,” stāsta I. Lancmanis. Kopš tā 

laika I. Lancmaņa dzīve ir nesaraujami saistīta ar Rundāles pili, viņa 

vadībā pils tika atjaunota un restaurēta, atguva zudušo spozmi. 

I. Lancmanis restaurācijā nepieļāva paviršības un virspusību, tā 

notika, iespējami autentiski atjaunojot senās pils ansambli.

2004. gadā Imants Lancmanis saņēma Zinātņu akadēmijas 

Lielo medaļu par Rundāles pils kompleksa atjaunošanu un izcilu 

devumu mākslas zinātnē. Viņš ir saņēmis arī Triju Zvaigžņu ordeni 

(1994), Francijas Nacionālo nopelnu ordeni, Vācijas Federatīvās 

Republikas Nopelnu krustu, Itālijas Nopelnu ordeni (2004), Eiropas 

kultūras fonda “Pro Europa” balvu (2002), Eiropas Savienības balvu, 

bet Eiropas mantojuma federācijas “Europa nostra” balvu 2003. ga-

dā piešķīra viņa vadītajam Rundāles pils muzejam.

Imants Lancmanis veicis daudzveidīgu pētniecības darbu. 

Viņa galvenie pētniecības virzieni ir Latvijas māksla 18. un 19. gad-

simtā, Latvijas muižu un piļu arhitektūra, heraldikas vēsture un 

terminoloģija. I. Lancmanis sarakstījis monogrāfijas par Jelgavas 

un Rundāles pili, par Liepāju, Mežotnes, Kaucmindes un citām 

muižām. I. Lancmanis publikācijās akadēmiski pamatotu vēstīju-

mu apvieno ar emocionālu attieksmi un izkoptu literāro formu. 

Viņa rakstus var regulāri lasīt žurnālos “Māksla Plus”, “Latvijas 

Architektūra” u.c. Īpašu popularitāti guvusi viņa rakstu sērija māk-

slas žurnālā “Māksla Plus” par pilīm un muižām, kuru tagad vairs 

nav. I. Lancmanim ir daudz nozīmīgu publikāciju ārzemēs par 

Latvijas arhitektūras un mākslas mantojumu. 

Rundāles pils, viens no Latvijas izcilākajiem baroka un roko-

ko mākslas pieminekļiem, celta laikā no 1736. līdz 1768. gadam 

kā Kurzemes hercoga  Ernsta Johana Bīrona vasaras rezidence 

pēc itāļu arhitekta  Frančesko Bartolomeo Rastrelli projekta un 

viņa vadībā. Pēc Krievijas ķeizarienes  Annas Joanovnas nāves 

1740. gadā hercogs, kas bija ķeizarienes favorīts, krita nežēlastībā, 

un pils celtniecība tika atsākta tikai pēc viņa atgriešanās no trim-

das ķeizarienes  Katrīnas II valdīšanas sākumā. Laikā no 1765. līdz 

1768. gadam izveidota pils interjeru lielākā daļa. Gleznojumu 

autori ir itāļu mākslinieki  Frančesko Martīni un  Karlo Cuki, bet tēl-

niecisko apdari veica Berlīnes meistars  Johans Mihaels Grafs.

Līdz Latvijas agrārajai reformai 1920. gadā, kad pils pārgāja 

valsts īpašumā, tā piederēja  grāfa A. Šuvalova dzimtai.

Pēc Pirmā pasaules kara izpostītajā pilī atradās skola un dzī-

vokļi. 1933. gadā pils tika nodota Valsts vēsturiskajam muzejam 

un veikts ēkas remonts. Otrā pasaules kara laikā pils necieta, taču 

pēc kara tās vienā daļā kādu laiku bija noliktavas. Bauskas novad-

pētniecības un mākslas muzeja filiālei — Rundāles pilij — kļūstot 

par patstāvīgu muzeju, tika sākta pils restaurācija, kas joprojām 

turpinās. Rundāles pils divos stāvos atrodas 138 telpas, visa pils 

platība aizņem ap 12 000 m2. Tā ir lepnākā un reprezentatīvākā 

celtne Baltijā.  Rundāles pils muzeja pastāvēšanas laikā tiek rīkotas 

regulāras izstādes, kuru tematika saistīta ar pils un Latvijas vēsturi, 

ar Bīronu dzimtu. Imanta Lancmaņa darba mūžs Rundāles pilī 

atspoguļojas grāmatā “Rundāles pils” (1994). Tajā ietverta gan pils 

tapšanas, pārveidošanas un postīšanas vēsture, gan restaurācijas 

gaita, kā arī sīks un precīzs arhitektonisko un māksliniecisko ele-

mentu apraksts un skaidrojums. 

Imants Lancmanis allaž bijis mākslinieks sirdī un gleznotājs 

pēc būtības. Tiesa, kļuvis par Rundāles pils direktoru, viņš laiku pa 

laikam gleznošanu atstājis novārtā. Taču 20. gadsimta 90. gados 

atkal tapušas gleznas, kas ieņem nozīmīgu vietu Latvijas mākslas 

darbu vidū. I. Lancmanis glezno galvenokārt klusās dabas, portre-

tus un alegoriskas kompozīcijas. 

“Tur ir viss kopā. Romantisms — tā ir intuīcija, vīzijas, visa mana 

tiekšanās darīt neiespējamo — griezt ratu atpakaļ. Atdzīvināt, 

atdzemdināt, atradīt to, kā vairs nav. No otras puses — koncep-

tuālais ir tas racionālais, kas manī ir, jo es daudzas lietas daru ļoti 

noteikti,” tā teicis Imants Lancmanis intervijā  Mārim Čaklajam.

1995. gadā, kad Rīgas pils atkal kļuva par Valsts prezidenta 

rezidenci, Latvijas valdnieku portretu galerijā trūka Polijas  karaļu 

Sigismunda Augusta un  Stefana Batorija portretu. Imants 

Lancmanis tos uzgleznoja un uzdāvināja Rīgas pilij.

No 1970. līdz 1987. gadam Valsts Mākslas akadēmijas Interjera 

nodaļā Imants Lancmanis lasīja lekcijas lietišķi dekoratīvās māk-

slas vēsturē. 1992. gadā viņš tika ievēlēts par Latvijas Zinātņu 

akadēmijas goda locekli. I. Lancmanim ir liela autoritāte Latvijas 

mākslas vēstures speciālistu aprindās. 1997. gadā viņam pie-

šķirts mākslas zinātņu goda doktora no saukums. I. Lancmanis ir 

arī Baltijas vēstures komisijas Getingenē korespondētājloceklis, 

Latvijas Mākslinieku savienības biedrs, Valsts heraldikas komisijas 

un Latvijas Bankas monētu dizaina komisijas loceklis. 

Rundāles pils direktors. 

1972. gadā tika izveidots patstāvīgs 

Rundāles pils muzejs. Imants Lancmanis 

kļuva par tā direktora vietnieku 

zinātniskajā darbā, bet 1976. gadā — 

par direktoru. Imanta Lancmaņa 

nozīmīgākais ieguldījums pils atjaunošanā 

ir restaurācijas plānošanas un darbu 

veikšanas metodiskā un zinātniskā 

vadība. Tās rezultāts ir autentiski 

atjaunoti griestu gleznojumi, rotājumi, 

parketi, lustras, mēbeles, parks 

Pedantisks un rūpīgs Rundāles 

pils restaurācijas vadītājs. 

Kopš 1964. gada, kad Imants 

Lancmanis saņēma piedāvājumu, 

nepametot studijas Mākslas 

akadēmijā, kļūt par Bauskas 

novadpētniecības un mākslas 

muzeja Rundāles pils filiāles 

zinātnisko līdzstrādnieku, viņš aktīvi 

darbojas pilī. Imanta Lancmaņa 

vadībā pils atguvusi seno krāšņumu 

Kultūras pasākumu iniciators. Kopā ar sievu gleznu restauratori 

Ievu Lancmani 1908. gada tērpu ballē 1984. gadā

Gleznotājs, Latvijas Mākslas 

akadēmijas pedagogs. 

Imants Lancmanis savā darbnīcā

Baltijas vācu vēstures pētnieks 

Latvijā. 2000. gadā Rundāles 

pilī ar hercoga  Pētera Bīrona 

brāļa pēcteci princi 

 Ernstu Johanu Bīronu

Starptautisku projektu organizators un vadītājs. Atklājot izstādi “Kurzeme 

Eiropā. Hercogs Pēteris, Bīronu nams un Kurzemes leģendas” 2000. gadā

Imants Lancmanis. “Kalētu muižas dienestnieki pozē fotogrāfam 

klēts priekšā. Vasara. 1914 (Kalētu klēts II)”. 1996—1998. Audekls, 

eļļa, 105x131, Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja īpašums

Imants Lancmanis. 

“Vanitas ar balto tauriņu.” 

2004. Audekls, eļļa, 68x61,5, 

R. Gerkena īpašums

Rundāles pils. 

Imanta Lancmaņa darba mūžs 

Rundāles pilī atspoguļojas 

grāmatā “Rundāles pils” 

(1994). Savu pieredzi un 

zināšanas I. Lancmanis un 

viņa līdzstrādnieki likuši lietā 

visas Latvijas muižu, piļu un 

baznīcu izpētē un restaurācijas 

metodikas izstrādē

Rundāles pils. Viens no Latvijas 

izcilākajiem baroka un rokoko mākslas 

pieminekļiem, pēc arhitekta  Frančesko 

Bartolomeo Rastrelli projekta celta 

laikā no 1736. līdz 1768. gadam ”
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 Teodors 

ĶIRSIS
1942—2003
Alpīnists, būvinženieris

“Katrs kāpiens, katra 

virsotne sākumā ir solis uz 

priekšu pretī nezināmajam 

pašam sevī. Ir jāpaver jauns 

priekškars, jāsaņem dūša, 

lai uzdrošinātos mēģināt to, 

kas līdz šīm nav darīts. Tā 

bija ar latviešu nemēģināto, 

draudošo Uzvaras smaili. Tā 

bija ar Balto kalnu Daulagiri. 

Mēs tuvojāmies tam paši 

ar savu filozofiju, pieeju 

un saprašanu. [..] Kāpēc? 

[..] Bet varbūt tā vienkārši 

ir tieksme pēc šķietami 

nesasniedzamā, tieksme 

atkal un atkal aptaustīt 

mirāžu.” (T. Ķirsis)

Nav Latvijā lielu kalnu, bet ir lieli kāpēji. Teodors Ķirsis uzkā-

pis visu kontinentu augstākajās virsotnēs, arī pa saules augstākajā 

punktā Everestā, kļuvis par Latvijas alpīnisma leģendu. Savā grā-

matā “Ceļš nekad nebeidzas” viņš aprakstīja 1995. gada 14. maija 

pēcpusdienas notikumus Everestā: “Mēs soli pa solim minam 

pēdējos metrus. Priekšā Imants, tūlīt aiz viņa es. Tā arī būtu gājuši. 

Tad pārdesmit soļu līdz virsotnei Imants nometas uz ceļa, meklē 

aparātu un saka: “Ej augšā un nofilmē.”

Es brīdi svārstos, jo paredzu muļķīgo — kurš pirmais? Tad 

man ir gatavs savs plāns, un es dodos augšup. Top reportāža 

no pašas virsotnes. Kamera niķojas, un es metu tai mieru, paeju 

pretī Imantam. Aplieku roku ap plecu un velku augšā. Viņam par 

pārsteigumu. Bet… Filmējot biju nostājies pāris pēdu zem paša 

augstākā valnīša. Tagad precīzi ritmā mūsu zābaki vienlaikus skar 

pašu augstāko punktu uz Zemes. Tāpēc ne tikai pēc būtības, bet 

arī faktiski, praktiski, tehniski, teorētiski un jebkādā citā veidā mēs 

šo vietu sasniedzām reizē.

Sagrābstu kabatā rāciju. Virsotnes runa nav sagatavota, tāpēc 

ēterā atskan: “Viss. Tā nu tas ir iznācis. Varat darīt zināmu, ka piec-

padsmitos un piecpadsmit minūtēs.” Kaklā kamols. Maza pauze tā 

norīšanai, un seko vārdi: “Augstāk nav kur kāpt!””

Teodors Ķirsis organizēja Everesta sasniegšanu tā, ka panā-

kumu guva Latvijas alpīnistu komanda. Šā motīva vadīts, viņš 

organizēja nacionālās ekspedīcijas uz visu kontinentu augstā-

kajām virsotnēm, kurās visās līdz 2001. gada janvārim Ķirsis 

pabija kopā ar savu uzticamo kalnu biedru kopš 80. gadu sāku-

ma  Imantu Zaulu. Komanda, kas uzkāpa daudzās virsotnēs, kas 

nodrošināja stiprākajiem Everesta smaili, bija  Ilmārs Bernāns,  Jānis 

Busenbergs,  Ilgvars Gradovskis,  Imants Jāņekalns,  Pēteris 

Kūlis,  Aivars Prošenkovs,  Ilmārs Sproģis. 

Teodors Ķirsis dzimis 1942. gada 25. novembrī Jelgavā. Kopā 

ar vecākiem kara beigās bēgļu gaitās pārcietis sabiedroto uzlido-

jumus Dancigai (Gdaņskai). 1961. gadā beidzis Jaunpils vidusskolu 

un iestājies Rīgas Politehniskajā institūtā (RPI). Trīs gadus dienējis 

padomju armijā Murmanskā, aiz Polārā loka, brīvajā laikā sportojis. 

1970. gadā pabeidzis RPI un mācījies aspirantūrā. Pēc tās beigšanas 

un doktora disertācijas aizstāvēšanas ineženierzinātnēs (1974, 1992) 

palika strādāt RPI. Dažus gadus pirms institūta beigšanas pirmo 

reizi bijis kalnos. Kopš tā laika Teodora Ķirša dzīve ritējusi pa divām 

atšķirīgām gultnēm — profesionāli pedagoģisko un alpīnisko.

Profesionālā dzīve veidojās Rīgas Politehniskajā institūtā, kur 

Teodors Ķirsis iesāka kā Mašīnbūves iekārtu katedras laboratoriju 

vadītājs un asistents, bet beidza kā docents, katedras vadītājs un 

Industriālā biznesa sistēmu institūta direktors. Publicējis vairāk nekā 

50 zinātnisko un metodisko darbu, stažējies ASV un Kanādas augst-

skolās, bet 90. gadu beigās krasi mainījis nodarbošanos un kļuvis 

par Būvniecības servisa centra direktoru, vēlāk — viceprezidentu. 

Alpīnisms Teodora Ķirša dzīvē ienācis nejauši,  to ietekmēja 

vairāki faktori — nosliece uz aktīvu dzīvesveidu, bērnībā un 

jaunībā lasītās un pārlasītās grāmatas, kā arī tēva romantiskais 

raksturs un uzņēmība — jau 50. gadu beigās viņš ar ģimeni vecā 

“Moskvičā” apbraukāja Krimu un daļu Kaukāza. 

Sākumā gājieni kalnos vairāk atgādināja pastaigu jaukā zilbal-

tā pasakā, pakāpeniski tie kļuva aizvien nopietnāki, aizvien spor-

tiskāki. Pakāpeniski izveidojās neliels, bet saliedēts vīru kolektīvs, 

ko jau ilgi pirms parādīšanās preses uzmanības lokā pazina kā 

Ķirša komandu. 

Savā mūžā Teodors Ķirsis vadījis apmēram 50 augstkalnu eks-

pedīciju. Līdz 1991. gadam sasniedzis visas PSRS teritorijā esošās 

virsotnes, kas augstākas par 7000 metriem, Teodors Ķirsis kopā 

ar Ilmāru Bernānu, Pēteri Kūli un Imantu Zaulu kļuva par Latvijā 

vienīgajiem Sniega leopardiem. Gluži loģisks bija viņu 1993. ga-

dā veiktais ceļš uz latviešu alpīnistu pirmo astoņtūkstošnieku 

Daulagiri (8167 m), kā arī 1995. gadā uz Everestu (8848 m). Līdz 

2001. gada janvārim tika sasniegtas visu sešu kontinentu aug-

stākās virsotnes. T. Ķirsis un I. Zauls ir vecākie vīri pasaulē, kas to 

spējuši. Visās šajās virsotnē pacelts Latvijas Republikas karogs. 

Alpīnista iemaņas tika izmantotas arī Latvijā, demontējot 

Doma katedrāles veco gaili. Savukārt jaunus gaiļus nācies uzstā-

dīt Smiltenes un Rīgas baznīcām u.c. Atmodas gadu sākumā par 

Vācijas latvieša  Valdemāra Feldmaņa ziedoto naudu Teodors Ķirsis 

kopā ar Imantu Zaulu un Pēteri Kūli uzstādīja krustus Rīgas pareizti-

cīgo katedrālē. “Ar sportu saprotu savu spēju galējās robežas mek-

lējumus,”  tā rakstīja Teodors Ķirsis. Viņš ne tikai kāpa kalnos, viņš tos 

patiesi mīlēja. Viņš filmēja un fotografēja, par kalniem viņš sarakstījis 

grāmatas “7000 un vairāk” (1993, par kāpieniem Vidusāzijas augstā-

kajās virsotnēs) un “Ceļš nekad nebeidzas” (1997). 

1996. gadā T. Ķirsis apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Katram alpīnistam kāds kalns ir pēdējais. Dažreiz tas ir kalns, no 

kura nokāpj, lai kalnos vairs neatgrieztos. 2003. gada 10. decembrī, 

kāpjot lejā no Jaunzēlandes augstākās virsotnes — Kuka kalna 

(3754 m), bojā gāja Teodors Ķirsis, viņa meita Evija Ķirse un vēl divi 

pieredzējuši alpīnisti — Ilmārs Bernāns un Aivars Prošenkovs. Kuka 

kalns viņiem bija pēdējais, bet citiem palika atmiņā leģenda par 

alpīnistu komandu, kas bija viena no spēcīgākajām Baltijā. 

Latvieši kalnos kāpa un kāps arī turpmāk. Latviešiem alpīnis-

mā ir ar ko lepoties. 1990. gada 13. maijā zemeslodes augstāko 

punktu sasniedza latviskas izcelsmes amerikānis  Eds Viesturs. Trīs 

dienas vēlāk ASV dzimušais latvietis  Endijs Lapkašs Everesta vir-

sotnē atraisīja arī mātes šūto Latvijas karogu. 1997. gadā Everesta 

virsotnē uzkāpa arī  Ilgvars Pauls, viņš pieveicis pusi no visiem 

pasaules astoņtūkstošniekiem.

Pelnu urnu ar T. Ķirša mirstīgajām atliekām 2004. gada 11. jan-

vārī atveda uz Latviju un apbedīja Rīgā, Meža kapos. 

Pirmā virsotne. 

Centrālais Tjanšans. 

1968. gada 29. jūlijā

Komunisma smaile Centrālpamirā ir 7495 metrus augsta. 

Augstākajā PSRS kalnā Teodors Ķirsis uzkāpa 1989. gadā 

Pēdējā virsotne. 2003. gada 

decembrī Teodors Ķirsis 

kopā ar savu meitu  Eviju 

(abi augšējā attēlā), kā arī 

pieredzējušie alpīnisti  Ilmārs 

Bernāns un  Aivars Prošenkovs 

(abi apakšējā attēlā) uzkāpa 

Jaunzēlandes augstākajā 

virsotnē — Kuka kalnā 

(3754 m). Lejā kāpjot, 

ekspedīcijas dalībnieki gāja 

bojā. Aivars Prošenkovs 

bija visilggadīgākais 

Teodora Ķirša “kalnu 

biedrs” — kopš 1978. gada 

Alpīnisma iemaņas 

ikdienā.  Teodors Ķirsis kopā 

ar  Imantu Zaulu un Pēteri 

Kūli demontēja veco Doma 

gaili 1985. gada 16. maijā 

Alpīnista gaitas sākot. 

Ledus siena

Apakšējā attēlā — kopā 

ar  Pēteri Kūli

Everestā 1995. gada 14. maijā. 

Teodors Ķirsis kopā ar Imantu Zaulu sasniedza Everesta virsotni un raidītājā 

teica šādus vārdus: “Viss. Tā nu tas ir iznācis. Varat darīt zināmu, ka 

piecpadsmitos un piecpadsmit minūtēs. (Pauze). Augstāk nav kur kāpt!”

Koržeņevskas smaile Centrālpamirā 

ir 7105 metrus augsta. 

Tā ir ceturtā augstākā virsotne 

bijušajā PSRS teritorijā
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1947
Vijolnieks

“Bet par galveno es 

uzskatu — meklēt iespējas 

paplašināt citu cilvēku 

emocionālās telpas robežas. 

Uzvedināt viņus uz idejām, 

uz sajūtām, uz tādām 

emocijām, kas līdz šim 

nav bijušas pazīstamas. 

To var darīt ar jaunās 

mūzikas palīdzību. To var 

darīt ar negaidītu vecās 

mūzikas interpretāciju, 

negaidītām instrumentu 

kombinācijām, negaidītu 

programmu, negaidītu 

mūziķu pieaicināšanu savos 

projektos…” (G. Krēmers)

Pasaulslavens vijolnieks, kura dzimtene ir Latvija. Viņu mēdz 

saukt par pasaules pirmo vijoli. Gidons Krēmers ir prestižu starp-

tautisko konkursu, arī Čaikovska konkursa uzvarētājs, kamerorķes-

tra “KREMERata Baltica” izveidotājs un vadītājs. Mūziķis, kas mākslā 

vienmēr meklējis jauno un netradicionālo.

Gidons Krēmers dzimis 1947. gada 27. februārī Rīgā. Beidzis 

E. Dārziņa mūzikas vidusskolu (1965), Maskavas konservatori-

jas  D. Oistraha vijoles klasi (1970). 

Pirmais Gidona Krēmera solokoncerts notika Rīgā 1964. gada 

3. aprīlī. Viņš ir četru starptautisku vijolnieku konkursu (Briselē 

1967, Monreālā 1969, Dženovā 1969, Maskavā 1970) — laureāts.

1965. gada augustā G. Krēmers dienasgrāmatā par aizvadīto 

gadu rakstīja: “Piedalījos divos konkursos, spēlēju četros koncer-

tos, beidzu skolu, iestājos Maskavas konservatorijā, redzēju ļoti 

daudz izrāžu un satikos ar daudziem cilvēkiem. Bet vēl taču ir 

tikai augusts. [..] Man ir 18 gadu. Liekas, ka vajadzētu būt ar visu 

ārkārtīgi apmierinātam: esmu jau laureāts (jebšu pa pusei “vietē-

jais”), iestājos mācīties pie paša Dāvida Oistraha. Ko vēl vēlēties? 

Bet apmierināts neesmu.” 

Apmierināts Gidons Krēmers nav joprojām. Pēc Maskavas 

konservatorijas beigšanas jau vairāk nekā 30 gadus viņa dienas 

rit nepārtrauktā kustībā — no koncerta uz koncertu, no vienas 

pasau les valsts uz citu. Ir gūti izcili panākumi, iegūta pasaules 

slava, taču Gidons Krēmers nedomā par to, kurā vietā kādā vērtī-

bu hier arhijā viņš atrodas. Viņa pārliecība ir tāda, ka māksliniekam 

jādara savs darbs, kas nozīmē — “dalīties ar emocijām, pieredzi”. 

Gidons Krēmers uzskata, ka izpildītājs ir sekundārs, jo mūziku 

rada komponists, izpildītāja uzdevums ir tikai skaņdarbu inter-

pretēt. Viņš arī uzskata, ka ir skaņdarbi, līdz kuriem jāizaug un 

ka “apdāvināts pusaudzis var nospēlēt Bēthovena vijoļkoncerta 

notis, taču tā vēl nav interpretācija”. Var žilbināt publiku ar izpil-

dījuma spožumu, bet, ja tas nenes nekādu garīgu informāciju, 

nepastāsta neko jaunu, tā nav māksla.

Un tieši pēc tā — ar savu izpildījumu sniegt ko jaunu, negai-

dītu — arvien tiecies Gidons Krēmers. Spēlēt pēc notīm, spēlēt 

precīzi, taču tur, kur iespējama ritmiska brīvība, izmantot katru 

iespēju, lai izdarītu ko negaidītu. “Te negaidīta pauze, te es spēlēju 

ātrāk, te negaidīts solo — vairāk par visu es baidos no iepriekš 

paredzamā.” Tiklīdz ir izdevies nospēlēt kādu skaņdarbu vairākas 

reizes tā, kā pašam to gribējies, Gidons Krēmers meklē pieeju 

citiem skaņdarbiem, lai viņa darbības lauks vienmēr būtu nepār-

redzams un dzīvs. 

Par savu dzīvesvietu Gidons Krēmers oficiāli deklarējis Šveici 

un Franciju, bet ceļo pa pasauli ar Latvijas pasi un ir Latvijas 

pilsonis. Pēc ilgākas prombūtnes vijolnieks Latvijā koncertēja 

80. un 90. gadu mijā kopā ar augstas klases mūziķiem no dažā-

dām valstīm. Programmā bija arī kādreizējo “padomju mūzikas 

 disidentu”  A. Šnitkes un  S. Gubaiduļinas mūzika. Pēc koncerta 

Latvijas mūzikas kritiķi viņu raksturoja par mākslinieku, kas “tiecas 

pēc klasiskas un šķietami rotaļīgas mocartiskas formas pilnības”.

1997. gadā Gidons Krēmers izveidoja kamerorķestri “KREMERata 

Baltica”, atklāja Igaunijas, Lietuvas un Latvijas jauno mūziķu milzī-

go radošo potenciālu. G. Krēmera lolotais Baltijas kamer orķestris 

“KREMERata Baltica” ir solistu orķestris. Tajā, kopā muzicējot, lieliski 

saprotas latvieši, lietuvieši un igauņi, kas brīvi spēj kontaktēties 

dažādās valodās, bet tā īsti viņus vieno mūzika un G. Krēmers. 

Pretstatā tam, ka tradicionālie orķestri pārsvarā “dzīvo” vienā 

pilsētā, strādā kopā katru dienu un reti dodas koncertceļo-

jumos, “KREMERata Baltica” mūziķu dzīve lielākoties rit ārpus 

mājām. Kamerorķestris ik gadu sniedz vairāk nekā 60 koncertus 

visos kontinentos un ir atzīts par vienu no izcilākajiem pasaules 

orķestriem. 

1981. gadā īstenojās Gidona Krēmera sapnis izveidot ikga-

dēju kamermūzikas festivālu. Šis festivāls norisinās nelielā 

Austrijas pilsētiņā Lokenhauzā (Burgenlandes federālajā zemē). 

Turpinot Eiropā iesākto tradīciju, 2004. gada vasarā notika pir mais 

“KREMERata Baltica” festivāls Siguldā un Rīgā. Gidons Krēmers 

tam deva nosaukumu “ Šostakovičs un  Šnitke — nepagājušais 

gadsimts”, apliecinot atziņu, ka mūzika nepazīst laika robežu. Otro 

“KREMERata Baltica” festivālu (2005) sauca “Mīļais  Mendelsons un 

mēs”, un tā laikā izskanēja desmit koncerti Siguldā un Rīgā. 

“Vienmēr esmu meklējis kādu ēku, ostu, staciju vai pavardu, lai 

nosauktu to par mājām. Man bija apmēram 15 gadu, kad sapra-

tu — mana dzimtene ir zeme, kurā esmu piedzimis. Tas ir loģiski, 

un tieši tādēļ es izjūtu Baltijas un Latvijas pievilkšanas spēku. Tam 

nav politisku un ideoloģisku izskaidrojumu, tā vienkārši ir zeme, 

kurai es piederu. Nekur citur uz planētas man māju sajūta nav tik 

izteikta kā šeit, manā “KREMERata Baltica”,” saka Gidons Krēmers.

Latvijā tulkotas un izdotas Gidona Krēmera grāmatas “Bērnības 

lauskas” (1996) un “Virstoņi” (2002).

Gidons Krēmers ir Baltijas Asamblejas balvas (1998), UNESCO 

Mūzikas balvas (2001), Latvijas Lielās mūzikas balvas (1995, 2004) 

laureāts, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (1997), Latvijas Zinātņu 

akadēmijas goda loceklis (1999). 

Augstu vērtējot G. Krēmera sasniegumus mūzikā un viņa 

atbalstu multikulturālisma, sabiedrības integrācijas un cilvēktie-

sību principu īstenošanā dzīvē, ANO amatpersonas 2003. gadā 

izraudzījās G. Krēmeru par ANO labas gribas vēstnieku Latvijā 

līdz 2005. gadam. Savu tuvību Latvijai un tās kultūrai meistars 

demonstrēja arī 2003. gada Dziesmu svētkos, kad simfoniskās 

mūzikas koncertā kopā ar trim orķestriem — Liepājas simfo-

nisko orķestri, Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un Baltijas 

kamerorķestri “KREMERata Baltica” — solists bija arī pats Gidons 

Krēmers.

“KREMERata Baltica”. Kamerorķestri “KREMERata Baltica” 

pasaulslavenais vijolnieks Gidons Krēmers radīja 1997. gadā, kļūdams 

par tā māksliniecisko vadītāju un solistu. Orķestrim finansiālo 

un morālo atbalstu apliecinājušas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 

kultūras ministrijas, parakstot protokolu par sadarbību kultūrā. 

Orķestra “KREMERata Baltica” internacionālais sastāvs atspoguļo 

G. Krēmera pārliecību, ka mūzika ir saliedējošs spēks valodu un 

kultūru daudzveidībā. Maestro un viņa orķestris kā tilts vieno 

kultūru trīs kaimiņvalstīs ar gluži atšķirīgu nacionālo identitāti

Līderis un vadītājs. Kamerorķestrī “KREMERata Baltica” spēlē 25 jauni 

un talantīgi Baltijas valstu mūziķi, orķestra “vidējais vecums” ir 27 gadi, 

un tas ir patiesi internacionāls. Kamermūziku orķestranti labprāt atskaņo 

arī tā dēvētajos “KREMERata Musica” koncertos. Pretstatā tam, ka 

tradicionālie orķestri pārsvarā “dzīvo” vienā pilsētā, strādā kopā katru 

dienu un reti dodas koncertceļojumos, “KREMERata Baltica” mūziķu dzīve 

lielākoties rit ārpus mājām, piecas, sešas reizes gadā dodoties mēnesi 

ilgās koncertturnejās, kurās regulāri tiek iekļautas arī Baltijas valstis. 

“KREMERata Baltica” uzstājies pasaules slavenākajās koncertzālēs

Gidons Krēmers Hermaņa Brauna 

fonda telpās kopā ar  Innu Davidovu. 

Koncertmeistare I. Davidova ir H. Brauna 

fonda direktore. H. Brauna fonds kā 

aģentūra dibināts 1998. gadā. Aģentūras 

darbības mērķis ir intensificēt Latvijas 

mūzikas dzīvi, padarot to interesantāku 

un spilgtāku. Aģentūra organizē 

Latvijas mūziķu koncertus, aicina uz 

Rīgu izcilus ārzemju māksliniekus

 Gidons Krēmers 2001. gadā kopā ar 

kultūras ministri  Kārinu Pētersoni 

“KREMERata Baltica” biroja telpu atklāšana. Kamerorķestra 

“KREMERata Baltica” birojs atrodas Rīgā, Vāgnera 

ielā 4, orķestra direktore ir  Ingrīda Zemzare

Visā pasaulē pazīstams vijolnieks, kas mūzikas ceļu sācis Rīgā. 

Viņš mākslā allaž meklējis jauno un netradicionālo. Viņš uzstājies lielākajās 

pasaules koncertzālēs, muzicējis kopā ar labākajiem orķestriem un 

izcilākajiem diriģentiem un atskaņojis visplašāko repertuāru — gan klasiku, 

gan 20. gadsimta beigu mūziku. Viņš divkārt saņēmis Latvijas Lielo mūzikas 

balvu, saņēmis Baltijas Asamblejas balvu, Krievijas Triumfa balvu, UNESCO 

Starptautiskās mūzikas padomes balvu. 2002. gadā kopā ar kamerorķestri 

“KREMERata Baltica” ieguva Grammy balvu par albumu “After Mozart”

Mūsdienu komponistu darbu 

interprets. Īpaša Gidona 

Krēmera prioritāte ir latviešu 

komponista  P. Vaska, kā arī 

 A. Šnitkes,  A. Perta, 

 S. Gubaiduļinas, 

 Dž. Adamsa un citu mūsdienu 

komponistu mūzika

Pirmā vijole
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 Juris

PODNIEKS
1950—1992
Kinooperators, kinorežisors

Dokumentālā kino leģenda. Nodzīvojis īsu, vētrainu dzīvi, 

filmēdams pašus aktuālākos un karstākos notikumus. Sasniedzis 

profesionalitātes virsotnes dokumentālajā kino un starptautisku 

atzinību. Rādījis pasauli un vēlējies to redzēt labāku. Viņu ienīduši 

tie, ko viņš filmēja kā aizejošā komunisma režīma pēdējo bas-

tionu, iespējams, tādēļ zaudējis savus komandas biedrus, tādēļ 

pāragri no dzīves aizgājis arī pats. 

Juris Podnieks dzimis 1950. gada 5. decembrī Rīgā. Viņa 

tēvs  Boriss Podnieks ilgu laiku bijis Rīgas kinostudijā filmēto doku-

mentālo filmu un kinožurnālu tekstu aizkadra balss. J. Podnieks 

skolas gados nodarbojies ar pieccīņu, bijušas arī citas aizraušanās. 

Kad viņu par sliktu uzvedību izslēdza no skolas, Juris sāka strādāt 

kinostudijā un pabeidza vakarskolu. Studijā viņš satika ārkārtīgi 

izglītotus vecākās paaudzes cilvēkus un saprata, cik maz zina. 

1975. gadā J. Podnieks beidza Vissavienības Valsts Kinematogrāfijas 

institūtu. Jura Podnieka pirmā pilnmetrāžas dokumentālā filma 

“Strēlnieku zvaigznājs” (1982) nostiprināja viņa kā režisora autoritāti. 

J. Podnieks uzņēmis vēl šādas filmas: “Šūpulis” (1977), “ Brāļi Kokari” 

(1978), “Puikas, zirgos!” (1979), “Baltais Ave Sol” (1980), “Komandieris” 

(1984), “Veļ Sīzifs akmeni” (1985), “Vai viegli būt jaunam?” (1986; PSRS 

Valsts prēmija, 1988), “Mēs?” (1989), “Krustceļš” (1990), “Pēcvārds” 

(1991), “Impērijas gals” (1991), “Klusuma stunda” (1992).

1987. gadā Juris Podnieks kļuva par pirmo Latvijas režisoru, kas 

saņēma piedāvājumu sadarboties ar ārzemju televīzijas sabiedrī-

bām un organizācijām — Channel 4, TVE (Lielbritānija), ARTE 

(Francija), YLE (Somija), NHK (Japāna). Četras reizes Juris Podnieks 

saņēmis balvu “Lielais Kristaps” par labāko dokumentālo filmu.

Žurnālists un kinokritiķis  Ābrams Kleckins rakstīja: “Jura 

Podnieka lielfilmu “Vai viegli būt jaunam?” uztvēra kā māksli-

nieka iekšējās brīvības apliecinājumu un kā pierādījumu tam, ka 

notiekošais Padomju Savienībā nav vis totalitārā režīma remonts, 

bet kardinālu pārmaiņu sākums. Filma praktiski neskāra aktuālās 

politiskās norises, taču režisors tajā skāra tā dēvētās “perestroi-

kas” izsludināto vispārcilvēcisko vērtību īstenošanu, kas arvien 

vēl palika lozunga līmenī. Filma deva vārdu tiem, kurus nekad 

neuzklausīja, parādīja cieņu tiem, ar kuriem nekad nerēķinājās. Tā 

daudziem jo daudziem deva ticību pārmaiņu iespējamībai, ticību 

pašu spēkiem. Jura Podnieka māksla ar savu humānismu un 

morālo skaidrību izraisīja visplašāko atbalsi gan Latvijā, gan pasau-

lē. Filmas ir guvušas kā skatītāju, tā kinematogrāfistu atzinību. “Vai 

viegli būt jaunam?” tikai bijušās PSRS kinoteātros vien gada laikā 

noskatījās 28 000 000 skatītāju, tā demonstrēta vairāk nekā 80 

valstīs, bet ar satelīttelevīziju apstaigājusi vai visu pasauli.”

Filmai “Vai viegli būt jaunam?” bija milzīgi kases panākumi. 

Juris Podnieks, būdams kāda notikuma aculiecinieks, to 

redzēja kā neviens cits. Kamera sniedza viņam prieku un savā 

ziņā arī aizsargāja viņu. Viņa pēdējie mūža gadi pagāja vētrainā 

politisko pārmaiņu virpulī. Viņš bija klāt daudzos  krīzes punktos. 

Neviens visā pasaulē nebūtu spējis to paveikt. Šajā virpulī Juris 

Podnieks uzņēma savu filmu par padomju impērijas sabruku-

mu “Mēs?” — grandiozu vēsturisku pārmaiņu laikmeta gaitā 

veidotu dokumentālo filmu piecās daļās, kas parāda nemie-

rus Uzbekistānā, zemestrīcē izdzīvojušos Armēnijā, streikojošos 

strādniekus Jaroslavļā, bijušo iedzīvotāju atgriešanos Černobiļā 

u.c. Filma saņēma Latvijas kinematogrāfijai nebijušu atzinību — 

1990. gadā galveno televīzijas balvu Eiropā — Prix Italia, bet 

1991. gadā arī Britu karaliskās televīzijas biedrības balvu. Filmu 

“Mēs?” rādīja visā pasaulē, bet ne PSRS un Latvijā. Filmā varēja 

sajust brīdinājumu, ka cilvēki vēl ilgi pēc totalitārisma sagraušanas 

neiegūs iekšējo brīvību, ka vēl nav zināms, kā nebrīvi cilvēki rīko-

sies ar brīvību, tāpēc sekas varētu būt arī visai dramatiskas.

Jura Podnieka filma “Krustceļš” ir emocionāls stāsts par trīs 

Baltijas valstu — Latvijas, Lietuvas un Igaunijas liktenīgajiem 

20. gadsimta vēstures notikumiem un šo valstu centieniem iegūt 

neatkarību. Filmas varoņu stāstījums savijas ar 1990. gada Dziesmu 

svētkiem, kas visu atmiņā palikuši kā pirmie “brīvie” Dziesmu svētki 

pēc 50 gadu ilgā okupācijas režīma perioda. 1991. gada 20. janvārī 

Rīgas centrā padomju militārie spēki sāka apšaudi, kurā bojā gāja 

Jura Podnieka kinostudijas operators  Andris Slapiņš un tika nāvē-

joši ievainots otrs studijas operators  Gvido Zvaigzne.

Filma “Pēcvārds” ir veltījums abiem bojā gājušajiem opera-

toriem. Filma parāda arī notikumus Viļņā 1991. gada janvāri, kuru 

aculiecinieks bija arī režisors Juris Podnieks. Tā kā A. Slapiņš un 

G. Zvaigzne bija operatori filmai “Krustceļš”, kas sāka savu ekrāna 

dzīvi tūlīt pēc janvāra notikumiem, “Pēcvārds” veidots kā filmas 

“Krustceļš” turpinājums.

Dinamiskās laikmeta pārmaiņas satrauca Juri Podnieku un 

neļāva pilnīgi uzplaukt viņa personībai jaunajos laikos. Juris 

Podnieks noslīka Zvirgzdu ezerā 1992. gada 23. jūnijā mīklainos 

apstākļos. Tādiem kā viņš ļoti piestāv leģendas, un tās rodas it kā 

pašas no sevis. Apbedīts Rīgā, Meža kapos.

 Jānis Krūmiņš pēc Jura Podnieka nāves rakstīja: “Ir grūti uzrak-

stīt par Juri Podnieku. Varbūt tikai Dievs zina, kas viņš bija, ir un 

vēl būs Latvijai. Un ne tikai Latvijai. Viņa kinoskrējiens pārsteidza, 

apstādināja, paātrināja un centās glābt pasauli. 

Talants, varbūt pat ģenialitāte, milzīgs darbs, uzdrīkstēšanās, 

bet galvenokārt godīgums un fantastiskas pravietspējas. Risks. 

Neaizsargātība, pašanalīze, šaubas… 

Viļņa, Rīga, Baku, Erevāna, Černobiļa, Maskava… 

 Saharovs,  Jeļcins,  Ševardnadze,  Gorbačovs,  Bonnere… 

Un Andris Slapiņš un Gvido Zvaigzne. 

Impērijas, Dziesmu svētki, narkomāni, tēlnieki, diriģenti un 

strēlnieki, politiķi, varoņi un nevaroņi… 

Viņi visi tagad ir Jura likteņzvaigznājā. Arī mēs.” 

“Juris Podnieks nebija 

profesionāls politiķis. 

Viņš nepiederēja arī pie 

tiem mākslas cilvēkiem, 

kurus ierāva aktīvā politikā 

milzīgās pārvērtības 

sabiedrības un tautas 

dzīvē. Viņš godīgi, ar visu 

viņam piemītošo enerģiju 

un talantu turpināja savu 

kinodokumentālisma darbu. 

Tajā neietilpa politisku 

risinājumu meklēšana, 

bet pārdomas par cilvēka, 

tautas un cilvēces 

likteņiem.” (Ā. Kleckins)

Dokumentālās filmas “Vai viegli būt jaunam?” režisors un varoņi. 

Filmu “Vai viegli būt jaunam?” tikai bijušās PSRS kinoteātros vien gada laikā 

noskatījās 28 miljoni skatītāju, tā demonstrēta vairāk nekā 80 valstīs

Režisors un operators mainītās 

lomās.  Andris Slapiņš un  Juris Podnieks. 

1991. gada 20. janvārī Rīgā, Bastejkalnā, 

notika apšaude, kurā bojā gāja divi 

Jura Podnieka kinostudijas operatori — 

Andris Slapiņš un  Gvido Zvaigzne

Brīvi un darbīgi —  Māris Gailis un 

Juris Podnieks. Savu ceļu politikā un 

uzņēmējdarbībā Māris Gailis sāka kā 

Rīgas videocentra vadītājs. Interese 

par dokumentālo kino tuvināja topošo 

politiķi un izcilo kinodokumentālistu

Berlīnes mūra krišana 1989. gadā. Jurim Podniekam bija iespēja 

un drosme filmēt visur, kur bruka bijusī sociālisma sistēma

1991. gada janvāris, barikādes Rīgas ielās. 1991. gada janvārī, 

aizstāvot savu brīvību, tauta Rīgas ielās veidoja barikādes. 

Notiekošo filmēja Jura Podnieka filmēšanas grupa

Lielbritānijā filmējot 

dokumentālo filmu par PSRS 

sabrukumu “Mēs?”. Filma 

saņēma Latvijas kinematogrāfjai 

nebijušu atzinību — 1990. gadā 

galveno televīzijas balvu 

Eiropā — Prix Italia, bet 

1991. gadā arī Britu karaliskās 

televīzijas biedrības balvu

Režisors un operators. 1972. gadā 

sācis strādāt Rīgas kinostudijā 

par operatora asistentu, tad bijis 

operators un no 1979. gada režisors

“Kluba 21” organizatoru vidū mākslinieks  Artis Bute, komponists  Zigmārs 

Liepiņš, mākslinieks  Jānis Krievs, kinorežisors Juris Podnieks. 1992. gadā 

zināma daļa politiķu tiecās veidot visai ciešas saiknes ar noteiktiem topošās 

ekonomiskās elites grupējumiem, radošās inteliģences pārstāvjiem un 

sportistiem, lai intensificētu tos kontaktus, kas tika radīti starp atsevišķiem 

likumdevēja un izpildvaras pārstāvjiem un turīgo cilvēku grupējumiem. 

Tādam nolūkam tika nodibināta īpaša elitāra organizācija — “Klubs 21”

Latviešu tautas manifestāciju dokumentējot. 1990. gada 4. maijā pēc 

“Deklarācijas par Latvijas neatkarības atjaunošanu” pieņemšanas latviešu tauta 

pulcējās Daugavmalā un pauda savu atbalstu Augstākās padomes deputātiem

Pēc Andra Slapiņa nāves 1989. gadā. 

Juris Podnieks teica: “Viņa vietā 

vajadzēja būt man…” Viņš bijis 

pārliecināts, ka kolēģis un draugs gājis 

bojā tādēļ, ka filmējis ar viņa kameru, 

ka patiesībā lode bijusi domāta viņam
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 Māra

ZĀLĪTE
1952
Dzejniece, dramaturģe, sabiedriska darbiniece 

Savas tautas kultūrvides veidotāja kopā ar rakstnieku  Zigmundu 

Skujiņu. Māra Zālīte ir Latvijas Autoru apvienības prezidente 

kopš 2000. gada, Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece (1995), 

Triju Zvaigžņu ordeņa domes locekle kopš 1999. gada

 “Zālītes dzeja iezīmē visai savdabīgu krustpunktu, kurā savie-

nojas gan atbalsis no  Aspazijas un  Raiņa, gan tieksme turpināt 

60. gadu dzejnieku aizsāktos motīvus, gan kārtējie nacionālā koda 

radīšanas mēģinājumi, gan 80. gadu intelektuālisms. Kur mazliet 

vēlāk debitējušie dzejnieki saka ironisku, skeptisku, nīgru vai agre-

sīvu “nē”, tur Zālīte lielākoties meklē viscaur pozitīvi orientētu “jā”. 

Vismaz — maldīšanās pa strupceļu labirintiem Zālītei nepavisam 

nav raksturīga; viņa drīzāk orientējas uz “mūžīgajām aktualitātēm” 

un mēģina ieskicēt mūslaikiem nepieciešamos ētiskos kritērijus, 

pareizāk sakot, tiecas šos kritērijus pārtulkot mūsdienu poēzijas 

valodā. Zālītei piemīt nosliece uz universālismu un plašiem vispā-

rinājumiem, tai pašā laikā paliekot liriski intīmai,” tā Māru Zālīti un 

viņas dzeju raksturojis literatūrzinātnieks  Guntis Berelis. 

Māra Zālīte dzimusi 1952. gada 18. februārī Krasnojarskas 

apgabalā Sibīrijā politiski represēto ģimenē. 1956. gada rudenī 

ģimene saņēma atļauju atgriezties Latvijā, pēc atgriešanās dzī-

voja Zemgalē, Slampes ciema “Kalna Ķivuļos”. Māra Zālīte beigusi 

Murjāņu sporta internātskolu (1970), Latvijas Valsts universitātes 

Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu (1975). 

Strādājusi Rakstnieku savienībā (1974—1979), vadījusi Rīgas jauno 

literātu studiju (1980—1982), bijusi dzejas konsultante žurnālā 

“Liesma” (1977—1990). Māra Zālīte bijusi žurnāla “Karogs” galvenā 

redaktore (1989—2000), Valsts valodas komisijas priekšsēdētāja 

(2002—2004).

Pirmā nozīmīgākā Māras Zālītes publikācija ir dzejolis 

“Balādīte”, kas publicēts žurnālā “Karogs” (1972). Pirmais dzejoļu 

krājums — “Vakar zaļajā zālē” (1977), tāpat kā nākamais krājums 

“Rīt varbūt” (1979), ir jaunas autores sevis pieteikums un savu 

līdzaudžu koptēls. Otrajā krājumā ir ievērojams filozofisku pārdo-

mu dzejas īpatsvars — indivīda dzīves īslaicīgums nostatīts pretī 

tautas gara mūžīgumam, kurā indivīds rod spēku. 

Žurnālā “Karogs” (1980, 7) publicētais dzejoļu cikls “Kad svešu 

spārnu sašķelts gaiss” Latvijas Komunistiskās partijas centrālkomi-

tejā radīja trauksmes stāvokli, dzejoļi tika uzskatīti par pretpado-

miskiem. Pret Māru Zālīti iedarbojās komunistu represiju aparāts, 

bet dzejas izraisīja lielu rezonansi sabiedrībā — Mārai Zālītei sūtīja 

pateicības vārdus un mīlestības pilnus suminājumus. Dzejnieci 

paglāba žurnāla redaktors  A. Vējāns, taču M. Zālītes rakstītais 

turpmāk cenzūrā, tolaik sauktā par Galveno Literatūras pārvaldi, 

tika smalki pārlūkots. Krājums “Nav vārdam vietas” (1985) iznāca 

tikai piecus gadus pēc iesniegšanas izdevniecībā. Dzejniece 

saka, ka tā ir viņas visvairāk cietusī grāmata, taču tā atklāja jaunu 

dzejnieces skatu uz pasauli, kas bija iegūts aizrautīgi studējot 

folkloru un mitoloģiju. Liriskā varone šoreiz ir simboliskā Māte, 

tautasdziesmu Māra, kas harmonizē dzīvi. Ļoti nozīmīgs šajā 

krājumā ir tautas kopības motīvs. Ceturtajā krājumā “Debesis, 

debesis” (1988) dominē smeldze par paverdzinātās latviešu tau-

tas postu, par cīņu, lai saglabātu savu valodu, par brīvības ilgām. 

Šajā krājumā dzejniece iekļāvusi arī dzejoļus, ko cenzūra svītrojusi 

no iepriekšējām grāmatām. Krājumā “Apkārtne” (1997) sniegtas 

Atmodas laika radītās pretrunīgās izjūtas, izlasē “Vējš meklē 

mājas” (2004) apkopota mīlestības dzeja, krājumā “Dziedināšana” 

(1996) — dziesmu teksti. Pilnīgākais dzejas apkopojums ietverts 

krājumā „Dzejas” (2003). Māra Zālīte rakstījusi dzeju bērniem — 

krājums “Deviņpuiku spēks” (1985), veidojusi izlases skolēniem 

“Vai tu vēl turies?” (1993) un “Dzejas izlase” (1997).

Vēlme risināt plašākus jautājumus lika Mārai Zālītei pievērsties 

dramaturģijai. Lugā “Pilna Māras istabiņa” (1983) dramaturģe 

meklē cilvēces degradācijas cēloņus, bet luga “Tiesa” (1984), kas 

veidota pēc  G. Merķeļa grāmatas “Latvieši” motīviem, parāda šo 

degradāciju kā gadsimtu verdzības sekas. 

Luga “Dzīvais ūdens” (1987), kā saka pati autore “dziļākā būtībā 

bija luga par Dievu. “Māras istabiņā” tēlota Māra, “Tiesā” — Laima, 

“Dzīvajā ūdenī” — Dievs. Neviens to nav uztvēris kā triloģiju, un 

es jau neuzbāžos. Luga tika uzvesta par agru.” 

Māra Zālīte sarakstījusi libretu Z. Liepiņa rokoperai “Lāčplēsis” 

(1988), kas uz Atmodas laika notikumu fona ieguva īpašu skanē-

jumu. Tai bija milzīgi panākumi, cilvēki brauca uz izrādēm no visas 

Latvijas, klausījās, izjuta un pārdzīvoja to, “kas nekad nav noticis, 

bet vienmēr notiek”, jo tik cieši, tik emocionāli viss tautas likteņtē-

mas atainojums savijās ar tagadnes notikumiem.

Māra Zālīte kopā ar komponistu  R. Paulu sarakstījusi mūziklu 

“Meža gulbji” (1993), ar  J. Lūsēnu — rokoperas “Kaupēn, mans 

mīļais!” (1998), “Indriķa hronika” (1999), “Putnu opera”, “Neglītais 

pīlēns” (abas 2000), “Sfinksa” (2001), ar komponistu  U. Marhilē-

viču — “Tobāgo!” (2001). Veidojot libretus muzikālajiem sacerē-

jumiem, M. Zālīte turpina risināt savos dramaturģiskajos darbos 

aizsāktās vispārcilvēciskās problēmas, jo katru no šiem scenāri-

jiem var saukt par ideju drāmu. Jaunākais M. Zālītes darbs kopā ar 

J. Lūsēnu šajā žanrā ir “Hotel Kristina” (2006).   

Kamerspēle “Margarēta” (2001), kura veidota pēc  J. V. Gētes 

darba “Fausts” motīviem un kurā autore Faustu rāda nevis kā 

pozitīvo varoni, bet gan kā cilvēciskuma un harmonijas ārdītāju, 

guvusi izcilus panākumus ne vien Latvijā, bet arī Lietuvā, kur teāt-

ros pulcējusi neparasti daudz publikas.

Māras Zālītes publicistikai raksturīga aktualitāte, kaisme un 

emocionalitāte, precīzs cēloņsakarību un kopsakarību konsta-

tējums. Viņas runas un raksti izdoti Austrālijā, Sidnejā, krājumā 

“Brīvības tēla pakājē” (1990). Māra Zālīte ir Latvijas Zinātņu 

akadēmijas goda locekle (1998), Latvijas Autoru biedrības AKKA/

LAA prezidente (kopš 2000), saņēmusi literārās prēmijas — 

V. Majakovska (1982, Gruzijā), A. Upīša (1985), O. Vācieša (1989), 

Aspazijas (1992), J. G. Herdera (1993, Vācijā), kā arī Gada balvu 

literatūrā (2004). Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni (1995).

“Nāk rudens apgleznot Latviju.

Bet nepūlies, necenties tā.

Man viņa ir visskaistākā

Tik un tā.

Mazliet par lielu, lai sasildot

Savu lakatu dotu,

Par lielu, lai paņemtu klēpī

Un apmīļotu.

Mazliet par mazu, lai palaistu vienu

Pasaules plašajos ceļos.

Par mazu, lai laistu vienu.

Es līdzi ceļos.

Nāk rudens izgreznot Latviju.

Bet nepūlies, necenties tā.

Mums viņa ir visskaistākā

Tik un tā.”

(M. Zālīte)

Rokopera “Lāčplēsis”. 1988. gadā  Zigmārs Liepiņš un Māra 

Zālīte radīja rokoperu “Lāčplēsis”, kuras izrādes notika Sporta 

manēžā. Sižetā ietvertās tautas likteņtēmas atainojums, 

brīvības ideja sasaucās ar 1988. gada notikumiem

Māra Zālīte un  Māris Čaklais. Dzejnieki, kas allaž augstu turējuši latviešu 

valodas tīrību. Māra Zālīte no 2002. līdz 2004. gadam bija Valsts valodas 

komisijas priekšsēdētāja. Māris Čaklais, dzejnieks un žurnālists, daudzu 

dzejoļu krājumu — “Kājāmgājējs un mūžība”, “Sastrēgumstunda”, “Cilvēks, 

uzarta zeme”, “Strautuguns” — autors, rakstījis dzejoļus bērniem, esejas. 

Tautas atmiņā paliekošs kā folklorizējušos dziesmu tekstu autors

Leipcigas grāmatu gadatirgū.

Ar runu “Eiropas nolaupīšana” 

Māra Zālīte atklāj trijām 

Baltijas valstīm veltīto 

Leipcigas grāmatu gadatirgu. 

Runa izdota Vācijā

Stounhendžā. Nevar palikt 

nepamanīta Māras Zālītes 

interese par kultūrvēsturiskām 

vērtībām. M. Zālīte ir bijusi 

Kultūras ministrijas Nacionālās 

kultūras padomes locekle un 

Kultūras ministrijas Autortiesību 

konsultatīvās  padomes 

locekle. 2004. gadā saņēmusi 

Latvijas Rakstnieku savienības 

un Valsts kultūrkapitāla 

fonda Gada balvu literatūrā 

Žurnāla “Karogs” galvenā redaktore 

no 1989. līdz 2000. gadam. Māras 

Zālītes vārds Latvijas kurtūrvēsturē 

nesaraujami saistīts ar latviešu 

populārāko kultūrizglītojošo un 

literatūras žurnālu “Karogs”. 

1980. gada 7. numurā tika publicēts 

dzejoļu cikls “Kad svešu spārnu 

sašķelts gaiss”, kurā M. Zālīte aktīvi 

pauda savu latviskumu okupācijas 

apstākļos. Žurnāla numurs tika 

izņemts no bibliotēkām, netika 

tirgots kioskos. Māra Zālīte ieguva 

visas tautas mīlestību un atbalstu

Kopā ar izciliem aktieriem,  Māras Zālītes radīto tēlu atveidotājiem  Edgaru 

Liepiņu un  Rūdolfu Plēpi. 80. gados Māra Zālīte pievērsās dramaturģijai. 

Kopš tā laikā nepārtrūkst viņas ļoti ciešā sadarbība ar Latvijas teātriem

Jaunatnē populāra dzejniece kopā ar 

dzejnieku  Imantu Ziedoni. Māra Zālīte 

bijusi Jauno literātu studijas vadītāja, 

žurnāla “Liesma” dzejas konsultante 

“Mums dievu nav. 

Sen sajukuši

Dievu radu raksti.

Mums aizcirstas ir mūsu upurliepas,

Mums aizbērti ir mūsu svētavoti,

Bet ticība arvien vēl vajadzīga.”
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 Uļjana 

SEMJONOVA
Iulijaka Semjonova
1952
Basketboliste, divkārtēja olimpiskā čempione

Divkārtēja olimpiskā, trīskārtēja pasaules un vienpadsmit-

kārtēja Eiropas čempione PSRS izlases sastāvā basketbolā. TTT 

komandas sastāvā piecpa dsmitkārtēja PSRS čempione, desmitkār-

tēja Eiropas valstu čempionvienību kausa ieguvēja. Pirmā Eiropas 

basketboliste, kas uzņemta basketbola Slavas zālē (Hall of Fame) 

ASV Springfīldā (1993). Ar Uļjanas Semjonovas uzņemšanu Slavas 

zālē saistās kāda leģenda: savā pateicības runā Uļjana Semjonova 

teikusi vārdus: “Es mīlu šo spēli (“I love this game”),”  — kas kļuva 

par Nacionālās basketbola asociācijas un visa pasaules basketbola 

devīzi. 1999. gadā Uljana Semjonova uzņemta pa saules sieviešu 

basketbola Slavas zālē Noksvilā, ASV pilsētā, kuras goda pilsone 

Uljana Semjonova ir jau kopš 1979. gada.

Uļjana Semjonova (īstajā vārdā Iulijaka Semjonova) dzimusi 

1952. gada 9. martā Lietuvā, Zarasos. Bērnību Uļjana pavadījusi 

Medumu ciemā Daugavpils rajonā. Jau 13 gadu vecumā viņa bija 

gandrīz divus metrus gara, spēcīga — norūdīta lauku darbos. 

Viņas māsas Tatjanas vīrs Rīgā sameklēja  Raimondu Karnīti, torei-

zējo TTT komandas galveno treneri, kam izdevās pierunāt Uļjanu 

braukt uz Rīgu mācīties tiklab skolas, kā basketbola gudrības. 

Stāstot par Uļjanu Semjonovu, vietā teikt, ka viņa, 13 gadu 

vecumā iebraucot Rīgā, gandrīz nemaz nerunāja latviski, bet jau 

pēc dažiem gadiem iedzīvojās kolektīvā, basketbolā un latviešu 

sabiedrībā un kultūrā. Vispirms viņa Rīgā mācījās internātskolā, 

taču tad uz Rīgu pārcēlās māsa ar māsasvīru un Uļjana mācības 

turpināja Rīgas 14. vidusskolā. Basketbola pamatus U. Semjonovai 

mācīja  Ansis Raubens. Taču ne tikai augums, galvenokārt neat-

laidība un cīņasspars sekmēja Uļjanas straujo izaugsmi. 1967. ga-

dā trenera  Viktora Strupoviča vadībā Latvijas meitenes uzva-

rēja PSRS skolēnu spartakiādē un šajā panākumā jau bija liels 

U. Semjonovas nopelns. No 1968. gada U. Semjonova spēlēja TTT 

komandā, ko Latvijā sauca par “zelta meitenēm”. 

TTT basketbola komanda dibināta 1958. gadā sporta bied-

rībā “Daugava” uz spēcīgāko studentu sporta klubu spēlētāju 

bāzes. Trenera  Oļģerta Altberga vadībā sākotnējās zelta koman-

das pamatsastāvu veidoja  Skaidrīte Smildziņa (Budovska),  Dzidra 

Karamiševa,  Silvija Krodere un citas izcilas latviešu basketbolistes. 

Komanda drīz izcīnīja PSRS čempionāta zelta medaļas un veica 

to vēl 20 reizes, 18 reizes izcīnīja Eiropas kausu, un šis sasniegums 

ierakstīts Ginesa rekordu grāmatā. Sešas reizes TTT komanda kā 

Latvijas PSR izlase kļuva par PSRS Tautu spartakiādes uzvarētāju. 

60. gadu sākumā komandas trenera amatu nācās atstāt 

O. Altbergam, jo padomju morāle nepieļāva viņa rīcību — appre-

cēt savu audzēkni. O. Altbergs kļuva par Latvijas treneru audzi-

nātāju un izcilu teorētiķi, bet viņa vietā par TTT treneri nāca 

R. Karnītis, savulaik izcils basketbolists, kas pats bija plūcis gan 

PSRS čempionāta, gan Eiropas kausa laurus. Raimondam Karnītim 

Uļjana Semjonova bija lielā trenera veiksme — meistarkomandā 

viņš sportisti paņēma 16 gadu vecu, rūpējās par viņu, veidoja 

komandas spēli, balstoties uz Semjonovu. R. Karnītis U. Semjonovu 

centās virzīt tā, lai viņa izmantotu savas izcilās fiziskās dotības. 

Viņas lietderības koeficients bija gandrīz divreiz lielāks nekā jebku-

rai citai spēlētājai. Savukārt Karnītis un Latvijas basketbola vadība 

sargāja Semjonovu no citu komandu piedāvājumiem. Maskavas 

un Ļeņingradas treneru rīcībā bija daudz lielākas naudas summas, 

viņi varēja piedāvāt automašīnas, dzīvokļus, vilinošus ārzemju 

braucienus. U. Semjonova palika uzticīga Latvijai. 

Bija laiks, kad visiem padomju Krievijas klubu treneriem un 

funkcionāriem bija tiktāl apnikusi Latvijas basketbolistu hegemo-

nija, ka viņi kopējiem spēkiem centās atņemt TTT komandai “zelta 

pozīciju”, tas tika veikts ar tiesnešu rokām — labākajām spēlētā-

jām ātri piešķirot piecas nepelnītas personiskās piezīmes, veidojot 

superkomandas uz Maskavas apgabala komandas “Spartaks” vai 

ACSK kluba bāzes. Šajās komandās tika sapulcinātas visas PSRS 

izlases spēlētājas, taču viņas nespēja apspēlēt TTT ar Semjonovu 

priekšgalā. Ja Latvija toreiz būtu neatkarīga, mūsu basketbolistes 

būtu tikušas pie sava olimpiskā zelta — PSRS spartakiādē tika 

daudzkārt pieveikta Krievijas un Bulgārijas komanda, kas olimpis-

kajās spēlēs izcīnīja sudraba medaļas. 

Raimondam Karnītim, kas savu komandu aizveda līdz daudzām 

uzvarām PSRS čempionātos, PSRS izlases trenera amatu nepiedā-

vāja. Savukārt citām Latvijas sportistēm —  Dzintrai Grundmanei, 

 Tamārai Hendelei, māsām  Maigai un  Maijai Saleniecēm, kas bija 

daudzkārt pārākas par PSRS izlases dalībniecēm, vieta izlasē 

nekad neatradās. Bet bez Uļjanas Semjonovas iztikt nevarēja 

arī PSRS izlase. Tā no Latvijas par olimpisko čempioni basketbo-

lā sievietēm kļuva tikai U. Semjonova 1976. gadā Monreālā un 

1980. gadā Maskavā. Savukārt 1984. gadā Losandželosas olimpis-

kās spēles PSRS boikotēja. Visās olimpiskajās spēlēs un pasaules 

čempionātos uz U. Semjonovu gūlās galvenais cīņas smagums.

1974. gadā Uļjana Semjonova absolvēja Latvijas valsts fiziskās 

kultūras institūtu, iegūstot augstāko sporta izglītību. Basketboliste 

aktīvās sporta gaitas beidza, spēlējot Spānijā un Francijā. Kopš 

1991. gada Uļjana Semjonova strādā Latvijas Olimpiskajā komitejā, 

kur ir Latvijas Olimpiešu sociālā fonda priekšsēdētāja. Apbalvota 

ar Triju Zvaigžņu ordeni (1995) un starptautisko balvu “Fair Play” — 

par godīgu cīņu. Uļjana Semjonova ir Latvijas Olimpiskās akadē-

mijas senatore un Latvijas Olimpiskās komitejas goda locekle. 

Stāstot par Uļjanu Semjonovu, nevar neminēt, ka basketbo-

lam Latvijā ir senas tradīcijas un mūsu sportisti guvuši daudz 

panākumu. Par olimpisko čempionu basketbolā kļuvis Igors 

Miglinieks, bet Jānis Krūmiņš un Valdis Muižnieks ieguvuši trīs 

olimpiskās sudraba medaļas, Maigonis Valdmanis divas un vēl 

viena olimpiskā sudraba godalga Cēzaram Ozeram. Valdis Valters 

1982. gadā atzīts par Eiropas labāko basketbolistu. 

TTT meistarkomandas uzbrukuma smailē vecajā labajā “Daugavas” sporta 

namā.  Uļjana Semjonova — TTT meistarkomandas līdere, olimpiskā čempione 

(1976, 1980), trīskārtēja pasaules čempione, vienpadsmitkārtēja Eiropas 

čempione, desmitkārtēja Eiropas valstu čempionvienību kausa ieguvēja

Zīme basketbola 

Slavas zālē Springfīldā.

 Uļjanu Semjonovu 1993. gadā kā 

pirmo Eiropas basketbolisti 

uzņēma basketbola Slavas zālē 

Kopā ar  Lariju Bērdu. Uļjana 

Semjonova un Larijs Bērds 

basketbola Slavas zālē — 

savulaik abi šie basketbolisti 

pamatoti tika atzīti par 

izcilākajiem spēlētājiem pasaulē

Kopā ar māti. Uļjana Semjonova izaugusi 

Daugavpils pusē, Medumu ciemā

TTT meistarkomandas 

treneris  Raimonds Karnītis.

 Savulaik izcils basketbolists 

R. Karnītis bija TTT sieviešu 

basketbola meistarkomandas 

(“zelta komandas”) treneris 

no 1962. līdz 1987. gadam. 

Viņam nekad nepiedāvāja vadīt 

PSRS izlasi, viņa nopelnus 

neatzina un viņa spēles taktiku 

noliedza, bet viņa vadībā 

TTT komanda uzvarēja gan 

PSRS meistarsacīkstēs, 

gan Eiropas kausa izcīņā

Latvijas Olimpiešu sociālā fonda priekšsēdētāja. Kopš 1991. gada Uļjana 

Semjonova strādā Latvijas Olimpiešu sociālajā fondā (LOSF), atbalsta 

bijušos olimpiešus. Attēlā: Uļjana Semjonova LOSF vārdā sveic 1936. gada 

ziemas olimpisko spēļu dalībnieku Albertu Riekstiņu apaļā dzīves jubilejā

TTT — Bulgārijas laikraksta 

“Naroden sport” Eiropas 

čempionvienību kausa ieguvēja 

starp sieviešu komandām — valstu 

čempionātu uzvarētājām. 

TTT “Naroden sport” kausu izcīnīja 

1960.—1962., 1964.—1975., 

1977., 1981. un 1982. gadā. TTT 

meistarkomanda ir Latvijas sporta 

leģenda. To 1956. gadā izveidoja, 

apvienojot Latvijas spēcīgākās 

basketbolistes. Komanda drīz 

izcīnīja PSRS čempionāta zelta 

medaļas un veica to vēl 20 reizes

Latvijas jauno basketbolistu 

audzinātāja. Meiteņu komandām 

Latvijā un Lietuvā tradicionāli notiek 

basketbola turnīri, kuros tiek izcīnīts 

U. Semjonovas un  A. Rupšienes 

kauss. Attēlā: apbalvošanu veic pati 

divkārtējā olimpiskā čempione

1995. gadā, saņemot Triju Zvaigžņu ordeni. Valsts prezidents, sporta 

atbalstītājs un veicinātājs  Guntis Ulmanis, viņa sieva  Aina Ulmane, Latvijas 

Olimpiskās komitejas prezidents  Vilnis Baltiņš sveic visu laiku Latvijas izcilāko 

basketbolisti Uļjanu Semjonovu ar Triju Zvaigžņu ordeņa saņemšanu

“Basketbols man mācīja 

dzīvot un mīlēt! Es vienmēr 

laukumā esmu jutusies 

laimīga…” (U. Semjonova)
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Sava laikmeta zīme un sirdsapziņa. Tautas frontes līderis. 

Politiķis pret paša gribu. Tā var raksturot Latvijas Tautas frontes 

pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu.  

Dainis Īvāns dzimis 1955. gada 25. septembrī Madonā, beidzis 

Madonas 1. vidusskolu, Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas 

fakultāti (1978). Strādājis par latviešu valodas un literatūras skolo-

tāju un Teātra muzeja līdzstrādnieku un direktora vietnieku zināt-

niskajā darbā Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā, līdz 

1979. gadā ienācis latviešu žurnālistikā. Viņš rakstīja galvenokārt 

par teātri un literatūru, kā kritiķis un literatūras apskatnieks izcēlās 

ar pietāti pret autoru un labām zināšanām par aprakstāmo tematu. 

Viņa mīlestība pret teātri ļāva viņam strādāt dažādās žurnālistikas 

jomās, un Dainis Īvāns nonāca arī Latvijas televīzijā kā literāro un 

teātra raidījumu autors un redaktors. 1986. gadā viņš atgriezās pie 

sava otra aicinājuma — pedagoģijas un strādāja žurnālā “Skola 

un Ģimene”, vienlaikus publicēdamies arī tolaik brīvdomīgajā 

izdevumā “Skolotāju Avīze”, ko vadīja  Fēlikss Zvaigznons. Jādomā, 

ka viņa iespaids uz Daini Īvānu bija liels, jo arī Daiņa raksti gan 

“Skolotāju Avīzē”, gan laikrakstā “Padomju Jaunatne” kļuva arvien 

spēcīgāki, impulsīvāki un kritiskāki — Dainis rakstīja par vides aiz-

sardzības un nacionālās identitātes saglabāšanas tēmām. 

Tomēr lielākais Daiņa Īvāna veikums žurnālistikā ir 1986. gadā 

kopā ar  Artūru Snipu sagatavotais raksts laikrakstā “Literatūra un 

Māksla” — “Par Daugavas likteni domājot”. Šajā laikā Maskavā tika 

izlemts būvēt vēl vienu — ceturto HES uz Daugavas, augšpus 

Daugavpils, vietā, ko pazīstam kā Daugavas lokus. Tā ir viena no 

skaistākajām Latgales un Augšzemes vietām, kur Daugava lēni un 

majestātiski plūst starp augstiem krastiem, kur bagāta augu un 

dzīvnieku valsts. Turklāt šajā vietā latgaliešu kultūra savijusies ar 

vecticībnieku sādžu kultūru — neatņemamu Latgales sastāvdaļu. 

Jaunais HES uzplūdinājums iecirstu smagu rētu Latvijas kultūrvi-

dē. Daiņa Īvāna un Artūra Snipa pētījums radīja latviešos apziņu, 

ka Maskavas nejēdzībām var pretoties, ka Daugavu var nosargāt. 

D. Īvāns tika atzīts par 1986. gada populārāko žurnālistu un saņē-

ma Latvijas PSR Žurnālistu savienības balvu par gada aktuālāko 

publicistiku.

1987. gada rudenī Dainis Īvāns organizēja preses kampaņu 

par Daugavas ielejas saglabāšanu. “Šķiet, neizdzīvotu, ja neiz-

dotos apturēt HES celtniecību. Nevienas personiskās bēdas 

nav sāpējušas tik dziļi kā Daugavas liktenis,” teica Dainis Īvāns. 

“1987. gads līdz ar visiem pārējiem vienreizīgajiem notikumiem, 

ar Atmodas rītausmu, bija līdzšinējās varas autoritātes noriets. 

6. un 7. jūlija konference par Daugavpils HES lietām bija pirmā 

redzamākā varas atkāpšanās intelekta autoritāšu priekšā. Latvijas 

PSR Zinātņu akadēmijas augstceltnes prezidija zālē, aplausiem 

skanot, Latvijas PSR Valsts plāna komitejas priekšsēdis  M. Ramāns 

beidzot paziņoja, ka vietējā valdība no spēkstacijas celtniecības 

atsakās.” Tiesa, šis paziņojums nebūt nebija saskaņots ar PSRS 

augstākajiem varas orgāniem, un tā bija pirmā reize, kad Latvijas 

PSR valdības gaišākie prāti nostājās savas tautas, nevis Maskavas 

priekšniecības pusē.

Žurnālista talants un spēja atrasties īstajā vietā īstajā brīdī 

izvirzīja Daini Īvānu Latvijas tautas atmodas spēku priekšgalā. 

Tieši rakstītā vārda meistari izrādījās aktīvākie savas tautas iedves-

motāji cīņai pret padomju okupāciju un par savas valsts neatka-

rības atjaunošanu. Un šajā cīņā viens no aktīvākajiem bija Dainis 

Īvāns, kas bija labi pazīstams ar  Jāni Peteru,  Elitu Veidemani,  Jāni 

Rukšānu,  Andreju Cīruli,  Viktoru Avotiņu un citiem. Lūzuma 

punkts bija Radošo savienību plēnums 1988. gada 1.—2. jūnijā, 

kura iniciators bija Jānis Peters.

1988. gadā Jānis Peters sapulcināja topošās Tautas frontes 

iniciatīvas grupas uz kopsapulci Rakstnieku savienībā. Dzejnieks 

kopā ar Raimondu Paulu laikrakstā “Literatūra un Māksla” pub-

licēja aicinājumu tautai pulcēties uz manifestāciju Mežaparkā. 

Dainis Īvāns bija starp pirmajiem Latvijas Tautas frontes mani-

festa parakstītājiem, uzstājās 1988. gada 7. oktobra manifestācijā 

Mežaparkā, kas tiek uzskatīta par lielāko tautas saietu Latvijas 

vēsturē. Par manifestāciju Dainis Īvāns atceras: “Plandīja sarkan-

baltsarkanie karogi. Lēni tumsa. Dziesmas kāpa un kāpa debesīs. 

Baltās drānās  Ieva Akurātere, nepierastos dziļumos vērdamās, 

lūdza: “Palīdzi, Dievs”. Viņai atbildēja prieka asaras.” 

Nākamajā dienā pēc manifestācijas tika nodibināta Latvijas 

Tautas fronte un J. Peters atzīts par tās līderi, taču viņš at sauca 

savu kandidatūru Tautas frontes priekšsēdētāja postenim. Starp 

daudziem kandidātiem uz Latvijas Tautas frontes līdera lomu tika 

pamanīta arī kompromisa figūra — Dainis Īvāns. 1988. gada 9. ok-

tobrī viņš tika ievēlēts par Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju. 

Daiņa Īvāna vadībā Tautas frontes valde pieprasīja neatkarīgas 

Latvijas valsts izveidošanu un PSRS karaspēka izvešanu.

1990. gadā Dainis Īvāns tika ievēlēts Latvijas PSR Augstākajā 

padomē, taču atsacījās kandidēt uz Augstākās padomes priekš-

sēdētāja amatu. Ievēlēts par padomes priekšsēdētāja pirmo 

vietnieku, taču 1992. gada februārī pats atkāpās no šā amata. 

Bija laikraksta “Neatkarīgā Cīņa” komentētājs un kultūras nodaļas 

vadītājs, laikraksta “Literatūra. Māksla. Mēs” redaktors, žurnā-

lists “Jaunajā Avīzē” un “Neatkarīgajā Rīta Avīzē”, TV program-

mas “Laikmeta pieskāriens” vadītājs. Sarakstījis grāmatas “Domu 

Daugava. Sirdsdaugava” (1989), “Gadījuma karakalps” (1994) un 

“Eida pirtiņā” (1999). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1995, 

2000). Kopš 1998. gada Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku 

partijas (LSDSP) biedrs, no 2002. līdz 2005. gadam bijis LSDSP 

priekšsēdētājs. Aktīvi iesaistījies pašvaldības darbā. Rīgas pilsētas 

domē bijis Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas vadītājs 

un Vides komitejas vadītājs. 

 

 Dainis

ĪVĀNS
1955
Žurnālists, sabiedrisks un politisks darbinieks 

“Mēs esam sākuši dzīvot 

atkal paši savas privātās 

dzīves. Bet Tautas 

frontes, Baltijas ceļa laiks 

un 4. maija republikas 

laiks mūsos paliks kopā 

ar zeltainu smeldzi par 

nekad, nekad neatgriežamu 

mīlestību. Taču tas ir bijis. 

Tas nozīmē — iespējams 

šodien un rīt.” (D. Īvāns)

1990. gada 14. jūnijs — Latvijas Augstākās padomes deputāti un 

Latvijas Ministru padomes priekšsēdētājs dodas nolikt ziedus pie 

Brīvības pieminekļa, atceroties komunisma represiju upurus.  

Pirmajā rindā  Dainis Īvāns,  Anatolijs Gorbunovs,  Ivars Godmanis

Manifestācija Mežaparkā 1988. gada 7. oktobrī.  

Mežaparkā pulcējas latviešu tauta. Pusstundu pirms pasākuma 

galvenais režisors  Pēteris Pētersons skaidro vienam no Tautas frontes 

izveidošanas iniciatoriem Dainim Īvānam, kā tribīnē nāks runātāji

Laikraksta “Literatūra. Māksla. Mēs” galvenais redaktors.  

Pēc aiziešanas no aktīvās politiskās darbības Dainis Īvāns 

atgriezās žurnālistikā un vadīja laikraksta redakciju

Latvijas Tautas frontes valde 

sanākusi Vecpilsētas ielas namā.  

No kreisās:  Valdis Šteins,  Jānis 

Rukšāns,  Edvīns Inkēns,  Dainis 

Īvāns,  Jānis Škapars un  Ilmārs Bišers

Kopā ar domubiedru 

un draugu. 

Dainis Īvāns un  Pēteris 

Laķis — Latvijas Tautas frontes 

dibinātājs un valdes loceklis

Latvijas pārstāvis UNESCO.  

No kreisās: Dainis Īvāns, Latvijas diplomāte un sabiedriskā 

darbiniece  Aina Nagobads-Ābola un Latvijas ārlietu ministrs ārsts 

profesors  Georgs Andrejevs. Latvijas vēstniece Francijā Aina 

Nagobads- Ābola bija diplomātiski izcīnījusi Latvijai tiesības piedalīties 

sēdē, bet plenārsēdes noslēgumā Latvija jau tika uzņemta UNESCO

1991. gads — Latvija atgriežas Eiropā. 

Latvijas PSR Augstākās padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Dainis 

Īvāns Eiropas Padomes tribīnē — Latvija pēc piecdesmit okupācijas gadiem 

ir atgriezusies Eiropā. Tribīnē Dainis Īvāns demonstrēja Latvijas pasi ar 

numuru 0001. Pase bija izgatavota Latvijas vēstniecībā Londonā un to 

bija parakstījis Latvijas pārstāvniecības vadītājs Maskavā Jānis Peters

“Par Daugavas likteni domājot”.

Dainis Īvāns un Artūrs Snips 1986. gadā 

laikrakstā “Literatūra un Māksla” 

publicēja rakstu, kurā nostājās pret 

jaunas HES būvniecību uz Daugavas 
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 Jānis

VANAGS
1958
Luterāņu garīdznieks, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps

“Mīlestība uz Dievu — tas ir 

labākais, ko esmu iepazinis 

un varu ieteikt citiem.” 

(J. Vanags)

Kalpojot. Saulkrastu mācītājas  Vairas 

Bitēnas 60 gadu Pateicības 

dievkalpojumā Pēterupes un Saulkrastu 

baznīcā 2001. gada 19. aprīlī

Demonstrācijā pret abortiem. Kopā ar 

sievu un meitu pie Saeimas 1996. gadā

Rīgas Domam nepieciešams remonts. Arhibīskaps Jānis Vanags 

2004. gadā un Valsts prezidente  Vaira Vīķe-Freiberga Rīgas Domā

Holokausta upuru piemiņas ceremonijā. Rīgas ebreju reliģiskās kopienas 

valdes priekšsēdētājs  Dāvids Kagans, virsrabīns  Nātans Barkāns, Latvijas 

Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags 2002. gada 4. jūlijā

Sagaidot pāvestu  Jāni Pāvilu II Rīgā. 

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas 

arhibīskaps Jānis Vanags uzņem Romas 

Katoļu baznīcas pāvestu Jāni Pāvilu II 

Rīgā 1993. gada 8. septembrī

Kopā ar Velsas princi  Čārlzu Rīgas Domā. Priekšā no kreisās: 

arhitekts un diplomāts  Jānis Dripe, arhibīskaps Jānis Vanags 

un Velsas princis Čārlzs. 2001. gada novembris

Kristīgā radio izveidotājs un 

labvēlis. No kreisās: Jānis Vanags, 

Sudānas Episkopālās baznīcas 

arhibīskaps  Josefs Marona, Kristīgā 

radio prezidents  Tālivaldis Tālbergs, 

Solsberijas draudzes bīskaps  Deivids 

Stenklifs. 2003. gada oktobris

Konsekrācijas ceremonija. Arhibīskaps Jānis Vanags piedalās 

Lietuvas Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskapa Mindauga Sabuša 

konsekrēšanā. Lietuvā, Tauraģē, 2004. gada 19. jūnijā

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps, 

aktīvs sabiedrisks un politisks darbinieks, tautā cienīts un godāts 

mācītājs.

Jānis Vanags dzimis 1958. gada 25. maijā Liepājā. Regulāri 

kopā ar ģimeni gājis uz muzejiem, izstādēm, koncertiem un 

citiem kultūras pasākumiem. Skolas gados patikusi ķīmija — 

uzvarējis vairākās olimpiādēs, beidzis Latvijas Valsts universitātes 

Ķīmijas fakultāti, Rīgas 31. vidusskolā mācījis fiziku un ķīmiju. 

Skolēnu un kolēģu vidū bijis iemīļots skolotājs. Līdztekus skolotāja 

darbam J. Vanags studējis LELB Teoloģijas seminārā (1984—1989). 

1985. gada 1. decembrī ordinēts mācītāja amatā. J. Vanags bijis 

mācītājs Aizputes, Gaiķu un Lutriņu draudzē, bet visilgāk Saldus 

Sv. Jāņa draudzē. 

Kalpojot Saldū, izpaudusies Jāņa Vanaga latviskā nacionālā stāja 

un organizatora talants. Viņš bija viens no kustības “Atdzimšana un 

atjaunošanās” dibinātājiem, kura cīnījās par Baznīcas atbrīvošanu no 

Valsts drošības komitejas ietekmes un sadarbojās ar grupu “Helsinki 

86”, Latvijas Nacionālās neatkarības kustību un citām organizāci-

jām Latvijas neatkarības centienos. Viņš sludināja Tautas frontes 

idejas, čakli kopa un atjaunoja baznīcu, organizēja pirmā Latvijas 

armijas virspavēlnieka  Oskara Kalpaka piemiņas vietas sakopšanu 

“Airītēs”. Draudzē un baznīcā strādājot, J. Vanags aizrāva cilvēkus, 

draudzē iesaistīja jaunus locekļus un iedvesmoja viņus garīgai dzī-

vei. Viņš ieguva ne tikai savas draudzes, bet daudzu kurzemnieku 

atbalstu un cieņu. Saldu par īpašu vietu veido tajā uzceltā Saldus 

Sv. Gregora kristīgās kalpošanas skola, kur jaunieši mācās dzīvot 

intensīvu garīgu dzīvi un kalpot Baznīcai un sabiedrībai. 

1993. gada 26. janvārī LELB ārkārtas sinodē Jānis Vanags tika 

ievēlēts un 1993. gada 29. augustā Rīgas Domā konsekrēts par arhi-

bīskapu. Trīsdesmit četrus gadus vecs un ar astoņu gadu pieredzi 

mācītāja darbā viņš tobrīd daudziem šķita pārāk jauns arhibīskapa 

amatam. Taču šīs vēlēšanas iezīmēja LELB izšķiršanos par attīstību 

tradicionālas kristietības virzienā, jo J. Vanags bija pazīstams ar savu 

konservatīvo izpratni par Bībeli un vērtībām. Sabiedrībā daudz 

diskusiju izraisīja viņa atteikšanās no sieviešu ordinācijas, iestāša-

nās pret abortu legalizāciju, kā arī iebildumi pret viendzimuma 

laulībām un iespēju homoseksuāliem pāriem adoptēt bērnus. 

1995. gadā J.  Vanaga vadībā tika nodibināta Lutera akadēmija, kur 

iegūst izglītību mācītāji un kristīgās mācības skolotāji. Akadēmijas 

dibināšana dziļi iespaidoja jauno luterāņu mācītāju paaudzi. Viena 

no arhibīskapa J. Vanaga darbības jomām bija padomju laikā izpos-

tīto attiecību veidošana starp Baznīcu un valsti. Darbojoties Latvijas 

Republikas Tieslietu ministrijas Reliģijas lietu konsultatīvajā pado-

mē (kopš 1996) un Garīgo lietu padomē (kopš 2001), viņš piedalījās 

projektu izstrādāšanā likumiem, kas regulē valsts un Baznīcas attie-

cības. Viņa mērķis bijis Baznīcas un valsts šķirtības principa veselīga 

iedzīvināšana. J. Vanags ir cīnījies par Baznīcas brīvību veidot tās 

iekšējo dzīvi atbilstoši savai ticībai. Vienlaikus viņš meklējis iespējas 

Baznīcas un valsts sadarbībai sociālajā, kultūras, izglītības, piemi-

nekļu aizsardzības un citās jomās.  Ierosinājis līgumu starp Baznīcu 

un valsti, kas arī tika parakstīts 2004. gadā. 

Sabiedrībā pazīstams Jāņa Vanaga atbalsts sociālam taisnī-

gumam. Kā aktīvs sabiedriski politisks darbinieks, kas bieži un 

nesaudzīgi norādījis uz valsts augstāko amatpersonu mant kārību, 

korumpētību un pretvalstisko rīcību, viņš 2000. gada 18. no-

vembrī atteicās vadīt tradicionālo Latvijas valsts proklamēšanas 

gadadienai veltīto ekumenisko dievkalpojumu, savu rīcību pama-

todams ar vārdiem: “Latvija atrodas tādu spēku varā, kuru vār-

diem nevar ticēt un kuru solījumiem nav vērtības.” Vēstulē Valsts 

prezidentei arhibīskaps paziņoja, ka izjūt “lielas skumjas un kaunu 

par mūsu valsts šodienu” un ka viņam būtu grūti vadīt svētku 

dievkalpojumu, “it kā viss būtu labākajā kārtībā”. Ar arhibīskapu 

Vanagu solidarizējās arī citu konfesiju vadītāji. Šis solis guva lielu 

sabiedrības atbalstu.

Jānis Vanags atzīst, ka lielu prieku viņam sagādā neparasti 

labās ekumeniskās attiecības Latvijā, kuru veidošanā viņš pats 

ir piedalījies. Viņš darbojas līdzi arī starptautiskās ekumeniskās 

organizācijās, Pasaules Baznīcu padomē un Eiropas Baznīcu 

konferencē. Bijis Pasaules luterāņu federācijas padomes loceklis. 

Veidojis attiecības ar citu zemju luteriskajām Baznīcām.  

Īpaša vieta arhibīskapa dzīvē jau no bērnības ir mūzikai. Viņa 

māte — mūzikas skolotāja — arī saviem bērniem mācīja dziedāt 

un izprast mūziku. Jānis Vanags klausās visdažādāko mūziku: 

“Manuprāt, katrs laikmets devis savu zelta mantojumu — kaut 

ko ļoti izdevušos un vērtīgu. Labprāt klausos gregoriāņu mūziku, 

vecklasiķus, jaunāku laiku autorus, arī rokmūziku, popmūziku un 

džezu. Katra laika mūzikā ir vērtības. Un īpaša vērtība ir tautas 

mūzika — gan mūsu tautas, gan citu tautu.” Jau Saldū kalpojot, 

Jānis Vanags atbalstīja koncertus baznīcā, savu mūzikas mīlestību 

viņš atnesa līdz arī uz Rīgas Domu.

Jānis Vanags labprāt iesaistās diskusijās un viedokļa veidošanā 

par aktuālām tēmām, rosinot meklēt dziļāku izpratni par it kā 

pašsaprotamām lietām. “Mums, latviešiem, būtu jāpadomā, pie 

kā mēs kā nācija turamies. Vai mums maz vēl ir kas kopīgs citam 

ar citu? Valoda? Teritorija? Valūta? Pārvalde? Ja tik vien, tad kaimi-

ņos dzīvojošs latviski runājošais man var būt pilnīgs svešinieks. 

No nācijas var gaidīt kopīgu atbildību, ja tai ir kopīgas vērtības. 

Ja tādu nav, patiesībā nav arī nācijas,” viņš sacīja kādā konferencē 

2004. gadā. 

Konkordijas teoloģijas seminārs Fortveinā (ASV) Jānim 

Vanagam piešķīris teoloģijas goda doktora grādu par luteriskās 

teoloģijas apliecinājumu pasaulei un tās konfesionālo veicinā-

šanu (1997). Apbalvots ar II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (1998), ar 

Igaunijas Republikas III šķiras Māras Zemes krustu (2006). 
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 Juris

RUBENIS
1961
Luterāņu garīdznieks, literāts, sabiedrisks darbinieks

Rets ir tas mācītājs, kuram tic un aiz kura iet tauta. Būdams 

uzticīgs savam aicinājumam padomju gados, kad mācītāja amats 

bija nosodāms, Juris Rubenis kļuvis par tautā cienītu luterāņu 

mācītāju. Dzimis 1961. gada 20. decembrī Rīgā. Mācījies Rīgas 

31. vidusskolā, Tirdzniecības tehnikumā, Latvijas Evaņģēliski lute-

riskās baznīcas (LELB) Teoloģijas seminārā. 1982. gadā arhibīs-

kaps  Jānis Matulis — viena no interesantākajām personībām 

luterāņu baznīcā padomju gados — ordinēja viņu par mācītāju. 

Savu nacionālo stāju, mācītāja un oratora dotumus Juris 

Rubenis visspilgtāk demonstrējis trešās atmodas laikā. 

1987. gadā Juris Rubenis kopā ar domubiedriem nodibināja 

garīdznieku kustību “Atdzimšana un atjaunošanās”, kas sadarbo-

jās ar grupu “Helsinki-86” un bija viena no nacionālās atmodas 

iedvesmotājām Latvijā. 1988. gada maijā, neilgi pirms gaidāmās 

ASV prezidenta  Ronalda Reigana vizītes Maskavā, Juris Rubenis 

un mācītājs  Modris Plāte saņēma ielūgumu uz viņa rīkoto pie-

ņemšanu ASV vēstniecībā. Aptuveni tajā laikā, tiekoties ar Viktoru 

Avotiņu viņa dzīvoklī, pirmoreiz tika izteikts vārds “fronte” (Latvijas 

Tautas fronte), jo līdzīgas tautas kustības jau bija izveidojušās citās 

sociālisma valstīs. 

Latvijas Tautas frontē mācītājs Juris Rubenis bija viena no 

ietekmīgākajām personām. Pirms Latvijas Tautas frontes 1. kon-

gresa J. Rubenis ierosināja Doma baznīcā noturēt aizlūgumu par 

Latviju. Kongresā J. Rubenis tika ievēlēts Latvijas Tautas frontes 

valdē, kurā darbojās 1988. un 1989. gadā. Latvijas Tautas frontei,  

tāpat kā citām Latvijas sabiedriskajām un politiskajām organizā-

cijām, bija tieksme šķelties. Jau Tautas frontes 2. kongresā sākās 

šķelšanās pēc formālām pazīmēm. Iespējams, ka komunistiem 

un bijušās Padomju Savienības specdienestu darbiniekiem būtu 

izdevies sašķelt latviešus ar viņu pašu rokām, ja J. Rubenis nebūtu 

pārliecinājis iekarsušos prātus turpināt sarunas. 

Par luterāņu mācītāju Juris Rubenis kalpojis Liepājas Lutera, 

Durbes, Ķurbes un Garkalnes draudzē (1982—1989). Kopš 

1989. gada viņš ir Rīgas Lutera draudzes mācītājs Torņakalnā. 

Jura Rubeņa māte  Valentīna Rubene ir no Latgales, kristīta un 

iesvētīta katoļu baznīcā, bet tēvs Georgs Rubenis — luterānis, tas 

ļāvis topošajam mācītājam jau kopš bērnības izprast, ka vienas 

ģimenes ietvaros ir iespējama konfesionālā dažādība. 

Jura Rubeņa vārds nesaraujami saistīts ar izglītību Latvijā. 

1987. gada Ziemassvētkos Liepājas Lutera baznīcā tika atvērta 

pirmā svētdienas skola. 1990. gadā Minsterē notika Pasaules 

latviešu skolotāju 1. konference, kurā piedalījās arī Latvijas skolo-

tāji. Kā lektori piedalījās mācītāji Juris Rubenis un  Jānis Vanags un 

prelāts, vēlākais kardināls  Jānis Pujats. 

Minsteres konferencē Juris Rubenis izveidoja reliģijas mācības 

skolotāju grupu, kuras uzdevums bija izstrādāt kristīgās audzinā-

šanas koncepciju Latvijā. Šo darbu viņš turpināja, pārlūkojot citu 

valstu kristīgo skolu pieredzi, līdz pārliecināja varas iestādes par 

kristīgas skolas nepieciešamību Latvijā.

1990. gadā mācītājs Juris Rubenis uz Latviju aicināja teologus 

Egīlu Grīsli, Visvaldi Varnesi Klīvi, Juri Cālīti un  Leonu Gabrielu 

Taivanu palīdzēt atjaunot Latvijas Universitātē Teoloģijas fakul-

tāti. J. Rubenis bijis LELB Teoloģijas semināra prorektors (1989—

1990), Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāna vietnieks 

(1990—1992), mācībspēks Lutera akadēmijā. 1992. gadā ieguvis 

teoloģijas doktora grādu. 

Juris Rubenis bijis laikrakstu “Atmoda” un “Svētdienas Rīts”, kā 

arī teoloģijas žurnāla “Ceļš” redakcijas kolēģijas loceklis, veidojis 

raidījumus radio un televīzijā. 

Juris Rubenis ir virknes grāmatu un vairāk nekā 500 publikā-

ciju autors. Pēc laikraksta “Dienas Bizness” un Latvijas izdevēju 

asociācijas vērtējuma Jura Rubeņa raksts “Kas mūs var vienot 

šodien?” (“Diena”, 1997) tika nominēts Bonjē prēmijai un atzīts par 

vienu no pieciem labākajiem rakstiem Latvijas presē 1997. gadā.

Īpašu vietu latviešu literatūrā ieņēmušas Jura Rubeņa un 

mākslinieka  Māra Subača grāmatas, kas skaidro reliģijas būtību, 

kristietības pamatprincipus un Svētos rakstus. Viņu pasaku un 

pārdomu grāmatās īsos sižetos kodolīgi formulētās atziņās vien-

kāršiem vārdiem vēstīts par filozofiskiem, reliģiskiem un ētiskiem 

jautājumiem. Māra Subača ilustrācijas simbolu un sentenču ietva-

rā, paplašinot un padziļinot teksta saturu, turpina veikt grāmatu 

uzdevumu — paust morāli vai rosināt pārdomas caur mākslinie-

cisko tēlu emocionālajiem pārdzīvojumiem. Jura Rubeņa darbiem 

raksturīgi spraigi dialogi, paradoksi, aloģismi, tradicionālo pasaku 

sižetu un vārdformulu apvērsums vai izmantojums citā kontekstā. 

Grāmatas tulkotas lietuviešu, igauņu, angļu un vācu valodā.

Grāmatā “Astotā diena” (1998) apkopotas sentences par dzīvi 

ticībā. 2003. gada 19. decembrī  Arņa Ozola skatuves variantā 

Dailes teātrī tika iestudēts muzikāls Jura Rubeņa un Māra Subača 

Ziemassvētku stāsts “Dīvainā karaļvalsts”. Kā mācītājs Juris Rubenis 

ieguvis tautas atzinību savu zināšanu, ētisko principu, vienkāršās 

un cilvēkiem saprotamās valodas dēļ. Grūtos un svinīgos brīžos 

J. Rubeņa palīdzību meklē daudzu draudžu locekļi. 

Akadēmiķis  Jānis Stradiņš par viņu teicis: “Juris Rubenis kā per-

sonība stāv augstākās sfērās nekā mēs visi savas teologa sūtības 

dēļ. Viņa filozofija ir no sirds un iet uz sirdi”. 

Kopš 1995. gada Juris Rubenis ir bijis Triju Zvaigžņu ordeņa 

domes, Nacionālās Kultūras padomes, nacionālās programmas 

“Kultūra” koordinācijas padomes, Tieslietu ministrijas Reliģijas lietu 

konsultatīvās padomes loceklis, LELB Konsistorijas prezidija padom-

nieks, LELB Garīgo darbinieku eksaminācijas komisijas vadītājs un 

Mūzikas un liturģijas komisijas loceklis. Juris Rubenis ir Latvijas 

Zinātnes padomes eksperts teoloģijā, Latvijas Zinātņu akadēmijas 

goda loceklis (2002), Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (1994).

“Es esmu straujas dabas 

cilvēks, tāpēc bieži esmu 

neiecietīgs nevietā. Es 

apzināti mācos iecietību.”

(J. Rubenis)

Ordinācija 1982. gadā. 

Par mācītāju 1982. gadā 

Juri Rubeni ordinēja Latvijas 

Evaņģēliski luteriskās 

baznīcas arhibīskaps  Jānis 

Matulis, viena no lielākajām 

J. Rubeņa autoritātēm

Kopā ar saviem garīgajiem skolotājiem 

profesoru  Robertu Feldmani un 

prāvestu  Aivaru Beimani Liepājā. 

Padomju varas gados, kad notika 

plaša ideoloģiska kampaņa pret 

mācītājiem un valsts oficiāli nostājās 

ateisma pozīcijās,  Juris Rubenis 

ne tikai kļuva par mācītāju, bet arī 

piesaistīja Baznīcai daudz cilvēku 

Lutera draudzes gans. 

Pašlaik Latvijā populāro Torņakalna Lutera baznīcas draudzi vada 

virsmācītājs Juris Rubenis un mācītāji  Linards Rozentāls,  Indulis Paičs 

un  Kaspars Simanovičs. No kreisās: Linards Rozentāls un Juris Rubenis

Evaņģēliski luterisko baznīcu starptautiskās sadarbības organizators. 

Juris Rubenis (pirmais no kreisās) un Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas 

arhibīskaps  Jānis Vanags (vidū) Ženēvā pie Pasaules luterāņu federācijas 

ģenerālsekretāra viņa svētības doktora Išmeiela Noko 1999. gadā

Latviešu tautas atmodas dalībnieks. 

20. gadsimta 80. gadu beigās, 

trešās atmodas laikā, liela nozīme 

tautas izglītošanā un brīvības vārda 

sludināšanā bija jaunu, enerģisku 

mācītāju grupai, kas aktīvi iekļāvās 

Tautas frontes darbā. Ietekmīgākie 

un pazīstamākie bija Juris Rubenis un 

Modris Plāte. Attēlā:  Modris Plāte un 

Juris Rubenis Kuldīgā 1985. gadā

Grāmatu autors. 

Grāmatas “Viņš un viņa: 

stāsti par mīlestību” atvēršanas

 svētkos 1998. gadā. Juris Rubenis

 kopā ar mākslinieku  Māri Subaču 

sarakstījis virkni grāmatu, kuras 

M. Subačs arī ilustrējis (“Paskaties!: 

pasakas par Dievu un pasauli” (1997), 

“Zīmējumi upē”, “Astotā diena”, “Ceļš 

uz Emavu: 365 pasakas pārdomām 

katrai gada dienai” (visas 1998), 

“Dīvainā karaļvalsts” (1999) u.c. 

Populārākais mācītājs Latvijā. Uz Jura Rubeņa vadītajiem dievkalpojumiem 

Lutera draudzē Torņakalnā brauc ļaudis no visas Latvijas. Latvijas plašsaziņas 

līdzekļos J. Rubenis ir autoritāte sarunās par ētiku, tautas likteņgaitām, 

cilvēciskām vērtībām, Dieva vietu cilvēka dzīvē. Daudz publicējies arī ārzemēs 

Teologs, filozofs un publicists. 

1992. gadā Juris Rubenis 

kļuvis par teoloģijas 

doktoru, kopš 2002. gada 

ir Latvijas Zinātņu 

akadēmijas goda loceklis, 

bet kopš 2005. gada — LZA 

zinātniska teoloģisku rakstu 

krājuma “Teoloģija: teorija 

un prakse” starptautiskās 

redakcijas kolēģijas vadītājs 

un atbildīgais redaktors
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Artūrs

IRBE
1967
Hokejists

“Astoņdesmito gadu beigās, 

kad “Baltijas jautājums” 

tika saasināts, biju sekojis 

līdzi baltiešu likteņiem, un 

pēc iepazīšanās ar Irbi viņš 

man personificēja Latviju. 

Starp citu, tieši lepnums 

par savu tautu ir viens 

no būtiskākajiem Artūra 

sportiskajiem dzenuļiem. 

Viņš spēlēja pasaules 

labākajā hokeja līgā un 

uzskatīja, ka nedrīkst to 

darīt slikti, jo tad ciestu arī 

Latvijas prestižs. Viņam 

nekad primārais nav bijis 

paša “es”. Viņš nekad 

neuzmācās ar stāstiem 

par savu valsti, ja cilvēki 

tos negribēja dzirdēt, taču 

viņš nekad neaizmirsa, no 

kurienes viņš nāk un kas ir 

Latvija.” ( M. Kīnens)

Hokejs Latvijā ir cieņā. Latvija vismaz divas reizes pasau-

lei ir dāvājusi izcilākos sava laika hokejistus — 70. gadu beigās 

par pasaules čempionāta labāko uzbrucēju tika atzīts  Helmuts 

Balderis, bet 1990. gadā — par pasaules čempionāta labāko vārt-

sargu — Artūrs Irbe. Pamatoti sporta slavas laurus plūcis gandrīz 

20 gadus, atzīts par izcilāko un populārāko Latvijas sportistu. 

Komandu sporta veidos Latvijas sportistiem nav bijis pa spēkam 

sasniegt olimpisko zeltu, tiesa, to kā hokeja vārtsargs sasnie-

dzis  Vitalijs Samoilovs PSRS izlases sastāvā. 

Sports piepildījis Artūra Irbes dzīvi kopš agras bērnības. 

Artūrs Irbe dzimis 1967. gada 2. februārī Rīgā. Skolas gados bijis 

kustīgs puišelis, kas pratis par sevi pastāvēt un ko tēvs apzināti un 

mērķtiecīgi virzījis sportā. Reiz Artūrs avīzē izlasījis sludinājumu, 

ka “Latvijas bērza” hokeja skolā tiek uzņemti jauni audzēkņi, un 

aizgājis uz konkursu. Mērķtiecīgs, neatlaidīgs, pacietīgs, patstā-

vīgs, nenogurdināms, disciplinēts — šīs īpašības atnesušas viņam 

panākumus sportā. 

Artūra Irbes pirmā profesionālā komanda bija Rīgas “Dinamo”, 

kurā viņš no 1987. līdz 1991. gadam spēlēja vienā no tolaik stip-

rākajām hokeja līgām pasaulē — PSRS čempionātā. 1988. gadā 

A. Irbe Rīgas “Dinamo” sastāvā kļuva par PSRS vicečempionu un 

tika atzīts par labāko čempionāta debitantu. Par šo laiku hokeja 

apskatnieki rakstīs: ja 80. gadu beiguposma Rīgas “Dinamo” zem 

Latvijas karoga startētu pasaules čempionātā, būtu arī medaļas. 

Bet toreiz vēl bija PSRS, Irbe nonāca PSRS izlasē un kā lielvalsts 

pirmais vārtsargs 1989. un 1990. gadā kļuva par pasaules čem-

pionu. Varēja arī turpināt, un, iespējams, gan PSRS (vēlāk Krievijas) 

izlasei ietu labāk, gan Irbe būtu savu medaļu kolekciju papildi-

nājis, bet viņš bija Latvijas pilsonis un savas zemes patriots — 

1991. gadā viņš atteicās pārstāvēt PSRS izlasi, jo Latvija jau bija 

pasludinājusi neatkarību. Kopš 1991. gada Irbe pārstāvējis Latvijas 

hokeja izlasi, tās sastāvā piedalījies daudzos pasaules čempionā-

tos un 2002. gada ziemas olimpiskajās spēlēs. Irbe vienmēr bijis 

Latvijas patriots. 

1989. gadā Artūrs Irbe noslēdza līgumu ar Nacionālās hokeja 

līgas (NHL) klubu — Minesotas “North Stars”. Tiesa, šajā laikā viņš 

īsti nezināja, ko tas nozīmē. Līdz tam jau vairāki padomju hokejisti 

bija noslēguši šādus līgumus, taču neviens no viņiem nebija aiz-

braucis uz Ameriku. Tomēr tieši šajā gadā uz ASV uzspēlēt NHL 

tika aicināts Helmuts Balderis — jau daudzus gadus pēc saviem 

zelta laikiem PSRS izlases rindās. 

Irbem piedāvāja Padomju Savienību pamest nelegāli, taču 

viņš allaž bijis pienākuma cilvēks un savu laiku NHL sagaidīja. Viņš 

atrada aģentu — advokātu  Polu Teofanusu, kas viņam palīdzēja 

nokļūt Sanhosē “Sharks” hokeja komandā. Tā bija jauna komanda, 

tikko kā sākusi savas gaitas NHL, tā pulcēja jaunus vai mazāk pie-

redzējušus spēlētājus no visas pasaules, un tieši šajā komandā 

atradās vieta arī latviešu vārtsargam. Vīzas nācās kārtot Maskavā 

augusta puča laikā, tomēr viss izdevās.

ASV Artūrs Irbe nenonāca tūlīt NHL komandas pamatsastā-

vā — viņu nosūtīja uz fārmklubu Starptautiskajā hokeja līgā (IHL). 

Irbes darbaspējas un talants darīja savu — viņš tika atzīts par IHL 

labāko vārtsargu, iekļauts IHL “All Stars” pirmajā izlasē, atgriezās 

Sanhosē un kļuva par gada pirmo vārtsargu. Jau 1993./1994. gada 

sezonā viņš uzstādīja NHL rekordu, nospēlēdams regulārajā čem-

pionātā 4412 minūtes. 

Ar Artūru Irbi vārtos jaundibinātais klubs 1993./1994. gada 

sezonā iekļuva Stenlija kausa izcīņā, kur pirmajā kārtā pārspēja 

vienus no favorītiem — Detroitas “Red Wings” hokejistus. Irbe bijis 

NHL “All Stars” spēles dalībnieks 1994. un 1999. gadā.

Traumas un slikti aizvadītās 1995./1996. gada sezonas dēļ 

“Sharks” atlaida Irbi. Nākamos gadus viņš bija Dalasas “Stars” un 

Vankūveras “Canucks” otrais vārtsargs, līdz 1998./1999. sezonā 

kļuva par Karolīnas “Hurricanes” pirmo vārtsargu. Viņa augstākais 

panākums ar “Hurricanes” bija 2001./2002. gada sezonā, kad klubs 

negaidīti iekļuva Stenlija kausa izcīņas finālā. 2004. gada jūnijā 

Irbe tika pārdots Kolumbusas “Blue Jackets”. 

Artūrs Irbe NHL atpazīstamību un cieņu ieguvis ne tikai kā 

spēlētājs. Viņš bija šās līgas spēlētāju arodbiedrības viceprezi-

dents un vadīja sarunas ar NHL īpašniekiem par līgas noteiku-

miem. A. Irbe bija kļuvis par nedalītu autoritāti NHL sportistu, 

treneru, sporta žurnālistu vidū.

Latvijā Artūrs Irbe vislielāko cieņu un mīlestību ieguvis, sargā-

jot Latvijas valstsvienības vārtus. Divreiz ar A. Irbi vārtos Latvijas 

izlase pārspējusi Krieviju, turklāt pirmoreiz tas notika Latvijas 

Republikas atjaunošanas desmitgades svinību laikā, 2000. gada 

5. maijā, Sanktpēterburgā. Latvija uzvarēja ar 3 : 2, Irbem uzgavilē-

ja visa Latvijas tauta. “Es gaidīju šo uzvaru 33 gadus,” teica A. Irbe. 

Krievija šo zaudējumu uzņēma traģiski, hokejisti raudāja, skatītāji 

izsvilpa savas valsts spēlētājus, izcilas hokeja zvaigznes. 2003. ga-

da maijā Somijas pilsētā Turku Latvija Krieviju pārspēja ar rezultā-

tu 2:1, un atkal liels nopelns uzvaras kaldināšanā bija A. Irbem. 

Rakstot par Artūru Irbi, nevar nepieminēt tos Latvijas spēlē-

tājus, kas arī piedalījušies NHL spēlēs. Divpadsmit sezonas NHL 

spēlējis  Sandis Ozoliņš, desmit — tagad jau aizsaulē aizgāju-

šais  Sergejs Žoltoks, sešas —  Kārlis Skrastiņš un  Pēteris Skudra, 

četras —  Grigorijs Panteļejevs, divas —  Kaspars Astašenko, bet 

vienu sezonu bez jau iepriekš minētā Helmuta Baldera NHL 

spēlējuši  Viktors Ignatjevs,  Aleksandrs Kerčs,  Harijs Vītoliņš un 

Raitis Ivanāns. NHL līgumu noslēguši jau vairāk nekā 25 Latvijas 

hokejisti. Pašlaik NHL spēlē Kārlis Skrastiņš, Sandis Ozoliņš, Raitis 

Ivanāns un latviešu izcelsmes ASV pilsonis  Maikls Knuble, bet 

Artūrs Irbe kopš 2005. gada decembra spēlē Austrijā, Zalcburgas 

komandā “Red Bulls”. 
Kopā ar ģimeni ASV, Reilijā. 

Anita, Ilze, Artūrs un Atis

Trīs izcili Latvijas izlases 

hokejisti — NHL spēlētāji. 

 Artūrs Irbe,  Sandis 

Ozoliņš,  Sergejs Žoltoks 

Pasaules čempionāta 

labākais vārtsargs.

1989. un 1990. gadā Artūrs Irbe PSRS 

izlases sastāvā kļuva par pasaules 

čempionu, bet 1990. gadā tika atzīts 

arī par pasaules čempionāta labāko 

vārtsargu. Attēlā: Artūrs Irbe PSRS 

izlases vārtos finālspēlē ar zviedriem

Galvenais līdzjutējs.  

Artūra Irbes māte  Malda Irbe

16 gadu vecumā Rīgas 

“Dinamo” sastāvā.  

1983. gadā Artūrs Irbe debitēja 

Rīgas “Dinamo” 

meistarkomandas sastāvā

Viens no NHL labākajiem 

vārtsargiem.  

Sanhosē “Sharks” sastāvā 

1993. gadā Artūrs Irbe 

uzstādīja NHL rekordu, 

nospēlēdams regulārajā 

čempionātā 4412 minūtes 

Latvijas valstsvienības vārtsargs 

olimpiskajās spēlēs.  

Artūrs Irbe kopā ar otro 

vārtsargu  Sergeju Naumovu 

NHL Rietumu konferences 

zvaigžņu izlasē. 

Artūrs Irbe zvaigžņu izlasē 

spēlēja 1994. un 1999. gadā

Rīgas “Dinamo” — PSRS vicečempioni 1988. gadā.  

No kreisās: pirmajā rindā piektais — Artūrs Irbe, otrajā rindā 

sestais —  Ulvis Katlaps, trešajā rindā ceturtais —  Aleksandrs 

Beļavskis, ceturtajā rindā trešais —  Normunds Sējējs, 

ceturtais —  Harijs Vītoliņš, sestais —  Mārtiņš Grundmanis 

Trīs Latvijas hokeja 

vārtsargi — sporta leģendas. 

No kreisās: olimpiskais 

čempions PSRS 

izlases sastāvā  Vitalijs 

Samoilovs,  Mihails 

Vasiļonoks, Artūrs Irbe. 

1986./1987. gada sezona
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Ziemeļeiropas tautām patīk motosports. Somi un zviedri 

vairāk brauc ar automobiļiem, igauņi un latvieši ar motocikliem. 

Kristers Serģis iemieso latvieša sapni braukt ļoti ātri ļoti sarežģītā 

trasē un braukt ļoti labi. Latvieši brauc uz Cēsīm vai Ķegumu ska-

tīties, kā brauc Serģis, un identificē sevi ar sportistu, tāpēc arī paši 

uz ceļiem un ielām brauc ātri, pat ātrāk, nekā atļauts. 

Kristers Serģis nav sportists vienpatnis, jo brauc motokrosā 

blakusvāģu klasē. Tāpēc runa ir par ekipāžu — pieckārtējiem 

pasaules čempioniem Kristeru Serģi un  Arti Rasmani vai Kristeru 

Serģi un divkārtējo pasaules čempionu  Kasparu Stupeli. 

Kristers Serģis dzimis 1974. gada 14. janvārī Cēsīs. Septiņu gadu 

vecumā rakstījis domrakstu — par ko vēlos kļūt, un Kristers Serģis 

paudis, ka vēlas braukt ar motociklu. Bērnību vadījis Priekuļos, kur 

kaimiņos dzīvojis trīs gadus vecākais Artis Rasmanis. Kristers Serģis 

bērnībā nodarbojies arī ar hokeju. 

Sportista tēvs Jānis Serģis savulaik bija ļoti populārs moto-

sportists, motokrosam atdeva visu savu laiku, jaunību, naudu, 

veselību. Viņš ziedoja sevi šim sporta veidam — motokrosā ar 

blakusvāģiem kā braucējs bija daudzkārtējs Latvijas un Baltijas 

valstu čempions, divkārtējs PSRS čempions.

Tēvs jau no bērnības piesaistīja Kristeru motosportam, galve-

nokārt remontējot un gatavojot motociklus sacensībām. Kristers 

savukārt ir pārliecināts, ka bez tēva viņa sasniegumi nebūtu 

iespējami, jo tēvs bija arī treneris, sāncensis, draugs, palīgs, 

padomdevējs un skolotājs: “Tēvs vienmēr bijis man paraugs, un 

es vienmēr gribēju līdzināties viņam. Viņš ir ļoti stiprs cilvēks, un 

man šķiet, ka no paša sākuma vecais Serģis zināja — dēls spēs 

piepildīt viņa sapņus.”

Bērnībā Kristeram Serģim bijusi pilna pagulte ar “konstrukto-

riem”, no kuriem viņš pratis uztaisīt tādas lietas, par kurām priecā-

jās arī vecāki. Arī motociklu uztaisīja no “konstruktora”. 

Pie sava pirmā braucamā Kristers tika 14 gadu vecumā, kad 

tēvs izpildīja seno solījumu un nolika dēlam priekšā “čezetas” 

motoru līdz ar mehāniķa rokasgrāmatu. Puisis dzelžus vietās 

salika pats, un pirmajā izmēģinājuma braucienā Raunas trasē 

viņu tā sakratīja, ka viņš kādu laiku nevēlējās šādus braucienus 

turpināt.

1990. gada 1. maijā Madonas trasē izgāja tobrīd blakusvāģu 

sacensību vēsturē visjaunākā ekipāža — sešpadsmit gadus vecais 

braucējs Kristers Serģis un deviņpadsmitgadīgais līdzbraucējs 

Artis Rasmanis. Kaut arī blakusvāģu klasē sacensībās pie stūres 

nedrīkstēja sēsties tik jauns sportists, atļauja tomēr tika dota. Uz 

motocikla tika uzkrāsots 101. numurs — jo tēvam kā pirmajam 

Latvijā bija pirmais numurs. Tas simts esot bijis dziļi simbolisks un 

rādījis, cik tālu jaunais Serģis atpaliek no vecā. Jau no pirmajām 

sacīkstēm K. Serģis parādīja raksturu un vēlmi kļūt par izcilu 

sportistu. Īsu laiku viņa ekipāžas “kantētājs” bija  Veno Sietiņš, 

kurš palīdzēja Kristeram Serģim iepazīties ar viņa vēlāko sponso-

ru — firmas “Nelss” prezidentu  Andri Sihtoru. Sadarbība izrādījās 

veiksmīga un daudzus gadus Kristers Serģis brauc “Nelss” formas 

tērpā. Tomēr par īsto “kantētāju” kļuva tas pats bērnības kaimiņš 

un domubiedrs Artis Rasmanis. 1997. gada 21. septembrī pēc 

Nīderlandes “Grand Prix” izcīņas Osā tika kronēti jaunie pasaules 

čempioni — K. Serģis un A. Rasmanis. Pēc tam šos laurus viņi 

kopā plūkuši vēl četras reizes (1998, 2000, 2001, 2002), viņu vārdus 

Latvijā bija pieņemts daudzināt vienā elpas vilcienā.  

“Būtu melots, ja teiktu, ka nedomāju par pasaules čempio-

na titulu, taču, gatavodamies kārtējam sacensību posmam, šīs 

domas dzinu projām un līdz pat meistarsacīkšu beigām dzīvoju 

ar pārliecību: jābrauc, cik vien labi iespējams, un tad jau beigās 

redzēs, kam tiks kronis, bet kam paliks atmiņas.”

Pēc 2002. gada sezonas abu sportistu ceļi šķīrās, Artis 

Rasmanis sāka nodarboties ar uzņēmējdarbību, dažādiem citiem 

sporta veidiem, rīkot sacensības. 2003. un 2004. gada sezonu 

Kristers Serģis brauca kopā ar beļģi  Svenu Verbrugi. Šajā laikā 

pie Latvijas sporta debesīm uzlēca jauna zvaigzne — “kantētājs” 

Kaspars Stupelis, kas brauca kopā ar holandieti  Danielu Vilemsenu 

un divreiz kļuva par pasaules čempionu. K. Serģis guva vairākas 

traumas un ieņēma attiecīgi otro un septīto vietu. 2005. gada 

sezonā Kristers Serģis brauca kopā ar Kasparu Stupeli un izcīnīja 

sudraba godalgas, piekāpjoties tikai Danielam Vilemsenam un 

Svenam Verbrugem. 

2004. gadā Kristers Serģis kļuva par Cēsu “Nelss” moto trases 

apsaimniekotāju, un uz viņa pleciem bija pasaules čempionāta 

devītā posma rīkošana 2004. gada jūnijā. Vaicāts, kāpēc K. Serģis 

kļuvis par trases apsaimniekotāju, sportists atbildēja: “Gribu, lai šī 

sporta bāze ir domāta ne tikai vienām nozīmīgām sacensībām, 

bet lai tā būtu pieejama visu gadu un tajā varētu trenēties jaunie 

motosportisti, notiktu sacensības. Trasi vēlos izveidot par nopiet-

nu motosporta centru.”

Motokrosā braukšana blakusvāģu klasē skaitās sarežģītākā un 

smagākā disciplīna. Rezultātu nosaka ne tikai sportista braukša-

nas prasme, sportiskā forma un fiziskais spēks, bet arī motocikla 

tehniskais stāvoklis, motors, rāmis utt. Latviešiem, kuru rīcībā allaž 

bijuši mazāki finansiālie resursi, pasaules ranga galvgalī ļāvis atras-

ties pašaizliedzīgs darbs — to nodrošinājusi visa Kristera Serģa 

komanda — līdzbraucēji Artis Rasmanis un Kaspars Stupelis, 

treneris  Jānis Serģis, menedžeris  Tomass Cīrulis, mehāniķi  Andris 

Bogdanovs un  Pēteris Ezergailis. Pēdējās sešas sezonas braukuši 

ar austrieša Jozefa Hatingera ražotajiem MTH dzinējiem, Kristers 

Serģis un Kaspars Stupelis nomainījuši tehniku pret vācu firmas  

Mefo motocikliem.

1997., 1998. un 2000. gadā Kristers Serģis atzīts par Gada spor-

tistu Latvijā. 1997. gadā saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni.

 Kristers

SERĢIS
1974
Sportists, motobraucējs, pieckārtējs pasaules čempions

“Katrs sportists vēlas būt 

pirmais, un man tas ir 

izteikts diezgan spilgti.” 

(K. Serģis)

Kristers Serģis pie stūres,  Artis Rasmanis blakusvāģī. 

2001. gada pasaules kausa izcīņas posmā sportisti 

traucas pēc pasaules čempionu medaļām

Kristers Serģis 2001. gadā Latvijas izlases sastāvā komandu 

čempionātā Vācijā. Pasaules komandu čempionāts ir vienīgais 

posms, kur dalībnieki piedalās nacionālās izlases formastērpos 

Kopā ar tēvu.  Kristers Serģis un  Jānis Serģis — sportists 

un treneris, dēls un tēvs. 1997. gadā gan tēvs, gan dēls par 

panākumiem sportā saņēma Triju Zvaigžņu ordeni 

Sieviešu žurnālos par vienu no 

iekārojamākajiem Latvijas vīriešiem 

nosauktais Kristers Serģis dodas laulības 

ostā. Adrija un Kristers kāzu dienā

2000. gada pasaules 

čempiona medaļa. Tehniskajos 

sporta veidos pasaules 

čempionāts parasti noris 

daudzos posmos dažādās 

valstīs. Visiem tehnisko sporta 

veidu uzvarētājiem medaļas 

tiek pasniegtas vienlaikus — 

gada nogalē Monako

1997. gadā Kristers Serģis un Artis Rasmanis pirmo reizi uzvarēja pasaules 

čempionātā.  Kristers Serģis, atgriežoties Latvijā ar pirmo čempiona titulu

2003. un 2004. gada sezonā — kopā 

ar Svenu  Verbrugi. Pēc tam, kad 

Artis Rasmanis atstāja lielo sportu, 

Kristers Serģis brauca kopā ar 

beļģu sportistu Svenu Verbrugi 

2005. un 2006. gada sezonā — kopā ar  Kasparu Stupeli. Līdzbraucējs 

Kaspars Stupelis ir divkārtējs pasaules čempions (2003. un 2004. gadā — 

kopā ar  Danielu Vilemsenu). Pirms tam bija “kantētājs”  Mārim Rupeikam 

Pieckārtējie pasaules čempioni Kristers Serģis un Artis 

Rasmanis. Pasaules čempioni motokrosā motocikliem ar 

blakusvāģiem. Pēc 2002. gada sezonas Artis Rasmanis pameta 

motokrosu un pievērsās skijoringam un biznesam

Ceļā uz pasaules līderpozīcijām. 

Kristers Serģis un  Aigars Bērziņš 
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Barons Krišjānis (folklorists, tautas atmodas darbinieks)

Ulmanis Kārlis (valsts un politisks darbinieks)

Blaumanis Rūdolfs (rakstnieks, dramaturgs)

Čakste Jānis (valsts un politisks darbinieks)

Vīķe-Freiberga Vaira (valsts darbiniece, folkloriste)

Valdemārs Krišjānis (sabiedrisks darbinieks)

Kalpaks Oskars (militārs darbinieks)

Zāle Kārlis (tēlnieks)

Rainis (dzejnieks, sabiedrisks darbinieks)

Pauls Raimonds (komponists, valsts 

un sabiedrisks darbinieks)

Stradiņš Pauls (zinātnieks, ārsts, veselības 

aizsardzības organizators)

Valters Ēvalds (aktieris, sabiedrisks darbinieks)

Endzelīns Jānis (zinātnieks, valodnieks)

Purvītis Vilhelms (mākslinieks, mākslas pedagogs)

Brigadere Anna (rakstniece, sabiedriska darbiniece)

Pāvuls Eduards (aktieris)

Jaunsudrabiņš Jānis (rakstnieks, mākslinieks)

Stradiņš Jānis (zinātnieks, sabiedrisks darbinieks)

Dārziņš Emīls (komponists)

Aspazija  (dzejniece, dramaturģe)

Skalbe Kārlis (dzejnieks, sabiedrisks darbinieks)

Meierovics Zigfrīds Anna (valsts darbinieks, diplomāts)

Sebris Kārlis (aktieris)

Mauriņa Zenta (zinātniece, literāte)

Rozentāls Janis (mākslinieks)

Ziedonis Imants (dzejnieks, sabiedrisks darbinieks)

Radziņa Elza (aktrise)

Pumpurs Andrejs (dzejnieks)

Semjonova Uļjana (sportiste)

Smiļģis Eduards (aktieris, režisors)

Kronvalds Atis (pedagogs, sabiedrisks darbinieks)

Daliņš Jānis (sportists)

Vācietis Ojārs (dzejnieks)

Vītols Jāzeps (komponists, mūzikas pedagogs)

Baumanis Kārlis (komponists, pedagogs)

Bērziņa Lilita (aktrise)

Liepiņš Edgars (aktieris)

Čaks Aleksandrs (dzejnieks)

Zālīte Māra (dzejniece, sabiedriska darbiniece)

Alunāns Ādolfs (režisors, dramaturgs, aktieris)

Stāraste Margarita (rakstniece, māksliniece)

Alunāns Juris (dzejnieks, tautas atmodas darbinieks)

Irbe Artūrs (sportists)

Podnieks Juris (kinorežisors)

Artmane Vija (aktrise)

Kalniņš Imants (komponists, valsts darbinieks)

Liepa Māris (baletdejotājs)

Kokars Imants (diriģents)

Misiņš Jānis (bibliotekārs)

Rubenis Juris (garīdznieks)

Grīns Aleksandrs (rakstnieks)

Streičs Jānis (kinorežisors)

Eglītis Andrejs (dzejnieks, sabiedrisks darbinieks)

Auseklis (dzejnieks, tautas atmodas darbinieks)

Plūdonis Vilis (dzejnieks, pedagogs)

Melngailis Emilis (komponists, folklorists)

Balodis Jānis (militārs darbinieks)

Berklavs Eduards (valsts un sabiedrisks darbinieks)

Astra Gunārs (brīvības cīnītājs)

Zaļkalns Teodors (tēlnieks, mākslas pedagogs)

Zemgals Gustavs (valsts darbinieks, jurists)

Cilinskis Gunārs (aktieris, kinorežisors)

Upītis Pēteris (selekcionārs)

Lūcis Pēteris (aktieris, režisors)

Mednis Haralds (diriģents)

Kegi Kristaps (ārsts, mecenāts)

Kaudzīte Matīss (rakstnieks, pedagogs)

Virza Edvards (dzejnieks)

Kauliņš Edgars (tautsaimnieks)

Serģis Kristers (sportists)

Skulme Džemma (māksliniece, sabiedriska darbiniece)

Cimze Jānis (komponists, pedagogs)

Lazovskis Ilmārs (ārsts, sabiedrisks darbinieks)

Kaudzīte Reinis (rakstnieks)

Vanags Jānis (garīdznieks)

Īvāns Dainis (žurnālists, sabiedrisks darbinieks)

Poruks Jānis (dzejnieks)

Līne Velta (aktrise)

Zemdega Kārlis (tēlnieks)

Canders Frīdrihs (zinātnieks, inženieris)

Jaunzeme Inese (sportiste, ārste)

Birkerts Gunārs (arhitekts)

Vācietis Jukums (militārs darbinieks)

Belševica Vizma (dzejniece)

Ezera Regīna (rakstniece)

Krēmers Gidons (vijolnieks)

Upīts Andrejs (rakstnieks, dramaturgs)

Tāls Mihails (sportists)

Kalnbērzs Viktors (ārsts, zinātnieks)

Lancmanis Imants (mākslinieks, kultūras darbinieks)

Miesnieks Kārlis (mākslinieks)

Lācis Vilis (rakstnieks, valsts darbinieks)

Mīlenbahs Kārlis (zinātnieks, valodnieks)

Ķirsis Teodors (alpīnists)

Irbītis Kārlis (aviokonstruktors)

Peters Jānis (dzejnieks, sabiedrisks darbinieks)

Veidenbaums Eduards (dzejnieks)

Dombrovskis Augusts (uzņēmējs, mecenāts)

Zābers Jānis (dziedātājs)

Jurjāns Andrejs (komponists, mūzikas pedagogs)

Garūta Lūcija (komponiste, mūzikas pedagoģe)

Lūsis Jānis (sportists)

Kviesis Alberts (valsts darbinieks)

Epners Ansis (kinorežisors)

Galante Inese (dziedātāja)

Ģērmanis Uldis (vēsturnieks)

Čaklais Māris (dzejnieks)

Pujats Jānis (garīdznieks)

Naumova Marija (dziedātāja)

Vīgners Leonīds (diriģents)

Kaupers Renārs (dziedātājs)

Rapa Jānis (izdevējs)

Lejiņš Paulis (zinātnieks)

Zariņš Kārlis (dziedātājs)

Gorbunovs Anatolijs (valsts un politisks darbinieks)

Mediņš Jānis (komponists)

Reiters Teodors (diriģents)

Fadejevs Aigars (sportists)

Vasks Pēteris (komponists)

Eglītis Anšlavs (rakstnieks)

Birze Miervaldis (rakstnieks, ārsts)

Kalniņš Alfrēds (komponists)

Rozenštrauhs Eduards (komponists)

Ritenberga Dzidra (aktrise, kinorežisore)

Švābe Arveds (vēsturnieks, jurists, 

sabiedrisks darbinieks)

Ulmanis Guntis (valsts un sabiedrisks darbinieks)

Birznieks-Upītis Ernests (rakstnieks)

Jansons Kārlis (tēlnieks)

Ozoliņa Lilita (aktrise)

Sūniņš Kārlis (mākslinieks)

Valdens Pauls (zinātnieks, ķīmiķis)

Binde Gunārs (fotogrāfs)

Vētra Mariss (dziedātājs, rakstnieks)

Gopers Kārlis (militārs darbinieks)

Caps Valters (izgudrotājs)

Kronenbergs Alberts (mākslinieks)

Vīgnere Edīte (māksliniece)

Krūmiņš Jānis (sportists)

Priede Gunārs (dramaturgs)

Pommers Jānis (garīdznieks)

Godmanis Ivars (valsts un sabiedrisks darbinieks)

Trasuns Francis (garīdznieks, politisks darbinieks)

Benjamiņš Antons (izdevējs)

Balderis Helmuts (sportists)

Ostvalds Vilhelms (ķīmiķis, Nobela prēmijas laureāts)

Briedis Fridrihs (militārs darbinieks)

Brastiņš Ernests (mākslinieks, dievturu dižvadonis)

Grēns Elmārs (zinātnieks, ķīmiķis)

Benjamiņa Emīlija (izdevēja)

Jansons Mariss (diriģents)

Ritenbergs Haralds (baletdejotājs, kinoaktieris)

Andersons Edgars (vēsturnieks)

Derkēvica Ausma (diriģente)

Morbergs Kristaps (uzņēmējs, mecenāts)

No 2004. gada 1. oktobra līdz 1. novembrim 

“Latvijas Avīze” sadarbībā ar interneta portālu “Apollo” 

un Latvijas Televīziju rīkoja Tautas balsojumu, kurā 

tika noteiktas 100 ievērojamākās Latvijas personības. 

Pavisam šajā tik tiešām nopietnajā aptaujā (lai izpil-

dītu anketu, bija nepieciešamas gan zināšanas, gan 

laiks) piedalījās necerēti daudz dalībnieku. Interneta 

portālā “Apollo” savu izvēli izdarīja 2588 balsotāji, bet 

“Latvijas Avīzē” un “Mājas Viesī” publicētajās anketās 

savu viedokli bija pauduši 4315 aptaujas dalībnieki, 

tātad, balsotāju kopskaits sasniedza 6903 jeb gandrīz 

septiņus tūkstošus.

Aizpildītajās aptaujas anketās pavisam bija minēts 

2780 personību, tātad — papildus “Latvijas Avīzes” un 

balsojuma konsultantu ieteiktajām 375 personībām klāt 

nākušas vēl 2405. 

“Latvijas Avīze”, “Nacionālais apgāds”, “Apollo”, 

Latvijas Televīzija un sadarbības partneri pateicas 

visiem balsotājiem par atsaucību un ieguldīto darbu 

100 Latvijas ievērojamāko personību noteikšanā.

Publicētajā sarakstā redzami Tautas balsojuma rezul-

tāti —  minēto 375 personību secība pēc saņemto balsu 

skaita.

Izvēle ir izdarīta
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Karnītis Raimonds (treneris)

Rasmanis Artis (sportists)

Vihrovs Igors (sportists)

Freivalde Laila (Zviedrijas valsts darbiniece)

Zozuļa Vera (sportiste)

Svemps Leo (mākslinieks)

Ivanovs Jānis (komponists, mūzikas pedagogs)

Lūsis Jānis (zinātnieks, zoologs, ģenētiķis)

Kurelis Jānis (militārs darbinieks)

Vaivods Julijans (garīdznieks)

Ozoliņš Sandis (sportists)

Pētersons Pēteris (režisors, dzejnieks)

Laube Eižens (arhitekts)

Kalniņš Ivars (aktieris)

Zīverts Mārtiņš (dramaturgs)

Čakste Konstantīns (politisks darbinieks)

Vētra Vija (dejotāja)

Dūmiņš Jānis (diriģents)

Irbe Voldemārs (mākslinieks)

Bērziņš Boriss (mākslinieks)

Dunsdorfs Edgars (zinātnieks, vēsturnieks)

Bērziņš Ludis (pedagogs)

Akmentiņa Dace (aktrise)

Skujenieks Knuts (dzejnieks, brīvības cīnītājs)

Ranka Indulis (tēlnieks)

Cīrulis Ansis (mākslinieks)

Madernieks Jūlijs (mākslinieks)

Skujiņš Zigmunds (rakstnieks)

Brīvzemnieks Fricis (folklorists, tautas atmodas darbinieks)

Eizenšteins Sergejs (kinorežisors)

Deglavs Augusts (rakstnieks)

Baumanis Jānis Fridrihs (arhitekts, sabiedrisks darbinieks)

Siliņš Egils (dziedātājs)

Balodis Kārlis (zinātnieks, tautsaimnieks)

Heine-Vāgnere Žermēna (dziedātāja)

Lipke Žanis (antifašists)

Zeberiņš Indriķis (mākslinieks)

Valters Miķelis (valsts darbinieks)

Hillers Solomons (zinātnieks, ķīmiķis)

Galenieks Pauls (zinātnieks, biologs)

Speke Arnolds (zinātnieks, diplomāts)

Kūla Dainis (sportists)

Eliass Ģederts (mākslinieks)

Pauļuks Jānis (mākslinieks)

Padegs Kārlis (mākslinieks)

Grīnbergs Teodors (garīdznieks)

Ordelovskis Gunārs (diriģents, komponists)

Ķipurs Jānis (sportists)

Kauniste Lāsma (sportiste)

Ķeniņš Atis (sabiedrisks darbinieks, pedagogs)

Vīgners Ernests (diriģents)

Zeiferts Teodors (literatūrzinātnieks)

Hūns Kārlis (mākslinieks)

Bangerskis Rūdolfs (militārs darbinieks)

Barišņikovs Mihails (baletdejotājs)

Šmits Pēteris (zinātnieks, valodnieks)

Kirhenšteins Augusts (zinātnieks, valsts darbinieks)

Brehmane-Štengele Milda (dziedātāja)

Zālītis Jānis (valsts darbinieks)

Valdmanis Maigonis (sportists, treneris)

Skulme Oto (mākslinieks)

Hermanis Alvis (režisors)

Zariņš Marģeris (komponists, rakstnieks)

Pakalniņa Laila (kinorežisore, žurnāliste)

Heimrāts Rūdolfs (mākslinieks)

Bels Alberts (rakstnieks)

Niedra Andrievs (rakstnieks, valsts darbinieks)

Račevskis Edgars (diriģents)

Eizenšteins Mihails (būvinženieris)

Gulbis Ansis (izdevējs)

Kundziņš Pauls (arhitekts)

Gleizds Jānis (fotogrāfs)

Andreiko Andris (sportists)

Rudzītis Kristaps (ārsts, zinātnieks)

Janovskis Gunars (rakstnieks)

Liedskalniņš Eduards (tēlnieks, konstruktors)

Ezergailis Andrievs (vēsturnieks)

Rozītis Pāvils (rakstnieks)

Upītis Pēteris (mākslinieks)

Feders Jūlijs (mākslinieks)

Vanags Gustavs (zinātnieks, ķīmiķis)

Upelnieks Kristaps Krišs (militārs darbinieks)

Siliņš Edgars (zinātnieks, fiziķis)

Burovs Arnolds (kinorežisors)

Skujenieks Marģers (valsts darbinieks, tautsaimnieks)

Fridrihsons Kurts (mākslinieks)

Paulāns Andrejs (mākslinieks)

Olavs Vilis (sabiedrisks darbinieks)

Dimiters Juris (mākslinieks)

Laime Aleksandrs (džungļu pētnieks)

Kalniņš Arvīds (zinātnieks, koksnes ķīmiķis)

Helmanis Kristaps (zinātnieks, mikrobiologs)

Buclers Mārtiņš (fotogrāfs)

Kalniņš Eduards (mākslinieks)

Akermanis Jānis Rūdolfs (aviokonstruktors)

Muižnieks Valdis (sportists)

Zariņš Kārlis Reinholds (diplomāts)

Irbīte Ādolfs (mākslinieks)

Zauls Imants (alpīnists)

Zariņš Indulis (mākslinieks)

Čerņavskis Polikarps (mākslinieks)

Šķilters Gustavs (mākslinieks)

Neikens Juris (garīdznieks, rakstnieks)

Rancāns Antons (mākslinieks)

Stučka Pēteris (valsts darbinieks, jurists)

Zeidaks Andrejs (dārzu arhitekts)

Aleksandrs (garīdznieks)

Brencēns Eduards (mākslinieks)

Dinsbergs Ernests (literāts, pedagogs)

Irbe Kārlis (garīdznieks)

Franks Hercs (kinorežisors)

Liepaskalns Ādolfs (sportists)

Kaktiņš Ādolfs (dziedātājs)

Rūķe-Draviņa Velta (zinātniece, valodniece)

Padegs Andris (zinātnieks, datorspeciālists)

Pēkšēns Konstantīns (arhitekts)

Klementjevs Ivans (sportists)

Balodis Francis (zinātnieks, arheologs)

Vidbergs Sigismunds (mākslinieks)

Vītols Alfrēds (zinātnieks, inženierzinātņu speciālists)

Lēbers Dītrihs Andrejs (tiesībzinātnieks)

Kūfalts Georgs Frīdrihs Ferdinands (dārzu arhitekts)

Blumbergs Ilmārs (grafiķis, scenogrāfs)

Kalniņš Brūno (valsts darbinieks)

Ruperte Līga (sabiedriska darbiniece)

Hartmanis Juris (zinātnieks, datorspeciālists)

Spāģis Andrejs (tautas atmodas darbinieks)

Caune Andris (zinātnieks, vēsturnieks)

Vilks Ģirts (mākslinieks, scenogrāfs)

Rīdzenieks Vilis (fotogrāfs)

Kuzmins Afanasijs (sportists)

Kuga Jānis (mākslinieks, scenogrāfs)

Štālbergs Ernests (arhitekts)

Bols Pīrss (zinātnieks, matemātiķis)

Rubess Brunis (uzņēmējs, mecenāts)

Kalniņš Pauls (valsts darbinieks, ārsts)

Strunke Niklāvs (mākslinieks)

Suta Romans (mākslinieks)

Bisenieks Jānis (uzņēmējs)

Upatnieks Juris (zinātnieks, fiziķis)

Līdaka Marģeris (zinātnieks, ķīmiķis)

Bērziņš Uldis (dzejnieks, tulkotājs)

Konrāds Jānis (sportists)

Celms Teodors (filozofs)

Šapiro Ādolfs (režisors)

Liepiņa Lidija (zinātniece, fizikālķīmiķe)

Freibergs Andris (mākslinieks, scenogrāfs)

Altbergs Oļģerts (sportists, treneris)

Millers Tālis (zinātnieks, ķīmiķis)

Rudzītis Helmārs (izdevējs)

Birkāns Ivars (mūziķis)

Tillbergs Jānis Roberts (mākslinieks)

Prīmanis Jēkabs (zinātnieks, ārsts)

Eidemanis Roberts (militārs darbinieks)

Skulme Marta (tēlniece)

Goldmanis Jānis (valsts darbinieks)

Zuika Roberts (mūziķis, kordiriģents)

Alksnis Ādams (mākslinieks)

Dzenis Burkards (tēlnieks)

Osis Kārlis (parapsihologs)

Skulte Ādolfs (komponists)

Krūmiņš Artūrs (zinātnieks)

Hiršs Roberts (uzņēmējs)

Počs Konstantīns (zinātnieks, fiziķis)

Priednieks-Kavara Arturs (dziedātājs)

Lāce Anna (režisore)

Felsko Johans Daniels (arhitekts)

Martinsons Pēteris (mākslinieks)

Zariņš Rihards (mākslinieks)

Mālmeisters Aleksandrs (zinātnieks, 

materiālu mehānikas speciālists)

Tisē Eduards (kinooperators)

Klišāns Arvīds (mūziķis)

Jirgensons Bruno (zinātnieks, bioķīmiķis)
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A

Ābeltiņš Ziedonis (1896—193?), 
latviešu literāts, 111

Ābols Ojārs (1922—1983), 
latviešu gleznotājs, 144

Adamovičs Ludvigs (1884—
1941), latviešu teologs, 
izglītības darbinieks, 77

Adamss Džordžs (1940—1992), 
amerikāņu džeza mūziķis, 195

Ādamsons Eriks (1907—1946), 
latviešu rakstnieks, tulkotājs, 130

Aire Eduards (1876—1933), 
latviešu militārs darbinieks, 64

Aitmatovs Čingizs (1928), 
kirgīzu rakstnieks, 151

Aizstrauta Inese (1957), latviešu 
arhitekte, pašvaldību darbiniece, 151
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latviešu izcelsmes amerikāņu 
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Aleksandrs II (1818—1881), 
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Aleksis Ojārs (1923), latviešu 
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Alksnis Ādams (1864—1897), 
latviešu gleznotājs, 52
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Altbergs Oļģerts (1921—1998), 
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latviešu nacionālās dzejas 
pamatlicējs, 16, 17, 20, 23, 30, 34, 36
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latviešu komponists, diriģents, 
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Amenta Zīra, sk. Mauriņa Zenta 

Amtmanis-Briedītis Alfreds (1885—
1966), latviešu aktieris, režisors, 
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Andersons Alfrēds (1879—
1937), latviešu sabiedrisks 
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Andrejanovs Viktors fon (1857—
1895), baltvācu dzejnieks, 44

Andrejevs Georgs (1932), latviešu 
ārsts, anesteziologs, diplomāts, 
politisks darbinieks, 203

Andreoleti I. (1869– pēc 
1916), tēlnieks, 96

Andžāne-Zvirgzdiņa Olga 
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Antipovs Gurijs (1935—1999), 
operdziedātājs, 175

Aplociņš Hermanis (1891—1958), 
latviešu gleznotājs, 61

Apolinērs Gijoms (1880—1918), 
franču dzejnieks, 159

Apsesdēls, sk. Apsītis Augusts 

Apsītis Augusts (1880—1932), 
latviešu rakstnieks, 69

Apsītis Hermanis (1893—1942), 
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sabiedrisks darbinieks, 77, 83

Arāju Andrejs, sk. Upīts Andrejs  

Arbuzovs Aleksejs (1908—1986), 
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Arnis Ernests (1888—1943), 
latviešu rakstnieks, 69

Arons Kārlis Ēriks (1933—2005), 
latviešu ārsts, medicīnas 
vēsturnieks, 163, 171

Āronu Matīss (1858—1939), 
latviešu literatūrvēsturnieks, 
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Artis (1900—1951), latviešu 
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Astra Ģirts (1953), latviešu 
celtnieks, G. Astras brāļadēls, 161

Astra Kristaps (1977—2002), 
G. Astras dēls, 161

Astra Leons (1941), latviešu 
saimniecisks darbinieks, 
G. Astras brālis, 161

Astra Līvija (1933), latviešu 
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Avotiņš Viktors (1947), latviešu 
dzejnieks, žurnālists, sabiedrisks 
darbinieks, 145, 202

Azarova Ludmila (1935), 
dzejniece, tulkotāja, 168, 169
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Bagirovs Vladimirs (1936—2000), 
azerbaidžāņu izcelsmes 
Latvijas šahists, 182

Bagrickis Eduards (1895—1934), 
krievu dzejnieks, 166

Baikovs Vitolds, G. Astras 
ieslodzījuma biedrs, 161

Bairons Džordžs Gordons 
(1788—1824), angļu dzejnieks, 50

Bajārs Juris (1924—2000), tēlnieks, 95

Bakmane Kristīne, sk. 
Meierovica Kristīne

Balderis Helmuts (1952), 
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Balzaks Onorē de (1799—1850), 
franču rakstnieks, 140, 141

Baļuna Vera (1904—1978), režisore 
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Bandenieks K., latviešu 
aviācijas speciālists Otrā 
pasaules kara laikā, 121

Bārda Fricis (1880—1919), latviešu 
dzejnieks, 46, 72, 73, 108, 109

Bārdiņš Rūdolfs, akciju 
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14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 
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Barra Dženāro, itāļu tenors, 
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Batorijs Stefans (1533—1586), 
Polijas karalis un karavadonis, 190

Batrags Ilgvars (1943), 
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Bauģis Pēteris (1914—2000), 
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Baumanis Jānis Frīdrihs 
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12, 18, 19, 20, 21, 33, 36, 125 

Baumanis Kārlis (1916), 
latviešu tēlnieks, 72, 73
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1922), vācu valodnieks, 3, 4

Beimanis Aivars (1927), latviešu 
luterāņu garīdznieks, 207

Beinerte Vija (1954), latviešu 
kinorežisore, žurnāliste, 116

Beire Lita (1952), latviešu 
baletdejotāja, 179

Beklīns Arnolds (1827—1901), 
šveiciešu gleznotājs, 52

Belēvičs Guntis (1958), latviešu 
farmaceits, ārsts, 75

Belfūrs Arturs Džeimss (1848—1930), 
Lielbritānijas valsts darbinieks, 92

Bels Alberts (1938), latviešu 
rakstnieks, sabiedrisks darbinieks, 98

Belševica Vizma (1931—2005), 
latviešu dzejniece, 158, 159

Beļavskis Aleksandrs 
(1964), hokejists, 209

Bendrups Viktors (1925), latviešu 
kordiriģents Austrālijā, 138

Benjamiņa Emīlija (1881—1941), 
latviešu izdevēja, redaktore, 
sabiedriska darbiniece, 31, 90

Benjamiņš Antons (1860—
1939), latviešu žurnālists, 
izdevējs, rakstnieks, 103

Bērds Larijs (1956), amerikāņu 
basketbolists, 201

Berelis Guntis (1961), 
latviešu rakstnieks, 
literatūrzinātnieks, 158, 198

Bergs Arveds (1875—1941), latviešu 
sabiedrisks darbinieks, žurnālists, 56

Berklavs Eduards (1914—2004), 
latviešu politiķis, valsts un sabiedrisks 
darbinieks, 134, 135, 161

Berķis Aivars (1936), latviešu 
žurnālists, valsts un sabiedrisks 
darbinieks, 166

Berķis Krišjānis (1884—1942), latviešu 
militārs darbinieks, kara ministrs, 83

Bermonts-Avalovs Pāvels 
(1877—1974), krievu militārs 
darbinieks, 40, 83

Bernāns Ilmārs (1954—2003), 
latviešu alpīnists, 192, 193

Bērziņa Lilita (1903—1983), 
latviešu aktrise, 89, 116, 117, 181

Bērziņš Aigars (1987), latviešu 
motobraucējs, 211

Bērziņš Alfrēds (1899—1977), 
latviešu sabiedriski politisks 
darbinieks, 77, 83, 117, 118, 119

Bērziņš Andris (1951), latviešu 
politisks un valsts darbinieks, 185

Bērziņš Boriss (1930—2002), 
latviešu gleznotājs, 145

Bērziņš Ivars (1958), latviešu 
kordiriģents, 125

Bērziņš Ludis (1870—1965), 
latviešu pedagogs, folklorists, 
literatūrzinātnieks, dzejnieks, 108, 172 

Bērziņš Uldis (1944), latviešu 
dzejnieks, atdzejotājs, 159

Bērziņš Voldemārs, Latvijas Aviācijas 
biedrības biedrs 20. gadu beigās, 121

Bērziņš-Valdess Rihards (1888—1942), 
latviešu žurnālists, izdevējs, 103

Bērzups Zigurds (1929—1995), 
latviešu izcelsmes amerikāņu 
ārsts, anesteziologs, 163

Bēthovens Ludvigs van (1770—
1827), vācu komponists, 176

Bētiņš Jānis (1830—1912), latviešu 
diriģents, komponists, 19

Biezbārdis Kaspars (1806—1886), 
latviešu publicists, valodnieks, 17

Bieziņš Aleksandrs (1897—1975), 
latviešu bērnu ķirurgs, ortopēds, 105

Bīlenšteins Augusts (1826—
1907), vācu tautības latviešu 
valodnieks, folklorists, etnogrāfs 
un garīdznieks, 22, 34

Bills-Belocerkovskis Vladimirs 
(1885—1970), krievu rakstnieks, 98

Bīriņš Eduards (1883—1971), 
latviešu diplomāts, 93

Birkerts Antons (1876—1971), latviešu 
literatūrzinātnieks, rakstnieks, 49, 142

Birkerts Gunārs (1925), 
latviešu arhitekts, 142, 143

Birkerts Pēteris (1881—1956), 
latviešu skolotājs, psihologs, 
folklorists, literatūrzinātnieks, 
kultūras darbinieks, 142, 143

Bīrons Ernsts Johans (1690—1772), 
Kurzemes hercogs, 190, 191

Bīrons Pēteris (1724—1800), 
Kurzemes hercogs, 190, 191

Birze Miervaldis (1921—2000), 
latviešu rakstnieks, ārsts, 144

Birzenieks Aleksandrs (1893—
1980), latviešu arhitekts, 96

Birzmalnieks Alberts (1909—1951), 
latviešu dzejnieks, 111

Birznieks Jānis (1895—1955), 
latviešu valsts darbinieks, 77, 83

Birznieks-Upītis Ernests (1871—1960), 
latviešu rakstnieks, 69, 103, 144

Bišers Ilmārs (1930), 
latviešu jurists, 203

Bitēna Vaira (1941), latviešu 
luterāņu garīdzniece, 205

Blaua-Jurjāne Annuža (1828—
1904), brāļu Jurjānu māte, 36

Blaumane Karlīne (1838—1917), 
R. Blaumaņa māte, 45

Blaumanis Matīss (1822—1894), 
R. Blaumaņa tēvs, 45

Blaumanis Rūdolfs (1863—1908), 
latviešu rakstnieks, 40, 44, 45, 67, 
72, 73, 80, 87, 98, 116, 117, 126, 132, 
133, 136, 140, 141, 152, 153, 185, 188

Bleiks Viljams (1757—1827), 
angļu dzejnieks, 158

Bloks Aleksandrs (1880—1921), 
krievu dzejnieks, 166

Blumbergs Laimonis (1919), 
latviešu tēlnieks, 54, 55, 100, 101

Blūms Jānis (1936—1986), latviešu 
mūziķis, ansambļa “Menuets” 
mākslinieciskais vadītājs, 188

Bobkovics Artūrs (1885—1959), 
latviešu kordiriģents, 100, 101

Bogdanovs Andris (1966), 
latviešu motomehāniķis, 210

Bojārs Gundars (1967), latviešu 
politisks un saimniecisks 
darbinieks, 185

Bojārs Juris (1938), latviešu jurists, 
politisks darbinieks, 145

Bols Pīrss (1865—1921), 
matemātiķis, 94

Personu rādītājs
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Bordeviks Gerits, M. Stārastes 
vīrs, 130, 131

Borherts Bernhards Kristiāns 
Karls (1863—1945), baltvācu 
gleznotājs, ilustrators, 52, 53

Botviņņiks Mihails (1911—
1995), šahists, 182, 183 

Brāmss Johanness (1833—1897), 
vācu komponists, pianists, 174

Brasla Varis (1939), latviešu 
kinorežisors, 155, 156, 157

Brastiņš Ernests (1892—1942), 
latviešu gleznotājs, mākslas 
kritiķis, senatnes pētnieks, 
dievturības pamatlicējs, 61

Brauns Hermanis (1918—1979), 
mūziķis, pedagogs, 176, 177

Brauns Mārtiņš (1951), 
latviešu komponists, 148

Brehmane-Štengele Milda (1893—
1981), latviešu dziedātāja,112, 113

Brehts Bertolts (1898—1956), 
vācu rakstnieks, režisors, t.s. 
episkā teātra iedibinātājs, 152

Brēmers Andrejs, latviešu 
politisks darbinieks, 39

Brempelis J., latviešu 
aviācijas speciālists Otrā 
pasaules kara laikā, 121

Brencēns Eduards (1885—1929), 
latviešu gleznotājs, grafiķis, 28

Brencēns Kārlis (1879—1951), 
latviešu gleznotājs, vitrāžists, 61

Brenčs Aloizs (1929—1998), 
latviešu kinorežisors, 180

Briežkalns Māris (1956), 
latviešu sitaminstrumentālists, 
mūzikas pedagogs, 176

Brigadere Anna (1861—1933), 
latviešu rakstniece, dzejniece, 
dramaturģe, 40, 41, 53, 69, 140, 144

Brigadere Maija (1857—1940), 
latviešu aktrise, dziedātāja, 41

Brigaders Jānis (1856—1936), latviešu 
aktieris, grāmatizdevējs, 40, 41

Brīvzemnieks Fricis (1846—1907), 
latviešu dzejnieks, tulkotājs, 
folklorists, 4, 18, 20

Brocis Augusts (1912—1942), 
latviešu dzejnieks, 111

Broka Terēzija (1925), latviešu 
kordiriģente, 125

Brukners Ferdinands (1891—1958), 
austriešu dramaturgs, 152, 153

Brūveris Uldis (1931), latviešu 
ārsts, internists, nefrologs, 162

Bubenko Adalberts (1910—1983), 
latviešu vieglatlēts, soļotājs, 122, 123

Bulgakovs Mihails (1891—1940), 
krievu rakstnieks, ārsts, 168

Bulmanis Nikolajs (1900—1990), 
latviešu militārs darbinieks, 83

Bumbiere Nora (1947—1994), 
latviešu estrādes dziedātāja, 176

Burdels Antuāns (1861—1929), 
franču tēlnieks, 72

Burtnieks Ernests (1898—1958), 
latviešu ārsts, internists, 164, 165

Busenbergs Jānis (1959), alpīnists, 
tehniskais konsultants, 192

Bušs Džordžs Vokers (1946), 
ASV valsts darbinieks,185

Bute Artis (1958), latviešu 
scenogrāfs, gleznotājs,197
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Cālītis Ints (1931), latviešu 
cilvēktiesību cīnītājs, 
politisks darbinieks, 160

Cālītis Juris (1939), latviešu 
teologs, 206

Canders Arturs (1854—1917), 
baltvācu ārsts, dabaszinātnieks, 94

Canders Frīdrihs (1887—1933), 
baltvācu izcelsmes inženieris, 
izgudrotājs, viens no raķešbūves 
aizsācējiem, 94, 95

Celms Rūdolfs (1894—1984), 
latviešu žurnālists, lidotājs, 121

Cepurnieks Eižens (1962), 
latviešu uzņēmējs, 167

Cepurnieks Pēteris (1905—1974), 
latviešu aktieris, 141

Cielēns Fēlikss (1888—1964), 
latviešu politisks darbinieks, 56

Cilinskis Gunārs (1931—1992), 
latviešu aktieris, režisors, V. Līnes 
vīrs, 133, 140, 154, 155, 156, 157

Cimze Dāvids (1822—1872), 
latviešu skolotājs, komponists, 
J. Cimzes brālis, 12

Cimze Jānis (1814—1881), latviešu 
pedagogs, komponists, 12, 13, 22, 32

Cintiņš Oļģerts (1935—1992), latviešu 
ērģelnieks, pianists, diriģents, 125

Ciolkovskis Konstantins 
(1857—1935), krievu zinātnieks, 
aerodinamikas un kosmonautikas 
teorijas pamatlicējs, 94, 95

Cīrulis Andrejs (1946), latviešu 
žurnālists, 145, 202 

Cīrulis Jānis (1897—1962), latviešu 
komponists, diriģents, 42

Cīrulis Tomass (1970), latviešu 
motosporta menedžeris, 210

Cuki Karlo (1682—1767), 
itāļu gleznotājs, 190

Cvetajeva Marina (1892—1941), 
krievu dzejniece, 158

Č

Čaikovskis Pēteris (1840—1893), 
krievu komponists, 37, 176

Čaklais Māris (1940—2003), latviešu 
dzejnieks, tulkotājs, 188, 190, 199

Čaks Aleksandrs (1901—
1950), latviešu dzejnieks, 
98, 110, 111, 166, 188

Čakste Jānis (1859—1927), 
latviešu valsts un sabiedrisks 
darbinieks, Latvijas Valsts 
prezidents, 14, 38, 39, 50, 56, 92

Čakste Justīne (1870—1954), 
latviešu sabiedriska darbiniece, 
J. Čakstes sieva, 39 

Čamanis Jāzeps (1884—1964), 
latviešu katoļu garīdznieks, 
publicists, valsts darbinieks, 77

Čardiņins Pjotrs (1878—1934), 
krievu kinorežisors, 116

Čārlzs (1948), Velsas princis, 
Apvienotās Karalistes 
troņmantnieks, 205

Čehovs Antons (1860—1904), krievu 
rakstnieks, ārsts, 140, 148, 152, 153

Čelakovskis Františeks 
Ladislavs (1799—1852), čehu 
dzejnieks, folklorists, 17, 36

Čeranovskis Boriss (1896—1960), 
krievu aviokonstruktors, 95

Čērčils Vinstons (1874—1965), 
Lielbritānijas valsts un 
politisks darbinieks, 38

Čerija Kellija (1940), amerikāņu 
rakstniece, tulkotāja, 188

Čerņevskis Harijs (1946), 
latviešu ārsts, nefrologs, 162

Čičerins Georgijs (1872—1936), krievu 
un padomju politisks darbinieks, 102 

D

Dāle Pauls (1889—1968),  latviešu 
psihologs, filozofs, 108

Daliņš Jānis (1904—1978), latviešu 
vieglatlēts, soļotājs, 122, 123

Dāls Kristiāns (1839—1904), 
Ainažu un Liepājas jūrskolas 
direktors,  kapteinis, 15

Dambis Pauls (1936), latviešu 
komponists, 186

Damroze Karlīna, R. Kaudzītes 
līdzgaitniece, 28

Dancberga Helga (1941), 
latviešu aktrise, 150

Darvins Čārlzs (1809—1882), 
angļu dabaspētnieks, 23

Dārziņš Emīls (1875—1910), 
latviešu komponists, mūzikas 
kritiķis, 44, 58, 70, 71, 72, 176, 188

Dārziņš Volfgangs (1906—1962), 
latviešu komponists, pianists, 
mūzikas kritiķis, E. Dārziņa dēls, 112

Dasako Vivianna (1922), latviešu 
gleznotāja, grafiķe, 87

Dauge Aleksandrs (1868—1937), 
latviešu publicists, pedagogs, 54, 55

Davidova Inna (1961), pianiste, 
mūzikas dzīves organizatore, 195

Davidova-Medene Lea (1921—
1986), latviešu tēlniece, 100

Dēbners Teodors (1835—1919), 
vācu garīdznieks, bibliogrāfs, 28

Deglavs Augusts (1862—1922), 
latviešu rakstnieks, 56

Deidere Marija (1879—1961), 
E. Dārziņa sieva, 70

Derkēvica Ausma (1929), 
latviešu kordiriģente, 125

Dikenss Čārlzs (1812—1870), 
angļu rakstnieks, 44, 144

Dimā Aleksandrs (dēls; 
1824—1895), franču rakstnieks, 
dramaturgs, 140, 156

Dimiters Artūrs (1915—1986), 
latviešu aktieris, 153

Dimiters Juris (1947), latviešu 
scenogrāfs, gleznotājs, plakātists, 
A. Dimitera un Dž. Skulmes dēls, 144

Dinsbergs Ernests (1816—1902), 
latviešu skolotājs, rakstnieks, 20

Dobelis Juris (1940), latviešu 
politisks darbinieks, ķīmiķis, 135

Dombrovskis Augusts 
(1845—1927), latviešu rūpnieks, 
mecenāts, 21, 26, 27

Dostojevskis Fjodors (1821—1881), 
krievu rakstnieks, 108, 109, 152

Dravnieks Jēkabs (1858—1927), 
latviešu žurnālists, tulkotājs, 
grāmatizdevējs, leksikogrāfs, 20

Dreģe Olga (1938), 
latviešu aktrise, 117

Dripe Jānis (1953), arhitekts, valsts 
darbinieks, diplomāts, 205

Duburs Jēkabs (1866—1916), 
latviešu aktieris, režisors, skatuves 
mākslas pedagogs, latviešu skatuves 
runas mākslas pamatlicējs, 40, 70

Dumpe Arta (1933), 
latviešu tēlniece, 100

Dunkers Oļģerts (1932—1997), 
latviešu režisors, 151

Dzene Lilija (1929), latviešu 
teātra zinātniece, rakstniece, 132

Dzenis Burkards (1879—
1966), latviešu tēlnieks, 30, 
44, 57, 61, 70, 71, 100

Dzērve Pauls (1918—1961), 
latviešu ekonomists, 134

Dzeržinskis Ivans (1909—1978), 
krievu komponists, 174

Džilindžers Dž. Dž., sk. 
Rupeiks Raimonds 

E

Ēdelfelts Alberts (1854—1905), 
somu gleznotājs, 52

Egle Kārlis (1887—1974), latviešu 
bibliogrāfs, literatūrzinātnieks, 43, 59

Egle Rūdolfs (1889—1947), 
latviešu literatūrzinātnieks, 
tulkotājs, 69, 78, 79, 103, 110

Eglītis Andrejs (1912—
2006), latviešu dzejnieks, 
98, 112, 128, 129, 140

Eglītis Anšlavs (1906—1993), 
latviešu rakstnieks, 86, 126

Eglītis Viktors (1877—1945), 
latviešu rakstnieks, 103

Eifmanis Boriss (1946), krievu 
baletmeistars, 178

Einbergs Bernhards (1893—
1945), latviešu inženieris, 
valsts darbinieks, 77, 83

Eiripīds (ap 480—406 pr. Kr.), 
sengrieķu dramaturgs, 16, 188

Eiverijs Filips, lidotājs, 120

Eizāns Andrejs (1936—2002), latviešu 
ārsts, Atmodas darbinieks, 145

Eizenhauere Sūzana Elena 
(1951), uzņēmēja un politiska 
darbiniece, ASV prezidenta 
D. Eizenhauera mazmeita, 160

Ekmanis Juris (1941), latviešu 
fiziķis, zinātnes organizators, 171

Ēķis Artūrs (1933), latviešu 
baletdejotājs, kinoaktieris, 150, 178

Ēķis Ludvigs (1892—1943), 
latviešu valsts darbinieks, 77

Eliass Ģederts (1887—1975), 
latviešu gleznotājs, 145

Eliass Kārlis (1899—1985), 
latviešu dzejnieks, 111

Elizabete II (1926), Lielbritānijas 
karaliene, 178

Elksne Ārija (1928—1984), 
latviešu dzejniece, ārste, 136

Elksne Mārtiņš, latviešu 
publicists un izdevējs no 
1868. līdz 1905. g. Liepupē, 19

Elsbergs Jānis (1969), 
latviešu dzejnieks, tulkotājs, 
V. Belševicas dēls, 159

Elsbergs Klāvs (1959—1987), 
latviešu dzejnieks, tulkotājs, 
V. Belševicas dēls, 159, 187

Elsbergs Zigurds (1932), 
latviešu altists, vijoļmeistars, 
V. Belševicas vīrs, 159

Endzelīns Jānis (1873—
1961), latviešu valodnieks, 
baltists, 34, 35, 62, 63

Erdmane Lizete, sk. Skalbe Lizete

Ērgle Zenta (1920—1998), 
latviešu rakstniece, 130, 131

Erkēņs Ištvāns (1912—1979), 
ungāru dramaturgs, 140

Erks Ludvigs (1807—1883), 
vācu tautasdziesmu vācējs 
un harmonizētājs, izdevējs 
un pētnieks, 12

Ērmanis Jānis (1862—1932), 
latviešu garīdznieks, 55

Ērmanis Pēteris (1893—1969), latviešu 
dzejnieks, literatūrvēsturnieks, 128

Erss Ādolfs (1885—1945), 
latviešu rakstnieks, 69, 103

Ertnere Felicita (1891—1975), latviešu 
režisore, teātra pedagoģe, 89, 151

Erzja Stepans (1876—1959), 
krievu tēlnieks, 96

Ešots Vilis (1907—1979), 
latviešu rakstnieks, 128

Ezera Regīna (1930—2002), 
latviešu rakstniece, 154, 155

Ezergailis Pēteris (1975), latviešu 
motomehāniķis, 210

Ezeriņa Emma (1898—1967), 
latviešu aktrise, 136

F

Fadejevs Aigars (1975), latviešu 
vieglatlēts, soļotājs, 122

Feders Pēteris (1868—1936), 
latviešu arhitekts, 61, 96

Feldbergs Ojārs (1947), 
latviešu tēlnieks, 74

Feldmanis Ernests (1889—
1947), latviešu aktieris, 
režisors, pedagogs, 141

Feldmanis Roberts (1910—2002), 
latviešu luterāņu garīdznieks, 207

Feldmanis Valdemārs (1920—
2000), latviešu mecenāts, 192

Ferhoigens Ginters (1944), Vācijas 
un Eiropas politisks darbinieks, 185

Fīlholde Anna (1860—1887), 
Z. A. Meierovica māte, 92

Filipo Eduardo de (1900—1984), 
itāļu dramaturgs, 136

Filipsons Artūrs (1906—1950), 
latviešu aktieris, 89

Flobērs Gistavs (1821—1880), 
franču rakstnieks, 78, 86

Fokins Mihails (1880—1942), krievu 
baletdejotājs, baletmeistars, 178, 179

Fonteina Margo (1919—1991), 
angļu baletdejotāja, 178

Forsella Ellija (1871—1943), 
somu dziedātāja, gleznotāja 
J. Rozentāla sieva, 52, 53

Francis Alfons (1905—1948), 
latviešu rakstnieks, publicists, 111

Franks Hercs (1926), kinorežisors, 
scenārists, 106, 166

Franss Anatols (1844—1924), 
franču rakstnieks, 78

Freibergs Imants (1934), latviešu 
datorzinātņu speciālists, V. Vīķes-
Freibergas vīrs, 184, 185 

Freidenfelds Aivis (1968), Ministru 
kabineta preses sekretārs, 167

Freimane Lidija (1920—1992), 
latviešu aktrise, 116, 137

Freimanis Aivars (1936), latviešu 
kinorežisors, scenārists, 166

Freimanis Gunārs (1927—1993), 
latviešu rakstnieks, 160, 161

Freitāgs Gustavs (1816—1895), 
vācu rakstnieks, 44

Frinberga-Māliņa Regīna (1928), 
latviešu dziedātāja, 175

Frišs Makss (1911—1991), šveiciešu 
rakstnieks, dramaturgs, 156

G

Gabēns Žans (1904—1976), 
franču aktieris, 150

Gagarins Jurijs (1934—1968), 
krievu kosmonauts, 112

Gailis Māris (1951), latviešu 
uzņēmējs, politisks darbinieks, 197

Gajausks Balis (1926), lietuviešu 
politieslodzītais, 160

Gallens-Kallela Akseli 
Valdemars (1865—1931), somu 
gleznotājs, grafiķis, 52
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Garsija Lorka Federiko (1898—1936), 
spāņu dzejnieks, dramaturgs, 140

Garūta Lūcija (1902—1977), 
latviešu komponiste, pianiste, 
mūzikas teorētiķe, 112, 113, 128

Gauja Jānis, latviešu zemkopis, 72

Gēte Johans Volfgangs (1749—
1832), vācu dzejnieks, 16, 32, 44, 
48, 50, 68, 98, 116, 117, 198

Goci Karlo (1720—1806), 
itāļu dramaturgs, 98, 148

Godmanis Ivars (1951), latviešu valsts 
un sabiedrisks darbinieks, fiziķis, 203

Gogolis Nikolajs (1809—1852), 
krievu rakstnieks, 78

Golcs Rīdigers fon der (1865—1946), 
vācu militārs darbinieks, 84, 85

Goldmanis Jānis (1875—1955), 
sabiedrisks un politisks darbinieks, 65

Goldoni Karlo (1707—1793), 
itāļu dramaturgs, 116, 141

Gončarovs Ivans (1812—1891), 
krievu rakstnieks, 116

Gopers Kārlis (1876—1941), 
latviešu militārs darbinieks, 39

Gopers Miķelis (1908—1996), 
latviešu grāmatizdevējs, 130

Gorbačovs Mihails (1931), 
krievu valsts un sabiedrisks 
darbinieks, 147, 161, 196

Gorbunovs Anatolijs (1942), 
latviešu valsts un sabiedrisks 
darbinieks, 145, 203

Gorjajevs Rostislavs (1934), 
krievu kinorežisors, 156

Gorkijs Maksims (1868—1936), 
krievu rakstnieks, 117, 152

Gotjē Teofils (1811—1872), 
franču rakstnieks, 179

Gotšalks Lūiss (1829—1869), 
amerikāņu pianists un 
komponists, 94

Gradovskis Ilgvars (1944), 
latviešu kinooperators, 
fotogrāfs, alpīnists, 192

Grafs Johans Mihaels, 
vācu tēlnieks, 190

Grants Jānis (1909—1970), 
latviešu rakstnieks, 116

Grauzdiņa Ilma (1948), 
latviešu muzikoloģe, 112

Grāvītis Oļģerts (1926), latviešu 
komponists, muzikologs, 118, 174

Grēviņa Anna (1892—1979), 
latviešu literāte, tulkotāja, 41

Grēviņš Valdis (1895—1968), 
latviešu dzejnieks, dramaturgs, 
tulkotājs, 41, 88

Grigorovičs Jurijs (1927), krievu 
baletdejotājs, baletmeistars, 178, 179

Grīgs Edvards (1843—1907), norvēģu 
komponists, pianists, norvēģu 
klasiskās mūzikas pamatlicējs, 174

Grigulis Arvīds (1906—
1989), latviešu rakstnieks, 
literatūrvēsturnieks, 140, 141

Grinbergs Ojārs (1942), latviešu 
dziedātājs, politisks darbinieks, 176

Grīnblats Romualds (1930—
1995), komponists, 118

Grindelis Dāvids Hieronīms (1776—
1836), latviešu izcelsmes ķīmiķis, 
farmaceits, dabaszinātnieks, ārsts, 170

Grīns Aleksandrs (1895—
1941), latviešu rakstnieks, 
publicists, 86, 102, 103

Grīns Jānis (1890—1966), 
latviešu žurnālists, rakstnieks, 
A. Grīna brālis, 103, 110, 132

Grīsle Rasma (1922), latviešu 
valodniece, 62

Grīslis Egīls (1928), latviešu 
teologs, 206

Grišulis Juris, latviešu 
sportists, soļotājs, 122

Grīva Žanis (1910—1982), 
latviešu rakstnieks, 130

Grosvalds Frīdrihs (1850—1924), 
latviešu advokāts, sabiedrisks 
darbinieks, 30, 39, 53

Grothuss Teodors (1785—1822), 
baltvācu fiziķis, ķīmiķis, 170

Grots Jānis (1901—1968), 
latviešu rakstnieks, 111

Grotuss Hugo Kārlis (1884—1951), 
latviešu gleznotājs, 61

Grundmane Dzintra (1944), 
latviešu basketboliste, 200

Grundmanis Mārtiņš (1968), 
latviešu hokejists, 209

Grundmanis Nikolajs (1896—1919), 
latviešu militārs darbinieks, 84

Gruzevskis Žanis (1888—1930), 
latviešu žurnālists, tulkotājs, 41

Gruzna Pāvils (1878—1950), 
latviešu rakstnieks, 21

Gubaiduļina Sofija (1931), 
krievu komponiste, 194, 195

Gulbis Aivars (1933), latviešu 
tēlnieks, 100, 101, 118

Gulbis Fridrihs (1894—1951), 
latviešu rakstnieks, 111

Gulbis Harijs (1926), latviešu 
rakstnieks, dramaturgs, 126, 140, 141

Gulbis Vilis (1890—1941), latviešu 
agronoms, valsts darbinieks, 77, 83

Guno Šarls (1818—1893), 
franču komponists, 174

Gustavs V (1858—1950), 
Zviedrijas karalis, 56

Gūtmanis Pēteris (1848—1916), 
latviešu skolotājs, literāts, 32, 33

Ģ

Ģērmanis Uldis (1915—1997), 
latviešu trimdas rakstnieks, 
vēsturnieks, 64, 134, 160

Ģipslis Aivars (1937—2000), 
latviešu šahists, 182

H

Hačaturjans Arams (1903—
1978), armēņu komponists, 
diriģents, 178, 179

Haijams Omārs (1048—1131), 
irāņu matemātiķis, astronoms, 
dzejnieks, filozofs, 136

Hāmerlings Roberts (1830—1889), 
austriešu dzejnieks, 48

Hamsuns Knuts (1859—1952), 
norvēģu rakstnieks, 74

Hānbergs Ēriks (1933), latviešu 
rakstnieks, publicists, 166

Hartmanis Mārtiņš (1882—1941), 
latviešu militārs darbinieks, 39, 83

Hašeks Jaroslavs (1883—1923), 
čehu rakstnieks, 116

Hauptmanis Gerharts (1862—1946), 
vācu rakstnieks, 116, 126

Heine Heinrihs (1797—1856), 
vācu dzejnieks, 16, 29, 32, 78

Heine-Vāgnere Žermēna (1923), 
latviešu dziedātāja, 175

Helds Juris (1942), latviešu dzejnieks, 
dramaturgs, aktieris, 188

Helmane Liliana (1905—1984), 
amerikāņu dramaturģe, 152

Hendele Tamāra (1947), 
latviešu basketboliste, 200

Herders Johans Gotfrīds 
(1744—1803), vācu rakstnieks, 
filozofs, teologs, 20

Hillers Solomons (1915—1975), 
ķīmiķis organiķis, 105, 170

Hincenberga Ilga (1929), 
latviešu aktrise, 137

Homērs, sengrieķu dzejnieks, 16, 34

Homiliuss Frīdrihs (1870—1899), 
krievu mežradznieks, 36

Homiliuss Luijs (1845—1908), 
krievu ērģelnieks, 36, 70

Horācijs (65—8 pr. Kr.), 
romiešu dzejnieks, 16

Hruščovs Ņikita (1894—1971), 
krievu politisks darbinieks, 134

I

Ibsens Henriks (1828—1906), 
norvēģu dramaturgs, 
44, 50, 81, 89, 140

Ignatjevs Viktors (1970), hokejists, 208

Igo (īst. v. Rodrigo Fomins; 
1962), latviešu dziedātājs, 176

Igo Viktors (1802—1885), 
franču rakstnieks, 86

Indriksone Baiba (1932), 
latviešu aktrise, 117, 137, 157

Indriķis (1187—pēc 1259), hronists, 24

Inkēns Edvīns (1958), latviešu 
žurnālists, politisks darbinieks, 203

Irbe Artūrs (1967), latviešu 
hokejists, 208, 209

Irbe Malda (1941), latviešu 
bērnudārza audzinātāja, 
A. Irbes māte, 209

Irbītis Kārlis (1904—1997), latviešu 
aviokonstruktors, 120, 121

Isakovskis Mihails (1900—1973), 
krievu dzejnieks, 168

Ivanovs Jānis (1906—1983), latviešu 
komponists, pedagogs, 112, 176, 177

Īvāns Dainis (1955), latviešu 
žurnālists, sabiedrisks un politisks 
darbinieks, 150, 202, 203

J

Jakāns Vaironis (1927), 
latviešu aktieris, 141

Jākobsons Jūlijs (1925), 
latviešu mikrobiologs, 
zinātnes vēsturnieks, 171

Jakovļevs Ģirts (1940), 
latviešu aktieris, 125, 156

Jamasaki Minoru (1912—
1986), japāņu izcelsmes 
amerikāņu arhitekts, 142

Janaitis Gunārs (1934), latviešu 
fotomākslinieks, žurnālists, 166

Jānis Pāvils II (1920—2005), 
Romas pāvests, 205

Jansons Andrejs (1938), latviešu 
kordiriģents ASV, 138

Jansons Kārlis (1896—1986), 
latviešu tēlnieks, 73

Janševskis Jēkabs (1865—1931), 
latviešu rakstnieks, 116, 126

Jāņekalns Imants (1955), 
latviešu alpīnists, 192

Jaunsudrabiņš Jānis (1877—1962), 
latviešu rakstnieks, gleznotājs, 
21, 27, 41, 44, 74, 75, 81, 126

Jaunušans Alfrēds (1919), 
latviešu aktieris, režisors, 132, 
133, 136, 140, 141, 157

Jaunzeme Anna, J. Misiņa sieva, 43

Jaunzeme Inese (1932), latviešu 
vieglatlēte, ārste, sporta dzīves 
organizatore, 164, 165

Jēgermanis Jānis (1895—1968), 
latviešu ķirurgs, 146

Jēkabsone Ella (1885—1958), 
latviešu aktrise,  41

Jēkabsons Kārlis (1879—1946), 
latviešu rakstnieks, tulkotājs, 69

Jelanskis Nikolajs (1894—1964), 
krievu ķirurgs, 105

Jeļcins Boriss (1931), krievu 
politisks darbinieks, 187, 196

Jirgens Aigars (1961—2005), latviešu 
žurnālists, politisks darbinieks, 188

Jozuus Pēteris Pauls (1873—
1937), latviešu diriģents, 
ērģelnieks, 18, 47, 67

Jožefs Atila (1905—1937), 
ungāru dzejnieks, 168

Jupatovs Aleksejs (1911—
1975), grafiķis, 105

Jurjāns Andrejs (1856—1922), 
latviešu komponists, ērģelnieks, 
mežradznieks, mūzikas 
folklorists, 17, 32, 33, 36, 37, 44

Jurjāns Andrievs (1820—1884), 
mūziķu brāļu Jurjānu tēvs, 36

Jurjāns Jānis (Andžs) (1830—1879), 
pirmais latviešu ārsts laukos, tautiskās 
atmodas darbinieks, mūziķu brāļu 
Jurjānu tēvabrālis, 24, 28, 36

Jurjāns Juris (1861—1940), 
latviešu mežradznieks, Andreja 
Jurjāna brālis, 36, 37

Jurjāns Pāvuls (1866—1948), latviešu 
diriģents, komponists, Andreja 
Jurjāna brālis, 36, 37, 70, 71

Jurjāns Pēteris (1851—1900), latviešu 
mūzikas instrumentu skaņotājs, 
Andreja Jurjāna brālis, 36, 37

Jurkāns Jānis (1950), latviešu 
dramaturgs, 140

Jurovskis Jurijs (1894—1959), 
krievu aktieris, režisors, 140

K

Kadilis Jānis (1903—1994), 
latviešu literatūrkritiķis, 
grāmatizdevējs, pedagogs, 111

Kagans Dāvids (1932), Rīgas ebreju 
reliģiskās draudzes padomes 
priekšsēdētājs, uzņēmējs, 205

Kairiša Astrīda (1941), 
latviešu aktrise, 156, 157

Kaktiņš Ādolfs (1885—1965), latviešu 
dziedātājs, aktieris, 112, 113, 129

Kalējs Aivars (1951), latviešu 
ērģelnieks 112

Kaleps Teodors (1866—1913), 
igauņu izcelsmes aviācijas 
dzinēju konstruktors, 94

Kalnbērziņš Jānis (1893—1986), 
latviešu padomju un kompartijas 
darbinieks, 119, 164

Kalnbērzs Konstantīns (1893—
1960), latviešu ārsts, terapeits, 
V. Kalnbērza tēvs, 146, 147, 

Kalnbērzs Konstantīns (1950), 
latviešu ārsts, traumatologs, 
ortopēds, V. Kalnbērza dēls, 173

Kalnbērzs Viktors (1928), latviešu 
ārsts, traumatologs, ortopēds, 
146, 147, 164, 165, 173

Kalniete Sandra (1952), 
latviešu mākslas zinātniece, 
politiska darbiniece, 135

Kalniņa Rēzija (1970), latviešu 
aktrise, Imanta Kalniņa meita, 189

Kalniņš Alfrēds (1879—1951), 
latviešu komponists, ērģelnieks, 
44, 66, 67, 70, 72, 73, 112

Kalniņš Arvīds (1894—1981), 
latviešu koksnes ķīmiķis, 105

Kalniņš Eduards (1876—1964), 
latviešu militārs darbinieks, 39 

Kalniņš Eduards (1904—1988), 
latviešu gleznotājs, 60, 73

Kalniņš Imants (1941), latviešu 
komponists, valsts un politisks 
darbinieks, 44, 166, 188, 189

Kalniņš Indulis (1918—1986), 
latviešu komponists, 88

Kalniņš Ivars (1948), latviešu 
aktieris, 153, 181

Kalniņš Jānis (1904— 2000), latviešu 
komponists, diriģents, ērģelnieks, 112

Kalniņš Marts Kristiāns (1980), 
latviešu mūziķis, dziedātājs, 
Imanta Kalniņa dēls, 189

Kalniņš Rolands (1922), 
latviešu kinorežisors, 151

Kalniņš Valentīns (1933), 
latviešu celtnieks, 125

Kalniņš Zigfrīds (1930—1998), 
latviešu teātra darbinieks, 132

Kalnroze Valdis (1894—1993), 
latviešu gleznotājs, 60

Kalpaks Oskars (1882—1919), 
latviešu militārs darbinieks, 
82, 84, 85, 86, 96, 204

Kalva Paulis (1919—2003), 
latviešu tulkotājs, 128

Kalve Pēteris (1882—1913), 
latviešu gleznotājs, 21

Kandis Rūdolfs (1901—1942), 
latviešu militārs darbinieks, 83

Kangare-Matule Mirdza (1915—1995), 
latviešu kostīmu māksliniece, 114

Kantāne Ausma (1941), latviešu 
aktrise, politiska darbiniece, 
I. Ziedoņa sieva, 167

Kapablanka Hosē Rauls (1888—
1942), kubiešu šahists, 182

Karamiševa Dzidra (1930), latviešu 
basketboliste, trenere, 200

Kārkliņš Ernests (ps. Zeltmatis; 
1868—1961), latviešu 
skatuves mākslas pedagogs, 
literāts, 126, 133, 140

Kārkliņš Jānis (1889—1963), 
latviešu dziedātājs, 103

Kārkliņš Jānis (1891—1975), 
latviešu rakstnieks, žurnālists, 41

Karnītis Raimonds (1929—1999), 
latviešu basketbola treneris, 200, 201

Karpovs Anatolijs (1951), šahists, 182

Kasparovs Garijs (1963), 
šahists, 182, 183

Kasparsons Kārlis (1865—1962), 
latviešu ārsts, publicists, 
valsts darbinieks, 55

Katlape Nora (1897—1986), 
latviešu aktiermākslas 
pedagoģe, režisore, 141

Katlaps Ulvis (1968), 
latviešu hokejists,  209

Katlaps Žanis (1907—1968), 
latviešu aktieris, režisors, 
pedagogs, 136, 137, 157

Katrīna II (1729—1796), 
Krievijas imperatore, 190

Kaudzīte Matīss (1848—1926), 
latviešu rakstnieks, skolotājs, 
tautiskās atmodas darbinieks, 
R. Kaudzītes brālis, 24, 25, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 43, 98, 126, 133

Kaudzīte Reinis (1839—1920), 
latviešu rakstnieks, skolotājs, 
tautiskās atmodas darbinieks, 
M. Kaudzītes brālis, 24, 25, 28, 
29, 30, 31, 32, 98, 126, 133
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Kauliņš Edgars (1903—1979), 
latviešu lauksaimnieks, 
tautsaimnieks, 24, 114, 115

Kauliņš Jānis (1863—1940), latviešu 
valodnieks, sabiedrisks darbinieks, 55

Kauliņš Jānis (1889—1942), latviešu 
tautsaimnieks, valsts darbinieks, 77

Kaupužs Vladislavs (1918—
1959), latviešu rakstnieks, 
žurnālists, 154, 155

Kažoku Dāvis (1850—1913), latviešu 
skolotājs, rakstnieks, 32, 33

Kegi Jānis (1906—1979), latviešu 
ārsts, ķirurgs, K. Kegi tēvs, 172, 173

Kegi Kristaps (1934), latviešu 
izcelsmes amerikāņu ārsts, ortopēds, 
traumatologs, 147, 171, 172, 173

Kēlbrants Kārlis Augusts 
Emīls (1836—1907), baltvācu 
luterāņu garīdznieks, 70

Kerčs Aleksandrs (1967), 
hokejists, 208

Kergere Margarēta, baltvācu 
tautsaimniece (1882— pēc 
1970), J. Vācieša sieva, 64

Kiltijs Džeroms (1922), amerikāņu 
dramaturgs, režisors, aktieris, 132, 136

Kīnens Maiks, amerikāņu 
hokejists, trenneris, 208

Kirhenšteins Augusts (1872—1963), 
latviešu mikrobiologs, padomju 
valsts darbinieks, 76, 118

Kiršteins Aleksandrs (1948), 
latviešu arhitekts, politisks 
darbinieks, 135, 161

Klārks Čārlzs (1867—1942), 
angļu izcelsmes latviešu 
kuģubūves inženieris, 94

Kleckins Ābrams (1933), latviešu 
žurnālists, kinokritiķis, 196

Klementjevs Ivans (1960), 
airētājs, olimpiskais čempions 
un vicečempions, 165

Klētniece Milda (1915), 
latviešu aktrise, 150, 151

Klētnieks Karps (1910—1992), 
latviešu aktieris, 157

Klīdzējs Jānis (1914—2000), 
latviešu rakstnieks, 180

Klingers Makss (1857—1920), vācu 
gleznotājs, grafiķis, tēlnieks, 52

Klinka Auguste (1918), 
latviešu dziedātāja, 175

Klints Anta (1893—1970), 
latviešu aktrise, 41

Klīve Visvaldis Varnesis (1931—
2003), latviešu teologs, 206

Kļaviņš Jānis (1876—1958), 
latviešu rakstnieks, 21

Knuble Maikls (1972), latviešu 
izcelsmes amerikāņu hokejists, 208

Koblencs Aleksandrs (1916—
1993), šaha treneris, 182

Kocere Venta (1954), latviešu 
bibliotēku darbiniece, 135

Kokars Gido (1921), latviešu 
kordiriģents, I. Kokara 
brālis, 138, 139, 196

Kokars Imants (1921), latviešu 
kordiriģents, 138, 139, 196

Kolbuševskis Staņislavs (1901—1965), 
poļu literatūrzinātnieks, 108

Konstantins Nikolajevičs 
(1827—1892), krievu lielkņazs, 
ģenerāladmirālis, 14

Koroļovs Sergejs (1907—1966), 
krievu raķešu un kosmosa 
tehnikas konstruktors, 94, 95

Korotičs Vitalijs (1936), ukraiņu 
rakstnieks, žurnālists, 166

Kostanda Odisejs (1963), latviešu 
vēsturnieks, politisks darbinieks, 135

Kostērs Šarls de (1827—1879), 
beļģu rakstnieks, 148, 149

Kozincevs Grigorijs (1905—1973), 
krievu kinorežisors, 136

Krancmanis Aivars (1954), 
latviešu dziedātājs, 112

Krastiņš Andrejs (1951), latviešu 
jurists, politisks darbinieks, 135

Krastiņš Jānis (1943), latviešu 
arhitekts, arhitektūras 
vēsturnieks, 142

Krasts Guntars (1957), latviešu 
politiķis, valsts darbinieks, 167

Kreicbergs Jānis (1864—1948), 
latviešu sabiedriski politisks 
darbinieks, jurists, publicists, 26, 39

Kreišmanis Oļģerts (1904—
1945?), latviešu pianists, 113

Krēmers Gidons (1947), 
vijolnieks, 194, 195

Krievs Jānis (1942), latviešu 
gleznotājs, 197

Krievs Pēteris (1893—1919), 
latviešu militārs darbinieks, 84

Krodere Silvija (1940), latviešu 
basketboliste, 200

Krogzemis Miķelis, sk. Auseklis 

Krogzemju Mikus, sk. Auseklis

Kronbergs Juris (1946), latviešu 
dzejnieks un tulkotājs, 159

Krons Kārlis Gotfrīds Georgs 
(1806—1894), baltvācu 
luterāņu garīdznieks, 32

Kronvalds Atis (1837—1875), 
latviešu pedagogs, valodnieks, 
sabiedrisks darbinieks, 12, 
18, 22, 23, 24, 28, 34, 72

Kruglovs Aleksandrs (1852—
1915), krievu rakstnieks, 54

Krūkliņš Arnolds (1914—1994), 
latviešu vieglatlēts, soļotājs, 122

Krumbergs Augusts (1864—1897), 
latviešu ārsts, jaunstrāvnieks, 55

Krūmiņa Brigita Baiba (1943), 
latviešu pedagoģe, japāņu valodas 
speciāliste, scenāriste, 137

Krūmiņa Olga (1909—1992), 
latviešu aktrise, 137

Krūmiņš Hugo (1905—1990), 
latviešu dramaturgs, 111

Krūmiņš Jānis (1930—1994), 
latviešu basketbolists, 200

Krūmiņš Jānis (1955), latviešu 
fotogrāfs, žurnālists, 196

Krutojs Igors (1954), krievu 
komponists, producents, 177

Krūza Kārlis (1884—1960), 
latviešu dzejnieks, 21, 69, 103

Krūzkops Jānis, latviešu 
šaha treneris, 182

Kublinskis Mihails (1939), 
latviešu aktieris, režisors, 136

Kugra Krišjānis (1904—1979), 
latviešu koktēlnieks, 40

Kuindži Arhips (1841—1910), 
krievu gleznotājs, 52, 60

Kukaine Rita (1922), latviešu 
virusoloģe, 147

Kūla Dainis (1959), latviešu 
vieglatlēts, 165

Kulakovs Juris (1958), latviešu 
komponists, 148

Kūlis Pēteris (1941), latviešu 
alpīnists, fiziķis, 192, 193

Kundziņš Kārlis (1850—1937), 
latviešu garīdznieks un literāts, 35

Kundziņš Ludvigs (1855—1940), 
latviešu veterinārmedicīnas 
speciālists, terminologs, 35

Kurcijs Andrejs (1884—1959), 
latviešu rakstnieks, ārsts, 27

Kurzemnieks Uldis (1965), 
latviešu tēlnieks, 148

Kviesis Alberts (1881—1944), latviešu 
jurists, Latvijas Valsts prezidents, 77

Ķ

Ķempe Mirdza (1907—1974), 
latviešu dzejniece, 98, 169

Ķeniņš Atis (1874—1961), 
latviešu dzejnieks, jurists, 
sabiedrisks darbinieks, 58

Ķeniņš Tālivaldis (1919), 
latviešu komponists, 128

Ķezbers Ivars Jānis (1944—1997), 
latviešu politisks darbinieks, 145

Ķirse Evija (1974—2003), 
latviešu ekonomiste, alpīniste, 
T. Ķirša meita, 192, 193

Ķirsis Teodors (1943—2003), 
latviešu inženieris, alpīnists, 192, 193

L

Lācis Teodors (1882—1946), 
latviešu aktieris, režisors, 98

Lācis Vilis (1904—1966), latviešu 
rakstnieks, politisks darbinieks, 118, 
119, 126, 134, 136, 141, 156, 157, 164

Lāčgalva-Kaminska Irma (1907—
1994), latviešu tēlniece, 101

Lafontēns Žans de (1621—1695), 
franču dzejnieks, 98

Lāgerlēva Selma (1858—1940), 
zviedru rakstniece, 99, 116, 136, 152

Laiva Irma (1909—2003), 
latviešu aktrise, 89

Laķis Pēteris (1952—2003), 
latviešu filozofs, sociologs, 203

Lancmane Ieva (1943—2004), 
latviešu restauratore, 
I. Lancmaņa sieva, 191

Lancmanis Imants (1941), 
latviešu mākslas zinātnieks, 
gleznotājs, 190, 191

Landaua Sallija, aktrise, 
M. Tāla sieva, 182

Lange Marta (1903—1985), 
latviešu tēlniece, 32

Lapa Mārtiņš (1846—1909), igauņu 
izcelsmes latviešu dzejnieks, 
tulkotājs, žurnālists, 18

Lapčenoks Viktors (1947), latviešu 
estrādes dziedātājs, 176

Lapenieks Vilis (1908—1983), 
latviešu kinorežisors, 27

Lapiņš Andrejs (1866—1952), 
latviešu gleznotājs, 61

Lapkašs Andris, latviešu izcelsmes 
amerikāņu alpīnists, 192

Lapsa Vito, Rūjienas 
novadpētnieks, 55

Larsens Bents (1935), 
dāņu šahists, 182

Lasenberga Regīna, sk. Ezera Regīna

Lasmane Milda (1890—1976), 
latviešu horeogrāfe, 124

Laube Eižens (1880—1967), 
latviešu arhitekts, 52

Lavrovskis Leonids (1905—
1967), krievu baletdejotājs, 
baletmeistars, 178

Lazda Zinaīda (1902—1957), 
latviešu dzejniece, 111

Lazovska Edīte (1932), latviešu ārste, 
ginekoloģe, I. Lazovska sieva, 163

Lazovskis Ilmārs (1931—2003), 
latviešu ārsts, publicists, 
sabiedrisks darbinieks, 162, 163

Lazovskis Juris (1960), latviešu ārsts, 
internists, I. Lazovska dēls, 163

Lēbers Dītrihs Andrejs (1923—2004), 
baltvācu starptautisko tiesību 
zinātnieks, Latvijas neatkarības 
atjaunošanas sekmētājs, 171

Leimane Ņina (1921—1999), 
latviešu aktrise, 133

Leimanis Aleksandrs (1913—1990), 
latviešu režisors, 133, 150, 151, 180

Leimanis Leonīds (1910—1974), 
latviešu aktieris, režisors, 133, 151, 153

Lembergs Aivars (1953), latviešu 
ekonomists, pašvaldību un 
politisks darbinieks, 148

Lerišs Renē (1879—1955), 
franču ķirurgs, 104

Liberts Ludolfs (1895—1959),  latviešu 
gleznotājs, scenogrāfs, 90

Liedskalniņa Antra (1930—
2000), latviešu aktrise, 157

Liekna Eduards (1943), latviešu 
žurnālists, E. Virzas mazdēls, 87

Liepa Andris (1962), latviešu 
izcelsmes krievu baletdejotājs, 
M. Liepas dēls, 179

Liepa Ilze (1963), latviešu 
izcelsmes krievu baletdejotāja, 
M. Liepas meita, 179

Liepa Laimonis (1933—1975), 
latviešu muzeju darbinieks, 190

Liepa Māris (1936—1989), latviešu 
baletdejotājs, baletmeistars, 178, 179

Liepa Mārtiņš (1874—1953), latviešu 
rakstnieks, žurnālists, skolotājs, 69

Liepaskalns Ādolfs (1910—1972), 
latviešu vieglatlēts, soļotājs, 122

Liepiņa Līga (1946), 
latviešu aktrise, 151

Liepiņš Edgars (1928—1995), 
latviešu aktieris, 148, 49, 177, 199

Liepiņš Harijs (1927—1998), 
latviešu aktieris, 89, 117, 150

Liepiņš Reinholds (1863—?), 
latviešu ārsts, 55

Liepiņš Zigmārs (1952), latviešu 
komponists, uzņēmējs, 24, 197, 199

Liepukalns Aleksandrs (1892—
1966), latviešu ķirurgs, 146

Lindbergs Jāzeps (1922—1994), 
latviešu diriģents, 124

Linde Kristaps (1881—1948), 
latviešu aktieris, režisors, 140

Līne Velta (1923), latviešu aktrise, 
G. Cilinska sieva, 140, 141

Liniņš Arnolds (1930—1998), 
latviešu aktieris, režisors, 
pedagogs, 151, 152, 153, 157

Līvmane Akvelīna (1951), 
latviešu aktrise, 151

Līvs Egons (1924—1989), 
latviešu rakstnieks, 157

Loftings Hjū (1886—1947), 
amerikāņu rakstnieks, 158

Lorēna Sofija (1934), itāļu 
kinoaktrise, 141, 156

Losa Olga (1865—1893), latviešu 
skolotāja, E. Veidenbauma paziņa, 55

Lūcis Pēteris (1907—1991), latviešu 
aktieris, režisors, 126, 127

Lukstiņš Alfrēds (1892—1942), 
latviešu vieglatlēts, soļotājs, 122

Lūsēns Jānis (1959), latviešu 
komponists, 198

Lūsis Jānis (1939), latviešu 
vieglatlēts, 147, 165

Ļ

Ļeņins Vladimirs (1870—1924), krievu 
politisks darbinieks, 65, 134, 145

Ļeontjevs Valerijs (1949), krievu 
estrādes dziedātājs, 176

Ļermontovs Mihails (1814—
1841), krievu dzejnieks, 16, 
29, 152, 154, 156, 157

Ļevickis A., padomju 
aviokonstruktors, 95

Ļitvinovs Maksims (1876—1951), 
krievu politisks darbinieks, 102

Ļutovskis Ježijs (1923), 
poļu dramaturgs, 157

M

Maculeviča Gaļina, aktrise, 181

Madernieks Jūlijs (1870—1955), 
latviešu lietišķās mākslas meistars, 
gleznotājs, mākslas kritiķis, 23, 67, 90

Magomajevs Muslims (1942), 
azerbaidžāņu dziedātājs, 174

Majakovskis Vladimirs (1893—
1930), krievu dzejnieks, 158

Maksimova Jekaterina (1939), 
krievu baletdejotāja, 179

Mālbergs Frīdrihs (1824—1907), 
latviešu dzejnieks, 20

Maldonis Voldemārs (1870—1941), 
latviešu luterāņu teologs, literāts, 97

Manns Heinrihs (1871—1950), 
vācu rakstnieks, 78

Margēvičs Tālivaldis (1946), latviešu 
kinorežisors, scenārists, 155

Marhilevičs Uldis (1957), 
latviešu komponists, 
taustiņinstrumentālists, 198

Marona Josefs (1941), Sudānas 
Episkopālās baznīcas arhibīskaps, 205

Martīni Frančesko, itāļu 
gleznotājs, 190

Martinsone Daila (1939), 
latviešu kordiriģente, ansambļa 
“Dzeguzīte” vadītāja, 177

Maskats Artūrs (1957), 
latviešu komponists, 124

Matulis Jānis (1911—1985), 
Latvijas Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas arhibīskaps, 206, 207

Mauriņa Zenta (1897—
1978), latviešu rakstniece, 
literatūrzinātniece, 40, 41, 
62, 108, 109, 112, 152

Mauriņš Roberts (1861—1939), 
latviešu ārsts, Z. Mauriņas tēvs, 108

Mediņš Jānis (1890—1966), latviešu 
komponists, diriģents, 40, 66

Mednis Edmārs (1937—2002), latviešu 
izcelsmes amerikāņu šahists, 66

Mednis Haralds (1906–2000), 
latviešu kordiriģents, 124, 125

Meierovica Kristīne (1897—1925), 
Z. A. Meierovica otrā sieva, 92, 93

Meierovics Gunārs (1920), 
latviešu politisks darbinieks, 
Z. A. Meierovica dēls, 137

Meierovics Hermanis (1855—1913), 
ārsts, Z. A. Meierovica tēvs, 92

Meierovics Zigfrīds Anna 
(1887—1925), latviešu valsts 
darbinieks, diplomāts, 56, 92, 93

Meiers Ainars (1960), latviešu 
fotogrāfs, žurnālists, 166

Melderis Emīls (1889—1979), 
latviešu tēlnieks, 21, 73

Melducis Pauls (1906—1970), 
latviešu teātra darbinieks, 89
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Melle Irēna (1916), Z. Mauriņas 
sekretāre un palīdze, 109

Melngailis Emilis (1874—
1954), latviešu komponists, 
21, 27, 44, 45, 47, 66, 67

Mendelsons-Bartoldi Fēlikss (1809—
1847), vācu komponists, pianists, 194

Merimē Prospērs (1803—1870), 
franču rakstnieks, 156

Merķelis Garlībs (1769—1850), 
baltvācu apgaismotājs, publicists, 
rakstnieks, 24, 29, 198

Mesjacs Valentins (1928), 
padomju valsts darbinieks, 107

Mielavs Ainārs (1960), latviešu 
mūziķis, grafiķis, 188

Mierlauks Aleksis (1866—1943), 
latviešu aktieris, režisors, 45

Miesnieks Kārlis (1887—
1977), latviešu gleznotājs, 
61, 90, 91, 103, 130

Mihelsons Arveds (ps. Rutku Tēvs; 
1886—1961), latviešu rakstnieks, 
aktieris, režisors, 89, 133, 150

Mikāne Vija (ps. Vija Gune; 
1937—2004), latviešu 
tēlniece, dzejniece, 100

Miķelsons Rūdolfs (1905—1993), 
latviešu vijolnieks, 112, 113

Mīlenbahs Kārlis (1853—1916), 
latviešu valodnieks, 34, 35, 62

Millers Arturs (1915—2005), 
amerikāņu dramaturgs, 159

Millers Tālis (1929), latviešu ķīmiķis, 
zinātnes organizators, 171

Misē Alfreds de (1810—1857), franču 
dzejnieks, dramaturgs, rakstnieks, 156

Misiņa Māra (1949), latviešu 
dzejniece, 187

Misiņš Jānis (1862—1945), 
latviešu bibliotekārs, 
bibliogrāfs, bibliofils, 42, 43

Mocarts Volfgangs Amadejs 
(1756—1791), austriešu 
komponists, 70, 71, 113

Moems Viljams Somersets 
(1874—1965), angļu rakstnieks, 
137, 152, 180, 181

Moljērs (1622—1673), 
franču dramaturgs, 98

Molotovs Vjačeslavs (1890—
1986), krievu padomju 
politisks darbinieks, 64

Mopasāns Gijs de (1850—1893), 
franču rakstnieks, 74

Mora Valda (1902—2001), 
latviešu dzejniece, 103

Morfijs Pols Čārlzs (1837—1884), 
amerikāņu šahists, 182

Muhina Vera (1889—1953), Rīgā 
dzimusi krievu tēlniece, 72

Muižnieks Jānis (1911), latviešu 
inženieris, mehāniķis, lidotājs, 121

Munks Edvards (1863—1944), 
norvēģu gleznotājs, grafiķis, 52

Munters Vilhelms (1898—
1967), latviešu diplomāts, 
padomju žurnālists, 83, 93

Muzikants Raimonds (1924), 
latviešu tēlnieks, akmeņkalis, 160

N

Nagainis Ģirts (1945), 
latviešu režisors, 153

Nagobada-Ābola Aina (1920), 
latviešu diplomāte, sabiedriska 
darbiniece, 143, 187, 203 

Naumova Marija (1973), 
estrādes dziedātāja, 177

Naumovs Sergejs (1969), 
hokejists, 209

Neikens Juris (1826—1868), latviešu 
rakstnieks, garīdznieks, 34

Nemme Otomārs (1901—1947), 
latviešu gleznotājs, 61

Nīče Frīdrihs (1844—1900), 
vācu filozofs, 58

Niedra Andrievs (1871—1942), 
latviešu rakstnieks, politisks 
darbinieks, 45, 76

Nikluss Marts (1934), igauņu 
politieslodzītais, 160

Norītis Arvēds (1902—1981), 
latviešu vijolnieks, 112, 113

Norvilis Jānis (1906—1994), latviešu 
komponists, kordiriģents, 112

Novāliss (1772—1801), vācu 
dzejnieks, filozofs, 58

Novickis G., latviešu 
aviācijas speciālists Otrā 
pasaules kara laikā, 121 

Ņ

Ņemirovičs-Dančenko Vladimirs 
(1858—1943), krievu režisors, 
rakstnieks, pedagogs, 178

Ņikonovs Aleksandrs (1918—1995), 
lauksaimniecības zinātnieks 
un organizators, 134

Ņižinskis Vaclavs (1889—1950), krievu 
baletdejotājs, baletmeistars, 178

O

Obrazcovs Aleksandrs (1944), 
krievu dramaturgs, 140

Oistrahs Dāvids (1908—
1974), vijolnieks, 194

Oja Bruno (1933—2002), 
igauņu aktieris, mūziķis, 
estrādes dziedātājs, 127

Osmanis Jāzeps (1932), latviešu 
dzejnieks, grāmatizdevējs, 
tulkotājs, 131

Ostenbergs Oļģerts (1925), 
latviešu arhitekts, 110

Ostrovskis Aleksandrs (1823—1886), 
krievu dramaturgs, 140, 141, 148

Ostvalds Vilhelms (1853—1932), 
vācbaltu ķīmiķis, Nobela 
prēmijas laureāts, 58, 170

Oše Velta (1911—1998), latviešu 
pianiste, koncertmeistare, 47

Ozoliņa Elvīra (1939), 
latviešu vieglatlēte, 165

Ozoliņa Lilita (1947), 
latviešu aktrise, 156

Ozoliņš Jēkabs (1860—1915), 
latviešu garīdznieks, 55

Ozoliņš Jēkabs (1945), 
latviešu mūziķis, mūzikas 
skolotājs, diriģents, 176

Ozoliņš Kārlis (1866—1933), latviešu 
sabiedriski politisks darbinieks, 39

Ozoliņš Sandis (1972), latviešu 
hokejists, 208, 209

Ozols Arnis (1955), latviešu 
aktieris, režisors, 206

Ozols Jānis (1952), latviešu ārsts, 
valsts un sabiedrisks darbinieks, 125

P

Paičs Indulis (1979), latviešu 
luterāņu garīdznieks, 207

Panteļejevs Grigorijs 
(1972), hokejists, 208

Pasternaka Katrīna (1957), 
latviešu aktrise, 137

Paukšs Hermanis (1953), latviešu 
dramaturgs, režisors, 137

Paukštello Jānis (1951), 
latviešu aktieris, 181

Paulavičs Aļģirds Romualds 
(1943), lietuviešu aktieris, 153

Pauls Ilgvars (1957), 
latviešu alpīnists, 192

Pauls Raimonds (1936), latviešu 
komponists, pianists, politisks 
darbinieks, 31, 44, 125, 148, 
149, 167, 176, 177, 186, 198

Pauls Voldemārs (1911—1996), 
R. Paula tēvs, 176

Paustovskis Konstantins (1892—
1968), krievu rakstnieks, 158

Pavasars Edvards (1861—1931), 
latviešu garīdznieks, 55

Pavasars Helmers (1903—1998), 
latviešu komponists, 112

Pavlovskis Alfrēds, latviešu lidotājs 
izmēģinātājs 20. gadu beigās, 121

Pāvuls Eduards (1929), latviešu 
aktieris, 150, 151, 153, 181

Pēkšēns Konstantīns (1859—
1928), latviešu arhitekts, 52

Pelēcis Aleksandrs (1920—1995), 
latviešu rakstnieks, 128

Pelle Rihards (1893—1969), 
latviešu dziedātājs, 41

Pelše Arvīds (1899—1983), latviešu 
izcelsmes padomju valsts un 
kompartijas darbinieks, 175

Pelše Rūdolfs (1880—1942), 
latviešu keramiķis, 61

Perts Arvo (1935), igauņu 
komponists, 195

Peters Jānis (1939), latviešu 
dzejnieks, valsts un sabiedrisks 
darbinieks, diplomāts, 98, 145, 
155, 171, 176, 186, 187, 202, 203

Pētersone Ernestīne (1875—
1956), J. Poruka sieva, 59

Pētersone Kārina (1954), latviešu 
tulkotāja, politiska darbiniece, 195

Pētersons Aivars (1956), latviešu 
ārsts, nefrologs, 162

Pētersons Ingus (1959), 
latviešu dziedātājs, 112

Pētersons Paulis (ps. Pauls, Zilizanu 
Briedis; 1895—1975), latviešu 
mūziķis, agronoms, Latvijas Tautas 
universitātes Mūrmuižas nodaļas 
dibinātājs un direktors, 109

Pētersons Pēteris (1923—1998), 
latviešu aktieris, režisors, 
dramaturgs, 140, 151, 152, 166, 203

Petrosjans Tigrans (1929—1984), 
armēņu šahists, 182

Piesis Gunārs (1931—1996), 
latviešu kinorežisors, 40, 133, 166

Pikaso Pablo (1881—1973), spāņu 
izcelsmes franču gleznotājs, 182

Pilsātnieks Jēkabs (1838—1879), 
latviešu dzejnieks, pedagogs, 28

Pīpkalējs Pēteris (1866—1913), 
latviešu garīdznieks, 55

Pizāns Pāvels (1918—1971), 
latviešu žurnālists, 134

Plāte Modris (1951), latviešu 
luterāņu garīdznieks, 206, 207

Platons (427—347 pr. Kr.), 
sengrieķu filozofs, 16, 58

Plaudis Arvīds (īst. v. Jānis 
Plaudis; 1942), latviešu grafologs, 
dzejnieks, publicists, 150

Plaudis Jānis (1903—1952), 
latviešu rakstnieks, 103

Plēpis Rūdolfs (1950), 
latviešu aktieris, 199

Pliekšāne Dārta (1828—
1899), Raiņa māte, 51

Pliekšāne Johanna Emilija 
Lizete jeb Elza, sk. Aspazija

Pliekšāne-Stučka Dora (1870—1950), 
Raiņa māsa, P. Stučkas sieva, 136

Pliekšāns Jānis, sk. Rainis 

Pliekšāns Krišjānis (1825—
1891), Raiņa tēvs, 51

Plūdonis Vilis (1874—1940), latviešu 
dzejnieks, 58, 68, 69, 130, 144

Pļisecka Maija (1925), krievu 
balerīna, 178, 179

Po Edgars Alans  (1809—1849), 
amerikāņu rakstnieks, 158

Pobedonoscevs Jurijs (1907—1973), 
krievu raķešbūves konstruktors, 95

Podnieks Arsēnijs, sk. Artis

Podnieks Boriss (1924—
1995), latviešu kinodiktors, 
J. Podnieka tēvs, 196

Podnieks Juris (1950—1992), 
latviešu kinooperators, 
kinorežisors, 196, 197

Pogodins Nikolajs (1900—1962), 
krievu dramaturgs, 140

Pokrovskis Valentins (1929), krievu 
epidemiologs, infekcionists, veselības 
aizsardzības organizators, 173

Popovs Vadims, Latvijas Aviācijas 
biedrības biedrs 20. gadu beigās, 121

Porietis Jānis (1926—2005), 
latviešu ekonomists, 
sabiedrisks darbinieks, 125

Pormals Arturs (1926), trimdas 
latvietis, cīnītājs par Latvijas 
neatkarības atjaunošanu, 134

Portišs Lajošs (1937), 
ungāru šahists, 182

Poruka Anna (1876—1960), 
Jāņa Poruka māsa, 59

Poruka Līze (1847—1934), 
Jāņa Poruka māte, 59

Poruks Jānis (1871—1911), latviešu 
rakstnieks, 26, 46, 56, 57, 58, 59, 
66, 70, 71, 72, 80, 108, 144

Poruks Jēkabs (1846—1925), 
Jāņa Poruka tēvs, 57 

Poruks Krišjānis (1815—1893), 
Jāņa Poruka vectēvs, 58

Prande Alberts (1893—1957), latviešu 
gleznotājs, mākslas zinātnieks, 49

Priede Eduards (1871—1941), 
latviešu zirgu dresētājs, 114

Priede Gunārs (1928—2000), latviešu 
dramaturgs, 99, 126, 151, 152

Prodi Romāno (1939), Itālijas un 
Eiropas politisks darbinieks, 185

Prošenkovs Aivars (1954—2003), 
latviešu uzņēmējs, alpīnists, 192, 193

Pučīni Džakomo (1858—1924), 
itāļu komponists, 174

Pugačova Alla (1949), krievu 
estrādes dziedātāja, 176

Pujats Jānis (1930), latviešu 
katoļu garīdznieks, 206

Pūliņš Nikolajs (1901—1971), 
latviešu lidotājs, 121

Pumpure Austra (1928), 
latviešu dziesminiece, 
mūzikas pedagoģe, 188

Pumpurs Andrejs (1841—
1902), latviešu dzejnieks, 24, 
25, 28, 29, 32, 96, 144 

Punka Ingrīda (1956), 
latviešu publiciste, 150

Purapuķe Jānis (1864—1902), 
latviešu rakstnieks, 79

Puriņš Jānis, latviešu uzņēmējs, 
J. Daliņa sponsors, 123

Purvītis Vilhelms (1872—
1945), latviešu gleznotājs, 
44, 52, 53, 60, 61, 90, 130

Puškins Aleksandrs (1799—
1837), krievu rakstnieks, 16, 
29, 50, 68, 80, 152, 158, 166

Putāns Alberts (1929—1997), 
latviešu vieglatlētikas treneris, 164

Putins Vladimirs (1952), 
Krievijas prezidents, 185

R

Rabācs Kārlis (1902—1983), 
latviešu dzejnieks, žurnālists, 111

Radčenko Sergejs (1944), 
krievu baletdejotājs, baleta 
pedagogs, režisors, 178

Radziņa Elza (1917—2005), 
latviešu aktrise, 133, 136, 137

Radziņš Pēteris (1889—1930), 
latviešu militārs darbinieks, 39

Rainis (1865—1929), latviešu 
dzejnieks, dramaturgs, tulkotājs un 
domātājs, politisks un sabiedrisks 
darbinieks, 38, 48, 49, 50, 51, 66, 
70, 71, 87, 88, 89, 100, 101, 108, 
116, 117, 136, 140, 144, 152, 156, 
157, 160, 161, 166, 187, 188, 198

Raisa Kondolīza (1954), ASV 
valsts darbiniece, 185

Raisters Ēriks (1905—1967), 
latviešu dzejnieks, žurnālists, 111

Raizmanis Jūlijs (1903—1994), 
krievu kinorežisors, 136

Raksa Pola (1941), poļu aktrise, 156

Ramāns Miervaldis (1925—1996), 
latviešu valsts darbinieks, 202

Ramma Luīze fon (1841—1914), 
K. Valdemāra sieva, 14, 15

Rancāne Anna (1959), latviešu 
dzejniece, žurnāliste, 187

Rapa Jānis (1885—1941), latviešu 
grāmatizdevējs, 40, 41

Rapa Juris (1946), latviešu tēlnieks

Rapa Zigrīda Džoana (1936), 
latviešu tēlniece

Rasins Žans (1639—1699), 
franču dramaturgs, 98

Rasmanis Artis (1971), latviešu 
motosportists, 210, 211 

Rastrelli Bartolomeo Frančesko 
(1700—1771), itāļu arhitekts, 190, 191

Rātmindere Elīza, sk. Rātmindere Līze

Rātmindere Līze (1848—1928), 
latviešu sabiedriska darbiniece, 
M. Kaudzītes sieva, 23, 24, 29

Rātminders Andžs (1805—1866), 
skolotājs Vecpiebalgā

Raubens Ansis (1910—1979), 
latviešu basketbola treneris, 200

Raudive Konstantīns (1909—1974), 
latviešu rakstnieks, tulkotājs, 
filozofs, Z. Mauriņas vīrs, 108, 109

Raudive Zenta, sk. Mauriņa Zenta

Reigans Ronalds (1911—2004), 
ASV prezidents, 160, 206

Reimers Vilis (1910—2002), 
latviešu komponists, mūzikas 
teorētiķis,  pedagogs, 47

Reinvalde Erna (1908—1988), latviešu 
ritmoplastiķe, L. Garūtas māsa, 113

Reinvalds Arvīds (1905—
1964), latviešu flautists, 
sitaminstrumentālists, 113

Reiters Teodors (1884—1956), 
latviešu diriģents, 47, 67, 112, 129
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Reiziņš Linards (1924—1991), 
latviešu matemātiķis, 171

Rēlanders Lauri Kristians (1883—
1942), Somijas valsts darbinieks, 39

Remarks Ērihs Marija (1898—
1970), vācu rakstnieks, 102

Rembo Arturs (1854—1891), 
franču dzejnieks, 158

Remess Roberts (1964), 
latviešu ekonomists, 167

Renns Ludvigs (1889—1979), 
vācu rakstnieks, 102

Repins Iļja (1844—1930), 
krievu gleznotājs, 52

Repše Einārs (1961), latviešu 
politisks darbinieks, fiziķis, 135

Rībens Rūdolfs, latviešu 
kino darbinieks, 137

Rīdzenieks Vilis (1884—1962), 
latviešu fotogrāfs, 105

Riekstiņš Alberts (1907—
2004), daudzkārtējs Latvijas 
čempions slēpošanā, 201

Rietuma Dita (1967), 
latviešu kinokritiķe, 180

Rikarde (Pinne-Rikarde) Skilla 
(1943), latviešu kinorežisore, 86

Rimskis-Korsakovs Nikolajs 
(1844—1908), krievu 
komponists, 36, 46, 66, 70

Rinka Marta (1880—1952), 
A. Dombrovska līdzgaitniece, 27

Rinkule-Zemzare Dzidra (1920), 
latviešu rakstniece, 130

Ritenbergs Haralds (1932), latviešu 
baletdejotājs, kinoaktieris, 
baleta pedagogs, 150, 178

Ritsings Rihards (1903—1994), 
igauņu diriģents, 124

Rjazanovs Eldars (1927), krievu 
dramaturgs, scenārists, 140

Rodēns Ogists (1840—1917), 
franču tēlnieks, 72

Rokpelnis Jānis (1945), 
latviešu dzejnieks, 167

Rolāns Romēns (1866—1944), franču 
rakstnieks, muzikologs, 108, 132

Rolofa-Kronvalda Karolīna (1836—
1913), A. Kronvalda sieva, 22, 23

Romanova Helēna (1929—
1987), latviešu aktrise, 141

Romans Aleksandrs Johans 
(1878—1911), latviešu gleznotājs, 90

Rončevskis Konstantīns (1875—
1935), poļu izcelsmes latviešu 
tēlnieks, arhitekts, 61, 100, 101

Roze Jānis (1878—1942), 
latviešu grāmatizdevējs, 103

Rozenberga Elza, sk. Aspazija

Rozentāls Janis (1866—
1916), latviešu gleznotājs, 
44, 45, 52, 53, 72, 90

Rozentāls Linards (1971), latviešu 
luterāņu garīdznieks, 207

Rožkalns Jānis (1895—1977), 
latviešu ekvilibrists, 160

Rubene Valentīna (1922), 
J. Rubeņa māte, 206

Rubenis Georgs (1927—1992), 
J. Rubeņa tēvs, 206

Rubenis Juris (1961), latviešu 
luterāņu garīdznieks, literāts, 
sabiedrisks darbinieks, 162, 206, 207

Rubulis Vladislavs (1887—
1937), latviešu sabiedrisks 
un valsts darbinieks, 77

Rudzītis Dāvids (1881—1939), 
latviešu sabiedrisks un valsts 
darbinieks, publicists, 77

Rudzītis Helmārs  (1903—2001), 
latviešu grāmatizdevējs, 
kultūras darbinieks, 130

Rudzītis Jānis (1916—1971), latviešu 
inženieris, lidotājs, izpletņlēcējs, 121

Rudzītis Kristaps (1899—1978), 
latviešu ārsts, internists, 105, 163

Ruģēns Jānis (1817—1876), 
latviešu dzejnieks, apgaismības 
darbinieks,  12

Rukšāns Jānis (1946), latviešu 
selekcionārs, žurnālists, 
sabiedrisks darbinieks, 202, 203

Rumbenieks Aivars (1951), latviešu 
vieglatlēts, soļotājs, 122

Rūmniece Berta (1865—1953), 
latviešu aktrise, 41, 45

Rupeiks Māris (1977), latviešu 
motosportists, 211

Rupeiks Raimonds (1966), 
latviešu režisors, 176

Rupšiene (Jankūnaite) Angela (1952), 
lietuviešu basketboliste, trenere, 201

Ruso Žans Žaks (1712—1778), 
franču filozofs, rakstnieks, 28

Rusteiķis Aleksandrs (1892—1958), 
latviešu kinorežisors, 116

Rutku Tēvs, sk. Mihelsons Arveds

Ružs Boļeslavs (1928—2000), 
latviešu aktieris, režisors, 137

S

Saharovs Andrejs (1921—1989), 
krievu kodolfiziķis, cilvēktiesību 
cīnītājs, 160, 187, 196

Sakārnis Oskars (1902—1978), 
latviešu luterāņu garīdznieks, 128

Sakss Pauls (1878—1966), 
latviešu dziedātājs, 41

Saleniece-Garkalne Maiga (1951), 
latviešu basketboliste, 200

Saleniece-Šiliņa Maija (1951), 
latviešu basketboliste, 200

Saljēri Antonio (1750—1825), 
itāļu komponists, diriģents, 71

Samohins Nikolajs, PSRS Augstākās 
padomes deputāts, 145

Samoilovs Vitalijs (1962), 
hokejists, treneris, 208, 209

Sanda Žorža (1804—1876), 
franču rakstniece, 137

Sārinens Ēro (1910—1961), somu 
izcelsmes amerikāņu arhitekts, 142

Sarojans Viljams (1908—1981), 
armēņu izcelsmes amerikāņu 
rakstnieks, dramaturgs, 188

Sauleskalns Voldemārs (1905—1973), 
latviešu dramaturgs, 126, 166

Saule-Sleine Mērija (Marija) (1895—
1982), latviešu pedagoģe, valodniece, 
folkloriste, G. Birkerta māte, 142, 143

Sautviks Veins Orains (1923), 
amerikāņu ķirurgs, tēlnieks, 172

Sebris Kārlis (1914), latviešu aktieris, 
132, 133, 136, 137, 141, 156, 157

Sējējs Normunds (1968), latviešu 
hokejists, treneris, 209

Seleckis Ivars (1934), latviešu 
kinooperators, kinorežisors, 166

Semjonova Uļjana (1952), 
basketboliste, 200, 201

Senkevičs Henriks (1846—
1916), poļu rakstnieks, 48

Serģis Jānis (1938), latviešu 
motosportists, treneris, 
K. Serģa tēvs, 210, 211

Serģis Kristers (1974), latviešu 
motosportists, 210, 211

Serovs Valentins (1865—1911), 
krievu gleznotājs, 52

Sers Iveta (1966), latviešu 
diplomāte, 167

Sietiņš Veno (1966), latviešu 
motosportists, 210

Sigismunds Augusts 
(1520—1572), Polijas karalis 
un Lietuvas lielkņazs, 190

Sihtors Andris (1959), latviešu 
ārsts, uzņēmējs, 210

Silenieks Visvaldis (1898—1960), 
latviešu aktieris, 98

Siliņš Andrejs (1940), latviešu fiziķis, 
valsts un sabiedrisks darbinieks, 171

Siliņš Ivars (1931), latviešu 
ārsts, internists, 162

Siliņš Jānis (1896—1991), latviešu 
mākslas zinātnieks, gleznotājs, 61

Simanovičs Kaspars (1972), latviešu 
luterāņu garīdznieks, 207

Skaidrīte Jūlija (1871—1942), 
latviešu aktrise, 41

Skalbe Kārlis (1879—1945), 
latviešu dzejnieks, sabiedrisks un 
valsts darbinieks, 21, 26, 27, 45, 
69, 70, 80, 81, 96, 103, 128, 144

Skalbe Lizete (1886—1972), 
latviešu tulkotāja, 80

Skalbergs Juris (1935), 
latviešu arhitekts, 118

Skrastiņš Artūrs (1974), latviešu 
aktieris, 177, 181, 189

Skrastiņš Kārlis (1974), 
latviešu hokejists, 208

Skribs Ežēns (1791—1861), 
franču dramaturgs, 152

Skride Māra (1940), latviešu 
kordiriģente, 137

Skrīveris Juris (1934—1997), 
latviešu kordiriģents, 125

Skudra Austra (1926), latviešu 
aktrise, teātra darbiniece, 127

Skudra Pēteris (1973), 
latviešu hokejists, 208

Skuja Nikolajs (1913), latviešu 
ārsts, internists, 137, 163

Skujenieks Knuts (1936), 
latviešu dzejnieks, 158

Skujenieks Marģers (1886—1941), 
latviešu tautsaimnieks, valsts 
darbinieks, 50, 56, 77

Skujiņa Austra (1909—1932), 
latviešu dzejniece, 111

Skujiņa Jūlija (1912—1936), 
skolotāja Rūjienā, 101

Skujiņš Zigmunds (1926), 
latviešu rakstnieks, publicists, 
107, 148, 167, 199

Skujskubre Ance, A. Brigaderes 
krustmeita, 41

Skulme Džemma (1925), 
latviešu gleznotāja, 144, 145

Skulme Jurģis (1928), latviešu 
gleznotājs, mākslas zinātnieks, 
Dž. Skulmes brālēns, 144

Skulme Marta (1890—1962), latviešu 
tēlniece, Dž. Skulmes māte, 144, 145

Skulme Oto (1889—1967), 
latviešu gleznotājs, scenogrāfs, 
Dž. Skulmes tēvs, 144, 145

Skulme Uga (1895—1963), 
latviešu gleznotājs, 
grafiķis, mākslas zinātnieks, 
Dž. Skulmes tēvabrālis, 144

Skulme Valentīns (1922—
1989), latviešu aktieris, Dž. 
Skulmes brālēns, 137, 151

Skulte Ādolfs (1909—2000), latviešu 
komponists, pedagogs, 47, 124, 188

Skulte Bruno (1905—1976), latviešu 
komponists, diriģents, 47, 112, 128

Slapiņš Andris (1949—1991), 
latviešu kinooperators, 196, 197

Slatins Iļja (1847—1921), krievu 
diriģents, mūzikas pedagogs, 37

Smildziņa-Budovska Skaidrīte 
(1943), latviešu basketboliste, 200

Smiļģis Eduards (1886—1966), 
latviešu aktieris, režisors, 87, 88, 89, 
98, 99, 116, 117, 144, 150, 151, 152

Smūls Juhans (1922—1971), 
igauņu rakstnieks, 116, 132, 136

Snips Artūrs (1949), latviešu 
rakstnieks, publicists, diplomāts, 202

Sodums Dzintars (1922), latviešu 
rakstnieks, tulkotājs, 128

Sofokls (ap 496—406 pr. Kr.), 
sengrieķu dramaturgs, 16

Soikans Juris (1920—1995), 
latviešu gleznotājs, grafiķis, 
mākslas zinātnieks, 129

Solžeņicins Aleksandrs (1918), 
krievu rakstnieks, 108

Sosārs Burhards (1890—1953), 
latviešu komponists, diriģents, 88

Spāde Teodors (1891—1970), 
latviešu militārs darbinieks, 113

Spaskis Boriss (1937), šahists, 182, 183

Speke Arnolds (1887—1972), latviešu 
vēsturnieks, literatūrvēsturnieks, 
tulkotājs, diplomāts, 87

Speke Vija, sk. Dasako Vivianna

Sproģis Ilmārs, latviešu alpīnists, 192

Spura Alfrēds (1928—2001), 
latviešu horeogrāfs, 178

Stalts Dainis (1939), latviešu 
un lībiešu folklorists, 135

Staļins Josifs (1878—1953), padomju 
diktators, PSRS vadītājs, 64

Stāraste Margarita (1914), latviešu 
grafiķe, rakstniece, 130, 131, 137 

Stenders Gothards Frīdrihs 
(Vecais Stenders; 1714—1796), 
baltvācu garīdznieks, valodnieks, 
rakstnieks, 34, 171

Stenklifs Deivids (1942), garīdznieks, 
Solsberijas draudzes bīskaps, 205

Stērste Andrejs (1853—1921), latviešu 
jurists, valodnieks, sabiedrisks 
darbinieks, 24, 28, 32, 33

Stērste Elza (1885—1976), 
latviešu dzejniece, prozaiķe, 
dramaturģe, A. Stērstes meita, 
E. Virzas sieva, 86, 87

Stradiņš Jānis (1933), latviešu 
ķīmiķis, zinātnes vēsturnieks, zinātnes 
organizators, sabiedrisks darbinieks, 
P. Stradiņa dēls, 135, 170, 171, 206

Stradiņš Pauls (1896—1958), 
latviešu ķirurgs, onkologs, 
medicīnas vēsturnieks, 
J. Stradiņa tēvs, 104, 105, 170

Stradiņš Pauls (1963), latviešu, 
fiziķis, J. Stradiņa dēls, 171

Stradiņš Pēteris (1971), latviešu ārsts, 
kardioķirurgs, J. Stradiņa dēls, 171

Straume Jūlijs (1874—1970), 
latviešu tekstilmākslinieks, mākslas 
pedagogs, restaurators, 61

Streičs Jānis (1936), latviešu 
kinorežisors, 116, 117, 136, 
137, 153, 156, 180, 181

Strunke Niklāvs (1894—1966), 
latviešu gleznotājs, 41

Strupovičs Viktors (1933—2002), 
latviešu basketbola treneris, 200

Stučka Pēteris (1865—1932), latviešu 
izcelsmes padomju valsts un partijas 
darbinieks, Raiņa māsasvīrs, 68, 136

Stupelis Kaspars (1982), latviešu 
motosportists, 210, 211

Stūre Oļģerts, akciju sabiedrības 
“Chr. Backman” aviācijas uzņēmuma 
konstruktors 20. gadu beigās, 121

Subačs Māris (1963), latviešu 
grafiķis, 206, 207

Sudrabkalns Jānis (1894—1975), 
latviešu dzejnieks, 111, 188

Sūrītis Zigurds Leo (1934), 
latviešu izcelsmes amerikāņu 
plastiskais ķirurgs, 163

Suvorovs-Rimņickis Aleksandrs 
(1804—1882), Baltijas 
ģenerālgubernators, 14

Š

Šāde Heinrihs (1876—1935), 
vācu koloīdķīmiķis, 105

Šalkonis Oļģerts (1931), latviešu 
aktieris, režisors, E. Radziņas vīrs, 137

Šamreto Regīna, sk. Ezera Regīna

Šekspīrs Viljams (1564—1616), angļu 
dramaturgs, 44, 50, 89, 116, 132, 
140, 150, 151, 152, 153, 158, 159

Ševardnadze Eduards (1928), gruzīnu 
valstsvīrs, politisks darbinieks, 196

Šillers Frīdrihs (1759—1805), vācu 
rakstnieks, dzejnieks, dramaturgs, 
16, 29, 32, 44, 50, 68, 116, 137

Škapars Jānis (1927), latviešu 
literatūrkritiķis, valsts un 
politisks darbinieks, 203

Šķilters Gustavs (1874—1954), 
latviešu tēlnieks, 18, 26, 27, 52, 61

Šmithene Mirdza (1887—1978), 
latviešu aktrise, 140

Šmits Luijs (1907—1985), 
latviešu aktieris, 156

Šneidere Mudīte (1934), 
latviešu aktrise, literāte, 88

Šnitke Alfrēds (1934—1998), 
komponists, 194, 195

Šopēns Frideriks (1810—1849), 
poļu komponists, 176

Šostakovičs Dmitrijs (1906—1975), 
krievu komponists, 194

Šovirē Iveta (1917), franču 
baletdejotāja, 178

Šovs Džordžs Bernards (1856—
1950), angļu dramaturgs, 152

Šrinders Hanss Johans (?—1919), 
vācu pusbaterijas komandieris, 84

Štālbergs Ernests (1883—1958), 
latviešu arhitekts, 96, 97

Šteins Valdis (1948), latviešu 
ģeogrāfs, politisks darbinieks, 203

Štrāls Aleksandrs (1879—1947), 
latviešu gleznotājs, 81

Štrauss Rihards (1864—1949), vācu 
komponists, diriģents, 36, 174

Štritmaters Ervīns (1912—1994), 
vācu rakstnieks, 152

Štuks Francs fon (1863—1928), 
vācu gleznotājs, 52

Šūberts Francis (1797—1828), 
austriešu komponists, 174

Šūmanis Vilis Roberts (1887—
1948), latviešu diplomāts, 93

Šuvalovs Andrejs, krievu grāfs, 190

Švābe Arveds (1888—1959), latviešu 
rakstnieks, vēsturnieks, jurists, 103

Šverņiks Nikolajs (1888—1970), 
padomju valsts darbinieks, 119
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T

Tagore Rabindranats (1861—1941), 
indiešu rakstnieks, sabiedrisks 
darbinieks, 36, 188

Taivans Leons Gabriels (1944), 
latviešu orientālists, 206

Tālbergs Tālivaldis (1955), Latvijas 
Kristīgā radio prezidents, 205

Tālivaldis (?—1215), 
Tālavas valdnieks, 24

Tāls Mihails (1936—1992), 
šahists, 182, 183

Tarasova Alla (1891—1973), 
krievu aktrise, 116

Tāls Nehemija (1895—1967), 
ārsts, M. Tāla tēvs, 182

Tentelis Augusts (1876—1942), 
latviešu vēsturnieks, sabiedriski 
politisks darbinieks, 83

Teofanuss Pols, A. Irbes aģents, 208

Tērauds Ādams (1830—1891), 
latviešu izglītības darbinieks, 12

Tetere Marga (1912—1991), 
latviešu režisore, aktrise, 188

Tikmers Žoržs (1957), latviešu 
airētājs, olimpiskais vicečempions, 
sporta organizators, 165

Tillbergs Jānis Roberts (1880—
1972), latviešu gleznotājs, 
grafiķis, tēlnieks, 100

Tīrumniece Olga (1882—1973), 
Andreja Upīša sieva, 78

Titāns Vilnis (1944), 
latviešu tēlnieks, 18

Titava Ingrīda (1933), latviešu 
inženiere hidrotehniķe, 
G. Astras sievasmāsa, 161

Titava Lelde (1967), latviešu 
socioloģe, 161

Titavs Dans (1963), latviešu 
valsts darbinieks, 161

Titavs Valts (1960), latviešu 
uzņēmējs, 161

Tivums Ēriks (1945), latviešu 
baleta kritiķis, 178

Tolstojs Aleksejs (1883—1945), 
krievu rakstnieks, 78

Tolstojs Ļevs (1828—1910), krievu 
rakstnieks, 58, 116, 140, 151, 152

Tomašūns Andris (1958), 
latviešu pedagogs, sabiedrisks 
darbinieks, 163

Tomsons Rihards (1839—1884), 
latviešu sabiedrisks darbinieks, 
uzņēmējs, literāts, 32

Tone Valdemārs (1892—1958), 
latviešu gleznotājs, 61

Topsis Haralds (1914—1989), 
latviešu aktieris, 148

Torgāns Jānis (1942), latviešu 
muzikologs, 36, 46

Tornhils, Lielbritānijas 
militārais atašejs,  65

Transtremers Tomass Gesta (1931), 
zviedru psihologs, dzejnieks, 158

Trasuns Francis (1864—1926), 
latviešu katoļu garīdznieks, 
sabiedriski politisks darbinieks, 39 

Treimanis (Treimanis-Zvārgulis) 
Edvards (1866—1950), 
latviešu dzejnieks, 55

Tukidīds (ap 460—400 pr. Kr.), 
sengrieķu vēsturnieks, 16

Turgeņevs Ivans (1818—1883), 
krievu rakstnieks, 140

U

Ubāns Konrāds (1893—1981), 
latviešu gleznotājs, pedagogs, 61

Ūdris Konstantīns (1870—1919), 
latviešu garīdznieks, 55

Ūdris Rūdolfs (1899—1949), 
latviešu ķīmiķis, 170

Ukrainka Lesja (1871—1913), 
ukraiņu rakstniece, 152

Ulanova Gaļina (1910—1998), 
krievu baletdejotāja, 179

Ulmane Aina (1939), 
G. Ulmaņa sieva, 201

Ulmanis Guntis (1939), latviešu 
ekonomists, valsts un sabiedrisks 
darbinieks, Latvijas Valsts prezidents, 
K. Ulmaņa brāļa mazdēls, 159, 201

Ulmanis Kārlis (1877—1942), 
latviešu valsts un sabiedrisks 
darbinieks, tautsaimnieks, 
Latvijas Valsts un Ministru 
prezidents, 24, 38, 50, 56, 76, 77, 
83, 84, 86, 102, 119, 122, 124

Ulmanis Karls Kristiāns (1793—1871), 
vācu tautības latviešu literāts, 
valodnieks, teologs, 13, 34

Ulpe Jānis (1858—1900), 
latviešu skolotājs, 70

Unamuno Migels de (1864—1936), 
spāņu rakstnieks, filozofs, 108

Unsete Sigrija (1882—1949), 
norvēģu rakstniece, 108

Unts Toivo (1951), igauņu 
mūziķis, basists, 176

Upītis Augusts (1906—2004), 
latviešu izcelsmes amerikāņu 
fotogrāfs, P. Upīša brālis, 106

Upītis Ede, selekcionāra 
P. Upīša māte, 106

Upītis Kārlis (1906—1963), 
Andreja Upīša dēls, 79

Upītis Pēteris (1896—1976), 
latviešu selekcionārs, 106, 107

Upītis Voldemārs (1904—1986), 
latviešu fotogrāfs, P. Upīša brālis, 106

Upīts Andrejs (1877—1970), 
latviešu rakstnieks, 40, 78, 79, 
98, 116, 126, 136, 137, 140, 148

V

Vācietis Jukums (1873—1938), 
latviešu militārs darbinieks, 
18, 64, 65, 87, 98, 99

Vācietis Ojārs (1933—1983), 
latviešu dzejnieks, tulkotājs, 
167, 168, 169, 187, 188

Vāgners Rihards (1813—1883), vācu 
komponists, diriģents, 58, 124

Vaidere Inese (1952), latviešu 
ekonomiste, politiska darbiniece, 167

Vaikule Laima (1954), latviešu 
estrādes dziedātāja, 147, 176

Vailds Oskars (1854—1900), 
angļu rakstnieks, 80, 133

Valdemārs Krišjānis (1825—1891), 
latviešu tautsaimnieks, publicists, 
sabiedrisks darbinieks, 14, 15, 
16, 17, 20, 22, 23, 36, 38, 42

Valdens Pauls (1863—1957), 
latviešu ķīmiķis, 58, 94, 170

Valdmanis Maigonis (1933—1999), 
latviešu basketbolists, treneris, 200

Vālodze Aija (1957), latviešu 
rakstniece, tulkotāja, 155

Valtere Elza, sk. Aspazija 

Valters Arturs (1870—1924), 
latviešu grāmatizdevējs, 41

Valters Ēvalds (1894—1994), 
latviešu aktieris, literāts, sabiedrisks 
darbinieks, 98, 99, 116, 156, 157

Valters Jānis (1869—1932), latviešu 
gleznotājs, pedagogs, 52

Valters Raimonds (1938), 
latviešu ķīmiķis, 171

Valters Raits (1960), latviešu 
kinooperators, Ē. Valtera dēls, 161

Valters Valdis (1957), latviešu 
basketbolists, 200

Valters Vilhelms Maksis, 
Aspazijas pirmais vīrs, 48

Vanadziņš Nikolajs (1892—1978), 
latviešu ērģelnieks, 124

Vanags Jānis (1958), 
latviešu luterāņu garīdznieks, 
204, 205, 206, 207

Vanags Romāns (1960), 
latviešu kordiriģents, 125

Vasaraudzis Pēteris (1908—
1988), latviešu aktieris, 137

Vasiļevskis Vadims (1982), 
vieglatlēts, 165

Vasiļjevs Vladimirs (1940), 
krievu baletdejotājs, 178

Vasiļonoks Mihails (1948), 
hokejists, 209

Vasks Pēteris (1946), latviešu 
komponists, 195

Vazdiks Hermanis (1906—1994), 
latviešu aktieris, 117

Vēbers Kārlis Marija (1786—1826), 
vācu komponists, diriģents, 178, 179

Vecais Stenders, sk. Stenders 
Gothards Frīdrihs

Veidemane Elita (1955), 
latviešu žurnāliste, 150, 202

Veidenbaums Eduards (1867—
1892), latviešu dzejnieks, 54, 55

Veidenbaums Kārlis (1865—
1901), latviešu dzejnieks, 
E. Veidenbauma brālis, 54

Vējāns Andris (1927—2005), latviešu 
dzejnieks, publicists, 169, 198

Velme Jēkabs (1855—1928), latviešu 
valodnieks, pedagogs, 63

Verbruge Svens (1967), beļģu 
motosportists, 210, 211

Verdi Džuzepe (1813—1901), 
itāļu komponists, 174

Veselis Jānis (1896—1962), 
latviešu rakstnieks, 103

Veseris Egils, aktieris filmā 
“Ezera sonāte”, 156

Vestermanis Hermanis (1842—?), 
baltvācu matemātiķis, Rīgas 
Politehniskā institūta docents, 58

Vetemā Enns (1936), 
igauņu rakstnieks, 152

Vētra Mariss (1901—1965), 
latviešu dziedātājs, rakstnieks, 
žurnālists, 112, 113, 129

Vēverbrants Egils (1935), latviešu 
izcelsmes amerikāņu ārsts, 162

Viesturs Eds (1959), latviešu 
izcelsmes amerikāņu alpīnists, 192

Vīgnere-Grīnberga Malvīne (1871—
1949), latviešu dziedātāja, 53, 70

Vīgners Leonīds (1906—
2001), latviešu mūziķis, 
kordiriģents, 124, 188

Vīķe-Freiberga Vaira (1937), 
latviešu folkloriste, psiholoģe, 
Latvijas Valsts prezidente, 131, 
133, 171, 184, 185, 205

Vīksna Arnis (1942), latviešu 
medicīnas vēsturnieks, 171

Vilciņš Tālivaldis (1922—1997), 
latviešu vēsturnieks, sociologs, 171

Vilemsens Daniels (1975), Nīderlandes 
(holandiešu) motosportists, 210, 211

Viljamss Tenesijs (1911—1983), 
amerikāņu dramaturgs, 152, 153, 156

Vilks Andris (1957), latviešu 
bibliotēku darbinieks, 
sabiedrisks darbinieks, 38, 143

Viļumanis Aleksandrs (1910—1980), 
latviešu dziedātājs, 174

Vinters Aleksandrs (1897—1966), 
latviešu komponists, diriģents, 
salonansambļu vadītājs, 122

Vinters Alfrēds (1908—1976), latviešu 
dziedātājs, mūziķis, komponists, 122

Viņķelis Juris (1952), latviešu ārsts, 
politisks un valsts darbinieks, 167

Virza Edvarts (1883—1940), latviešu 
dzejnieks, 42, 64, 65, 86, 87, 103

Visendorfs Henrijs (1861—1916), 
tirgotājs, grāmatizdevējs 
un žurnālists, 20

Visvaldis (?—13. gs. 30. gadi), 
Jersikas valdnieks, 24

Vitmens Volts (1819—1892), 
amerikāņu dzejnieks, 159

Vītoliņš Harijs (1968), latviešu 
hokejists, 208, 209

Vītols Eduards (1877—1954), 
latviešu scenogrāfs, gleznotājs, 61

Vītols Jāzeps (1863—1948), 
latviešu komponists, 32, 37, 46, 
47, 61, 66, 67, 70, 112, 124, 125

Voduajē Žans Luijs (1883—
1963), franču dzejnieks, 
mākslas vēsturnieks, 179

Volkova Līvija (1931), latviešu 
literatūrvēsturniece, 54

Vonnegūts Kurts (1922), 
amerikāņu rakstnieks, 159

Voss Augusts (1916—1994), padomju 
valsts un kompartijas darbinieks, 107

Vozņesenskis Andrejs (1933), 
krievu dzejnieks, 187

Vulfsons Mavriks (1918—2004), 
žurnālists, politiķis, 148, 187

Vuolijoki Hella (1886—1954), somu 
rakstniece, dramaturģe, 126

Z   

Zābers Jānis (1935—1973), 
latviešu dziedātājs, 71, 174, 175

Zaice Anda (1941), 
latviešu aktrise, 137

Zāle Kārlis (1888—1942), latviešu 
tēlnieks, 24, 72, 85, 96, 97, 100 

Zālīte Elīna (1898—1955), 
latviešu dzejniece, rakstniece, 
dramaturģe, 100, 156

Zālīte Māra (1952), latviešu 
dzejniece, dramaturģe, sabiedriska 
darbiniece, 24, 148, 187, 198, 199

Zālītis Jānis (1874—1919), latviešu 
advokāts, valsts darbinieks, 65

Zālītis Jānis (1884—1943), latviešu 
komponists, mūzikas kritiķis, 21

Zaļkalns Teodors, (1876—1972), 
latviešu tēlnieks, 44, 52, 58, 
59, 61, 70, 71, 72, 73, 145

Zamaiča Lūcija (1893—1965), 
latviešu rakstniece, 136

Zariņš Bertrams (1942), latviešu 
izcelsmes amerikāņu ārsts, 
traumatologs ortopēds, 147, 172

Zariņš Kārlis (1930), latviešu 
dziedātājs, 137

Zariņš Kristaps (1943), latviešu 
izcelsmes amerikāņu ārsts, 
ķirurgs, 147, 163, 172

Zariņš Marģeris (1910—
1993), latviešu komponists, 
rakstnieks, 88, 118, 174, 175

Zariņš Rihards (1869—1939), 
latviešu grafiķis, pedagogs, 52, 61

Zariņš Rihards (1913—2006), 
latviešu luterāņu garīdznieks, 171 

Zatlers Valdis (1955), latviešu 
traumatologs ortopēds, 173

Zauls Imants (1942), latviešu 
alpīnists, restaurators, 192, 193

Zeidaks Andrejs (1874—1964), 
latviešu dārzu arhitekts,  96, 97

Zeiferts Teodors (1865—1929), 
latviešu literatūrzinātnieks, 
42, 43, 63, 71

Zeile Valentīna (1937), 
latviešu tēlniece, 100, 137

Zeltiņa Agnese (1971), 
latviešu aktrise, 181

Zeltiņš Pēteris (1914—1994), 
latviešu soļotājs, 122

Zeltmatis, sk. Kārkliņš Ernests

Zemdega Kārlis (1894—1963), 
latviešu tēlnieks, 73, 100, 101

Zemdega Māra (1935), latviešu 
aktrise, K. Zemdegas meita, 101

Zemgals Gustavs (1871—1939), 
latviešu jurists, valsts darbinieks, 
Latvijas Valsts prezidents, 58, 59

Zemitāns Jorģis (1873—1928), 
latviešu militārs darbinieks, 64

Zemzare Ingrīda (1952), 
latviešu muzikoloģe, 195

Ziedonis Imants (1933), latviešu 
dzejnieks, sabiedrisks darbinieks, 
166, 167, 188, 189, 199

Ziemelis Juris (1941—1988), 
latviešu brīvības cīnītājs, 161

Zīlava Milda (1908—2002), 
latviešu aktrise, 127

Zīle Edgars (1908—1986), 
latviešu aktieris, 89, 141

Zīle Indriķis (1841—1919), 
latviešu kordiriģents, 12, 32

Zīle Mārtiņš (1863—1945), 
latviešu ārsts, terapeits, 162

Zīverts Mārtiņš (1903—1990), 
latviešu dramaturgs, 126, 152, 156

Zobens Lilija (1950), latviešu 
dziedātāja, kordiriģente, 
komponiste, 138

Zolā Emīls (1840—1902), 
franču rakstnieks, 152

Zommers Herberts (1895—1983), 
latviešu aktieris, režisors, 137, 141

Zuika Roberts (1913), latviešu 
kordiriģents ASV, 138

Zvaigzne Gvido (1958—1991), 
latviešu kinooperators, 196, 197

Zvaigznīte Jēkabs (1833—1867), 
latviešu rakstnieks, publicists, 28

Zvaigznons Fēlikss (1950—1989), 
latviešu pedagogs, žurnālists, 202

Ž

Žagata Uldis (1928), latviešu 
baletdejotājs, horeogrāfs, 178

Žibalts Gustavs (1873—1938), 
latviešu aktieris, 89

Žigunova Margarita (1937), krievu 
aktrise, M. Liepas sieva, 178

Žīgure Anna (1948), latviešu 
rakstniece, tulkotāja, diplomāte, 
E. Virzas mazmeita, 87

Žilinskis Arvīds (1905—1993), 
latviešu komponists, pianists, 
40, 44, 112, 174, 175

Žoltoks Sergejs (1972—2004), 
hokejists, 208, 209

Žurgina Lūcija (1908—1999), 
latviešu tēlniece, 110




